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INFORMASJON OM ENDRINGER AV NEAFC HAVNESTATSKONTROLL
Havnestatskontrollregimet innebærer at havnestaten ikke skal godkjenne landing,
omlasting i havn eller annen bruk av havner dersom flaggstaten til fartøyet ikke først
har bekreftet at fisken ombord er lovlig fanget og at fartøyet har rapportert sin
fiskeriaktivitet i henhold til lovgivningen.
Gjeldende North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) havnestatskontroll
har frem til nå omfattet landinger og omlasting i havn av fisk i frossen tilstand fra
utenlandske fartøy til havner i alle land som er kontraktsparter (Norge, EU,
Russland, Island og Danmark, på vegne av Færøyene og Grønland) i den
Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen, NEAFC.
Med virkning fra 1. juli 2015 utvides NEAFC havnestatskontroll til å gjelde
utenlandske fartøyers landinger av fisk eller annen bruk av havner dersom fartøyet
har fisk ombord. Dette omfatter landinger av både frossen og fersk fisk, og også
eksempelvis havneanløp for bunkring eller proviantering. Som en følge av dette
omfattes norske fartøy av reglene ved landing eller annen bruk av kontraktspartenes
havner.
Det gjøres oppmerksom på at havnestatskontroll gjelder for fisk som ikke tidligere
har vært landet eller vært gjenstand for en omlasting i havn likestilt med landing.
Hensikten med dette brevet er å informere fiskerinæringen og organisasjoner om de
kommende endringene av NEAFC havnestatskontroll.
Det anmodes om at mottakere av dette brevet informerer sine medlemmer om de
kommende endringene i NEAFC havnestatskontroll, og spesielt norske fartøy som
lander eller på annen måte bruker utenlandske havner og aktører som er involvert i
utenlandske fartøyers landing av fisk eller annen bruk av norske havner.
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Fiskeridirektoratet vil forsøke å løse sine oppgaver knyttet til havnestatskontroll slik
at det ikke skal medføre unødvendige forsinkelser i utøvelsen av næringsvirksomhet.
Dette gjelder uavhengig av om havneanløp skal skje i norsk eller i utenlandsk havn.
For informasjon og brukerguide for havnestatskontroll vises det til NEAFC sine
nettsider: https://psc.neafc.org/.
Spørsmål om havnestatskontroll kan rettes til døgnåpen norsk FMC på telefon
55 23 83 36 eller per e-post til adressen: fmc@fiskeridir.no.

1. Regelverket for havnestatskontroll og generelle opplysninger
Bestemmelsene om NEAFC havnestatskontroll er forankret i NEAFC sitt «Scheme of
Control and Enforcement»:
http://www.neafc.org/scheme/2015/januarytojune
http://www.neafc.org/scheme/2015/julytodecember
De gjeldende norske reglene om havnestatskontroll er gitt i forskrift 13. mai 1977 om
utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn
og i forskrift 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk
rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.
Disse forskriftene er eller vil bli endret innen 1. juli 2015 slik at de vil være i tråd med
NEAFCs nye regelverk for havnestatskontroll. Kommende forskrifter vil fortløpende
legges ut på fiskeridirektoratets nettsider:
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger
Landinger og annen bruk av havner kan bare foregå i kontraktspartenes utpekte
havner. Listen over utpekte havner oppdateres fortløpende på nettsidene til NEAFC:
https://psc.neafc.org/port_contacts
Det vises til skjema for forhåndsmelding, PSC 1 og PSC 2, jf. NEAFCs sin nettside:
-

https://psc.neafc.org/node/685
https://psc.neafc.org/node/686

PSC 1 brukes dersom fartøyet fører egen fangst og skal lande eller på annen måte
bruke en havn. PSC 2 brukes dersom fartøyet har ombord fangst som er fanget av
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andre fiskefartøyer og omlastet til fartøyet som skal lande eller bruke havnen. Det
skal benyttes et skjema PSC 2 for hvert fartøy det er omlastet fisk fra.
Både PSC 1 og PSC 2 består av 3 deler. Del A skal fylles ut av fartøyet, del B av
flaggstaten og del C av havnestaten. Del A skal inneholde opplysninger om fartøyet
og om fangsten. Del B er en bekreftelse fra flaggstaten og del C er havnestatens
godkjenning. Landing kan ikke foretas før flaggstaten til fartøyet som fanget fisken
har gitt sin bekreftelse på skjemaets del B og havnestaten har godkjent landingen på
skjemaets del C.
PSC 3 er et kontrollskjema som benyttes av inspektør dersom det blir foretatt en
kontroll. NEAFC har bestemt en kontrollfrekvens 7,5 % av alle landinger av
frossenfisk og 5 % av alle landinger av ferskfisk.

2. Norske fartøyers landinger og annen bruk av kontraktspartenes havner
Norske fartøyer må forholde seg til regelverket om havnestatskontroll og til
havnestaten fullt ut dersom fartøyet har om bord fisk fanget i NEAFCs
konvensjonsområde og skal lande eller på annen måte bruke en av de andre
kontraktspartenes havner.
Fartøy som fører norsk flagg er dessuten omfattet av regelverket når det skal lande
fisk i Norge som er fanget i NEAFCs konvensjonsområde (eller i NAFOs
reguleringsområde) av et utenlandsk fartøy og omlastet til det norske fartøyet.
For norske fartøy som skal lande eller på annen måte bruke utenlandsk havn
anbefales det at man registrerer som bruker hos NEAFC så snart som mulig og i god
tid før 1. juli 2015. I den sammenheng er det viktig at man forsikrer seg om at
e-poster fra psc@neafc.org kan mottas og ikke blir blokkert av spam-filter eller
lignende.
Det vises til NEAFC sin nettside om registrering og innlogging:
https://www.neafc.org/user/register
Ved all landing eller bruk av havn som omfattes av reglene skal det sendes
forhåndsmelding PSC 1 eller PSC 2 om anløp til havn. Det er fastsatt tidsfrister for
innsending av forhåndsmelding, og disse kan variere mellom kontraktspartene.
Utgangspunktet i NEAFC sitt regelverk er at forhåndsmelding skal sendes 3
virkedager før estimert ankomst til havn, men at kontraktspartene kan sette sine egne
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frister, jf. NEAFCs nettside: https://psc.neafc.org/port_contacts. Forhåndsmelding
skal sendes elektronisk fra fartøyet eller av fartøyets representant (agent/reder).
Det gjøres oppmerksom på regelverket til NEAFC om merking av fangst. Alle
kartonger eller blokker med frossen fisk skal merkes med etikett eller stempel som
viser navn på fiskefartøy, art, produksjonsdato og ICES hoved- og underområde
hvor fangsten ble tatt.

3. Utenlandske fartøyers landinger og annen bruk av havner i Norge
Til orientering retter reglene om havnestatskontroll seg også mot utenlandske
fartøyer som skal lande til eller på annen måte bruke norsk havn enten flaggstaten er
kontraktspart i NEAFC eller ikke.
Fartøy som fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC omfattes når det
har fisk om bord uavhengig av fangststed. Fartøy som fører flagget til et land som
ikke er kontraktspart i NEAFC omfattes dersom det driver fiske og fangst i
ervervsøyemed eller dersom det bistår fiskeflåten.
Fartøy som fører norsk flagg er omfattet av reglene når det skal lande fisk i Norge
som er fanget i NEAFCs konvensjonsområde (eller i NAFOs reguleringsområde) av
et utenlandsk fartøy og omlastet til det norske fartøyet.
Fisk som skal omlastes i norsk havn er også omfattet av reglene. Det må i slike
tilfeller søkes om dispensasjon fra forbudet mot at utenlandske fartøy kan drive
omlasting i Norges indre farvann og territorialfarvann og økonomisk sone som
nedfelt i havressursloven § 23 a.
Ved all landing eller bruk av havn som omfattes av reglene skal det sendes
forhåndsmelding PSC 1 eller PSC 2 om anløp til havn. Fartøy som fører flagget til en
kontraktspart og som har fisk ombord fanget i NEAFCs konvensjonsområde og som
skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst
24 timer før ankomst havn dersom det har fryst fisk ombord. Fartøy som har kun
fersk fisk ombord skal sende meldingen minst 4 timer før ankomst havn.
Fartøy som fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC som har fisk om
bord fanget utenfor NEAFCs konvensjonsområde og som skal lande eller på annen
måte bruke norsk havn skal sende forhåndsmelding minst tre virkedager før
ankomst.
Ved landing eller annen bruk av havn av et fartøy som ikke fører flagget til en
kontraktspart i NEAFC og som driver fiske og fangst i ervervsøyemed uansett
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fangststed eller som bistår fiskeflåten skal det sendes forhåndsmelding minst tre
virkedager før ankomst til havn.
Fartøy som fører flagget til et land som ikke er en del av EU sitt veterinære
grensekontrollsamarbeid kan bare lande frossen fisk i havner der Mattilsynet har en
veterinær grensekontrollstasjon eller en inspeksjonspost. Eksempelvis gjelder dette
fartøy som fører russisk flagg. Det henvises til Mattilsynet for nærmere detaljer om
reglene.
Listen over utpekte havner innebærer i seg selv ikke noe forbud mot at landinger fra
fartøy flagget i land som er en del av EU sitt veterinære grensekontrollsamarbeid kan
skje i andre havner enn de som er utpekt. Fiskeridirektoratet ber om at aktører som
har til hensikt å forestå mottak fisk fra slike fartøy i havner som ikke er utpekt gir
beskjed om dette. Havnen vil da kunne bli ført opp på listen over utpekte havner.
Det er forbudt å lande og motta fisk eller på annen måte bruke norsk havn dersom
flaggstaten til fartøyet som fanget fisken ikke har gitt sin bekreftelse på PSC 1 eller
PSC 2 skjemaets del B og Fiskeridirektoratet i del C ikke har godtatt denne.
Fortsettlig eller uaktsom overtredelse av disse bestemmelsene kan medføre
overtredelsesgebyr eller straff og inndragning, jf. forskrift om utlendingers fiske og
fangst mv. §§ 15 og 16 og forskrift 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og
elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy §§ 16 og 17.
Forhåndsmeldingen og flaggstatens bekreftelse må omfatte all fangst om bord for at
landing kan tillates. Dersom det dreier seg om et transportfartøy som fører fisk fra
flere fiskefartøy kan det bare landes fisk fra de fiskefartøyene der
forhåndsmeldingene og bekreftelsene omfatter all fisken fra hvert av fartøyene.
Gjennomføring av havnestatskontroll vil skje ved at inspektører fra
Fiskeridirektoratet er tilstede under hele landingen og overvåker den og herunder
kontrollerer veiingen og utstedelsen av landings-/sluttseddel. Etter at
Fiskeridirektoratet har gjennomført en kontroll skal en inspeksjonsrapport PSC 3
fylles ut av inspektør. Fartøyets skipper skal gis en kopi etter å ha blitt gitt anledning
til å fremsette merknader i rapporten og signert den.
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Særlig om forholdet til bestemmelsen i NEAFCs Scheme of Control and Enforcement
artikkel 23 nr. 3. Bestemmelsen gir anledning til å lande fisken til tross for at
bekreftelsen fra flaggstaten i PSC 1 eller PSC 2 del B ikke er mottatt. Forutsetningen
er at det finnes lovhjemler til å holde fisken ”beslaglagt” i påvente av at bekreftelsen
mottas og lovhjemler til å inndra den dersom bekreftelse ikke mottas. Slike hjemler
finnes ikke i Norge og bestemmelsen kan dermed ikke anvendes ved landing i norsk
havn.

Med hilsen

Thord Monsen
seksjonssjef
Per Wangensten
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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Mottakerliste:
Fiskebåt
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norske Sjømatbedrifters
Landsforening
Pelagisk Forening/Pelagisk
Servicekontor AS
Sjømat Norge

Kopi til:
Fiskarlaget Vest
Fiskerlaget Sør
Kystvakten Fiskeri
Mattilsynet
Norges Råfisklag

Røysegata 15
Postboks 1233
Sluppen
Postboks 97
Postboks 639
Sentrum
Slottsgaten 3

6003
7462

ÅLESUND
TRONDHEIM

8380
7406

RAMBERG
TRONDHEIM

5003

BERGEN

Postboks 5471
Majorstuen

0305

OSLO

5003
4611
8401
2381
7462

BERGEN
KRISTIANSAND S
SORTLAND
BRUMUNDDAL
TRONDHEIM

5020
5804

BERGEN
BERGEN

5804

BERGEN

5804

Bergen

5804

BERGEN

5804

BERGEN

5804

BERGEN

5804

BERGEN

5804

BERGEN

4093

STAVANGER

4664
6001

KRISTIANSAND S
ÅLESUND

Slottsgt. 3
Kirkegata 8
Postboks 295
Felles postmottak
Postboks 1263
Sluppen
Norges Sildesalgslag
Postboks 7065
Region Finnmark kontrollseksjon
Postboks 185
Sentrum
Region Møre og Romsdal
Postboks 185
kontrollseksjon
Sentrum
Region Nordland kontrollseksjon
Postboks 185
Sentrum
Region Sør kontrollseksjon
Postboks 185
Sentrum
Region Troms kontrollseksjon
Postboks 185
Sentrum
region Troms overvåkingstjenesten Postboks 185
Sentrum
Region Trøndelag kontrollseksjon Postboks 185
Sentrum
Region Vest kontrollseksjon
Postboks 185
Sentrum
Rogaland Fiskesalgslag SL
Postboks 1539
Kjelvene
Skagerakfisk SL
Postboks 401
Sunnmøre og Romsdal
Postboks 408
Fiskesalgslag
Sentrum
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Kopi til:
Vest-Norges Fiskesalslag

Postboks 83

6701

MÅLØY
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