
   

  

 

Mattilsynet 

Postadresse: 

Felles postmottak, postboks 383 

Sendt digitalt via Mattilsynets sider.  

Vår referanse: 12795452/2 Bergen, 14. mars 2019 

Ansvarlig advokat: Rune Ulriksen Steinsland  

 
 

HØRINGSUTTALELSE NY KVALITETSFORSKRIFT § 17 

1 INNHOLDSFORTEGNELSE  

1 INNHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................. 1 

2 INNLEDNING .............................................................................................. 2 
2.1 Høringen og Forslaget ....................................................................... 2 
2.2 Hav Line sin høringsuttalelse må tas i betraktning ................................ 2 
2.3 Den videre fremstillingen ................................................................... 3 

3 FORSLAGET ER UBEGRUNNET ....................................................................... 3 
3.1 Innledning ....................................................................................... 3 
3.2 Historikken ...................................................................................... 4 
3.3 Ikke noe "omdømmetap" ................................................................... 6 

4 FORSLAGET STRIDER MOT GJELDENDE REGELVERK ....................................... 15 
4.1 Forslaget i strid med Kvalitetsforskriftens hjemmelslov ........................ 15 
4.2 Forslaget i strid med EØS-avtalen ...................................................... 18 

5 DEN REELLE BEGRUNNELSEN ...................................................................... 21 

6 FORSKRIFTEN ER I REALITETEN ET ENKELTVEDTAK ....................................... 26 

7 FORSKRIFTEN HAR TILBAKEVIRKENDE KRAFT FOR HAV LINE .......................... 27 
7.1 Grunnloven § 97 ............................................................................. 27 
7.2 EMK tilleggsprotokoll 1.1 .................................................................. 32 
7.3 Eventuell løsning – alternativ forskriftsendring .................................... 34 

8 AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER .................................................................. 35 
 

 



 

  12795452/2 2 

2 INNLEDNING 

2.1 Høringen og Forslaget  

Denne høringsuttalelsen inngis på vegne av Hav Line Gruppen AS ("Hav Line" eller 

"Selskapet") og retter seg mot "Utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk 

og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften)" ("Forslaget" eller "Forskriftsendringen") som ble 

sendt ut på høring 31. januar 2019 ("Høringen"). Forslaget og Høringen er sendt ut fra 

Mattilsynet etter oppdrag fra Nærings – og fiskeridepartementet ("NFD"), slik det også angis 

i Høringen hvor det fremgår at Forslaget er sendt ut "på vegne av NFD".  

Bilag 1:  Brev fra NFD til Mattilsynet av 26. november 2018 

Bilag 2:  Brev fra NFD til Mattilsynet av 29. november 2018 om rettelse av 

bestillingen  

Forslagsgiver vil dermed i det følgende omtales som NFD.  

I Forslaget er følgende ordlyd inntatt (foreslått tilførsel i fet skrift) i § 17 første ledd i forskrift 

om kvalitet på fisk og fiskevarer FOR-2013-06-28-844 ("Kvalitetsforskriften"): 

"Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum." 

Endringen innebærer at det er inntatt et eksplisitt vilkår om innenlands sortering. NFD 

hevder selv at endringen kun er en språklig presisering som ikke endrer rettstilstanden. Det 

er imidlertid NFDs subjektive oppfatning, som ikke deles av Mattilsynet eller av domstolene. 

Det vises i den anledning til Mattilsynets vedtak av 5. november 2018 (feildatert til 31. 

oktober) som nettopp legger til grunn en annen forståelse av rettstilstanden, samt Bergen 

Tingrett som i kjennelse av 7. januar 2019 ("Kjennelsen") fastslår at Mattilsynets 

oppfatning av rettstilstanden – og ikke NFD sin oppfatning – mest sannsynlig er korrekt.  

I realiteten fremstår Forslaget som en erkjennelse fra NFDs side av at Kvalitetsforskriften § 

17 – gjeldende rett og rettstilstand – ikke hjemler et sorteringspåbud av fisk i Norge.   

2.2 Hav Line sin høringsuttalelse må tas i betraktning  

Hav Line var ikke oppført på høringslisten til tross for å være den eneste næringslivsaktøren 

som per i dag påvirkes av Forslaget. Hav Line anser det derfor åpenbart nødvendig å inngi 

en høringsuttalelse av hensyn til sakens opplysning, jf forvaltningsloven § 37 første ledd.  

Det vises for ordens skyld til Norsk Lovkommentar av Jan Fridthjof Bernt i note 987, hvor det 

uttales at:  

"[d]ersom forskriften på en særlig måte vil berøre enkeltpersoners eller 

enkeltbedrifters interesser, vil det kunne være grunn til å høre deres mening." (våre 

understrekninger) 

Det er ikke tvil om at endringen påvirker Hav Line særskilt som enkeltbedrift, per dags dato 

er det som nevnt kun Hav Line som påvirkes av Forslaget. Det er da også spesifikt vist til 

Hav Line sin sak i Høringen, hvor det angis at:  

"[g]runnen til at departementet finner grunn til å presisere ordlyden, er at det i 

forbindelse med en konkret sak er oppstått spørsmål om hvordan ordlyden er å 

forstå." (våre understrekninger) 



 

  12795452/2 3 

Det er ingen tvil om at det er "departementet" som "finner grunn til å presisere ordlyden" i 

sin egen favør i en konkret sak, og at saken det siktes til er den pågående saken mellom 

NFD og Hav Line som er til klagebehandling og videre domstolsbehandling.  

NFD sitt Forslag til forskriftsendring er i praksis kun et målrettet forsøk på å omgå 

Kjennelsen fra Bergen tingrett ved å benytte egen forskriftsmyndighet, og på den måten 

effektivt stanse enkeltbedriften Hav Lines innovative virksomhet. Dette oppleves av Hav Line 

som et alvorlig politisk overgrep.   

2.3 Den videre fremstillingen 

Denne høringsuttalelsen består av flere deler som må tas i betraktning ved vurderingen av 

Forslaget. Først og fremst vil det sentrale i den videre fremstillingen være at Forslaget er 

faglig ubegrunnet. Fremstillingen vil sentrere seg om at det ikke konkret foreligger noe 

reelt "omdømmetap" slik som NFD hevder uten noen form for dokumentasjon, og som NFD 

likevel anfører er selve det legislative grunnlaget for Forskriftsendringen. Dette vil det 

redegjøres nærmere for i punkt 3.  

Det andre som vil særskilt vektlegges i denne fremstillingen er at Forslaget ikke ivaretar eller 

fremmer hjemmelslovens formål og dermed mangler den nødvendige lovhjemmel, se 

punkt 4.1. Forslaget vil dermed være ugyldig. Forslaget er heller ikke i samsvar med EØS-

avtalen og de forpliktelsene Norge har påtatt seg i den forbindelse, jf punkt 4.2. Tvert imot 

er Forslaget i direkte strid med Norges forpliktelser etter protokoll 9, artikkel 4 nr 2. som 

spesifikt retter seg mot ny lovgivning innen fiskerisektoren, jf punkt 4.2.4.  

I høringsuttalelsens punkt 5 vil Hav Line kommentere den reelle (politiske) 

begrunnelsen for Forslaget som åpenbart er arbeidsplasser, og ikke risiko for 

omdømmetap. Dette bakenforliggende formålet er utvilsomt ikke et legitimt formål å forfølge 

under Kvalitetsforskriften, matloven eller EØS-avtalen. Skal det reelle formålet forfølges 

politisk, må lovgiver utarbeide ny lovhjemmel gjennom formell lovgivningsprosess. Forslaget 

kan ikke vedtas på departementsnivå gjennom en endring av Kvalitetsforskriften, slik 

lovgivningen er per i dag.  

I punkt 6 og 7 adresseres de subjektive forhold vedrørende Hav Line, altså at Forslaget i 

realiteten er et enkeltvedtak rettet mot Hav Line, og vil stride mot Grunnloven og EMKs 

forbud mot tilbakevirkende kraft. Der er også under punkt 7.3 fremmet løsningsforslag 

for NFD vedrørende Hav Line saken, herunder også forslag til et nytt fjerde ledd til § 17 i 

Kvalitetsforskriften.  

3 FORSLAGET ER UBEGRUNNET  

3.1 Innledning  

Forslaget fra NFD bygger på en anførsel om at det legislative hensynet er; 

"… å ivareta omdømmet til norsk sjømat, ved å hindre at fisk av med 

feil eller mangler havner i markedet."   

Hav Line vil i det følgende vise at Kvalitetsforskriften § 17 – i sin nåværende form eller i sin 

foreslåtte endrede form – ikke ivaretar norsk sjømats omdømme. Motsetningsvis, vil for 

eksempel den spesifikke Hav Line metoden styrke omdømmet. 

Dagens § 17 samt Forslaget hadde en opprinnelig begrunnelse i omdømme som var reell da 

"produksjonsfisk"-begrepet ble introdusert for oppdrettsfisk for 35 år siden (1984). Bransjen, 
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markedet og kundene har endret seg vesentlig på 35 år, og hensynene fra 80-tallet gjør seg 

ikke lengre gjeldende, slik det tydelig fremgår av dokumentasjonen fra fagmyndighetene, 

markedsaktørene og markedsdata.         

3.2 Historikken  

Til tross for at matlovgivningen innad i EU/EØS skal være uniform, er den norske 

Kvalitetsforskriften § 17 en etterlevning fra 80-tallet som er unik for Norge. Der er ingen 

andre lakseproduserende land som har en tilsvarende regel, det finnes heller ikke tilsvarende 

regler for andre matvarer som eksporteres fra Norge.  

"Produksjonsfisk"-begrepet i fiskeoppdrett ble introdusert den 21. august 1984 ved Melding 

Fra Fiskeridirektøren (J.NR. 178/84) om innføring av "Midlertidig forskrift om 

kvalitetsgradering av oppdrettet laksefisk". Denne forskriften var fastsatt av 

Fiskeridepartementet den 17. august 1984, og innbar blant annet at;  

"Oppdrettet laksefisk sorteres og kvalitetsgraderes før pakking. Fisk som 

ikke pakkes før tilvirking, sorteres og kvalitetsgraderes før tilvirking. Ved 

kvalitetsgraderingen skal fiskens ytre og indre utseende og egenskaper 

vurderes. Fisken sorteres og graderes i tre klasser som benevnes: 

Superior, Ordinær og Produksjonsfisk.  

Klassen Superior består av fagmessig behandlet fisk uten vesentlige feil. 

Klassen Ordinær består av fisk med mindre feil. Klassen Produksjonsfisk 

består av fisk med slike feil at fisken eller deler av den ikke skal omsettes 

i sin naturlige form, men tillates kun benyttet i bearbeidede produkter i 

form av postei, farse m.v.  

Ved sortering i klassene Superior og Ordinær må hver fisk og 

pakningsenhet ikke inneholde så mange feil at klassenes helhetsinntrykk 

svekkes.  

Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om kvalitetsgradering og 

utsortering." 

I 1984 har man foretatt de første konsesjonstildelinger for fiskeoppdrett etter at 

konsesjonskrav ble innført i 1979. Lakseoppdrett og eksport er da svært liten sammenlignet 

med i dag:  

År Eksport i alt* Spania Frankrike V-Tyskland Danmark Sverige USA UK  

1982 9,2 0,3 2,6 1,8 1,2 0,6 0,7 0,9 

1983 15,4 0,4 4,3 2,4 2,0 0,8 2,5 1,3 

1984 19,6 0,8 4,4 2,7 2,4 1,0 4,7 1,7 

Oppgitt per 1000 tonn1. 

I dag er eksporten av oppdrettslaks på 1,1 million tonn2, altså 5 512 % høyere enn 

totaleksporten for 35 år siden.  

Bransjen har gjennomgått en ekstrem profesjonalisering på disse årene og produktene, 

markedene og sluttbrukerne er vesentlig annerledes enn de var for 35 år siden.  

                                                 
1  Tabell 37 i Noregs Offisielle Statistikk B 720 - Fiske og oppdrett av laks mv. 1986 
2 https://seafood.no/aktuelt/nyheter/sjomateksport-for-99-milliarder-i-2018-/, andre avsnitt under overskriften "De 

viktigste artene for norsk sjømateksport".   

https://seafood.no/aktuelt/nyheter/sjomateksport-for-99-milliarder-i-2018-/
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På 80-tallet ble så å si all laks omsatt som hel fisk, og laksens utseende var den gang av 

betydning for omdømmet.   

Som man vil se i dagligvareforretninger i både Norge og utlandet omsettes derimot laksen i 

dag som porsjonspakker eller liknende – ikke som hel fisk.   

Dette er en utvikling som har foregått over en del år og blitt sterkere da markedene i bare 

økende grad forventer sunn, men enkel og rask mat.  

Situasjonen ble blant annet påpekt av SINTEF allerede i juli 20113: 

"Det er marginalt av fisken som omsettes som hel sløyd laks på 

konsumnivå." 

"Fersk hel laks omsettes i liten grad på retailnivå, i følge EFF [dvs 

Eksportutvalget for fisk] øker andel foredla produkter omsatt i retail 

betydelig i de aller fleste marked. I EU utmerker spesielt Spania og Italia 

seg, der utviklingen går saktere, men likevel er det en tydelig dreining 

også der." (våre understrekninger) 

Videre som det uttales fra Norges fiskeriutsending til Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg, i 

mars 20164;  

"– Det interessante med Spania er at de siste fem årene har 

sjømatkonsumet gått ned med fire prosent, men ikke laksekonsumet. Det 

øker. Hvorfor? spør hun, før hun selv svarer: – Vi tror det er fordi laksen 

løser et problem for dem. Vi vet ut i fra våre studier at de sier de liker 

bedre produktene som er tilgjengelig nå enn før. De får den i filet, i 

porsjoner, i kotelett. Akkurat slik de vil ha den.  

[…] 

– Laksen blir sett på som sunn og versatil, men blir fortsatt mest spist «a 

la plancha» i kotelettform (stekt i stekepanne med salt og olivenolje). Vi 

vet at filet gir dem enda større spekter av muligheter for å tilberede den, 

og derfor tror vi at veksten kommer til å fortsette når flere oppdager at 

filet gir mer muligheter for smakstilsetning. Denne teorien bygges opp av 

at de unge foretrekker filet og de eldre koteletter. De unge vil 

sannsynligvis fortsette med sine vaner for hvordan de tilbereder fisken." 

(våre understrekninger) 

 

 

 

                                                 
3https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/internasjonalt_radgivning/rapport_verdiskaping_endeli

g_010711.pdf  
4 https://ilaks.no/laksen-loser-et-problem-for-dem/  

https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/internasjonalt_radgivning/rapport_verdiskaping_endelig_010711.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/internasjonalt_radgivning/rapport_verdiskaping_endelig_010711.pdf
https://ilaks.no/laksen-loser-et-problem-for-dem/
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Forskningen5 knyttet til forbrukervanene i viktige marked og deres oppfatning av laks, 

trekker særlig frem nettopp den enkle tilberedning som følger med de produktene vi i dag 

leverer til markedene:   

"Rask tilberedning vil føre til mer salg. En laksefilet trenger bare å steke 

noen få minutter på hver side.  

Selv lidenskapelig matinteresserte franskmenn har det travelt i 

hverdagen. De kan ha barn som skal rekke fritidsaktiviteter og helst få 

mat først. De er i den samme tidsklemmen som folk flest."  

Det er fileter, porsjonspakker og salget av "sunn og enkel" mat som skaper omsetningsvekst 

og omdømmestyrking også i Asia, for eksempel med en fremvoksende middelklasse i Kina 

som ikke skal kjøpe hel fisk som sine mødre på 80-tallet, de skal ha ferdig fileter som er 

sunn og fersk og raskt å lage i en hektisk hverdag. 

"Produksjonsfisk" er som kjent menneskemat, den er ikke farlig, men den har noen skader 

eller feil som enkelt rettes gjennom alminnelig filetering. Når situasjonen i 2019 er at så å si 

all fisk uansett fileteres – betyr det altså at all fisk uansett "feilrettes" slik forskriften legger 

opp til. 

Når man så fra NFD sin side kommer med forslag til forskriftsendringer er det helt 

avgjørende at myndighetene ved sine vurderinger ser hen til situasjonen i 2019 og ikke 

1984.  

3.3 Ikke noe "omdømmetap" 

3.3.1 Norges Sjømatråd – markedsanalyser og markedsrapporter  

Sentralt i denne høringsuttalelsen står fagrapporter og uttalelser fra de fagkyndige 

fagorganisasjonene, fagpersonene og forskerne innen sjømatsektoren. Ettersom dette 

Forslaget er myntet på Hav Line sin nye virksomhet med fartøyet "Norwegian Gannet", vil 

Hav Line sine egne erfaringer med å frakte fisk direkte fra merdkanten til mottaksanlegg i 

Hirtshals være sentralt å fremlegge i denne høringsuttalelsen som et empirisk bevis på at 

fiskekvaliteten og omdømme blir bedre ved nyutviklede metoder og teknologi fremfor et 

sorteringspåbud i Norge fra 1980-tallet.  

Det er naturlig å innlede med Norges Sjømatråd som helt nylig har laget to sentrale 

rapporter om norsk laks sitt omdømme i Norge og på det internasjonale markedet. Den 

første rapporten, "Meta Study – Reputation of salmon" 14.01.2019 ("Metastudien"), tar for 

seg norsk laks på det europeiske markedet. Den andre rapporten, "Laksen og 

laksenæringens omdømme i Norge, utvikling av laksens og laksenæringens omdømme 2009-

2017", 14.01.2019 (den "Norske Studien"), tar for seg laksens og laksenæringens 

omdømme i Norge.  

Bilag 3:  Metastudien – Norges Sjømatråd 14.01.2019 

Bilag 4:  den Norske Studien – Norges Sjømatråd 14.01.2019 

Selv om omdømmehensynet etter Kvalitetsforskriften tar særlig sikte på å sikre norsk laks 

sitt omdømme på det europeiske og internasjonale markedet, er det også relevant å ta i 

                                                 
5 Arne Sørvig, Håvard Hansen, Yuko Omazaka: Consumer Product Perceptions and Salmon Consumption Frequency. 

Sammendrag. Marine Resource Economics, 2014, vol. 29, issue 4 
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betraktning hvordan den norske befolkningen oppfatter norsk laks og norsk laksenæring. 

Signalene fra både det norske og de utenlandske markedene er langt på vei 

sammenfallende. Erfaringene til Hav Line og innspill fra andre kilder vil trekkes frem 

underveis i fremstillingen. 

3.3.1.1 Omdømme 

NFD mener det har betydning for omdømmet til norsk oppdrettsfisk at fisken er sortert i 

Norge. Et slikt standpunkt krever særskilt begrunnelse, og ikke minst at NFD vurderer hva 

som faktisk påvirker omdømme. Hvilket omdømme norsk oppdrettsfisk har i det 

internasjonale markedet, avhenger av flere faktorer, men sorteringsstedet er ikke i seg selv 

en av disse faktorene.   

Igjen kan man se hen til at Norge er det eneste lakseproduserende landet som har en 

bestemmelse som Kvalitetsforskriften § 17, og der er klart ingen dokumentasjon på at norsk 

laks av den grunn har et sterkere omdømme enn for eksempel skotsk, chilensk, islandsk 

eller tasmansk laks. Realiteten er at i flere marked vil laks fra andre nasjoner oppnå en 

høyere pris enn den norske laksen, til tross for at de ikke har en egen "penhets-regel" fra 

80-tallet. En slik regel som vi har i Norge baserer seg på en tanke fra myndighetene om at 

den norske næringen selv ikke vet hva markedet etterspør og at myndighetene derfor må 

pålegge aktørene at fisken gjøres "pen" gjennom feilretting i Norge og av norske 

virksomheter, og nå også at en slik markedsmessig sortering skal foretas i Norge under 

myndighetenes oppsyn.    

Forslaget viser med all tydelighet at NFD ikke har vurdert hva som faktisk påvirker 

omdømmet til norsk laks.  

Basert på den Norske Studien og Metastudien avhenger omdømmet særlig av;  

- Kvalitet = ferskhet 

- bærekraft, og  

- fiskevelferd.  

Dette er forhold som både forbrukere og importører er stadig mer opptatt av. Omdømme er 

ikke en faktor i seg selv; omdømme er et resultat av hvordan fiskens kvalitet/ferskhet og 

bærekraft og dyrevelferd oppleves. Omdømme er altså det samlede resultat av de andre 

konkrete faktorene. Sortering av fisk i Norge (eller feilretting av fisk i Norge) har ingen 

selvstendig betydning for disse faktorene. Hav Line er heller beviset på at sortering i Norge 

vil stagnere nyvinnende teknologi og innovative løsninger som kan bidra til å forbedre hver 

relevante faktor, og dermed samlet sett bidra til et bedre omdømme.  

Hav Line metoden innebærer at fisken hentes ved merdkanten, slaktes effektivt og 

transporteres rett til Hirtshals ("Hav Line Metoden" eller "Metoden"). Metoden er et 

særdeles godt eksempel på at det er andre og mer effektive måter å sikre kvalitet (ferskhet 

og kjøttkvalitet), bærekraft og fiskevelferd enn et sorteringspåbud i Norge. 

Sorteringspåbudet representerer tvert imot en effektiv stopper for innovative løsninger som 

kan ivareta omdømmet til fisk på en langt bedre måte enn konvensjonell fisketransport gjør.  

Hav Line sine erfaringer med å transportere fisk til mottaksanlegg i Hirtshals for sortering er 

egnet til å gi et bedre omdømme enn ved konvensjonell metode.  
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Det er i så måte av særlig interesse fra det europeiske markedet (Metastudien) at de som er 

kjent med vår konvensjonelle transportmetode har en mer negativ innstilling til norsk laks. 

Norges Sjømatråd trekker dette frem som en særskilt risikofaktor for omdømmet:  

"The quantitative works showed that those who believed Norwegian 

salmon to be transported by trucks had a worse impression than those 

who believed other transportation methods were used. This is an issue 

because most Norwegian salmon is transported by road freight. 

The negative impressions likely stem from road freight breaking with the 

need for freshness, which then in turn devalues the entire quality of the 

salmon. These were pointed to as important drivers of Norwegian 

salmon’s reputation in both the quantitative and qualitative works." (våre 

understrekninger) 

Da Forslaget innebærer et de facto landingspåbud i Norge, understøtter det dermed en 

fortsettelse av transport langs landeveien på lastebiler gjennom Norge og ut i Europa. 

Forslaget innebærer dermed en svekkelse av omdømmet. Det er imot de legitime formål å 

foreslå en slik løsning, fremfor å heller bevege seg i retning av nye løsninger, nye metoder 

og ikke minst adressere de utfordringer som fremkommer av markedsdataene.  

3.3.1.2 Kvalitet  

Det uttales vedrørende kvalitet i Metastudien side 21 – under overskriften "What is quality in 

salmon?" – at markedene i dag setter likhetstegn mellom kvalitet og ferskhet. Det er altså 

ferskhet som oppfattes som kvalitet og som igjen styrer omdømme. Det markedene baserer 

sin vurdering av kvalitet/ferskhet på er (ifølge samme studie):  

 Farge på kjøttet  

 Kjøttets tekstur  

 Utløpsdato  

 Lukt 

 Fersk fremfor fryst 

Der er ingen benevnelser her av sårskader, pukkelrygg på fisk eller en snodig snute. Der er 

rett og slett ingen forhold knyttet til kvalitet som gjelder ytre forhold på hel fisk, og som på 

noen som helst måte adresseres av 80-tallsregelen som NFD nå foreslår å styrke/stramme 

til.  

Det som derimot påvirker relevante kvalitetsfaktorer slik som kjøttets farge og tekstur er 

flere ulike utfordringer oppdrettsnæringen og den konvensjonelle logistikken. Den tøffe 

behandlingen fisken gjennomgår ved brønnbåttransport mm medfører unødvendige skader 

og svinn, mens stress under lasting og konvensjonell transport (levende) påvirker 

kjøttkvaliteten ytterligere negativt.  

Som nevnt over setter markedet likhetstegn mellom kvalitet og ferskhet. En viktig faktor ved 

vurderingen av ferskhet er altså blant annet om fisken har lang holdbarhetstid. Ferskhet 

sikres naturlignok ved at fisken kommer stadig raskere til det internasjonale markedet. At 

fisken blir pålagt sortert i Norge innebærer i realiteten at fisken bruker langt lengre tid på å 

transporteres og prosesseres enn ved alternative metoder. Markedsaktørene har ikke 

mulighet til å innfri markedets ønsker om ferskere fisk hvis ikke andre metoder enn sortering 

i Norge tillates. Sortering i Norge er direkte til hinder for å oppnå ferskere fisk i markedet, og 

dette vil derav svekke kvalitet og omdømme.  
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Til sammenligning har Hav Line til nå fraktet i overkant av 2 000 tonn fisk ut i markedet, 

raskere og ferskere – og dermed med høyere kvalitet. På enkelte oppdrag har Hav Line kun 

brukt 7 timer fra fisken ble hentet fra merd til den var ferdigpakket i kasse i Hirtshals. Til 

sammenligning brukte denne oppdretteren tidligere 68 timer; 20 timer med brønnbåt, 

plassering i ventemerd i 24 timer, slaktet og 24 timer med trailer til kontinentet. Grunnet 

transport gjennom PD–sone måtte også brønnbåten 48 timer i karantene før neste tur, noe 

som åpenbart påvirker kostnaden for oppdretteren – sammenlignet med Hav Line som 

unngår PD-soner og går rett til kontinentet.  

Gjennom Hav Lines kjøling på RSW-tanker umiddelbart etter slakting, forlenges 

holdbarhetstid i butikkhyllene ytterligere. Så både effektiv transport og kjølemetode skaper 

bedre ferskhet som dokumentert gjennom lengre holdbarhetstid.   

Hav Line Metoden har fått massiv støtte fra relevante forskningsmiljø, noe som bekrefter 

deres egne observasjoner om at fisken de leverer er av langt bedre kvalitet enn fisk fraktet 

ved konvensjonell metode.  

Bilag 5:  Redegjørelse fra KE Consult av 5. januar 2019   

Bilag 6:  CV –   

Kristina Eriksen har 20 års erfaring med kvalitetsstyring i fiskeindustrien, og uttaler at: 

"Jeg er i mit arbejde med produkterne, som er produceret efter ”Hav Line metoden” 

blevet meget imponeret over kvaliteten, som jeg vurderer som værende særdeles 

god og i særklasse sammenlignet med andre tilsvarende produkter. Den hurtige 

nedkøling straks efter slagtning giver produktet nogle kvalitetsmæssige fordele, som 

ikke findes andre steder i opdrætsindustrien. 

[...]  

Jeg vurderer at det med "Hav Line metoden" vil være muligt at sætte nye standarder 

for norsk opdrætslaks. Man kunne forestille sig at man i fremtiden oppretter en ny 

kvalitetssortering – SUPERIOR + som et symbol på den helt unikke kvalitet man 

oppnår ved den nye produtionsmetode. Dermed kan man, med det rette 

salgsarbejde, forestille sig at der på sigt ville være store økonomiske fordele i at 

producere et produkt af bedre kvalitet, med større eksportindtægter til Norge til 

følge." (våre understrekninger)  

Fagfolkene snakker dermed om at denne type logistikkmetode vil være egnet til å oppnå en 

ny klassifisering; "superior+". Muligheten til å utvikle denne nye superior-klassen vil 

imidlertid ikke la seg realisere dersom Forslaget trer i kraft. Det kan derfor argumenteres 

med at et påbud om innenlands sortering er i direkte strid med et ønske om å styrke norsk 

oppdrettsfisk sitt omdømme på det europeiske og internasjonale markedet.  

 

 

 



 

  12795452/2 10 

Gjennom støtten fra Regionalt forskingsfond Vestlandet gjennomføres nå vitenskapelige 

studier av de fordeler Hav Line bidrar med til norsk fiskeeksport. Nofima er sentrale i dette 

arbeidet. Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver 

forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofimas 

foreløpige observasjoner, tidlig i studiet, er udelt positive.  

Bilag 7:  E-post av 6. januar 2019 fra Bjorn Roth (Dr. scient/Researcher), 

Nofima 

Det har til nå ikke blitt oppdaget noen negative effekter på kvaliteten – tvert imot. Forskerne 

uttaler blant annet at: 

"Resultatene fra pilotforsøket er svært oppløftene. Ettersom fisk fra 

Gannet hadde lavere gaping score enn kontrollfisken vitner om mer 

skånsom behandling og evt hemming av protein nedbrytning under 

transport, til tross for brudd i kjølekjeden." 

Og avslutningsvis at:  

"I sum vil Hav Line metoden teoretisk sett kunne fremme norsk laks ved å 

kunne levere en fisk med bedre kvalitet og lengre holdbarhet, enn hva en 

tradisjonelt klarer. Sammensatt med raskere logistikk til prosesserings 

anlegg, vil metoden også kunne fremme leveranser av ferskere varer enn 

hva som er teknisk mulig i dag gjennom prosessering." 

Erfaringene med Hav Line Metoden er utvetydig positive og demonstrerer nettopp en metode 

som styrker norsk omdømme, og som hindres som følge av Forslaget som kun verner om 

konvensjonell logistikk og baserer seg på rene spekulasjoner og synsing rundt hva NFD 

mener påvirker omdømme. Ved vurdering av Forslaget må man legge til grunn 

dokumentasjon, og ikke spekulasjon.  

Dersom Norge tviholder på 80-tallssytemet adresserer vi ikke markedets etterspørsel, og 

taper i konkurransen mot andre lakseproduserende land. Hav Line teknologien er nå ute, den 

vil ikke forsvinne. Det eneste spørsmålet som gjenstår er om teknologien skal utnyttes i 

Norge til å styrke norsk omdømme, eller om Hav Line og den type teknologi må flytte til 

Skottland eller Chile og dermed styrke konkurrentens omdømme.  

3.3.1.3 Økende prispress  

Studiene viser at markedene selvsagt også er prisbevisste, og jevnt høye laksepriser som 

Norge har sett de siste årene kan ikke forventes inn i evigheten. Norge ligger langt nord i 

ytterkanten av våre eksportmarked, og vi ser stadige tendenser til oppbygging av 

lakseproduksjon nærmere markedene.  

Norge og næringen kan da ikke leve med rammeverk som bidrar til å øke kostnadene 

ytterligere slik Forslaget nettopp gjør. Forslaget om at all oppdrettsfisk skal sorteres i Norge 

motarbeider effektiviseringstiltak, og gjør norsk lakseeksport mindre konkurransedyktig. 

Næringen trenger et rammeverk som legger til rette for innovasjon, omstilling og 

konkurransekraft i mange år fremover og ikke kortsiktige politiske gevinster knyttet til 

inneværende stortingsperiode.    

Spørsmålet man må stille seg fra myndighetenes side er hvordan vi skal kunne ha en 

oppdrettsnæring om 5, 10, 20 år som fortsatt kan konkurrere og få fisk til markedene uten å 
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gå i tap? I en slik fremtid vil der ha kommet konkurranse også fra landbaserte og havanlegg 

som kan produsere laks i Japan, Kina, Frankrike og Spania – det er åpenbart at næringen da 

ikke kan ha et kostnadsnivå på dagens nivå. Her kan man se på erfaringene fra oljeprisfallet, 

og de negative effektene det hadde på en hel næring som slet med svært høye 

operasjonskostander ettersom man lenge hadde levd med svært høye oljepriser.  

Næringen må derfor allerede nå begynne med innovative effektiviseringstiltak, slik som Hav 

Line bidrar med, og unngå fordyrende og grunnløse tilleggsreguleringer slik NFD her foreslår. 

3.3.1.4 80-tallstesten fungerer ikke 

Et annet aspekt med å videreføre, og sågar stramme inn, en regel fra 80-tallet er at man 

ikke tar hensyn til bedre løsninger som representert ved Hav Line, men også ved NIR-

teknologien som nå testes ut. NIR-teknologi er en "skanning" av fisken som gjøres maskinelt 

og på et brøkdelssekund, og som tester det som faktisk betyr noe; ikke ytre feil (som kutt i 

fiskens hode som uansett skal skjæres av, eller sår i skinnet som uansett skal fileteres 

vekk), men derimot selve kjøttkvaliteten man har i filetene (herunder tekstur,  

melaninproblematikk etc). Grunnen til at man innførte dagens regel for 35 år siden var at det 

da ikke fantes andre muligheter enn at noen mennesker stod langs et rullebånd på landsiden 

og etter beste evne med menneskesyn forsøkte å sortere fisken så raskt man klarte. 

Denne gammeldagse mennesketesten som NFD ønsker å opprettholde og stramme til er 

simpelthen ikke relevant lengre, den avdekker uansett ikke det som er viktig, og som faktisk 

påvirker omdømme til norsk laks. Som kjent for bransjen, markedet og fagmyndighetene har 

man produksjonsfisk som er helt fin og av prima klassa hva gjelder fileter (det er tross alt i 

stor utstrekning produksjonsfisk vi selv spiser i Norge når vi handler porsjonspakker med 

laks på Kiwi). Og som videre kjent har man fisk som ikke er klassifisert som produksjonsfisk 

(gjennom 80-talls testen), og som etter at den er kommet til markedet viser seg å ha en 

dårlig kjøttkvalitet. Se vedlagte illustrasjoner over fisk som ikke er produksjonsfisk, men som 

derimot har feil og mangler som er relevante (og som ikke kan oppdages gjennom 

Kvalitetsforskriften § 17). 

Bilag  8:  Presentasjon med illustrasjoner/bilder 

Undersøkelser med store aktører i bransjen, viser illustrerende nok at det ikke er noen som 

kan huske å ha mottatt reklamasjoner på den type skader som § 17 sikter seg mot, 

reklamasjonen er derimot på kjøttkvaliteten som ikke kan avdekkes ved 80-tallsregelene.   

Forslaget forsøker således å stramme til en irrelevant bestemmelse, fremfor å fokusere på 

reelle kvalitetsforhold, innovasjon og heller lage rammebetingelser som oppfordrer til 

innovasjon og er teknologinøytrale fremfor å være låst til logistikken fra 80-tallet.   

3.3.1.5 Forslagets negative virkninger på bærekraft, miljø og dyrevelferd 

Bærekraft og dyrevelferd blir stadig viktigere for forbrukerne og importørene.  

Markedet stiller stadig større krav til hvor miljøvennlig fiskeproduksjonen er og hvilken 

innvirkning dette har på befolkningens helse. Ett hovedfunn i den Norske Studien (side 5) 

var:  

"#4 For å videre styrke laksenæringens omdømme er det viktigste at næringen i 

større grad oppleves som åpen og ærlig, og troverdig i media. Det er også mye å 

vinne på at næringen viser at de tar et større miljøansvar og at de tar dyrevelferd på 

alvor." (våre understrekninger) 
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Det presiseres på side 40-42 om bærekraft at: 

"Næringen vurderes ganske svakt på bærekraft, særlig når det gjelder forutnyttelse 

og miljøforurensning fra oppdrettsanlegget. […] Bærekraft er et viktig område for 

næringens omdømme, hvor en ytterligere forbedring av inntrykket kan gi en tydelig 

positiv effekt på omdømmet. Særlig når det gjelder bærekraftig produksjon og å 

redusere miljøeffektene har man mye å vinne."  

I Metastudien er også bærekraft og miljø fremmet som viktige hensyn i næringen. På 

Metastudiens side 11 skrives det generelt om bærekraft at: 

"The focus groups showed that consumers are becoming increasingly interested in 

sustainability issues. Some (usually younger) consumers are for this reason 

becoming more interested in the production value chain in order to know how i.e. the 

production's impact on the environment and animal welfare issues during the 

production."  (våre understrekninger) 

Det er følgelig viktig at oppdrettsnæringen har et økt fokus på at hele produksjonskjeden er 

bærekraftig og miljøvennlig, og da må myndighetene gi næringen muligheten til å utvikle 

nye og innovative måter å arbeide på.  

Bærekraft forventes å bli mer og mer sentralt i all markedsføring, særlig i matvareindustrien 

hvor vi ser at omdømme styrkes ved å kunne dokumentere et lavere karbonavtrykk mm. 

Hav Line tilbyr her noe unikt som kan gi norsk laks et fortrinn foran Norges konkurrenter, 

Norge kan markedsføre norsk laks som best i klassen på miljø gjennom Hav Lines løsninger 

og annen norsk nyvinning. Teknologien er der nå med Hav Line, og stenger norske 

myndigheter døren og ber næringen i Norge leve på 80-tallet, så vil teknologien heller tas i 

bruk av Skottene eller Chilenere – da har Norge gått på et utilgivelig tap som næring og som 

nasjon.                      

Også fiskevelferden adresser av Hav Line, noe som er av sentral betydning for oppfatningen 

av bærekraft og omdømme. Hav Line kutter ut mye av den unødige og stressende 

fiskehåndteringen som faktisk skaper skader og død fisk – det er slike bilder av død fisk i fra 

konvensjonelle brønnbåter eller ventemerder som vil kunne skape et dårlig omdømme – og 

det er nettopp dette Hav Line vil til livs.   

Hav Line Metoden har derfor også fått spontan og uoppfordret støtte for bedre fiskevelferd 

fra Dyrevernalliansen, for bedre samferdsel og for redusert CO2-utslipp av Kystverket, 

Norges Miljøvernforbund, og Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Dette er organisasjoner som 

ønsker endringer i oppdrettsnæringen velkommen, og som støtter opp under tiltak som 

objektivt og faglig sett innebærer en forbedring.   

Dyrevernalliansen6 mener at fisk slaktet på slaktebåt "vil ha en høyere etisk kvalitet enn 

annen oppdrettsfisk". Begrunnelsen for dette er at Metoden unngår alle lidelsen fisken ellers 

gjennomgår i forbindelse med slakteprosessen. Deres oppfatning er dermed at eksport av 

denne type vare vil være positivt for Norge ettersom dyrevelferden holder en høyere 

standard enn ellers. Dyrevernalliansen ba statsråden om å vurdere hva som kunne gjøres for 

å bidra til at Hav Line og andre lignende selskap kunne drifte på denne måten.  

                                                 
6 https://www.intrafish.no/nyheter/1682596/dyrevernalliansen-stotter-norwegian-gannet  

https://www.intrafish.no/nyheter/1682596/dyrevernalliansen-stotter-norwegian-gannet
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Bilag 9:  Brev fra Dyrevernalliansen til NFD av 21. desember 2018  

I strid med Dyrevernalliansens forespørsel om fungerende ordning kom Forslaget om påbud 

om innenlands sortering.  

Miljøvernforbundet har også gitt uoppfordret støtte til Hav Line Metoden. I Sysla skrev blant 

annet Miljøvernforbundet et innlegg om at regjeringen må si ja til slaktebåten.7 Det siteres 

fra innlegget:  

"Skipet er et lysende eksempel på hvilken gevinst innovativ tekning kan utløse. 

Skipet fjerner hver uke 200 vogntog fra veien. CO2-utslippet pr. kilo laks som kan 

transporteres, reduseres ifølge rederiet med 46 prosent. Skipets motor er en 

hybridmotor." 

Miljøvernforbundet er en organisasjon som utelukkende har som formål å ivareta miljøet. 

Når Miljøforbundet går ut i media og tydelig støtter Hav Line Metoden, så er det fordi 

Metoden objektivt sett er langt mer miljøvennlig enn konvensjonell fisketransport. NFDs 

Forskriftsendringen strider mot Miljøforbundets ønske om å tillate andre transportveier til det 

beste for miljøet, herunder å tillate slaktebåter slik som Fartøyet. Selv om NFD kan hevde at 

det tillates såfremt fisken sorteres innenlands, innebærer dette de facto at alternative 

transportveier ikke kan realiseres.  

3.3.2 Fagmyndigheten er ikke enig med NFD 

Av bakenforliggende politiske årsaker kjemper NFD for å opprettholde, og ved Forslaget 

stramme til, en utdatert bestemmelse. Mens øverste fagorgan, overhodet ikke ser noen 

behov for regelen, og sågar har foreslått hele bestemmelsen fjernet.  

Forskriftsendringen diktert fra NFD sin side mangler altså ikke bare støtte i 

markedsinformasjonen, eksportørbransjen og forskningsmiljø – men mangler sågar støtte i 

sitt eget fagorgan. NFD er altså av den oppfatning at departementet har en bedre kjennskap 

til bransjen, sorteringskrav, fiskekvalitet og omdømme enn det landets øverste fagorgan har.        

Mattilsynets Hovedkontor sitt forslag om å fjerne Kvalitetsforskriften § 17 ble sendt NFD 

29. mai 2018.  

Bilag 10:  Utkast til høringsbrev til ny fiskekvalitetsforskrift  

Bilag 11:  Utkast til forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer  

Med Mattilsynets forslag ble hele "produksjonsfisk"-begrepet fra 1984 slettet, og er i seg selv 

et uttrykk for at fagmyndigheten ikke anser det viktig å sortere ut produksjonsfisk overhode, 

og da også enda mindre viktig å sortere den ut i Norge. 

I høringsbrevet fra fagorganet uttales det at; 

"[i]nnholdet i bestemmelsen vil ivaretas gjennom at enkelte av de omtalte 

feil og mangler omtales i nytt forskriftsutkast § 12 og da også gjennom ny 

§ 8 som sier at tradisjonelle kvalitetskrav i markedet skal ivaretas. 

                                                 
7 https://sysla.no/meninger/miljovernforbundet-regjeringen-ma-si-ja-til-slaktebaten/  

https://sysla.no/meninger/miljovernforbundet-regjeringen-ma-si-ja-til-slaktebaten/
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Næringen må følgelig ta ansvar for at det ikke omsettes varer av 

oppdrettet fisk som markedene ikke ønsker."  

Til ny § 8 uttales;  

"Dette er en bestemmelse som Mattilsynet ikke kan føre aktivt tilsyn med, 

men et hensyn som næringen selv må ivareta."  

Mens man til ny § 12 hadde en "nedre grense for hva som kan omsettes til konsum" var det 

selvsagt ingen krav til at sortering eller feilretting måtte foretas "innenlands".  

Det legges altså opp til at kravene markedet stiller til kvalitet er et forhold mellom kjøper og 

selger, og som styres best av markedet selv. Tross alt ligger dette uansett utenfor 

mattrygghet som er kjernen av Mattilsynets oppgaver. Og Mattilsynet uttaler at;  

"Her ligger det også rom for privatrettslige avtaler mellom kjøper og selger og 

standarder som næringen etablerer." 

Begrunnelsen for Mattilsynets forslag for fjerningen av § 17 konkret var:  

"Siden bestemmelsen ble innført i 1996 har det vært en utvikling i næringen, der bl.a 

flere selskaper har etablert egne produksjonsvirksomheter utenfor Norge, hvor 

feilretting kan foregå. Vi ser også at næringen utvikles med at med at det planlegges 

slaktebåter som ønsker å gå direkte til utlandet med oppdrettsfisken". 

Næringen, herunder Hav Line, vet hva markedene ønsker og ikke ønsker, og vet dermed hva 

som skader eller styrker omdømmet for norsk oppdrettsfisk. Fagorganet mener også at 

næringen er vel egnet til å sørge for at det ikke  "omsettes varer av oppdrettet fisk som 

markedene ikke ønsker." Det er uvisst – og fremgår ikke av Høringen – hvorfor NFD 

motsetningsvis mener at næringen selv ikke er egnet til å ivareta kvaliteten.   

Fagorganets forslag fra 29. mai 2018 skulle vært ute på høring høsten 2018. Men før den 

kunne sirkuleres på høring, fikk landet ny Fiskeriminister som kun noen få dager etter 

tiltredelsen var "beroliget" kunne Robert Eriksson og Sjømatbedriftene:8  

"Han [fiskeriministeren] sier at de nå vurderer innspill fra Mattilsynet til endring av 

fiskekvalitetsforskriften. 

-Dette er et svært viktig arbeid for nettopp å sikre kvaliteten. Den skal selvsagt ut på 

ordinær høring nå til høsten så næringen skal få sagt sitt – men jeg kan nok allerede 

nå avsløre at jeg ikke vil fjerne dagens bestemmelse knytte til eksport av 

produksjonsfisk, nettopp på grunn av kvalitetshensyn og norske arbeidsplasser, sier 

Nesvik" (våre understrekninger) 

Forslaget som nå fremmes er det liten tvil om at er et dekret fra NFD, som mangler støtte 

hos myndighetenes egne fagpersoner. Det fremstår som tydelig at Mattilsynet ikke ønsker å 

ha på seg å være pådriveren av dette Forslaget. Det hører til sjeldenhetene at et 

departement velger å gå mot sitt eget fagorgan og en samlet oppdrettsnæring. Dette 

Forslaget er således ikke faglig begrunnet og det er NFD vel klar over.  

                                                 
8 https://ilaks.no/jeg-vil-ikke-fjerne-dagens-bestemmelse-knyttet-til-eksport-av-produksjonsfisk/. 

https://ilaks.no/jeg-vil-ikke-fjerne-dagens-bestemmelse-knyttet-til-eksport-av-produksjonsfisk/
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3.3.3 Kvalitet er et forhold som styres av markedet, ikke matmyndighetene  

Som nevnt i foregående punkt, mener Mattilsynet at den aktuelle bestemmelsen er 

unødvendig, og at slike kvalitetsforhold er noe som håndteres best av markedet selv. Det er 

tross alt ikke Mattilsynet (eller myndighetene generelt) sin jobb å ivareta slike kommersielle 

forhold, da Mattilsynets jobb er å sikre mattrygghet og sunne produkter.   

Igjen kan man også se hen til det spesielle ved at der ikke er noen tilsvarende regler for 

andre matvarer som eksporteres. Forskrifter knyttet til melk, ost eller fjørfe regulerer 

selvsagt mattrygghet og sunne produkter – men har ingen statlige pålegg om 

kvalitetssortering som naturlig nok reguleres av markedskreftene og aktørene selv.   

Det er da ingen tvil om at det også innen oppdrettsfisk er bransjeaktørene selv som er de i 

Norge som har klart størst (og mye mer enn myndighetene) interesse av å levere kvalitet og 

det markedene faktisk etterspør (ikke det markedet etterspurte på 80-tallet, men det som 

etterspørres i dag og i fremtiden). Leverer en aktør dårlig fisk, skader han både seg selv og 

den næringen han lever av. Dette er fundamentalt for enhver næring, og man skulle tro at 

en borgerlig regjering var kjent med hvordan markedskrefter og markedsmekanismer 

fungerer – og at myndighetenes rolle ikke er å regulere de kommersielle forhold mellom 

selger og kjøper.  

Forslaget fra NFD treffer da heller ikke på kvalitetsforskriftens formål som fremgår av § 1: 

"Formålet med forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, 

og bidra til markedsadgang for norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet."  

Formålet med forskriften er todelt; for det første skal forskriften fremme god kvalitet på fisk 

og fiskevarer til forbruker, og for det andre skal forskriften bidra til markedsadgang for norsk 

fisk og norske fiskevarer i utlandet. Etter det som fremgår i resultatene fra den Norske 

Studien og Metastudien er det tydelig at kvalitet, bærekraft og miljø henger tett sammen 

med forskriftens formål. Et sorteringspåbud har en motsatt effekt, og er ikke egnet til å 

oppnå formålene med forskriften.  

I Høringen er det ikke drøftet hvordan Forslaget står seg overfor kvalitet, ferskhet, bærekraft 

og fiskevelferd. Ettersom dette er – og i større grad kan bli – utfordringene 

oppdrettsnæringen står overfor, er det helt nødvendig at NFD tar disse forholdene i 

betraktning når kvalitetsforskriften skal endres. Et gammeldags og proteksjonistisk krav om 

innenlands sortering av fisk møter ikke de nevnte utfordringene. NFD er nødt til å 

offentliggjøre hvordan de etter en nøye vurdering har kommet frem til at innenlands 

sortering kommer en felles oppdrettsnæring til gode, og hvordan det kan være i 

overenstemmelse med forskriftens formål til tross for at fagmyndighetene, 

markedsdokumentasjonen, og næringen selv har det motsatte syn. Det holder simpelthen 

ikke å basere seg på fullt ut udokumenterte spekulasjoner, slik NFD gjør.  

4 FORSLAGET STRIDER MOT GJELDENDE REGELVERK 

4.1 Forslaget i strid med Kvalitetsforskriftens hjemmelslov 

Uavhengig av om Forslaget er faglig og faktisk ubegrunnet, kan det uansett ikke vedtas 

siden Forskriftsendringen ikke har hjemmel i gjeldende regelverk. Selv om det skulle vært 

hjemmel for en slik sorterings-bestemmelse i 1984, er det ikke hjemmel for Forslaget 35 år 

senere under dagens matlov og EØS-lovgivning.  
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Forskriftshjemmelen for bestemmelsene i Kvalitetsforskriften – og eventuelle endringer i 

disse bestemmelsene – er matloven § 12, som har følgende ordlyd: 

 "Kongen kan i forskrift fastsette 

a) forbud mot fangst og høsting, 

b) forbud eller begrensning av omsetning og bruk av varer som er omfattet av 

denne loven, og  

 c) krav til eller forbud mot eksport og import mv. 

for å gjennomføre lovens formål eller for å ivareta Norges internasjonale 

forpliktelser."   

Det fremgår av matloven § 12 at det i forskrifts form blant annet kan vedtas bestemmelser 

om "forbud mot eksport" – som Forslaget i realiteten vil innebære – men kun såfremt dette 

gjøres for å "gjennomføre lovens formål" eller for "å ivareta Norges internasjonale 

forpliktelser". 

Det er på det rene at Forslaget ikke er fremsatt for å ivareta Norges internasjonale 

forpliktelser – snarere tvert imot. Dette vil det redegjøres nærmere for i punkt 4.2. For at 

Forslaget lovlig skal kunne vedtas, er det følgelig nødvendig at forskriftsbestemmelsen 

fastsettes "for å gjennomføre lovens formål". Lovens formål er dermed en materiellrettslig 

skranke for NFDs forskriftskompetanse. For at en forskriftsbestemmelse gyldig skal kunne 

vedtas med hjemmel i matloven § 12, må reguleringen objektivt sett være egnet til å 

gjennomføre lovens formål. 

Matlovens formål følger av § 1 hvor det fremgår at;  

"Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og 

fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, 

samt ivareta miljøvennlig produksjon. 

Loven skal videre fremme god plante- og dyrehelse. 

Loven skal også ivareta hensynet til aktørene langs hele produksjons-

kjeden, herunder markedsadgang i utlandet." (våre understrekninger) 

Det er etter Hav Lines oppfatning klart at Forslaget ikke er egnet til å gjennomfører lovens 

formål – snarere tvert imot – og at dette heller ikke er NFDs reelle motiv for den foreslåtte 

Forskriftsendringen;  

(i) Forskriftsendringen bidrar på ingen måte til å "sikre helsemessig trygge 

næringsmidler" – Forslaget angår utseendet til hel fisk, den foreslåtte reguleringen 

gjelder ikke mattrygghet.     

(ii) Forskriftsendringen bidrar heller på ingen måte til å "fremme helse" – igjen handler 

det ikke om mattrygghet men kun om penhet på hel fisk. Tvert imot kan man 

gjerne hevde at ved å ytterligere sementere bransjen til konvensjonelle 

transportmønster, så bidrar Forslaget tvert imot til å opprettholde forurensingen fra 

konvensjonell transport som igjen har en helsekonsekvens.    
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(iii) Hadde Forskriftsendringen blitt foreslått for 30 år siden, hadde den kunne bidratt til 

å sikre "kvalitet og forbrukerhensyn", men som påvist i punkt 3.2 ovenfor, har en 

slik bestemmelse i dagens verden ingen relevans.  

(iv) Forslaget bidrar definitivt ikke til å sikre "miljøvennlig produksjon", da det igjen 

stenger for nye innovative løsninger gjennom sitt vern av det eksisterende, og da 

konkret stenger for realiseringen av et gigantisk miljøprosjekt som Hav Line.   

(v) Ei heller har Forslaget relevans for "dyrehelse", tvert imot stenger Forslaget for 

innovative løsninger som kan forbedre fiskehelsen. Forslaget stenger effektivt for 

Hav Line Metoden som beviselig er bedre med tanke på fiskehelse, smitterisiko 

mm.  

(vi) Til sist bidrar heller ikke Forslaget til "markedsadgang i utlandet", tvert imot hindrer 

det effektiv eksport og rask tilgang til markedene.   

Slik Hav Line ser det, har Forslaget helt klart til hensikt å stanse innovative nykommere slik 

som Hav Line Metoden, for å verne om eksisterende bedriftseiere i konvensjonell logistikk 

som underleverer på lovens formål sammenlignet med nye løsninger som Hav Line.  

Hav Line overpresterer på alle formålsaspekt, på både fiskehelse og kvalitet som redegjort 

for under punkt 3.3 ovenfor, men også på kravet til miljø. Fartøyet har stor kapasitet og 

håndterer slakting og transport i samme ledd. Den effektive produksjonen er klart egnet til å 

bidra til "miljøvennlig produksjon", jf matloven § 1. Beregninger viser at CO2-utslippet per 

kilo laks transportert med Fartøyet blir redusert med hele 46 % sammenlignet med dagens 

løsninger. 

Hav Line har allerede fått Bergen Tingrett sin tillatelse til å realisere Metoden. Bergen 

Tingrett sluttet seg til Hav Lines prinsipale anførsel om at NFD hadde tolket 

Kvalitetsforskriften feil og at Kvalitetsforskriften ikke hjemler et sorteringspåbud av fisk i 

Norge. Det er derfor overraskende at NFD velger å benytte sin egen forskriftsmyndighet til å 

forsøke å "komme unna" domstolens standpunkt i en enkeltsak. 

Bilag 12:  Kjennelse fra Bergen Tingrett av 7. januar 2019  

Fra tingrettens Kjennelse fremgår det vedrørende NFD sin tolkning av Kvalitetsforskriften § 

17 i lys av matloven: 

"Kort oppsummert har NFD tolket kvalitetsforskriften § 17 i strid med matloven 

og formålet med denne." (vår understrekning) 

 

Nå har ikke NFD lenger en tolkning som strider mot matloven og matlovens formål, men en 

forskriftsendring som tilsvarende strider mot matloven. Det blir ikke mer lovlig av den grunn. 

Den rettsvirkning NFD forsøker å legge i Kvalitetsforskriften blir ikke lovligere såfremt den 

fremdeles ikke er i samsvar med hjemmelsloven. Forslaget er utvilsomt i strid med 

hjemmelsloven og det innebærer at NFD ikke har hjemmel til å vedta Forslaget med det 

innholdet som er foreslått.   
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4.2 Forslaget i strid med EØS-avtalen 

4.2.1 Innledning  

I Høringen uttales det at: 

"Departementet har vurdert bestemmelsen opp mot Norges internasjonale 

forpliktelser etter EØS-avtalen og WTO-avtalen. Bestemmelsen er ikke funnet å være 

i strid med noen av disse avtalene. Det vises bl.a. til at fisk er utenfor EØS-avtalens 

virkeområde, jf. EØS-avtalens artikkel 8 nr. 3. EØS-avtalen protokoll 9 er heller ikke 

til hinder for bestemmelsen."  

Det er to forhold departementet overser som er av sentral betydning vedrørende spørsmålet 

om Forslaget utgjør et brudd på EØS-avtalen. For det første, og kanskje det viktigste, er 

realiteten at påbudet om sortering innenlands påvirker transportsektoren i langt større grad 

enn selve vareproduksjonssektoren. Selv om fisk som vare er unntatt EØS-avtalen, jf 

artikkel 8, skal alt av transporttjenester følge EØS-regelverket, jf EØS-avtalen. For det andre 

er det  utilstrekkelig  kun å påstå at protokoll 9 ikke er til hinder for Forslaget, uten å foreta 

– eller i det minste gjengi hovedpunktene av – noen form for vurdering. De konkrete 

vurderingene som er foretatt av forholdet til Norges internasjonale forpliktelser er av 

offentlige interesse i en slik høringsrunde.   

4.2.2 EØS-avtalen omfatter transport – Forslaget i strid med tjenestefriheten  

EØS-avtalen artikkel 36 fastslår at der ikke skal være noen restriksjoner på adgangen til å 

yte tjenester innen avtalepartenes territorium: 

"Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen 

restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartenes territorium for 

statsborgere i en av EF medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en 

annen av EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn tjenesteytelsens mottager." (vår 

understrekning) 

Begrepet "tjeneste" er definert i artikkel 37. Transportørene er ikke oppdrettere, men aktører 

som utfører en tjeneste "mot betaling" jf artikkel 37 første setning, og som ledd i "industriell 

virksomhet", jf artikkel 37 annet ledd bokstav a. Det er aktørene som transporterer fisk som 

i all hovedsak vil påvirkes av Forslaget.  

Etter EFTA-domstolens rettspraksis vil visse tjenesteytelser falle utenfor EØS-avtalens 

anvendelsesområde, jf. den såkalte Pediceldoktrinen (sak E-4/04) hvor EFTA-domstolen la til 

grunn at tjenester faller utenfor avtalen dersom de er "uatskillelig knyttet til omsetningen av 

varer" som etter produktdekningsregelen i EØS-avtalen artikkel 8(3) faller utenfor EØS-

avtalen. Ettersom transporten ikke er uatskillelig knyttet til omsetning av oppdrettslaks/-

ørret, kan ikke Pediceldoktrinen komme til anvendelse. Også EFTA-domstolenes uttalelser i 

sak E-1/16 Synnøve Finden, understøtter at transporttjenester ikke vil omfattes av 

Pediceldoktrinen.  
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Oppdrettslaks/-ørret faller utenfor produktdekningsregelen i EØS-avtalen artikkel 8(3), men 

transportørenes tjeneste er ikke omfattet av nevnte unntak som bare vil omfatte tilfeller 

hvor det er så nær tilknytning mellom varen og tjenesten at vareunntaket som sådan ville bli 

undergravd. En slik forståelse av Pediceldoktrinen støttes av Arnesen/Fredriksen/Graver/ 

Mestad/Veder, "Agreement on the European Economic Area a Commentary", s. 457 hvor det 

uttales:  

"The present author is of the view that the scope of the exemption set out in Pedicel 

should be interpreted strictly"  

En slik forståelse har gode grunner for seg all den tid unntaket fra EØS-avtalen knytter seg 

til spesifikke varer, og ikke tjenester; unntaket bør ikke da strekkes lenger enn høyst 

nødvendig for å ivareta formålet med unntaket for varen.  

EØS-avtalens forbud mot restriksjoner på tjenestefriheten kommer derfor til anvendelse på 

transporttjenester av fisk.   

Vurderingen av om et tiltak utgjør en restriksjon på tjenestefriheten etter artikkel 36 ble 

oppsummert av EFTA-domstolen i sak E-2/11 STX premiss 75:  

"Ifølge fast rettspraksis krever EØS-avtalen artikkel 36 ikke bare at all diskriminering 

på grunnlag av nasjonalitet av tjenesteytere som er etablert i en annen EØS-stat 

fjernes, men også at enhver restriksjon avskaffes, også om den ikke skiller mellom 

innenlandske tjenesteytere og tjenesteytere fra andre EØS-stater. En slik restriksjon 

kan medføre at virksomheten til en tjenesteyter som er etablert i en annen 

medlemsstat der han lovlig yter tilsvarende tjenester forbys, hemmes eller gjøres 

mindre interessant."  

Forslaget utgjør dermed en restriksjon på adgangen til å yte tjenesten til øvrige EØS-land, 

og strider derfor med EØS-avtalens tjenestefrihet. Et krav om sortering av oppdrettsfisk i 

Norge utgjør således et brudd på artikkel 36. Forslaget strider mot EØS-avtalens 

tjenestefrihet for transportører og kan ikke vedtas.  

En "restriksjon" etter EØS-avtalen artikkel 36 vil fortsatt kunne være lovlig der den kan 

begrunnes objektivt etter EØS-avtalens artikkel 33 eller den domstolskapte læren om 

tvingende allmenne hensyn. Forslaget er begrunnet i kontroll- og håndhevingshensyn. Det er 

imidlertid på det rene at kontrollen også kan utøves på sorteringen som skjer i et annet EØS-

land ved egenerklæring fra tjenesteyter, fiskeeier eller veterinær i den aktuelle EØS-staten. 

Per dags dato er det egenerklæring som er Mattilsynets kontrollfunksjon på produksjonsfisk i 

dag og denne utføres like enkelt fra Danmark som fra Norge.  

4.2.3 Forslaget strider mot etableringsfriheten  

Det følger av EØS-avtalen artikkel 31 første punkt: 

" I samsvar med bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen restriksjoner 

for etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-

stat på en annen av disse staters territorium. Dette skal gjelde også adgangen til å 

opprette agenturer, filialer eller datterselskaper for så vidt angår borgere fra en av 

EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg på en av disse staters 

territorium." (vår understrekning) 
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Forbudet mot restriksjoner på etableringsfriheten vil gjelde uavhengig av unntaket for 

bestemte varer i EØS-avtalens artikkel 8. I sak nr. 687819 var ESA i en sak om 

eierskapsbegrensninger i norsk oppdrettsnæring ikke enig med Norge i nedslagsfeltet for  

forbudet mot restriksjoner på etableringsfriheten i artikkel 31 måtte fastlegges i lys av EØS-

avtalens artikkel 8. Forbudet i artikkel 31 kom til anvendelse også på virksomhet som drev 

produksjon av varer som var unntatt etter artikkel 8. Et tilsvarende syn kommer til uttrykk i 

Arnesen/Fredriksen/Graver/Mestad/Vedder: "Agreement on the European Economic Area – A 

commentary", s. 457. 

Forslaget innebærer at all oppdrettsfisk skal sorteres i Norge, og hindrer med dette Hav Line 

i å etablere seg med mottaksanlegg i Danmark, samt at det hindrer andre i å utvikle 

lignende former for transport. Forslaget innebærer at mottaksanlegg i Europa, som driver 

lovlig tilsvarende virksomhet, diskrimineres til fordel for norske fiskemottak ved at fisken må 

sorteres i Norge, og de facto landes i Norge. Bestemmelsen utgjør en restriksjon på 

adgangen til å etablere seg i et annet EØS-land i strid med EØS-avtalens artikkel 31. En slik 

restriksjon kan ikke begrunnes objektivt. 

Konklusjonen er at Forslaget er i strid med etableringsfriheten slik den følger av EØS-avtalen 

artikkel 31. 

4.2.4 Brudd på protokoll 9 artikkel 4 nr. 2 – i retning proteksjonisme  

Norge har overfor EU forpliktet seg til enkelte markedsregler innenfor fiskeriområdet og disse 

følger av protokoll 9. NFD må forholde seg til denne ved utforming av nye forskrifter som 

berører fiskerisektoren. Dette er ikke i tilstrekkelig grad drøftet i Høringen.  

Det følger av protokoll 9, artikkel 4 nr. 2 at: 

"lovgivning som gjelder markedsordningen i fiskerisektoren, skal endres for å ikke vri 

konkurransen."  

Det kan ikke etterlates noen tvil om at Forslaget innebærer en "endring" som "vrir 

konkurransen" – stikk i strid med den endringen som artikkel 4 nr. 2 legger opp til. Forslaget 

til NFD/Mattilsynet er i strid med EØS-avtalens protokoll 9 og kan på bakgrunn av dette ikke 

vedtas for å bli gjeldende rett.  

NFD/Mattilsynet har ikke foretatt tilstrekkelig nøye vurderinger av EØS-avtalens samlede 

forpliktelser ved utarbeidelsen av Forslaget. Forslaget er i strid med flere av EØS-avtalens 

bestemmelser.  

4.2.5 For EU-domstolen,  ESA og EFTA-domstolen er det de reelle hensynene som er 

avgjørende  

Det er de reelle formålene som må legges til grunn ved en rettslig vurdering av om et formål 

er legitimt. Dette har blitt påpekt i EU-rettspraksis ved en rekke anledninger, og prinsippet 

gjelder vel så mye i EU-retten som internrettslig i Norge.  

I C-416/0010 (prejudisiell avgjørelse) gjaldt saken spørsmål om den italienske stat kunne 

høres med helsehensyn som begrunnelse for særlige krav til emballering av delvis stekt brød 

(bake off). Kommisjonen la til grunn at helsehensyn ikke reelt kunne begrunne kravet om 

                                                 
9 Letter of Formal Notice of 11.07.2012    
10 ECLI:EU:C:2003:475, https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/62000cj0416 

https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/62000cj0416
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emballering (se premiss 24). Domstolen konkluderer i premiss 36 med at kravet til 

emballering kan være tillatt forutsatt at;  

"kravet ikke i realiteten udgør en indirekte forskelsbehandling af indførte varer". 

Etter domstolens syn var ikke helsehensyn den reelle begrunnelsen for kravet til emballering. 

I premiss 40-41 uttales det:  

40 Hvad specielt angår den italienske regering har den, som svar på et spørgsmål fra 
Domstolen, udtrykkeligt erkendt, at ændringen af artikel 14 i lov nr. 580/1967 ikke 
skete af hensyn til fødevaresikkerhed eller af hensyn til forbrugerbeskyttelse, men 
alene på grund af det forhold, at det forbagte brød, dybfrosset eller ej, solgt efter 
færdigbagning, var for konkurrencedygtigt i forhold til brød produceret efter 
håndværksmæssige metoder. 

 

41 Under disse omstændigheder må det antages, at hvis der i hovedsagen fastslås at 
foreligge en hindring, kan den ikke begrundes i hensynet til beskyttelse af 
menneskers liv og sundhed i traktatens artikel 36’s forstand." (våre 
understrekninger)  

Det legges derfor til grunn at de hensynene som påberopes må være reelle. Denne type 

resonnement har blitt fremhevet i en rekke saker.11  

Det er dette Norge også i særlig grad vil rammes av ved en prøving av dette Forslaget i 

EU/ESA/EFTA, da man enkelt vil kunne avdekke at den reelle bakgrunnen er ren 

proteksjonisme, gjennom å forfordele norske bedrifter og 100 % stenge ute aktører fra 

EU/EØS.    

5 DEN REELLE BEGRUNNELSEN 

Gjennomgangen i det foregående har vist at der ikke er faglig eller faktisk grunnlag for 

Forslaget, der er ingen omdømmerisiko og Forslaget har ingen betydning for kvalitet.  

Det er da også kjent i bransjen at produksjonsfisk-bestemmelsen i mange år nå ikke har hatt 

annen funksjon enn å fungere som en ren subsidiering av norske videreforedlingsbedrifter. 

Til tross for at det ikke lengre har noen omdømme/kvalitets-relevans lengre, har man 

beholdt kravet i annet ledd om at såkalt "feilretting" (i prinsippet helt alminnelig filetering) 

altså må foretas "innenlands".  

Ved å innføre nå også et krav til "innenlands" sortering sikrer man effektivt at de landbaserte 

bedriftene fortsatt kan nyte sin subsidiering og ikke trues av nye teknologier og smartere 

løsninger. Man ender opp med at en utdatert og irrelevant sortering, hvor "produksjonsfisk" 

blir et gissel for å sikre at all norsk oppdrettsfisk må landes i Norge. Det er disse 2 % som 

gjør at bedriftene organisert av Sjømatbedriftene skal kunne sikre seg de øvrige 98 %. Det 

er ingen av dem som er interessert i å "feilrette"/filetere produksjonsfisk, da det kan ta ned 

tempo i produksjonen, det eneste de er interessert i er hele leveransen slik at vi kan 

fortsette å opprettholde den tradisjonelle logistikken fremfor å tenke og i det minste prøve 

noe nytt.  

Det hele koker selvsagt ned til at man politisk skal såkalt "verne norske arbeidsplasser".      

                                                 
11 C-358/95 (prejudisiell avgjørelse) ECLI:EU:1997:149 (https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/61995cj0358) 

   E-3/00 ESA mot Norge (Kelloggs) (https://lovdata.no/pro/NLX6/eu/62000ej0003) 

   C-110/05 Kommisjonen mot Italia ECLI:EU:C:2009:66 (https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/62005cj0110)   

https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/61995cj0358
https://lovdata.no/pro/NLX6/eu/62000ej0003
https://lovdata.no/pro/DLX6/eu/62005cj0110
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Det er simpelthen ikke troverdig at tilføyelsen av vilkåret "innenlands" er gjort med hensyn 

til frykt for omdømmetap. For det første har ikke NFD mottatt noen støtte fra noe forsknings- 

eller fagorgan innen sjømatnæringen på at det foreligger en slik risiko – tvert imot. NFD har 

heller ikke selv klart å fremlegge noen konkrete forhold eller dokumentasjon som tilsier 

hvorfor omdømmet til norsk fisk skulle være i fare uten en slik innenlands 80-tallssortering.  

For det andre, var den nye fiskeriministeren som kjent raskt ute med å avsløre at han ikke 

ville fjerne dagens kvalitetsforskrift § 17 med hensyn til å sikre kvalitet og norske 

arbeidsplasser. Fiskeriministerens klare tale i media, kom dagen etter at Robert Eriksson, i 

Sjømatbedriftene i media uttalte12;  

"Vi har mottatt klare signaler på at Mattilsynet har bedt departementet om 

å oppheve bestemmelsen om at «Prodfisk» skal bearbeides i Norge. Skulle 

dette bli en realitet vil det bety en rasering av norske fiskeriarbeidsplasser 

og kroken på døra for mange virksomheter, sier administrerende 

direktør."  

Robert Eriksson, i Sjømatbedriftene, nevnte ikke "kvalitet" eller "omdømme" verken direkte 

eller indirekte – det var overhode ikke et tema. Sjømatedriftene er da også fullstendig klar 

over at dette ikke handler om "kvalitet" eller "omdømme", men selvsagt om deres egne 

medlemmer og bedriftseiere.  

Fiskeriministeren kunne imidlertid dagen etter berolige sin partifelle med at han ikke hadde 

tenkt å høre på sitt eget fagorgan13: 

"… jeg kan nok allerede nå avsløre at jeg ikke vil fjerne dagens bestemmelse knyttet 

til eksport av produksjonsfisk, nettopp på grunn av kvalitetshensyn og norske 

arbeidsplasser, sier Nesvik."   

Sjømatbedriftene har siden trukket dette frem som sin største politiske seier i 2018, etter en 

betydelig lobbyinnsats opp mot ny fiskeriminister.  

NFD har imidlertid hele veien hatt utfordringer med å begrunne en slik regel i et reelt eller 

relevant hensyn til kvalitet og omdømme, se nærmere punkt 3.3 følgende, og hensynet man 

står igjen med som begrunner en slik regel er da kun disse norske arbeidsplassene hos 

Sjømatbedriftenes medlemmer.  

Det er også talende at all diskusjon knyttet til produksjonsfisk og/eller Hav Line har handlet 

om frykten for tap av arbeidsplasser.  

Forbundsleder Jan-Egil Pedersen i Norsk Nærings – og Nytelsesmiddelarbeiderforbund uttalte 

til Intrafish at14:  

"Jeg vet at regjeringsadvokaten ser på saken. Jeg forventer nå at departementet 

lager en forskrift som holder mål, hvis ikke dagens gjør det. Og jeg har grunn til å 

tro at det vil skje rimelig kjapt. Hovedargumentet er at det skal være kvalitet på 

fisken som sendes ut av landet. Den må gjerne bløgges om bord i fartøyer like etter 

at den er pumpet opp av mær. Men den må på land for kontroll og helst for 

                                                 
12 https://ilaks.no/frykter-rasering-av-fiskeriarbeidsplasser/  
13 https://ilaks.no/jeg-vil-ikke-fjerne-dagens-bestemmelse-knyttet-til-eksport-av-produksjonsfisk/. 
14 https://www.intrafish.no/nyheter/1685068/lo-mann-gir-honnor-til-regjeringen  

https://ilaks.no/frykter-rasering-av-fiskeriarbeidsplasser/
https://ilaks.no/jeg-vil-ikke-fjerne-dagens-bestemmelse-knyttet-til-eksport-av-produksjonsfisk/
https://www.intrafish.no/nyheter/1685068/lo-mann-gir-honnor-til-regjeringen
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bearbeiding i Norge. Det dreier seg om å skape arbeidsplasser i Norge og 

verdiskaping langs hele kysten." (våre understrekninger) 

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene - Robert Eriksson - har ved flere anledninger 

uttalt seg på tilsvarende måte15: 

"Sjømatbedriftene er veldig glad for tydeligheten fiskeriministeren har hatt i denne 

saken, og at han stopper Mattilsynet fra å tillate eksport av produksjonsfisk. Vi var 

tidlig på banen i høst og advarte mot at mer og mer produksjonsfisk skulle fraktes ut 

av landet, og trodde saken var på plass da. Vi er opptatt av at mest mulig fisk skal 

videreforedles i Norge for å skape større verdier i Norge, sier Eriksson til IntraFish.  

Han understreker at norske foredlingsbedrifter ikke vil klare å foredle all fisk, men 

når det gjelder produksjonsfisk så har det lenge vært en tradisjon og grei oppfatning 

av at den skal foredles i Norge. 

– Det er viktig å ta vare på norske arbeidsplasser og lønnsomme arbeidsplasser lang 

kysten, og hindre at flere arbeidsplasser blir eksportert ut, sier Eriksson." (våre 

understrekninger) 

Og fra Sjømatbedriftenes egne hjemmesider16: 

"Vi opplever at Mattilsynet ikke har tatt i tilstrekkelig grad innover seg hvilke 

utfordringer det blir for norske foredlingsbedrifter når man har landet på å gi 

tillatelse til  at man ikke trenger å bearbeide produksjonsfisk i Norge før den ble 

eksportert. 

Sjømatbedriftene var raskt på ballen i høst, og fikk en god dialog med vår nye 

fiskeriminister. Første runde endte med at vi fikk statsråden med på laget, og at han 

satte ned foten for forslaget. Dette er kanskje den største politiske seieren 

Sjømatbedriftene hadde i 2018. Men kampen er langt fra over. 

Vi har i sendere tid opplevd at Mattilsynet finner nye tolkninger for å kunne 

akseptere at produksjonsfisk kan eksporteres ut av landet uten at den bearbeides 

her hjemme. Det vil i så fall få store negative konsekvenser for norske 

foredlingsbedrifter. Vi er på nytt på ballen, og i dialog med statsråden. Dette er en 

sak vi ikke kommer til å gi oss på. For oss handler det om å få mest mulig 

verdiskapning og sysselsetning her hjemme." (våre understrekninger) 

Enkelte politikere har også fremmet tilsvarende syn17: 

"Jeg anerkjenner skipets innovative kvaliteter: Det vil få mange vogntog vekk fra 

veiene våre. Og slaktebåten kan ha positiv effekt på fiskehelse og lette smittepresset 

i havbruk. Men disse fordelene må veies opp mot ønsket om flere arbeidsplasser i 

norske kystsamfunn, samt økt verdiskapning i Norge. Norsk sjømatindustri trenger 

råstoff. Da kan vi ikke kvitte oss med grunnlaget for å få dette til." 

                                                 
15 https://www.intrafish.no/nyheter/1653612/veldig-glad-for-at-fiskeriministeren-stopper-norwegian-gannet  
16 https://sjomatbedriftene.no/2018/11/25/sjomatbedriftene-forventer-at-fiskeridepartementet-avklarer-reglene-for-

eksport-av-produksjonsfisk/  
17 https://www.intrafish.no/nyheter/1693894/ap-og-sp-frykter-ikke-esa  

https://www.intrafish.no/nyheter/1653612/veldig-glad-for-at-fiskeriministeren-stopper-norwegian-gannet
https://sjomatbedriftene.no/2018/11/25/sjomatbedriftene-forventer-at-fiskeridepartementet-avklarer-reglene-for-eksport-av-produksjonsfisk/
https://sjomatbedriftene.no/2018/11/25/sjomatbedriftene-forventer-at-fiskeridepartementet-avklarer-reglene-for-eksport-av-produksjonsfisk/
https://www.intrafish.no/nyheter/1693894/ap-og-sp-frykter-ikke-esa
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Og videre fra Arbeiderpartiets Ruth Grung i Bergens Tidende18: 

"Slaktebåten "Norwegian Gannet" bør heller frakte oppdrettslaksen til bedrifter langs 

kysten på Vestlandet, fremfor å sende fisken som en råvare til Danmark og EU. 

 

Vestland Høyre har uttalt til Sysla at regelverket som stanser slaktebåten Norwegian Gannet 

kan oppfattes som proteksjonisme. Høyre-topp Ole Trellevik uttaler at19: 

 

"Man kan ikke misbruke regelverket til å opptre proteksjonistisk. […] Det er en 

skandale hvis regjeringen følger fiskeriministeren og departementet i denne saken. 

Arbeidsplasser må være basert på fri konkurranse, og ikke proteksjonisme."  

  

I Fiskeribladet den 18. januar 2019 er KrF sin fiskeripolitiske talsmann, Steinar Reiten, ærlig 

og avdekker de utenforliggende hensyn og den reelle politiske driveren20. Det siteres at: 

"I regjeringserklæringen under punktet havbruk, står det at regjeringen vil: 

"Fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til havbruksnæringen og 

håndteringen av produksjonsfisk." 

… punktet må forstås slik at produksjonsfisk skal sorteres ut i Norge. 

Reiten er fullt ut innforstått med at konsekvensen av det kan bli at det ikke vil være 

mulig for Hav Line å drive lønnsomt.  

           […] 

-Dette punktet er ikke vårt forslag. Men vi støtter det fullt ut. Det er i tråd med 

holdningen fiskeriminister Harald Nesvik (Frp) har i saken mellom Nærings- og 

fiskeridepartementet og Hav Line. Vi kan ikke ha det slik at laksen slaktes om bort på 

båter og føres direkte til utlandet. Det vil ramme norske arbeidsplasser hardt, sier 

Reiten." (våre understrekninger)  

Og deretter i BA og fra fiskeriministerens egne partifeller21: 

"Spørsmålet som fremtvinger seg er om andre bakenforliggende motiver ligger til 

grunn for å hindre Norwegian Gannet markedstilgang. Norwegian Gannets 

operasjonsmønster innebærer en totalforandring i arbeidsoppgaver og parter, slik vi 

kjenner næringen."  

Og senest fra intervju med tidligere fiskeriminister Per Sandberg22. I artikkelen står det 

følgende:  

"I stortinget var det en lang debatt 12. april i fjor om slaktebåtkonseptet der 

Sandberg deltok. Det ble fokusert på arbeidsplasser, effektivisering av 

oppdrettsnæringen og om lønnsomhet i debatten. Ordet "produksjonsfisk" ble ikke 

nevnt. […] I dag er produksjonsfisk et tema fordi det er en mulighet til å stoppe Hav 

                                                 
18 https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/ddKaBo/-Slaktebaten-bor-heller-sende-laksen-til-Norge  
19 https://sysla.no/fisk/hoyre-kaster-seg-inn-slaktebat-striden-gar-imot-fiskeriministeren/  
20 https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=64729  
21 https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/norwegian-gannet-er-en-game-changer/o/5-8-995713  
22 https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=65608  

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/ddKaBo/-Slaktebaten-bor-heller-sende-laksen-til-Norge
https://sysla.no/fisk/hoyre-kaster-seg-inn-slaktebat-striden-gar-imot-fiskeriministeren/
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=64729
https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/norwegian-gannet-er-en-game-changer/o/5-8-995713
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=65608
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Lines prosjekt. Sandberg sier at saken handler om proteksjonisme som vi selv bruker 

å kritisere andre land for. Men Sandberg sier at det ikke er noen overraskende 

reaksjon fra norske politikere. Han mener det er en "normal" politisk reaksjon å se 

på hvordan slaktebåtkonseptet kan stoppes. Sandberg har selv lenge vært positiv til 

konseptet. Det ga han også uttrykk for når saken var oppe i Stortinget i april i fjor." 

(våre understrekninger)  

Illustrerende er også uttalelsene i DN fra Steinar Juel23, samfunnsøkonom i Civita og medlem 

i Norges Banks hovedstyre: 

"For et land er det viktig med et næringsliv som er innovativt, fordi det 

sikrer arbeidsplasser med høy verdiskaping. Derfor hylles innovasjon i alle 

utredninger om økonomisk utvikling, og stort sett i alle politiske 

programmer. I regjeringsplattformen til Høyre, Fremskrittspartiet, 

Kristelig Folkeparti og Venstre er det mange formuleringer om hvordan 

regjeringen ønsker å fremme innovasjon. 

Innovasjoner kan imidlertid være smertefulle i praksis. Ansatte må lære 

nye arbeidsoppgaver, kanskje finne nye arbeidsgivere. Bedrifter og 

bransjer som fylte viktige roller, trengs kanskje ikke mer. Slike 

omstillinger har vi hatt i minst 150 år. Det er bredt akseptert at slik må 

det være, fordi vi har erfart at det har gitt en enestående 

velstandsutvikling og sikret høy sysselsetting. 

[…] 

Gjennom sin snuoperasjon motarbeider Nærings- og fiskeridepartementet 

innovasjon, og det opptrer helt uforutsigbart. At departementet på høyst 

tvilsomt grunnlag omgjør forvaltningsvedtak, begrunnet med kryptiske 

henvisninger til «omdømme» og «kvalitet», og det lenge etter at en aktør 

har innrettet seg i god tro og investert i milliardklassen, hører ikke 

hjemme i en rettsstat som Norge. 

Departementet opptrer også proteksjonistisk, noe som gjør at dette kan 

bli en EØS-sak. 

Det inngir dessverre heller ikke tillit at Nesvik, da han ble minister, kom 

fra en stilling i brønnbåtrederiet Sølvtrans, en virksomhet som i stor grad 

kan bli overflødiggjort av den typen innovasjon som «Norwegian Gannet» 

representerer. 

Her er det bare en ting å gjøre. Noen over fiskeriministeren bør gripe inn 

før dette blir en større skandale. Regjeringen bør vise at den fortsatt 

applauderer innovasjoner innen oppdrett." (våre understrekninger) 

Disse artiklene – som kun er eksempler fra en omfattende debatt langs de samme linjer –  

viser at endringen NFD nå foreslår har fint lite med risiko for omdømmetap å gjøre. Tvert 

imot handler det om bekymring for norske arbeidsplasser langs kysten om det ikke pålegges 

et landingspåbud av fisk i Norge. Forslagets henvisning til risiko for omdømmetap kan etter 

                                                 
23 https://www.dn.no/samfunn/okonomi/innovasjon/oppdrett/viktig-med-innovasjon-men-bare-i-teorien/2-1-560699  

https://www.dn.no/samfunn/okonomi/innovasjon/oppdrett/viktig-med-innovasjon-men-bare-i-teorien/2-1-560699
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dette ikke anses som annet enn en skinnargumentasjon for den reelle begrunnelsen for 

ønsket om Forskriftsendringen.  

Samtidig handler det egentlig heller ikke om konkrete arbeidsplasser, det handler om 

bedriftene og bedriftseierne i den etablerte logistikken rundt dagens lakseoppdrett, herunder 

eierne som er medlemmer hos Robert Eriksson, og brønnbåtrederne slik som 

fiskeriministerens forrige arbeidsgiver (Sølvtrans).   

Det er klart at også innovative virksomheter som Hav Line trenger arbeidskraft, men de 

trenger nye typer arbeidsplasser og arbeidsplasser for fremtiden. Hav Line hadde f eks 600 

søkere da de begynte sine ansettelser, og skal ansette 100 mennesker i nye typer 

arbeidsplasser for fremtiden.  

Forslaget er et uttrykk for kortsiktige politiske tanker, og rent praktisk kan man da spørre 

seg hvilke arbeidsplasser man "redder" ved å tviholde på 80-tallet, og ikke minst hvor lenge?  

 Hvor lang tid tar det før automatisering/robotisering erstatter de jobbene uansett?  

 Hvor lang tid tar det før prispress på laks gjør at det uansett ikke er 

regningsvarende med flere slakteri langs kysten?  

 Hvor lang tid tar det før bløgge- og slaktebåter uansett tar alt på sjøen – og om de 

da tvinges til land av ministeren – er det i så fall kun trailersjåførjobbene vi verner?  

Konkret for Hav Line sendes knapt noen jobber til Danmark, det er i stor grad ansatte på den 

norske båten som trår til på anlegget i Danmark.   

Med henvisning til punkt 4 om at Forslaget er i strid med hjemmelsloven, er det i hvert fall 

ikke tvil knyttet til at Matloven ikke har "sysselsetting" som et legitimt formål å forfølge. Det 

er derfor også merkbart at selv fiskeriministeren nå har endret all kommunikasjon til å 

handle om såkalt "kvalitet" og "omdømme" – det er ikke tilfeldig. Som nevnt under punkt 4.2 

vil det også være et betydelig problem for Norge, når de reelle proteksjonistiske motiv 

avdekkes.  

6 FORSKRIFTEN ER I REALITETEN ET ENKELTVEDTAK  

Forslaget er fremsatt av NDF som et resultat av den pågående saken mellom NFD og Hav 

Line vedrørende Hav Line Metoden, ettersom NFD ikke er tilfreds med at fisk fraktes usortert 

til Hirtshals. Det fremgår eksplisitt av Høringen at Departementet finner grunn til å 

"presisere" ordlyden fordi det i forbindelse med en konkret sak har oppstått spørsmål om 

hvordan ordlyden skal forstås. Per dags dato er det kun Hav Line som frakter fisk usortert til 

mottaksanlegg utenfor Norge. Følgelig har kun Forskriftsendringen realitetsvirkning overfor 

Hav Line.  

Det følger av forvaltningsloven § 2 (1) litra d) at et enkeltvedtak er et "vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer." Forskrift er derimot "et vedtak 

som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en krets av personer", jf 

forvaltningsloven § 2 (1) litra c). Selv om vedtaket formelt sett er utformet som en forskrift, 

kan det like reelt være et enkeltvedtak. Definisjonene viser i seg selv at det ikke er 

avgjørende hvordan vedtaket formelt er formulert.  

Lovavdelingen har tidligere gitt en eksempeluttalelse vedrørende sondringen mellom forskrift 

og enkeltvedtak. Eksempelet var at generelle prisbestemmelser for salg av norskprodusert 

sement som kun hadde relevans for landets tre sementprodusenter var å anse som et 
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enkeltvedtak.24 Denne type forskrifter rammer så få at det i realiteten er bestemmende for 

rettigheter og plikter til enkelte bestemte personer.  

Ettersom Forskriftsendringen utelukkende retter seg mot og får realitetsvirkning for Hav 

Line, er det et enkeltvedtak. Dette medfører i seg selv ikke umiddelbart ugyldighet. I første 

rekke er konsekvensen at reglene for enkeltvedtak må gjelde overfor Hav Line. Dette 

innebærer at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, herunder saksbehandlingsregler, 

innsynsregler mv. kommer til anvendelse. Et enkeltvedtak som skjules som en forskrift kan 

imidlertid lettere anses som myndighetsmisbruk, noe som kan medføre at vedtaket blir 

ugyldig.   

Hav Line har allerede i sin begjæring om midlertidig forføyning av 6. januar 2019 

("Begjæringen") påpekt at NFD sitt omgjøringsvedtak av 3. desember 2018 

("Omgjøringsvedtaket") og avslag på dispensasjonsvedtak av 4. januar 2019 

("Dispensasjonsvedtaket") er et utslag av myndighetsmisbruk. Bergen tingrett tok 

imidlertid ikke stilling til disse anførslene da Hav Line fikk medhold i sin prinsipale anførsel 

om at NFD manglet hjemmel for sitt Omgjøringsvedtak. Denne Forskriftsendringen vil med 

andre ord føye seg inn i rekken av beslutninger og handlinger fra NFD som Hav Line anser 

som et myndighetsmisbruk.  

Departementet er gitt forskriftsmyndighet for å treffe vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til "et ubestemt antall eller en krets av personer", ikke for å gi regler som er til gunst 

for seg selv i en konkret tvist med en enkelt aktør. Det etterlates ingen tvil om at det er 

tilfellet i denne saken. Følgelig er Forskriftsendringen et enkeltvedtak overfor Hav Line.  

7 FORSKRIFTEN HAR TILBAKEVIRKENDE KRAFT FOR HAV LINE  

7.1 Grunnloven § 97 

7.1.1 Innledning   

Hav Line har forut denne Forskriftsendringen fraktet fisk til mottaksanlegget i Hirtshals med 

fartøyet "Norwegian Gannet" i samsvar med Mattilsynets forhåndsgodkjennelser og vedtak, 

samt Bergen tingrett sin Kjennelse. Dersom Forslaget vedtas etter sin ordlyd innebærer det 

en endret rettstilstand for Hav Line som medfører at selskapet må innstille sin nåværende 

drift.  

Det fremgår klart av grunnloven § 97 at "[i]ngen lov må gis tilbakevirkende kraft". For 

forskrifter kommer dette prinsippet til uttrykk i forvaltningsloven § 39. En sentral avgjørelse 

for å klarlegge innholdet i grunnlovens vern mot tilbakevirkning, er Rt-2013-1345. Saken 

gjaldt spørsmål om endring av forskrift om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten, slik at 

det ble lagt innen tidsbegrensning for kvotene, var en tilbakevirkning som var i strid med 

grunnloven § 97. Dommen ble avsagt under dissens 9-5. Flertallet kom til at det dreide seg 

om inngrep i en etablert rettsposisjon, og at normen for grunnlovsvernet da var om 

tilbakevirkningen ville vært særlig urimelig eller urettferdig. Flertallet besvarte spørsmålet 

benektende. Flertallet mente at eierne av fartøyene i realiteten hadde et begrenset 

økonomisk tap på grunn av skattemessige avskrivningsregler og rederiet ville også oppnå 

fordeler som følge av andre elementer i det etablerte strukturregimet. Mindretallet var 

prinsipielt uenig i dette standpunktet fordi det var vanskelig å tallfeste det økonomiske tapet, 

og det ble særlig vektlagt at rederiet hadde gjort en ugjenkallelig oppofrelse ved å 

                                                 
24 Lovavdelingens uttalelse jnr/1959E 
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kondemnere båter og dermed gjøre avkall på kvoter. Ordningen hadde kommet i stand 

gjennom et tett samarbeid med næringen.  

Uavhengig av resultatet i Strukturkvotedommen, oppstiller dommen både vurderingstema og 

vurderingsmomentene for spørsmål om grl. § 97 er til hinder for at en Forskriftsendring kan 

gjøres gjeldende.   

En enstemmig Høyesterett oppstilte to hovedvilkår for at en regelendring med 

tilbakevirkende kraft vil være grunnlovsstridig i et tilfelle som det foreliggende. For det første 

må den nye reguleringen gjøre inngrep i en etablert rettsposisjon, og for det andre må 

tilbakevirkningen være særlig urimelig eller urettferdig. 

7.1.2 Betydningen av egentlig og uegentlig tilbakevirkning 

Flertallet trekker opp et klart skille mellom egentlig og uegentlig tilbakevirkning. Egentlig 

tilbakevirkning dreier seg om å knytte tyngende rettsvirkninger til tidligere handlinger eller 

begivenheter, mens uegentlig tilbakevirkning går ut på å gripe inn i etablerte rettigheter og 

hvordan disse skal kunne utøves fremover i tid. Denne sondringen kommer på spissen i 

Rederiskatt-dommen Rt-2010-143 i avsnitt 53 hvor førstvoterende uttaler: 

"Spørsmålet om ei lov som knytter verknader til tidlegare hendingar eller grip inn i 

etablerte rettsposisjonar, er i strid med Grunnlova § 97, er avhengig av kor sterkt 

tilbakeverknadselementet er. Dersom lova direkte knyter tyngjande rettsverknader 

til eldre hendingar, er lova som hovudregel grunnlovsstridig. Om lova derimot berre 

gir reglar om korleis ein etablert rettsposisjon skal utøvast for framtida, er 

hovudregelen den motsette." 

Mindretallet mener motsetningsvis at skillet mellom egentlig og uegentlig tilbakevirkning er 

et pedagogisk virkemiddel, og ikke avgjørende for spørsmål om grunnlovsvernet. Det vises 

til to dommer, Rt-2006-293 og Rt-2010-143 (ovenfor) som etter mindretallets syn var 

uegentlig tilbakevirkning, i motsetning til flertallet, men som hadde klare elementer av 

egentlig tilbakevirkning.  

Førstvoterende erkjenner selv i avsnitt 98 at:  

"I en del tilfeller vil imidlertid et inngrep i en bestående rettsposisjon kunne ha 

virkninger som – selv om de retter seg framover i tid – har klare fellestrekk med de 

man har ved egentlig tilbakevirkning. Jeg tenker spesielt på de tilfellene der 

rettsposisjonen er et resultat av økonomisk eller annen innsats. Både vår sak og Rt-

2006-262 ektefellepensjon – der rettighetshaveren hadde etablert sin rettsposisjon 

lenge før lovendringen – er eksempler på dette. Slike forhold vil kunne få betydning 

ved selve anvendelsen av normen." (våre understrekninger) 

Dette er særlig relevant for Hav Line sin sak. De økonomiske og personlige investeringene 

(arbeidskraft) innebærer at konsekvensene av Forslaget for fortidige handlinger blir så store 

at Forslaget må anses for å ha elementer både av egentlig og uegentlig tilbakevirkning. Det 

er også verdt å merke seg at flertallet i strukturkvote-dommen konkluderte med at selv om 

rederiet skulle ha en objektiv sterk forventning om å få beholde strukturkvotene slik de var, 

hadde ikke forskriftsendringen "medført at selskapets økonomisk ble stilt i en vesentlig 

dårligere stilling" og at dette "svekker momentets vekt i helhetsvurderingen." Flertallet la 

også vekt på at det dreide seg om et inngrep hvor hovedtyngden av virkningen først 

inntrådte et godt stykke inn i fremtiden. I dette tilfellet ligger saken helt annerledes an. 
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Forslaget vil – om det blir vedtatt – få umiddelbare og dramatiske konsekvenser for Hav 

Line.  

Hvordan tilbakevirkningen skal rubriseres på aksen "uegentlig – egentlig tilbakevirkning" er 

uansett av akademisk betydning i dette tilfellet, ettersom det må være klart at Forslaget vil 

gripe inn i Hav Lines etablerte rettsposisjon på en særlig urimelig og urettferdig måte. Det 

vises i denne forbindelse til at "spørsmålet om det foreligger grunnlovsstridig tilbakevirkning, 

som utgangspunkt må vurderes konkret for dem som er parter i saken", og at de sentrale 

momentene i vurderingen vil være "vurderinger av hvor inngripende tilbakevirkningen er, 

hvorvidt loven griper inn i beskyttelsesverdige forventninger, i hvilken utstrekning borgerne 

har innrettet seg etter disse forventningene, hvilket formål lovgiver har med loven og med å 

gi den tilbakevirkende kraft og hvorvidt tilbakevirkningsbestemmelsen virker 

diskriminerende".25 Samtlige av disse momenter tilsier med tyngde at den foreslåtte 

Forskriftsendringen ikke vil kunne gjøres gjeldende overfor Hav Line. 

7.1.3 Etablert rettsposisjon 

En etablert rettsposisjon for fremtidig utnyttelse foreligger ofte i tilfeller hvor det er gitt 

bindende uttalelser fra forvaltningen, enten eksplisitt jf Rt-1992-1235 eller gjennom 

gjensidige forutsetninger, jf Rt-2013-1345 og Rt-1985-1355.   

Hav Line har bygget fartøyet "Norwegian Gannet" til bruk av Metoden hvor fisken avlives, 

bløgges og slaktes effektivt før den transporteres til mottaksanlegg i Hirtshals for 

videreforedling før fisken sendes til det internasjonale markedet. Hav Line har siden 2014 

hatt dialog med Mattilsynet og fått de nødvendige forhåndsgodkjenninger og vedtak for å 

igangsette prosjektet.  

Et sentralt element ved denne vurderingen er at Forskriftsendringen de facto har egentlig 

tilbakevirkning ved at investorer, ansatte og eiere blir skadelidende ved å ha stolt på 

myndighetene for mange år siden når forhåndsgodkjennelsene ble gitt i 2010. På det 

tidspunktet informerte også daværende Haugland Group AS (nå Haugland Gruppen AS, 

aksjonær i Hav Line) om at det ikke var "mulig […] å igangsette et slikt prosjekt før man vet 

at det er mulig å få en godkjenning fra Mattilsynet."   

Bilag 13:  Søknad av 13. oktober 2009. 

Bilag 14:  Mattilsynets godkjennelse av 7. januar 2010. 

Forhåndsgodkjennelsen fra 2010 er av hele Hav Line konseptet som sådan, det er 

"verksemda [som] er vurdert" etter alt relevant regelverk (og ikke kun fartøyet isolert sett). 

Her godkjenner altså Mattilsynet konseptskipet og metoden til Hav Line etter å ha blitt 

vurdert opp mot alt relevant regelverk inkludert (som opplistet i godkjennelsen) 

"Kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften)". 

Forskriften fra 1996 hadde en § 9-6 som var lik dagens § 17 i kvalitetsforskriften, og denne 

var altså ifølge Mattilsynet ikke til hinder for godkjenning. Godkjenningen fra 2010 innebærer 

dermed utvilsomt en etablert rettstilstand, og den var etablert flere år før Hav Line i tiltro til 

myndighetene foretok sine massive investeringer. 

Med lave laksepriser i 2010 ble prosjektet satt på vent en periode, men ble gjenopptatt i 

2014. Onsdag 30. mars 2016 ble det avholdt møte mellom Hav Line og Mattilsynet, og i 

møtereferatet fremgår det at Mattilsynet, basert på det som var presentert, ikke kunne se at 

                                                 
25 Jf. Skoghøy, Jens Edvin A., "Forbud mot tilbakevirkende lovgivning", Lov og Rett 2011 s. 255 på side 278.  
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det var "noe som skulle tilsi at produksjonsanlegget ikke [skulle] kunne godkjennes." 

våre understrekninger og uthevinger) 

Bilag 15:  Møtereferat fra onsdag 30. mars 2016 

Det kan dermed sies at man nærmer seg at "lova direkte knyter tyngjande rettsverknader til 

eldre hendingar", noe som forsterker det tilbakevirkende elementet vesentlig.  

Etter at NFD traff Omgjøringsvedtaket og nektet å gi oppsettende virkning (jf 

forvaltningsloven § 42) eller dispensasjon (jf Kvalitetsforskriften § 39), sendte Hav Line inn 

begjæring om midlertidig forføyning den 6. januar 2019. Hav Line fikk medhold av Bergen 

tingrett i sin prinsipale anførsel om at NFD hadde tolket Kvalitetsforskriften § 17 feil, og at 

Omgjøringsvedtaket derfor var ugyldig.  

Det følger av Kjennelsens slutning: 

"Hav Line Gruppen AS kan transportere fisk usortert til Danmark med Norwegian 

Gannet." 

Hav Line er i utgangspunktet av den oppfatning av at de har hatt en etablert rettstilstand fra 

godkjennelsen i 2010, re-bekreftet i 2016 når Mattilsynet ga sine forhåndsgodkjennelser og 

at dette atter ble re-bekreftet av Mattilsynet i endelig vedtak av 5. november 2018. 

Imidlertid etterlater Bergen tingrett ingen tvil med denne slutningen om at det har blitt 

etablert en rettstilstand for Hav Line. Hav Line har dermed rettmessig fraktet fisk direkte fra 

merdkanten til mottaksanlegg i Hirtshals. Dersom Forslaget gjøres gjeldende overfor Hav 

Line vil det innebære at den etablerte rettstilstanden opphører. Følgelig foreligger det en 

etablert rettstilstand som nyter grunnlovens vern. Dernest må det slås fast at inngrepet er 

særlig urimelig eller urettferdig. 

Under enhver omstendighet er det klart at også ny næringslovgivning som medfører 

restriksjoner på eksisterende virksomhet kan være grunnlovsstridig, dersom reguleringen er 

"særlig urimelig eller urettferdig". Det vises i denne forbindelse til Benedikte Moltumyr 

Høgberg, "Forbud mot tilbakevirkende lover" s. 351, som blant annet fremhever at der et 

rettssubjekt har gjort aktive handlinger, for eksempel "har investert tid og penger … i et 

prosjekt som blir vesentlig fordyret eller som ikke lar seg gjennomføre som følge av senere 

lovreguleringer" vil dette tale for at tilbakevirkningen er grunnlovsstridig. Det er nettopp 

dette som er situasjonen i den foreliggende sak, og innrettelsessynpunktet taler med styrke 

for at Forslaget vil utgjøre grunnlovsstridig tilbakevirkning. Til illustrasjonen vises det også til 

Borgarting lagmannsretts dom av 17. mars 2000, hvor en forskriftsendring som innebar at 

det ble satt et tak på en gårdbrukers melkeproduksjon (fremover i tid – altså uegentlig 

tilbakevirkning) ble funnet å være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97.  

7.1.4 Særlig urimelig eller urettferdig   

I Rt-2013-1345 oppstilles det hovedsakelig fem vurderingsmomenter for om ny regulering 

som griper inn i en etablert rettsposisjon vil være særlig urimelig eller urettferdig. De fem 

momentene er  (i) grunnlaget for den private parts forventninger, (ii) om forskriften rammer 

den enkelte særlig hardt, (iii) om inngrepet kom plutselig, (iv) hvilken rettighet/posisjon det 

er tale om å gjøre inngrep i, og (v) om forskriften rammer denne enkelte aktøren mer enn 

andre. 

Hav Line sitt grunnlag for forventningene var Mattilsynets gjentatte forhåndsgodkjennelser 

og vedtak. I tillegg fikk Hav Line massiv støtte fra Kystverket, Fylkesmannen 
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Miljøvernavdeling, Miljøvernforbundet, Dyrevernalliansen mv. for et flott og innovativt 

prosjekt. Prosjektet traff i kjernen av politiske målsetninger om miljø, bærekraft, dyrevelferd 

og innovasjon. Forhåndsgodkjennelsene var dermed helt i tråd med utviklingen i samfunnet 

og i tråd med politiske målsetninger – både nasjonalt og globalt. Mattilsynet hadde til og 

med foreslått at bestemmelsen det tvistes om skulle borttas. Grunnlagene for forventningene 

var dermed solid. Dette taler i retning av at Forskriftsendringen er særlig urimelig.  

Om Forskriftsendringen rammer den enkelte særlig hardt beror på i hvilken grad selskapet 

medfører tap, og i hvilken størrelsesorden selskapets stilling eventuelt forverres i 

bedriftsøkonomisk forstand. Det er situasjonen før og etter forskriftsendringen som skal 

sammenlignes. Situasjonen per i dag er at Hav Line sin virksomhet er i drift og kan generere 

inntekter til konsernet. Forskriftsendringen vil medføre at Hav Line sin drift opphører i sin 

helhet, selskapet vil gå konkurs og fartøyet må sendes i opplag. Hav Line har med sine 

samarbeidspartnere investert nesten 1 milliard kroner i prosjektet, som i sin helhet vil være 

tapt. Det formidable tapet er uomtvistelig. Det er ikke lagt opp til noen mellomløsning av 

NFD som gjør konsekvensene mindre fatale.  

Hav Line har pådratt seg både låneforpliktelser og andre forpliktelser overfor ansatte ved å 

lite på Mattilsynets tidligere forhåndsgodkjennelser og vedtak gjennom en samlet periode på 

nesten 10 år. Det vil få alvorlige konsekvenser for Hav Line selv, enkeltindividene involvert 

og samfunnet dersom Forslaget gjøres gjeldende overfor Hav Line. Dette har blitt belyst og 

redegjort for i utallige brev til Mattilsynet, NFD og i prosesskriv til Bergen tingrett. For å ta 

tak i de avgjørende momenter for flertallet i Strukturkvotedommen medfører 

Forskriftsendringen at Hav Line vil gå konkurs, og at "selskapets økonomisk [blir] stilt i en 

vesentlig dårligere stilling" og at virkningen av Forskriftsendringen inntrer umiddelbart. 

Forskriftsendringen rammer med andre ord Hav Line særlig hardt, og dette tilsier at 

Forskriftsendringen er særlig urimelig for Hav Line.   

Vedrørende om inngrepet kom plutselig må det tas i betraktning at NFD leverte sin bestilling 

av Forskriftsendringen 26. november 2018 hvor det bes om at utkast til høringsnotat og 

utkast til endringsforskrift sendes til dem for klarering 30. november 2018. Bestillingen kom 

altså tre dager etter at Hav Line har vært og presentert konseptet for dem, og at NFD uttaler 

at ingen konklusjoner er truffet. Forskriftsendringen ble som kjent sent på høring 31. januar 

2019 og antas å tre i kraft innen 1. april 2019.  Etter dette er Hav Line sin virksomhet 

opphørt i sin helhet. Dette til sterk kontrast til Rt-2013-1345 hvor det ble gitt en 

overgangsperiode på 5 år, noe som ble tillagt vekt av flertallet. 

Vedrørende hvilken rettighet/posisjon det gjøres inngrep i er det av sentral betydning at NFD 

her ikke gjør inngrep i eller begrenser en særskilt tillatelse som aktører får som et gode eller 

unntak fra staten (slik som konsesjoner, bevillinger og særrettigheter), men derimot griper 

inn ved å stramme til en "sovende" generell regel og dermed endrer rammebetingelsene 

over natten. Alle lover og regler springer i prinsippet ut fra politiske avveininger, men dette 

er en "sovende" forskriftsbestemmelse som det har vært knyttet få endringer til den siste 

tiden og som ikke har vært særlig dagsaktuell. Forhåndsgodkjennelsene Mattilsynet ga var 

myntet på gode og nøye avveininger av reelle behov, hensyn og forskriftens formål. Det er 

dermed ikke slik at det lå an til at det skulle forekomme endringer – i denne retningen. Tvert 

imot lå det an til at hele Kvalitetsforskriften § 17 skulle fjernes, noe som har vært diskutert i 

bransjen over tid, og som sågar ble foreslått av Mattilsynet selv i mai 2018.   

Selv om det skulle være riktig at staten har handlefrihet til å endre regelverket, må det gå 

en grense i en enkeltsak hvor forhåndsgodkjennelser er gitt og fartøyet er leveringsklart. Da 

handler det ikke i realiteten om en forskriftsendring, men at noen forsøker å trekke tilbake 
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de løfter og formelle godkjennelser som er gitt. Dette går utover statens alminnelige 

handlefrihet til å vedta forskrifter.  

Angående de normale virkningene av Forskriftsendringen, er det per i dag ingen andre enn 

Hav Line som rammes, jf punkt 6. På sikt vil imidlertid Forskriftsendringen medføre at det 

ikke er aktuelt å finne alternative transportveier for fisk, noe som i seg selv er uheldig for 

næringen. Alternative transportveier for fisk har vært ønsket fra flere hold på bakgrunn av 

sikkerhet, miljøgevinster og effektivisering. Hav Line Metoden er hyllet av 

Miljøvernforbundet, Dyrevernalliansen, NFDs eget fagorgan; Mattilsynet og Kystverket, bare 

for å nevne noen. Forskriftsendringen er som nevnt reelt sett ikke foreslått for å 

gjennomføre hjemmelslovens formål, men er motivert av andre hensyn som ikke er legitime 

å forfølge under matloven, hvilket med styrke taler for at Forskriftsendringen vil være 

ugyldig. Det vil uansett kunne sies at Hav Line rammes hardere enn andre av 

Forskriftsendringen all den tid de er den eneste aktøren som har investert 1 milliard i denne 

forretningsmodellen. Dette taler særlig i retning av at Forskriftsendringen er urimelig overfor 

Hav Line. 

7.1.5 Konsekvens av ulovlig tilbakevirkning.  

I Rt-2013-1345 tok flertallet i betraktning hva som ville bli de faktiske konsekvensene 

dersom det skulle legges til grunn at Forskriftsendringen var i strid med grl. § 97. 

Konsekvensene i den konkrete saken var at myndighetene ikke kunne regulere varigheten på 

kvoter de selv hadde delt ut. Konsekvensen var derfor betydelig. Dette er motsetningsvis til 

Hav Line sin sak. Dersom Forskriftsendringen ikke gjøres gjeldende mot Hav Line vil 

fremdeles myndighetene kunne kontrollere og håndheve regelverket gjennom skriftlig 

kontroll og besøk på fartøyet og anlegget i Hirtshals, og hvor tilsyns- og sanksjonsmyndighet 

effektivt kan sikres gjennom vilkårsstillelse i Mattilsynets godkjennelse av Hav Lines fartøy. 

Eventuelle negative konsekvenser av manglende kontroll, slik NFD anfører, er ikke en realitet 

og kan derfor ikke tillegges noen vekt.  

Det etterlates ingen tvil om at det er særlig urimelig for Hav Line om Forskriftsendringen 

gjøres gjeldende.  

Konklusjonen er utvilsomt at Forslaget vil innebære et inngrep i en etablert rettstilstand for 

Hav Line og at det vil være kvalifisert urimelig å gjøre Forskriftsendringen gjeldende mot 

selskapet.  

7.2 EMK tilleggsprotokoll 1.1 

Forbudet mot tilbakevirkende kraft kommer også til uttrykk gjennom EMK TP 1.1, hvor det 

følger at: 

"Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 

possessions. […] 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to 

enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance 

with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or 

penalties." 

Det som her kommer til uttrykk i første ledd er det klare utgangspunktet om at enhver fysisk 

eller juridisk person skal kunne utnytte sin eiendom i fred. Etter EMD sin praksis verner 
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første ledd også en fremtidig eiendomsutnyttelse ("legitimate expectation"). I Rt-2008-1747 

avsnitt 41 ble EMD sin praksis sammenfattet slik at; 

"… bestemmelsen i tillegg til rettigheter som faller inn under det 

tradisjonelle eiendomsrettsbegrepet, også omfatter rettsposisjoner der 

innehaveren må sies å ha hatt en rimelig forventning om at 

rettsposisjonen vil kunne utnyttes som forutsatt."  

Inngrep etter annet ledd omtales som kontrolltiltak. For at kontrolltiltak skal kunne tillates i 

EMK TP 1.1s forstand, må endringen i) ha hjemmel i lov, ii) være begrunnet i anerkjente 

samfunnsmessige formål og iii) tilfredsstille kravet til forholdsmessighet.  

Som redegjort for i punkt 4 strider Forskriftsendringen mot gjeldende regelverk – både imot 

nasjonalt regelverk og imot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Det er også redegjort for 

i punkt 5 at NFD ikke forfølger legitime formål med denne Forskriftsendringen. Det 

springende punkt er dermed om Forskriftsendringen er uforholdsmessig byrdefull for Hav 

Line.  

Kravet til forholdsmessighet er i EMD sin dom 23. september 1982 (Sporrong og Lönnroth 

mot Sverige) avsnitt 69 formulert som at domstolen må avgjøre om "a fair balance was truck 

between the demands of the general of the community and the requirements of the 

protection of the individual's fundamental rights." 

I Rt-2013-1345 uttales det at kravet om forholdsmessighet ikke vil være oppfylt dersom 

"endringen vil påføre den private parten en uforholdsmessig byrde." Det fremheves i 

dommen at vurderingsmomentene etter EMK TP 1-1 langt på vei er sammenfallende med 

vurderingen av om en uegentlig tilbakevirkning er særlig urimelig eller urettferdig, jf premiss 

149. I tillegg til de fem momentene behandlet ovenfor i punkt 7.1.4 – som klart taler i 

retning av at Forskriftsendringen er et urimelig inngrep overfor Hav Line – ble det lagt til 

grunn av flertallet i Rt-2013-1345 at det også var relevant å se hen til om parten "were 

engaged on a commercial venture which, by its very nature, involved an element of risk". 

I Rt-2013-1345 vektla flertallet til en viss grad at fiskerisektoren var en særskilt risikoutsatt 

næring som dermed gjorde endringene mindre uforholdsmessige, mens mindretallet brukte 

de samme argumenter til å understreke at det nettopp i slike næringer er enda viktigere at 

det ikke gjøres inngrep i etablerte rettsposisjoner. I EMDs avgjørelse av 29. november 1991 

Pine Valley, som Høyesteretts flertall henter risikomomentet fra, ble utbyggerens kjennskap 

til tydelig lokal politisk motstand mot prosjektet særlig vektlagt. Disse momentene treffer 

ikke i Hav Line sin sak, Hav Line opererer ikke i samme bransje som Volstad, og mest 

sentralt, der var ingen tegn overhodet til en politisk risiko som i Pine Vally saken – tvert imot 

lå det an til at hele Kvalitetsforskriften § 17 skulle fjernes, noe som har vært diskutert i 

bransjen over tid, og som sågar ble foreslått av Mattilsynet selv i mai 2018.             

Som nevnt ovenfor, så ble det også allerede i 2009 gitt klart uttrykk fra initiativtakerne i sin 

dialog med Mattilsynet at man måtte ha forhåndsgodkjennelser fra myndighetene før man 

kunne iverksette et så krevende og kostbart innovasjonsprosjekt. Disse nødvendige 

forhåndsgodkjennelsene ble gitt, og det flere ganger. Selv om næringslivet normalt lever 

med en viss risiko, er det også et område med særlig behov for forutberegnelighet. Særlig 

fra myndighetene, som en viktig støttespiller, og særlig for nyetableringer og innovasjon, for 

at noen skal tørre å satse på nye og positive prosjekter. Da må myndighetene spille på lag – 

eller i det minste etter lovboka – når de utøver sin myndighet. Hav Line utsettes med andre 

ord her ikke for den naturlige risikoen som ellers hører med denne delen av næringslivet.  
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Følgelig mangler Forskriftsendringen hjemmel i lov, den er ikke begrunnet i anerkjente 

samfunnsmessige formål og den er klart uforholdsmessig overfor Hav Line.  

Konklusjonen er dermed at også EMK TP 1-1 verner Hav Line mot å gjøre Forskriftsendringen 

gjeldende mot selskapets lovlig etablerte drift.  

7.3 Eventuell løsning – alternativ forskriftsendring  

Hvordan NFD ser for seg å løse de unektelige faktiske og rettslige utfordringene 

departementet står ovenfor i Hav Line sin konkrete sak, er uvisst. Den rettstilstand som 

Forskriftsendringen representerer kan uansett ikke gjøres gjeldende overfor selskapet. Et 

alternativ kan være å gi Hav Line dispensasjon og eventuelt sette vilkår for denne 

dispensasjonen, jf Kvalitetsforskriften § 39 - slik som Hav Line har foreslått ved en rekke 

anledninger. NFD sin holdning har til nå dessverre vært at dialog ikke er ønskelig.  

NFD bør uansett på bakgrunn av manglende hjemmel, manglende legitimt formål og 

fraværet av faktiske effekter på kvalitet og omdømme, avstå fra å vedta Forslaget slik det 

foreligger.  

Hvis NFD likevel vil gjennomføre en forskriftsendring basert på ren spekulasjon om 

omdømmerisiko, og på tross av ovennevnte dokumentasjon, betydelig usikkerhet under 

norsk rett og brudd på EØS-avtalen, så foreslås at det også tilføres et nytt fjerde og femte 

ledd til forskriftsbestemmelsen:   

§ 17 Sortering, feilretting og bruk til ulike formål 

Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. 

Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til 

virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning 

til humant konsum skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for 

produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine 

ingredienser til humant konsum. 

Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen 

merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands». 

Oppdrettet fisk kan transporteres usortert direkte til mottak i EU- og EØS-land, 

såfremt:   

a) Mottaket har status som tollager i det aktuelle EU- og EØS-land, 

b) Utsortering etter første ledd gjennomføres på slikt tollager, og 

c) All fisk med slike feil som nevnt i første ledd, returneres innen tre døgn for 

feilretting innenlands etter annet ledd.  

Mattilsynet kan stille nødvendige vilkår i tilliggende godkjennelser av fartøy som 

frakter oppdrettet fisk etter fjerde ledd, for å sikre etterlevelsen av fjerde ledd og 

Mattilsynets tilsyns- og sanksjonsmuligheter.     
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En slik bestemmelse vil sikre at alle formelle innvendinger/bekymringer fremmet av NFD vil 

være fullt ut ivaretatt, herunder omdømmerisikoen selv om den kun er basert på 

udokumentert synsing. En slik bestemmelse vil:  

 Sikre at 80-tallsregelen videreføres og sågar må fullt ut etterleves av selv 

innovative fartøy som Norwegian Gannet.  

 Sikre at "produksjonsfisken" returneres til Norge, slik at man unngår den risikoen 

NFD hevder det er for at næringens omdømme kan bli svekket hvis denne fisken 

ikke håndteres i Norge.  

 Gi Mattilsynet anledning til å knytte vilkår til tillatelser, slik at Mattilsynet effektivt 

sikrer både tilsyns- og sanksjonsmulighet.  

En slik bestemmelse vil fortsatt være i strid med både hjemmelslov og EØS-avtalen, men 

den innebærer i det minste et hederlig forsøk på å åpne opp for at en sortering kan foretas i 

et annet EU/EØS-land. Det er fortsatt en utfordring å forklare hvorfor ikke for eksempel 

danske bedrifter kan filetere en fisk like greit som en norsk bedrift, da de er underlagt de 

eksakt samme mattrygghetskrav.  

Ettersom nytt fjerde ledd også innebærer retur av produksjonsfisken til norske mottak, 

sikres også den reelle begrunnelsen som er en subsidiering av norske foredlingsbedrifter på 

bekostning av utenlandske.  

Det vil selvsagt være svært spesielt å videreføre – for eneste matvare og som eneste 

lakseproduserende land – en statlig kvalitetsregel. Men ved foreslåtte fjerde og femte ledd 

har man altså sikret tilsynsmyndighet, og det på et området som ligger utenfor Mattilsynets 

kjerneoppgaver. På dette området ville det uansett åpenbart vært tilstrekkelig med 

egenkontroll. En stadig dreining mot egenkontroll er også den ønskede utviklingen fra 

fagmyndighetenes side, jf tidligere revisjoner av kvalitets- og hygieneforskriftene26.         

8 AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER  

Av det som fremgår ovenfor er det ingen tvil om at NFD mangler faglig begrunnelse, 

dokumentasjon, og hjemmel for Forskriftsendringen. I tillegg må Forskriftsendringen anses 

for å utgjøre et enkeltvedtak overfor Hav Line og vil ha tilbakevirkende kraft i strid med grl. 

§ 97 og EMK TP 1-1. Ved siden av dette er Forskriftsendringen uansett i strid med Norges 

politiske målsetninger.   

Norge har på et politisk plan frontet at det skal satses på bærekraft og miljø. Dette ble 

særlig fremhevet i regjeringsplattformen27 fra 2019 hvor ordet "innovasjon" nevnes 56 

ganger, ordene "grønn teknologi" eller "grønn omlegging" nevnes 31 ganger, og ordet 

"bærekraft" nevnes hele 76 ganger.  

I Regjeringsplattformen fremheves det at det skal " … satse[s] mer på ny grønn teknologi. 

Regjeringen vil redusere byråkrati, gjøre det lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt 

å investere i norske arbeidsplasser." Og det skal føres " … en næringspolitikk som gir gode 

rammer for grundere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere og tryggere å skape 

nye arbeidsplasser." (våre uthevelser) 

                                                 
26 Se bl a: "Rapport fra Arbeidsgruppen for det langsiktige arbeidet med revisjon av Kvalitetsforskrift for fisk og 

fiskevarer av 1.7.1986. (Bergen, oktober 1995)" og "Høring - Forslag til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer 

(18.01.2010)" 
27 https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf


 

  12795452/2 36 

Det er også en politisk målsetning å øke norsk lakseproduksjon på en bærekraftig måte, da 

vil man også etter hvert dra lengre offshore for å oppdrette fisk, og behovet for nye og 

innovative løsninger til erstatning for 80-tallsløsningene vil være avgjørende for å kunne nå 

slike mål. En økt produksjon er også en stor logistisk utfordring i fremtiden. SINTEF Rapport 

(2017-04-07) - Sjøkart mot 2050 Tiltak for utvikling av biologisk baserte marine næringer 

mot 205028, beskriver dette godt:  

"Dagens transportsystem med bruk av vogntog er en flaskehals for videre 

utvikling av sjømatnæringen. Vegnettet er allerede sterkt belastet og ved 

en mangedobling av sjømatproduksjonen må vi finne nye måter å frakte 

produktene til markedet på. Dersom vi i 2050 skal produsere 5 millioner 

tonn laks og all denne laksen skal fraktes på trailere som hver tar 36 tonn, 

tilsvarer dette en trailer ut av landet hvert fjerde minutt, 24 timer i 

døgnet, 365 dager i året.  

Utbedring av vegnettet er fortsatt nødvendig, men frakt av frosset eller 

kjølt fisk med nye typer containerskip er en nærliggende løsning. Det er 

viktig å støtte opp om initiativer knyttet til utbygging av havner og 

utvikling av nye teknologiske og logistiske løsninger." 

Ser man mot fremtiden og den teknologiske utviklingen som skjer innen oppdrett, herunder 

landbasert oppdrett, så kan Norge uten en fremtidsrettet politikk som adresserer behovet for 

effektivisering og redusert kostnadsnivå i hele verdikjeden, stå igjen med at ingen lengre vil 

betale for norsk oppdrettsfisk hvis man kan velge et langt billigere produkt produsert 

nærmere markedet. Politikken vår må derfor være langsiktig, og ikke preget av kortsiktighet.  

Produksjonsfisksbestemmelsen, som NFD her skal stramme til, har som redegjort for ikke 

lengre et kvalitets- eller omdømmehensyn ved seg, og i realiteten tjener den i dag som en 

proteksjonistisk motivert bestemmelse hvis eneste reelle formål er å sikre leveranser til 

landbasert industri på bekostning av våre naboland i EØS/EU. Bestemmelsen er dermed 

viktig for de som eier og driver landbasert industri i Norge på tradisjonell måte, hvor 

produksjonsfisken kan benyttes som et effektivt "gissel" for å få ta imot de 98 % som ikke er 

produksjonsfisk. At det i realiteten er kun dette som bærer reglen i dag 35 år senere er 

svært problematisk og direkte i strid med våre forpliktelser under EØS-avtalen.  

Den relativt snevre industrien med konvensjonelle lakseslakteri har med tyngde drevet 

lobbyvirksomhet, og lykkes, for å både beholde og være restriktive hva gjelder 

produksjonsfisk. I sin kommunikasjon utad har disse fremmet "norske arbeidsplasser" som 

det nasjonen etter sigende risikerer hvis f eks Hav Line metoden tillattes.  

For den politiske behandling av en endring av Kvalitetsforskriften og av relevans for de 

bakenforliggende forhold som driver motstanden mot Hav Line metoden samt NFDs 

forskriftsendring, skal bemerkes: 

(i) NFD har ikke foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av hvilke faktiske virkninger 

man får ved å subsidiere eller skjerme konvensjonelle løsninger mot innovasjon og 

effektivisering.  

                                                 
28 https://www.sintef.no/contentassets/b26c5aed53be4385b4ab770c24761a95/sjokart--endelig-versjon-7.april-

2017.pdf  

https://www.sintef.no/contentassets/b26c5aed53be4385b4ab770c24761a95/sjokart--endelig-versjon-7.april-2017.pdf
https://www.sintef.no/contentassets/b26c5aed53be4385b4ab770c24761a95/sjokart--endelig-versjon-7.april-2017.pdf


 

  12795452/2 37 

(ii) Forskningen er samstemt på at effektivisering og innovasjon gir flere 

arbeidsplasser, og i særdeleshet i lengden. Det er kortsiktig og skadelig for 

fremtidens arbeidstakere og ikke legge til rette for nye tanker, metoder og nye 

arbeidsplasser.  

(iii) Hav Line har som mål å fjerne 85 trailere fra norske veier per last. Myndighetene vil 

finne rikelig med dokumentasjon knyttet til arbeidsforhold og utfordringer med 

utenlandsk registrerte vogntog på norske veier. Forholdene strekker seg altså 

lengre enn rene miljøforhold, og omfatter også forhold som trafikksikkerhet. Der er 

rikelig med oppslag om vogntog med laks som har kjørt av veien, veltet eller 

gjennom smeltet is fra fiskekassene har gjort veibanen svært farlig.  

Norwegian Gannet er et norsk fartøy registret i ordinært register (NOR), og har norsk 

mannskap og norske lærlingplasser. Det er stort engasjement blant både lærlingene og 

sjøfolkene om å få jobbe på skipet, og Hav Line hadde 600 søkere da de bemannet skipet. 

Der er altså et stort behov for denne typen nye arbeidsplasser. 

Hav Line har respondert på fremtidens behov, og de har turt å ta et betydelig steg i grønn 

retning gjennom norsk teknologi, til fordel for en hel bransje og norsk eksportnæring.  

Teknologien er nå introdusert av Hav Line, den vil ikke forsvinne. Derfor står man nå ovenfor 

en reell risiko for gjennom forskrift å hindre at norsk næringsliv kan benytte seg av nye og 

bedre løsninger, og dermed at norsk oppdrettsnæring blir mindre konkurransedyktige. Disse 

løsningene vil naturlig nok etter hvert implementeres av andre lakseproduserende land som 

Chile, Skottland og Australia – som ikke har slike forskriftsbestemmelser.    

Det er selvsagt forståelig at omstilling og endring kan være vondt for enkelte, om enn på 

kort sikt, men det er helt nødvendig.  I sentralbanksjefens årstale den 14. februar 201929 blir 

dette også drøftet:   

"Proteksjonisme betyr lavere vekstevne. Gevinstene som er oppnådd gjennom åpne 

grenser settes i spill. Går verdenssamfunnet inn i en ny periode med økte 

handelsbarrierer, kan en kraftfull kilde til vekst og utvikling tørke inn.  

[…]  

Det internasjonale rammeverket og handelsavtalene vi har med andre land er viktige 

rammebetingelser for norsk økonomi. EØS-avtalen er av særlig betydning.  

Fri flyt av varer og tjenester, mennesker og kapital innen EØS-området gjør Norges 

hjemmemarked om lag 100 ganger større enn det ellers ville vært. Godt over 

halvparten av vår handel med andre land foregår med land i EU. Felles reguleringer 

og standardiseringer av produkter bidrar til å lette markedsadgangen for norske 

bedrifter.  

[…] 

Næringsstrukturer i Norge er stadig i endring. De siste tiårene viser en ytterligere 

vridning bort fra industri. Oppgaver er blitt automatisert eller flyttet ut av landet. Et 

                                                 
29 (https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2019/2019-02-14-arstalen/)  

https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2019/2019-02-14-arstalen/
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høyere velstandsnivå har ført med seg økt etterspørsel etter både private og 

offentlige tjenester. Sysselsettingen er derfor dreid over mot tjenestesektoren.   

Flere av disse har hentet ut gevinster i form av økt produktivitet gjennom 

restruktureringer og innføring av nye teknologiske løsninger. Banknæringen var tidlig 

ute. I varehandelen har nesten all vekst de siste tiårene kommet uten at 

sysselsettingen har økt nevneverdig. Produktivitetsveksten har vært høy. Bruk av ny 

teknologi og overgang fra frittstående enkeltbutikker til butikkjeder har kuttet 

kostnader til distribusjon og administrasjon. I dag bidrar digital teknologi til at deler 

av varehandelen vris bort fra tradisjonell butikkhandel og over mot netthandel. 

Også på andre områder ser vi at mellomledd endres eller forsvinner. Reiser, 

kinobilletter og legetimer kjøpes eller bestilles over nett. Offentlige myndigheter, 

banker og forsikringsselskaper legger til rette for at vi selv kan utføre oppgaver i 

egne nettløsninger. 

Omstillinger fører til at jobber blir borte. Det kan være smertefullt for dem som 

rammes. Men over tid frigjør det arbeidskraft til andre yrker med høyere 

verdiskaping og gir gevinster i form av billigere varer og tjenester. Omstillinger er 

grunnlaget for vekst og velstand." (våre understrekninger) 

La oss ikke som nasjon falle ned på kortsiktig motivert proteksjonisme som en stopper for 

fremtidens løsninger, og samtidig opptre i strid også med Regjeringserklæringens 

beslutninger om å være en "aktiv pådriver for frihandel" og "sikre EØS-avtalen som 

bærebjelke for norske arbeidsplasser og verdiskaping."  

*** 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

Rune Ulriksen Steinsland 

Advokat 
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Bestilling - høring av fiskekvalitetsforskriften § 17 

Det vises til tidligere bestilling av gjennomgang av fiskekvalitetsforskriften, og deres forslag 
av 29. mai d.å. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gjennomføre en egen høring 
av nytt forslag til fiskekvalitetsforskriftens § 17, før høring av forskriften i sin helhet.  
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departementet har tolket den gjeldende bestemmelsen ulikt. Mens Mattilsynet mener at det 
ikke stilles krav om at oppdrettsfisk må sorteres innenlands etter dagens bestemmelse, 
mener departementet at både kravet til sortering og feilretting må foregå innenlands.  

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å presisere fiskekvalitetsforskriftens § 17, og 
foreslår en endring ved at ta inn ordet "innenlands" i første ledd.  

Ny § 17 skal lyde: 

«Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 
behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. 

Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter 
som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas, 
eller direkte til virksomheter for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran 
og andre marine ingredienser til humant konsum. 

Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen merkes 
tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».» 
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Departementet anser at presiseringen ikke er en endring av gjeldende rettstilstand. Vi ber 
Mattilsynet om å lage utkast til høringsnotat og endringsforskrift. Vi vil komme tilbake til 
høringsfristen i klareringen. 
 
Vi ber om at utkast til høringsnotat og utkast til endringsforskrift sendes oss for klarering 
innen 30. november 2018.  
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Rune Dragset (e.f.) 
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Rettelse - bestilling av høringsnotat og endringsforskrift 

Det vises til vår bestilling av 26. november d.å. vedrørende høring av fiskekvalitetsforskriften 
§ 17. På grunn av en inkurie har ordet "innenlands" i andre ledd falt ut. Det er kun første ledd
som skal endres, ved at ordet "innenlands" tas inn.

Bestemmelsen som skal sendes på høring skal lyde:  

"Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. 

Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter 

innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum 

skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel, 

fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum. 

Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen 

merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands»." 

For øvrig viser vi til bestillingen av 26. november. 
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About NSC reputation studies

Quant. Study

Qual and quant study
3

In 2017, the NSC saw the need to make their 

reputation studies more actionable. Kantar TNS 

developed a new concept for testing reputation 

for the NSC, with a focus on gaining more 

relevant insight into what creates a good seafood 

reputation, and what might harm it. 

This new concept has been used for testing the 

reputation of salmon in five European countries 

in 2018. In two of these we used quantitative 

studies, while the other three also had a 

qualitative study.  

This report will summarize and look across the 

studies to see what the overall results are, in a 

few key topics. 



1. Impression of salmon in Europe / trends /drivers for choosing

2. Norway’s position as salmon producer / drivers / risk-factors

3. Touchpoint

4. Overall recommendations

Contents
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Impression of salmon in Europe
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salmon meals 
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Number of 
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during a year

Salmon has a unique position in most of these 

markets. Almost 50% of all seafood meals 

eaten, are with salmon. 

Salmons highest share are in Germany and 

UK, closely followed by France and Italy. 

The number of salmon meals are quite 

equal across the different countries. In 

average the number of meals are 

approximately one meal a week with 

France in the Lower part of the line, and 

Italy at the top.  

Source: reputation studies



Salmon is mostly positively considered

Associations

• Mainly positive associations connected to salmon. 

• Positive

• Broad range of positive associations

• All consumers (across countries and consumption 

frequency) have positive associations 

• Negative

• Limited number of negative associations. 

• Negative associations are mainly related to price 

and cooking among the light users. 
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product

Long 

transport

Consuming the product

• Health Benefits

• Delicious taste

Cooking the product

• Versatile product

• Lot of recipes

• Fast and easy to cook

“Image” related

• Exclusive product

• Popular

Product related 

• Attractive appearance

• Accessible product



Trends in the markets
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Increased focus on healthy living

The focus groups have identified health as a 

trend, as many consumers, especially in Germany, 

finding healthy living increasingly important. The 

reasons for living healthier is different among the 

age groups, with younger focusing more on looks 

and older consumers focusing on mental well-

being. 

Though the overall meat consumption in EU is 

increasing, it has decreased since 2010 in many 

of the important markets for Norwegian seafood, 

including Italy, Germany, France, the UK and also 

somewhat in Spain*. This is likely a combination 

of increased focus on both health and 

environmental factors. 

Trend 1: Increased focus on healthy living

14.01.2019 * Source: https://www.statista.com/statistics/679528/per-capita-meat-consumption-european-union-eu/ 10

How does Norwegian salmon fit into this trend?

Most believe that salmon is a healthy option 

because it is rich on proteins, packed with 

beneficial nutrients and in particular contains 

Omega 3. Thus, Norwegian salmon fits nicely into 

this trend. 



Trend 2: Sustainability issues
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Sustainability issues

The focus groups showed that consumers are 

becoming increasingly interested in sustainability 

issues. Some (usually younger) consumers are for 

this reason becoming more interested in the 

production value chain in order to know i.e. the 

production’s impact on the environment and 

animal welfare issues during the production. 

How does Norwegian salmon fit into this trend?

Salmon is by many received as a relevant 

replacement for meat, which some choose to 

avoid for sustainability reasons. 

However, the focus on sustainability could also be 

negative for salmon among those who have a 

negative view on salmon farming. Ocean pollution 

and plastic has received increasing attention in 

the last years (seen in Google search data 

underneath). 

Popularity of the search term «ocean plastic» from 2016-2018. Source: Google Trends



Drivers and barriers for choosing salmon
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What is important when buying salmon?
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Freshness Taste Quality Price / Cost Color Origin Appearance

Freshness is without a doubt what most people say is important to them when buying salmon. This is followed by other product attributes, 

like taste, quality and color. Across countries, 12% say that they care about price, and 9% say they look for countries of or igin. 



What is important when buying salmon?
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Freshness and taste is mentioned by fewer in France, who instead have a larger focus on color and origin. Spain stands out as valuing 

quality the highest. 



The drivers for salmon consumption
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Affordable

product

Versatile/

convinient
Health Accessible

• Easy accessible

• Everybody likes salmon

• Versatile usage options

• Suitable for multiple occasions

• Suitable for different meals

• Omega-3

• Healthy fats

• Protein rich

• Brain food

• Exclusive, but still affordable

• Worth paying more for

• Alternative to other expensive

protein sources



The barriers for salmon consumption
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• Use of antibiotics

• Food safety

• High fat content

• Expensive product

• Expensive compared to other

protein sources

• Overfishing

• (Unsustainable) farming production

methods

• Wild salmon health issues (e.g. 

mercury)

MythsHealth 

issues
Expensive

product



Norway’s position as a salmon producer
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Brand usage and loyalty funnel
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Aware Norway produces salmon

Uses Norwegian salmon

Prefer Norwegian

Salmon
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Norwegian salmon has a positive 

reputation across the key European 

markets. Impressions are especially 

strong in Italy, Portugal, Norway, Spain, 

Poland and Germany. 

Reputation of Norwegian salmon

14.01.2019 Data is from SCI 2018 20

58

83

74

73

80 72

65

71
62

Above average positive reputation (50-69)

Strong, positive reputation (70+)

Not measured



The perception of Norway as country of origin for salmon

There are overall positive notions of Norway as country 

even though the consumers only have limited knowledge 

about Norway as country of origin for salmon.

The associations to Norway are related to attributes like 

nature, beautiful landscapes, cleanness and a cold 

environment, but also healthiness and happiness. Other 

characteristics is that Norway is a eco-friendly country that 

value its nature resources, there is little pollution and 

Norway has a long-established tradition and know-how with 

salmon production.

Strict governmental regulations are an association which 

makes Norwegian salmon farming differentiate itself 

positively compared to other origins. Most people find 

Norway to be a trustworthy country of origin for salmon. 

30

High living standards

Environment friendly

Salmon conditions

Strict regulations

Developed country



What drives the reputation of Norwegian 

salmon?

6



Three different views on the importance of origin
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“ ”
Origin is unimportant “ ”

Origin is nice to know “ ”
Origin is important

In some countries like the UK, we see that 

origin is simply not on the list of things to 

consider when choosing salmon. 

The NSC and the Norwegian seafood industry 

needs to educate the population in reasons 

for paying attention to origin, as well as 

emphasizing reasons to buy Norwegian 

salmon. 

In some countries like Germany and likely 

also Spain, origin is considered nice to 

know, but other factors (e.g. certifications 

like MSC) play a much larger role. 

These consumers also need to be informed 

of why they should look for specific origins. 

Norwegian salmon already has a strong 

position in these markets, so the job is 

mostly about convincing them to look for it.

In other countries like France and Italy, 

origin can play a crucial role, especially 

because it reassures them that the quality 

is good. 

However, the qualitative studies indicate 

that more people look for areas (e.g. 

Northern Europe) as opposed to countries 

of origin. The NSC and Norwegian salmon 

industry should thus focus on the 

advantages of Norwegian salmon relative to 

other countries. 



Associations to Norwegian salmon
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22% 21%

16%

14%

3%
2% 2% 2% 2% 2% 2%

The strongest associations to Norwegian salmon that come to consumers top of mind are quality, freshness and taste. This is a very positive 

thing, as all of these also are important factors when buying salmon. However, 1 of 5 say they have no association to Norway at all, 

indicating that there is a job to be done in increasing knowledge about Norwegian salmon. 



Associations to Norwegian salmon
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22%

19%
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1%

36%

13%

10%
12%

7%

19%

14%

22%

19%

3%

18% 18%

13%

16%

4%

Quality Don't know Freshness Taste Healthy

UK FR ES DE IT

Spain stands out as being the country where the most people associate Norwegian salmon with quality. UK has the most people who do not 

know enough about Norwegian salmon to offer any associations, but along with Germany, is the country where the most associate

Norwegian salmon with freshness.



The associations that create positive / negative impressions
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What is quality in salmon?

As seen, quality is the strongest driver of reputation in the 

quantitative studies. However, the qualitative studies show 

there are different elements which are important purchase 

criteria when the consumers assess salmon products:

Freshness is equivalent to quality and they assess the 

freshness of salmon from…

• Color: the more vibrant, the better

• Texture: the more tender, the better

• Expiration date

• Smell: doesn’t smell fishy

• Frozen/fresh

Certifications were especially mentioned in Germany and 

Italy during the focus groups, and is viewed by many as a 

clear sign of quality. 

The importance of origin varies between countries from not 

important at all to crucial, but is an important indicator of 

quality for many. 

Price is an important element because - beyond special 

deals - it is a sign of quality. When the price is too low, it 

generates lack of trust.

Color

Texture

Expiration date

Smell

Origin

Price

Certifications

21

Freshness



The associations that create good impressions across Europe
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UK: The UK has a smaller set of associations that create positive impressions 
of Norwegian salmon than the other countries do. Lack of knowledge has a 
strong negative impact, indicating the most important work lies in increasing 
knowledge about Norwegian salmon. 

France: A focus on additives, antibiotics, preservatives, etc. has a strong 
negative effect in France, more so than associations to farming in general. On 
the other hand, quality and taste create strong positive effects, and the 
impressions are also improved by associations to freshness, clean 
surroundings, smoked salmon and Norway as a whole. 

Spain: Quality also has a strong positive effect in Spain, along with taste, 
freshness, clean waters and omega 3. The negative effects are not as strong 
as in the other countries, but are based on price, lack of knowledge and 
additives etc.

Germany: The strongest positive effects are created by taste, followed by clean 
waters, nature/landscape and freshness. Germany is also the only country 
where sustainability has a significant positive effect, which likely fits well with 
preconceptions of Norway. A focus on additives/antibiotics/etc. and lack of 
knowledge creates negative effects. 

Italy: Health, quality and freshness create positive associations, while lack of 
knowledge is the only negative driver of reputation. 

TOTAL UK FR ES DE IT

Quality 0,14 0,26 0,18 0,10

Taste 0,09 0,07 0,14 0,08 0,10

Freshness 0,05 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07

Clean waters 0,05 0,07 0,08

Clean 0,09 0,07

Healthy 0,04 0,11

Nature / landscape 0,04 0,10

Natural 0,03 0,06

Smoked salmon 0,08

Omega3 0,06

Sustainable 0,06

Norway 0,06

Experience 0,03

Price / Cost -0,03 -0,08

No Answer -0,06 -0,08

Farmed -0,10 -0,07 -0,16

Additives / antibiotics / etc -0,17 -0,28 -0,09 -0,10

Don't know -0,19 -0,27 -0,08 -0,23 -0,18



The associations that create good impressions among different 

knowledge levels
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There are clear differences on what drives the reputation of Norwegian salmon 

between those who believe it is farmed and those who believe it is caught 

wild. 

Lack of knowledge is a strong driver of negative impressions among those who 

know Norwegian salmon to be farmed. This indicates that only knowing 

Norwegian salmon to be farmed without any context creates negative 

impressions. 

Among those who believe most salmon to be wild, impressions are also 

damaged by associating Norwegian salmon with farming or additives, 

antibiotics, etc. This does confirm that the NSC and the Norwegian salmon 

industry should be careful in how they communicate about salmon farming. 

Among both groups, positive effects come from associating Norwegian salmon 

with quality and taste. Freshness has a significant effect only among those 

who believe most Norwegian salmon to be wild, while clean waters, nature, 

health and omega 3 has a positive effect among those who believe Norwegian 

salmon to be farmed. It seems those who believe it is farmed has a wider set 

of associations that create positive impressions. 

Total

Believe 
most is 
farmed

Believe
most is 

wild

Quality 0,14 0,10 0,22

Taste 0,09 0,08 0,10

Freshness 0,05 0,08

Clean waters 0,05 0,07

Nature/landscape 0,04 0,06

Healthy 0,04 0,03

Omega3 0,03

Natural 0,03

Experience 0,03

Price/Cost -0,03 -0,06

No Answer -0,06 -0,08

Farmed -0,10 -0,04 -0,18

Additives/antibiotics/etc. -0,17 -0,28

Don't know -0,19 -0,25 -0,06



Risks: What could damage people’s 

impressions of Norwegian salmon?

7



Issues related to salmon farming span many different subjects like food safety, animal 

friendliness, antibiotics resistance, environmental impact and so on, and is the source 

of many myths and PR issues related to Norwegian salmon. 

Across all countries, most people do not know how much of Norwegian salmon is 

farmed. 

While people who believe Norwegian salmon to be farmed do not have a worse 

impression of it in most countries (France being the largest exception) and very few 

mention it in open responses, we see that associating it with Norwegian salmon is a 

significant negative driver of its reputation. 

It seems that the negative thoughts people have about salmon farming is not easily 

accessible in people minds, but once we dig deeper in a qualitative study, these 

negative associations are present in all markets. This indicates that the right news story 

or documentary could dip into these associations, and create worse impressions for 

Norwegian salmon. Thus, the NSC should continue to be vigilant for such media 

attention. 

Risk factor: Salmon farming
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Food safety includes the entire value chain, from farming to transportation to how the 

salmon is treated in stores. 

This is in many countries not something people consider too much, but is more top of 

mind in others. 

This is especially prevalent for salmon because of myths regarding salmon farming (e.g. 

antibiotics). Across Europe, we see in the qualitative studies that there is a certain 

skepticism against the producers and sellers of salmon, and that consumers are 

uncertain of who they can trust. 

If the NSC and the Norwegian salmon industry can build a trust in the area of food 

safety, it would set Norway apart as a country of origin for salmon. On the other hand, 

any scandals in this area could have a devastating effect on both reputation and sales. 

Risk factor: Food safety
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Environmental concerns is generally a part of the risks that come from salmon farming. 

Protecting the environment is becoming increasingly important to many, and is also 

something that receives a lot of media attention. This is especially relevant to keep in 

mind for the salmon industry, because environmental stories often concerns 

conservation of the oceans. 

While there are risks, environmental concerns also creates opportunity for salmon 

among those who focus more on the environmental impact of meat production. In 

Germany, viewing Norwegian salmon as sustainable has a significant positive effect on 

its reputation. 

Risk factor: Environmental concerns
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The quantitative works showed that those who believed Norwegian salmon to be 

transported by trucks had a worse impression than those who believed other 

transportation methods were used. This is an issue because most Norwegian salmon is 

transported by road freight.

The negative impressions likely stem from road freight breaking with the need for 

freshness, which then in turn devalues the entire quality of the salmon. These were 

pointed to as important drivers of Norwegian salmon’s reputation in both the 

quantitative and qualitative works. 

The NSC and the Norwegian salmon industry should emphasize the advantages to road 

freight and transportation time in all communication concerning transportation. 

Risk factor: Transportation
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Throughout both the qualitative and quantitative reputation studies, the most prevalent 

factor that hurts reputation is lack of knowledge. Results indicate that almost any 

knowledge is better than none at all. 

Knowledge levels are especially low in the UK and the US, but have a significant 

potential to be increased in all markets. 

While we see no reason for lack of knowledge to increase, it does leave the reputation of 

Norwegian salmon vulnerable to negative information that might be spread through 

different channels. The current lack of knowledge that exists today is also one of the 

most significant negative drivers of reputation. 

Risk: Lack of knowledge
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Touchpoint

8



Channels and change in impression
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Chefs

Food bloggers

Advertisement

Discussions in SoMe

News media

Haven’t heard of

Change in impression 

of Norwegian salmon

Those who have heard about 

Norwegian salmon from chefs, food 

bloggers, advertisement, discussions 

in social media or from news media 

have seen a positive change in 

impression of Norwegian salmon. No 

channels are associated with a worse 

impression. 



Overall recommendations

9



The NSC reputation strategy

What to track/manage

Stories about farming:

Associating Norwegian salmon with farming tends to have a 

negative impact on its reputation, especially when it is the only 

association consumers have. Therefore, we recommend 

managing such stories as opposed to communicating it 

directly. In the longer term, the NSC and the Norwegian 

salmon industry should consider being more upfront about 

salmon farming, but we recommend building other 

associations before communicating farming. 

Be aware that there is a potential for worsened reputation 

when the focus is on farming, environmental issues and 

transportation. These are latent issues, but might become 

more top of mind if they become activated. 

What and where to communicate

What to communicate: 

Place emphasis on quality, freshness and taste in 

communication. Generally build knowledge. 

Who:

Target a fairly wide audience with campaigns intended to 

increase awareness and knowledge, and build positive 

associations to Norwegian salmon. 

Where: 

Communicate through advertising, use chefs and potentially 

also food bloggers when possible.
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Thank you!
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Innhold



Målgruppe

• Målgruppen for undersøkelsen er personer i Norge i alderen 18-65 år. 

• Utvalget er trukket fra Norsk Gallups webpanel. Totalt 1618 personer har svart på undersøkelsen. Av disse har 813 

personer svart på alle spørsmålene om omdømme til norsk laks og driverne for omdømmet, mens 805 personer kun 

har svart på omdømmespørsmålene (TRI*M). Disse 805 har i tillegg fått testet den nye reklamefilmen for LEV, og 

resultatene fra denne undersøkelsen rapporteres separat.

Feltperiode

• Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 7-17 desember 2017.

Spørreskjema

• Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid med Norges Sjømatråd, og baserer seg i stor grad på tidligere 

omdømmeundersøkelser gjennomført i Norge. 

• I årets undersøkelse har det blitt kuttet ned på drivere for laks, og vi har fjernet spørsmål om andre proteinkilder, for å 

kunne inkludere en reklametest innenfor rammene av undersøkelsen. 

• Alle omdømmespørsmål (TRI*M) og drivere for laksenæringen er inkludert og identiske med tidligere år. I tillegg har vi 

målt omdømmet på fiskerinæringen, havbruksnæringen og landbruksnæringen for første gang i årets undersøkelse. 

3

Om undersøkelsen



4
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Laksen 

• Basert på dine erfaringer, hvor fornøyd er du med norsk laks?

• Basert på dine erfaringer, vil du anbefale norsk laks til andre?

• Basert på dine erfaringer, vil du kjøpe norsk laks igjen?

• Ut fra ditt kjennskap til hva som finnes innen fisk og sjømat, i hvor stor grad vil du foretrekke å kjøpe 

norsk laks sammenlignet med andre produkter/merker innen sjømatkategorien?

Laksenæringen

• Hvordan vil du vurdere den norske laksenæringens samlede omdømme eller anseelse? 

• Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av den norske laksenæringen totalt sett? 

• I hvilken grad mener du at man kan stole på den norske laksenæringen i det lange løp?

• Hvordan vil du vurdere de økonomiske resultatene den norske laksenæringen oppnår? 

• Sett under ett - hvordan vil du vurdere kvaliteten på den norske laksenæringens produkter, tjenester og 
øvrige virksomhet? 



#1 Laksenæringens omdømme øker klart, mens laksens omdømme holder seg stabilt godt

#2 Laksenæringens omdømme er stabilt godt blant de som spiser mye laks, mens det øker i den øvrige 

befolkningen

#3 For å videre styrke laksens omdømme må man bygge ytterligere stolthet rundt laksen som produkt, og 

sikre opplevelsen av at laks er trygg og sunn mat.

#4 For å videre styrke laksenæringens omdømme er det viktigste at næringen i større grad oppleves som 

åpen og ærlig, og troverdig i media. Det er også mye å vinne på at næringen viser at de tar et større 

miljøansvar og at de tar dyrevelferd på alvor.
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Omdømmet til laksen og laksenæringen
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Vi uttrykker omdømme som en tallstørrelse (mellom 0 og 100)
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Næringens omdømme har styrket seg betydelig de siste to årene, mens 

omdømmet til norsk laks er stabilt godt.
Vi må nesten 10 år tilbake i tid for å finne samme høye verdier for laksenæringen
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0 1 3 4 6 12 30 52 110

En til flere ganger 
i uken

1-3 ganger i 
måneden

1-6 ganger i 
året

Utgjør:  ca. 1.200.000 personer 1) (36%).
Står for ca. 70% av volumet av lakseomsetningen.

Utgjør:  ca. 1.400.000 personer 1) (42%).
Står for ca. 28% av volumet av lakseomsetningen.

Utgjør:  ca. 580.000 personer 1) (18%).
Står for ca. 2% av volumet av lakseomsetningen.

Utgjør:  ca. 119.000 personer 1) (4%). 
Spiser aldri laks.  

Lakseelskerne

Normalspiserne

Pliktspiserne

Skeptikerne

1) Antall personer tar utgangspunkt i aldersgruppen 18-65 år (samme som 
var med på undersøkelsen).  Dvs. barn og pensjonister er ikke tatt med.  I 
henhold til tall fra SSB for 2017 består denne aldersgruppen av 3 306 516 
personer.

Befolkningen kan deles inn i følgende «laksespisegrupper»
Størrelsen på disse gruppene er relativt stabile fra år til år
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Laksens omdømme per laksespisegruppe
Omdømmet til laksen går litt tilbake blant lakseelskerne i 2017, men øker tilsvarende blant 

pliktspiserne, slik at laksens omdømme i snitt er likt med tidligere.
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Laksenæringens omdømmeindekser per laksespisegruppe
Laksenæringens omdømme er stabilt blant lakseelskerne, mens økningen i næringens 

omdømme skjer i de andre tre gruppene.
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Hvor sterk er sammenhengen mellom laksens og næringens 

omdømme?

12

Hvor sterk er denne sammenhengen?

Normalspiserne
Næring: 48

Laks: 72

Pliktspiserne
Næring: 28

Laks: 36

Skeptikerne
Næring: 13

Laks: -6

17%   28%   51%   67%   42%   48%   49%

Uttrykker hvor stor del av 
variasjonen i omdømme 
med laksen som kan 
forklares med omdømme 
av næringen.  
Alt over 25% regnes som en sterk 
sammenheng.  Alt over 60% er en 
veldig sterk sammenheng.

42%   39%   28%   40%  14%   50%   47%

34%   37%   40%   46%   20%  49%   47%

26%   28%   26%   34%  12%   44%   46%

2009 2010 2011 2013 2015 2016

Lakseelskerne
Næring: 55
Laks: 82 

2017
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Endringer per enkeltspørsmål for laksenæringens omdømme (2015-2017)
Alle omdømmespørsmålene vurderes klart mer positivt enn for to år siden, men særlig kvaliteten på 

produktene øker betydelig fra i fjor (andel som har svart 4+5)

24

24

54

65

34

28 

26 

55 

72 

29 

33

31

58

78

43

Hvordan vil du vurdere den norske laksenæringens samlede

omdømme eller anseelse?

Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av den norske

laksenæringen totalt sett?

I hvilken grad mener du at man kan stole på den norske

laksenæringen i det lange løp?

Hvordan vil du vurdere de økonomiske resultatene den norske

laksenæringen oppnår?

Sett under ett - hvordan vil du vurdere kvaliteten på den norske

laksenæringens produkter, tjenester og øvrige virksomhet?

2017

2016

2015
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Laksenæringens omdømme sammenlignet med andre næringer
Sammenlignet med andre næringer ligger laksenæringen fortsatt et stykke bak

53 

59 

51 

46 

Havbruksnæringen

Fiskerinæringen

Landbruksnæringen

Laksenæringen
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Svar per enkeltspørsmål for næringenes omdømme
Laksenæringens produkter og virksomhet vurderes totalt sett som lavere enn de andre næringene, mens 

laksenæringen vurderes mer positivt på de økonomiske resultatene. Landbruksnæringens omdømme trekkes klart 

ned av svake økonomiske resultater.
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Hvordan vil du vurdere […]  samlede omdømme eller anseelse? 

Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av […]  totalt sett? 

I hvilken grad mener du at man kan stole på […] i det lange 

løp?

Hvordan vil du vurdere de økonomiske resultatene […] oppnår? 

Sett under ett - hvordan vil du vurdere kvaliteten på […] 

produkter, tjenester og øvrige virksomhet? 

Laksenæringen

Havbruksnæringen

Fiskerinæringen

Landbruksnæringen



Norsk Laksenæring  46  +3    

Laksenæringens omdømme sammenlignet med norske bedrifter
Laksenæringens omdømme nærmer seg snittet for norske bedrifter, og ligger betydelig foran for 

eksempel Posten og Telenor.



#1 Laksenæringens omdømme øker klart, mens laksens omdømme holder seg stabilt godt

#2 Laksenæringens omdømme er stabilt blant de som spiser mye laks, mens det øker i den øvrige 

befolkningen
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Hvordan oppfatter nordmenn laksen?
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...er sunt og kan spises ofte

...er sunt for gravide

...har høy kvalitet

...gir meg stolthet

 ...gjør meg stolt når jeg treffer den i utlandet

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Norsk laks…

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

81 81 0

60 62 -2

81 75 6

48 39 9

60 56 4

Sunnhet og stolthet
Nordmenns stolthet over laks som produkt og oppfatningen av laksens kvalitet har økt klart siden

2016
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 ...gjør meg stolt når jeg treffer den i utlandet
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Drivere laks: Norsk laks…

...er sunt og kan spises ofteA01 A01

...er sunt for gravideA02

A02

...har høy kvalitetA03

A03

...gir meg stolthetA04

A04

...gjør meg stolt når jeg treffer den i utlandetA05

A05

2016

At laksen oppleves å ha høy kvalitet er i likhet med tidligere år svært viktig for oppfatningen av omdømmet. Det 

samme er det at laksen oppfattes som sunn mat. Dette er områder folk skårer laksen høyt på.

Stolthet har også en stor betydning for omdømmet til norsk laks, og stoltheten har økt betydelig fra i fjor. Dette er 

imidlertid fortsatt et område med klart forbedringspotensial. Ved å knytte mer stolthet og følelser til produktet norsk 

laks vil omdømmet til laksen kunne øke ytterligere. 



22

34%

30%

34%

21%

18%

22%

35%

28%

31%

27%

38%

23%

12%

19%

19%

24%

23%

40%

14%

16%

13%

18%

16%

7%

5%

6%

3%

10%

5%

7%

..er helt trygt å spise for alle

..blir ikke foret med fôr som er skadelig for mennesker

..har ikke skadelige sykdommer som på noen som helst måte kan overføres

til mennesker

..inneholder så små mengder antibiotika at jeg ikke risikerer å bli resistent

..blir ikke forringet av måten den blir behandlet på i butikkene

..får mindre antibiotika enn norsk kylling

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Norsk laks…

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

Vet ikke-

andeler

70 75 -5 3%

58 57 1 14%

65 63 2 14%

48 46 2 16%

56 54 2 10%

45 49 -3 30%

Mattrygghet
Opplevelsen av mattrygghet er stort sett uendret, men noen færre enn i fjor anser laksen å være helt trygg å spise

for alle. Vi ser at en betydelig andel ikke har en formening om matrygghet, og særlig ikke når det kommer til

antibiotikabruk i laks vs. kylling
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48
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49
51 52 51

54
56

49 49

45 

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017

..er helt trygt å spise for alle ..blir ikke foret med fôr som er skadelig for mennesker

..har ikke skadelige sykdommer som på noen som helst måte kan overføres til mennesker ..inneholder så små mengder antibiotika at jeg ikke risikerer å bli resistent

..blir ikke forringet av måten den blir behandlet på i butikkene ..får mindre antibiotika enn norsk kylling
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Mattrygghet: Norsk laks…

..er helt trygt å spise for alleB01

B01

..blir ikke foret med fôr som er skadelig for menneskerB02

B02

..har ikke skadelige sykdommer som på noen som helst måte kan 

overføres til mennesker

B03

B03

..inneholder så små mengder antibiotika at jeg ikke risikerer å bli 

resistent

B04

B04

..blir ikke forringet av måten den blir behandlet på i butikkeneB05

B05

..får mindre antibiotika enn norsk kyllingB06
B06

Mattrygghet er sentralt for oppdrettslaksens omdømme, og usikkerhet rundt dette vil være ødeleggende for både 

laksens rykte og konsum. Laks regnes som rimelig trygt, men folk er som tidligere usikre på og skeptiske til om det 

brukes for mye antibiotika i oppdrettslaksen. Ved å informere og dokumentere om antibiotikabruk, og trygge folks 

oppfatning av at laks er helt trygt og sunt, vil laksens omdømme kunne styrkes ytterligere. Dette vil også virke inn på 

omdømmet til norsk oppdrettsnæring, som også påvirkes av synet på mattrygghet.

2016



Fôr skadelig for mennesket
Blant de som mener at laksen fores med skadelig fôr, er det i større grad enn tidligere PAP man er bekymret for, 

mens bekymringen for andre forhold ved foret er mindre enn tidligere.

25

6

27

31

40

36

49

57

6

24

31

34

38

38

57

5

31

23

26

32

36

53

Annet, noter

Fôret inneholder animalsk protein (PAP) som man ikke kjenner

skadevirkningen av

Det benyttes billig, masseprodusert fôr fra useriøse produsenter

Fôret inneholder skadelige medisiner

Det benyttes genmodifiserte råvarer, som soya og mais, i fôret

Mangelfulle kontrollrutiner knyttet til ingrediensene i fôret, så

man kan ikke vite hva man får i seg

Fôret inneholder rester etter antibiotika

2017

2016

2015

Q: Du svarte at laksen blir foret med fôr som er skadelig for mennesker. Hvilke av følgende forhold mener du bidrar til dette?



Bruk av antibiotika
Andelen som mener at næringen er ukritisk til bruk av antibiotika har gått klart tilbake siden 2015, mens mange 

fortsatt har inntrykk av at antibiotika er relativt utbredt. Mer enn 1/3 har ingen oppfatning om antibiotikabruk i 

laksenæringen.

26

Q: Det finnes ulike oppfatninger av hvor mye og i hvilken grad antibiotika benyttes i den norske laksenæringen. Hvilke av følgende påstander 
stemmer best med din oppfatning av bruken?

39

12

21

18

7

3

37

9

21

18

11

3

37

5

19

21

12

4

Vet ikke/kan ikke svare

Næringen er relativt ukritisk til bruk av antibiotika da de mener det

er få negative skadevirkninger

Antibiotikabruken er relativt utbredt da bruken også i stor grad

forebygger sykdommer hos laksen

Antibiotika benyttes naturlig ved behov da det er den mest effektive

behandlingen av visse sykdommer hos laksen

Antibiotika benyttes kun unntaksvis og kun hvis det ikke finnes

alternativ behandling

Det benyttes omtrent ikke antibiotika i den norske laksenæringen

lenger

2017

2016

2015



Tillit til kontrollsystemene
Andelen som stoler på kontrollsystemene holder seg stabilt høy over de siste tre årene.

27

Q: I hvilken grad stoler du på kontrollsystemene norske myndigheter har for å sikre at den laksen som selges i butikkene alltid er trygg og 

sunn?

21

21

21

42

44

43

14

15

14

14

11

12

6

6

5

3

3

5

2015

2016

2017

Stoler fullt og helt Til en viss grad Både/og – klarer ikke å ta stilling Til en viss grad ikke Ikke i det hele tatt Vet ikke



Strategier ved liten tillit til kontrollsystemene
Blant de som ikke stoler på kontrollsystemene er det rundt 40% som velger å overse denne usikkerheten og 

fortsetter å spise laks, mens rundt halvparten oppgir å redusere lakseforbruket eller kutte laksen helt ut.

28

Q: Du oppga at du ikke stoler på kontrollsystemene i det hele tatt, til en viss grad ikke eller både/og. Hva er en typisk 
reaksjon hos deg når denne usikkerheten dukker opp?

10

13

21

16

25

14

Vet ikke/klarer ikke å svare

Jeg har tatt konsekvensen av det og har sluttet å spise laks

Jeg forsøker å finne ut av det, men reduserer for sikkerhets skyld

laksespisingen til et minimum

Tar bekymringen så pass på alvor at jeg reduserer lakseforbruket

noe - på kort sikt

Hva som er trygt å spise forandrer seg hele tiden, så jeg har sluttet

å bekymre meg for det

Jeg forsøker å tenke rasjonelt og ikke la følelsene ta overhånd

2017



#1 Laksenæringens omdømme øker klart, mens laksens omdømme holder seg stabilt godt

#2 Laksenæringens omdømme er stabilt godt blant de som spiser mye laks, mens det øker i den øvrige 

befolkningen

#3 For å videre styrke laksens omdømme må man bygge ytterligere stolthet rundt laksen som produkt, og 

sikre opplevelsen av at laks er trygg og sunn mat.

29

Hovedfunn



Hvordan oppfatter nordmenn 

laksenæringen?



Laksenæringens seriøsitet
Oppfatningen av laksenæringens særiøsitet er uendret fra i fjor. Folk anser aktørene som seriøse, men er mer

negative når det kommer til næringas kontroll med seg selv, og hvordan næringa forholder seg til regelverk og til

media

31

36%

20%

14%

15%

17%

26%

27%

38%

33%

28%

29%

29%

30%

37%

15%

22%

25%

26%

25%

33%

21%

8%

15%

22%

20%

19%

6%

10%

3%

10%

12%

10%

10%

5%

5%

…har aktører som er seriøse

…fører god kontroll med seg selv

…tøyer i liten grad regelverket til egen fordel

…opptrer på en åpen og ærlig måte

…kommuniserer på en sannferdig og troverdig måte i media

…er mer seriøs enn konkurrerende lakseprodusenter i utlandet

…har stort fokus på å frembringe et produkt som er bra for helsa

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

74 73 1

53 53 0

42 41 1

45 43 1

46 46 0

56 55 1

64 64 0



64

46

55

74 73 74

41

27

32

47

53 53

32

25
23

37

41 4233

19

27

41
43

4545

26

34

45 46 46
49

44 43

56 55 56

77

63

70

63 64 64

15

25

35

45

55

65

75

2009 2010 2011 2015 2016 2017

…har aktører som er seriøse …fører god kontroll med seg selv

…tøyer i liten grad regelverket til egen fordel …opptrer på en åpen og ærlig måte

…kommuniserer på en sannferdig og troverdig måte i media …er mer seriøs enn konkurrerende lakseprodusenter i utlandet

…har stort fokus på å frembringe et produkt som er bra for helsa
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Seriøsitet

..har aktører som er seriøseA01

A01

..fører god kontroll med seg selvA02

A02

..tøyer i liten grad regelverket til sin egen fordelA03

A03

..opptrer på en åpen og ærlig måteA04

A04..kommuniserer på en sannferdig og troverdig måte i mediaA05

A05

..er mer seriøs enn konkurrerende lakseprodusenter i utlandetA06

A06

..har stort fokus på å frembringe et produkt som er bra for helsaA07

A07

Det er en klar hygienefaktor at næringen oppfattes som seriøs, og har fokus på å fremstille et sunt produkt. Det 

er samtidig mange som oppfatter at næringen ikke er så åpen og ærlig som de burde være, og dette har en 

betydelig negativ innvirkning på omdømmet til laksenæringen. 

2016



34

12%

26%

23%

19%

15%

15%

11%

18%

17%

31%

31%

31%

18%

18%

32%

25%

31%

30%

20%

14%

22%

37%

41%

21%

24%

19%

22%

23%

19%

17%

14%

18%

21%

24%

20%

19%

14%

10%

8%

12%

8%

11%

17%

13%

12%

..driver lakseoppdrett som på en god måte ivaretar laksens velferd

..tar lakselusproblematikken på alvor

..forsøker hele tiden å redusere unødvendig bruk av antibiotika

..bruker mindre antibiotika enn landbruksnæringen

..bruker betydelig mindre antibiotika enn det som er tillatt av myndighetene

..jobber aktivt med å redusere næringens negative effekt på miljøet

 ..tar i stor grad et aktivt miljøansvar

..tar problemene knyttet til rømming svært alvorlig

..tar ansvar for å redusere rømming til et minimum

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

43 40 3

56 55 1

54 49 5

37 33 4

33 31 2

47 45 2

36 34 2

48 48 0

47 48 0

Dyrevelferd og miljøspørsmål
Inntrykket av dyrevelferd er i bedring, særlig fra 2015 og til i dag, og inntrykket av antibiotikabruken er bedret fra i

fjor.



35

26
28

39

40
43

40

54

48

55
56

40

49

54

27

33

37

26

31
33

39

45
47

28

34
36

29

23

28

36

48 48

52

31

39

36

48
47

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2009 2010 2011 2015 2016 2017

..driver lakseoppdrett som på en god måte ivaretar laksens velferd

..tar lakselusproblematikken på alvor

..forsøker hele tiden å redusere unødvendig bruk av antibiotika

..bruker mindre antibiotika enn landbruksnæringen

..bruker betydelig mindre antibiotika enn det som er tillatt av myndighetene

..jobber aktivt med å redusere næringens negative effekt på miljøet
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Dyrevelferd og miljøspørsmål
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Dyrevelferd og miljøspørsmål

..driver lakseoppdrett som på en god måte ivaretar laksens velferdB01

B01

..tar lakselusproblematikken på alvorB02

B02

..forsøker hele tiden å redusere unødvendig bruk av antibiotikaB03

B03

..bruker mindre antibiotika enn landbruksnæringenB04

B04

..bruker betydelig mindre antibiotika enn det som er tillatt av 

myndighetene

B05

B05

..jobber aktivt med å redusere næringens negative effekt på miljøetB06
B06

..tar i stor grad et aktivt miljøansvarB07 B07

..tar problemene knyttet til rømming svært alvorligB08

B08

..tar ansvar for å redusere rømming til et minimumB09
B09

Når det gjelder dyrevelferd og miljøspørsmål er dette områder laksenæringen vurderes generelt svakt 

på, og alle disse områdene er utfordringer som det bør jobbes med. 

2016



37

34%

60%

54%

37%

47%

28%

43%

32%

43%

29%

33%

38%

36%

26%

35%

27%

18%

7%

9%

16%

12%

28%

15%

24%

3%

3%

2%

5%

4%

10%

4%

9%

2%

2%

2%

3%

2%

9%

4%

7%

..er verdensledende på kunnskap og innovasjon innen oppdrett

..bidrar til viktige og betydningsfulle arbeidsplasser langs kysten

..er en av Norges viktigste næringer

..gjør at Norge har et godt rykte i utlandet

..forvalter en av Norges mest kjente og betydningsfulle merkevarer i utlandet

 ..gjør meg stolt av Norge

Jeg anerkjenner laksenæringens viktige bidrag til verdiskapning i Norge

Jeg blir stolt av å lese om suksessen vi har med å eksportere norsk laks

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

77 76 1

89 92 -3

87 88 -1

76 78 -2

83 87 -4

53 52 1

77 80 -3

60 64 -4

Samfunnsnytte
Folk vurderer stort sett næringen som samfunnsnyttig, og de fleste anerkjenner at laksenæringen er en svært

viktig næring for Norge.
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77
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89 88
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84 87
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50

44

50

45

52 53

75

80
77

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2015 2016 2017

..er verdensledende på kunnskap og innovasjon innen oppdrett ..bidrar til viktige og betydningsfulle arbeidsplasser langs kysten

..er en av Norges viktigste næringer ..gjør at Norge har et godt rykte i utlandet

..forvalter en av Norges mest kjente og betydningsfulle merkevarer i utlandet  ..gjør meg stolt av Norge

Jeg anerkjenner laksenæringens viktige bidrag til verdiskapning i Norge
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Samfunnsnytte

..er verdensledende på kunnskap og innovasjon innen oppdrettC01

C01

..bidrar til viktige og betydningsfulle arbeidsplasser langs kystenC02

C02

..er en av Norges viktigste næringerC03

C03

..gjør at Norge har et godt rykte i utlandetC04 C04

..forvalter en av Norges mest kjente og betydningsfulle merkevarer i 

utlandet

C05

C05
..gjør meg stolt av NorgeC06

C06

Jeg anerkjenner laksenæringens viktige bidrag til verdiskapning i NorgeC07

C07

Jeg blir stolt av å lese om suksessen vi har med å eksportere norsk laksC08

C08

2016

Næringens samfunnsnytte ses i stor grad på som hygienefaktorer, noe som næringen lever opp til og 

må fortsette å leve opp til. Det er begrenset å vinne på å bli enda bedre på dette, men mye å tape på å 

bli dårligere – særlig når det gjelder stolthetsaspektet og Norges rykte i utlandet.



40

24%

15%

28%

14%

17%

35%

30%

37%

33%

34%

20%

32%

25%

22%

23%

13%

16%

7%

20%

16%

8%

7%

4%

11%

11%

..bidrar til god utnyttelse av ressursene i havet

..har en mer effektiv utnyttelse av fôr sammenlignet med andre næringer

 ..er så omstillingsdyktig at den vil overleve langt inn i fremtiden

..forsøker hele tiden å redusere negative effekter på miljøet i og rundt

oppdrettsanleggene til et minimum

Lakseproduksjonen foregår på en bærekraftig måte

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Helt enig Delvis enig Verken enig/uenig Delvis uenig Helt uenig

Topp 2 

2017

Topp 2 

2016

Diff 2017-

2016

59 64 -5

45 42 3

64 65 -1

47 42 5

51 49 2

Bærekraft
Næringen vurderes ganske svakt på bærekraft, særlig når det gjelder forutnyttelse og miljøforurensing fra opprettsanlegg. Imidlertid

er det en positiv utvikling på disse to områdene, og en god utvikling når det gjelder bærekraft generelt fra 2015 og til i dag.



49

40

45

52

64 59

32

26 25

38

42

45

59

65 64

36

42

47

47

38

43

45

49
51

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2009 2010 2011 2015 2016 2017

..bidrar til god utnyttelse av ressursene i havet

..har en mer effektiv utnyttelse av fôr sammenlignet med andre næringer

 ..er så omstillingsdyktig at den vil overleve langt inn i fremtiden

..forsøker hele tiden å redusere negative effekter på miljøet i og rundt oppdrettsanleggene til et minimum
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Bærekraft
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Bærekraft

..bidrar til god utnyttelse av ressursene i havetD01

D01

..har en mer effektiv utnyttelse av fôr sammenlignet med andre 

næringer

D02

D02

..er så omstillingsdyktig at den vil overleve langt inn i fremtidenD03 D03

..forsøker hele tiden å redusere negative effekter på miljøet i og rundt 

oppdrettsanleggene til et minimum

D04

D04

Lakseproduksjonen foregår på en bærekraftig måteD05

D05

2016

Bærekraft er et viktig område for næringens omdømme, hvor en ytterligere forbedring av inntrykket kan 

gi en tydelig positiv effekt på omdømmet. Særlig når det gjelder bærekraftig produksjon og å redusere 

miljøeffektene har man mye å vinne.



#1 Laksenæringens omdømme øker klart, mens laksens omdømme holder seg stabilt godt

#2 Laksenæringens omdømme er stabilt godt blant de som spiser mye laks, mens det øker i den øvrige 

befolkningen

#3 For å videre styrke laksens omdømme må man bygge ytterligere stolthet rundt laksen som produkt, og 

sikre opplevelsen av at laks er trygg og sunn mat.

#4 For å videre styrke laksenæringens omdømme er det viktigste at næringen i større grad oppleves som 

åpen og ærlig, og troverdig i media. Det er også mye å vinne på at næringen viser at de tar et større 

miljøansvar og at de tar dyrevelferd på alvor.
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Appendiks A: Laksekonsumet i Norge
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Hvor ofte spiser folk laks og fisk og sjømat i Norge?
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aldersgruppen 18-65 år.  
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Hvor ofte spiser folk laks i Norge?

(2013-2017)

3% 3%
2% 2%

5%

15%

34%

31%

6%
4%

3%
4% 4%

5%

14%

28%

30%

7%

4% 4% 4% 4%

6%

16%

28% 28%

6%

4% 4% 4% 4%
5%

16%

26% 26%

10%

0 1 3 4 6 12 30 52 110

2013 2015 2016 2017

Antall ganger man spiser laks i året. 
Basert på egenrapportering i undersøkelsen Utvalget er representativt for 

aldersgruppen 18-65 år.  
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Størrelsen på laksesegmentene fra 2009 til 2017
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Spiser du mer eller mindre laks enn for ett år siden?
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Hvorfor spiser du mindre laks enn for ett år siden?
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Kunnskap om lakseproduksjon
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Appendiks B: Tabell over utviklingen av 

attributter ved laks og laksenæringen
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Utvikling av laksens attributter 2009-2017

Sunnhet og stolthet
2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017

Differanse

2015-2017

...er sunt og kan spises ofte 96 92 92 87 80 81 81 1 

...er sunt for gravide 72 65 73 54 61 62 60 -1 

...har høy kvalitet 87 82 85 80 70 75 81 11 

...gir meg stolthet 30 39 48 18 

...gjør meg stolt når jeg treffer den i utlandet 49 56 60 11 

Mattrygghet 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017

..er helt trygt å spise for alle 85 78 86 76 72 75 70 -2 

..blir ikke foret med fôr som er skadelig for mennesker 51 43 47 38 52 57 58 6 

..har ikke skadelige sykdommer som på noen som helst måte kan overføres til 

mennesker
44 61 63 65 4 

..inneholder så små mengder antibiotika at jeg ikke risikerer å bli resistent 49 46 48 -1 

..blir ikke forringet av måten den blir behandlet på i butikkene 46 49 51 52 51 54 56 5 

..får mindre antibiotika enn norsk kylling 49 49 45 -4 
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Utvikling av laksenæringens attributter 2009-2017

Laksenæringens seriøsitet
2009 2010 2011 2015 2016 2017

Differanse

2015-2017

…har aktører som er seriøse 64 46 55 74 73 74 0

…fører god kontroll med seg selv 41 27 32 47 53 53 6 

…tøyer i liten grad regelverket til egen fordel 32 25 23 37 41 42 5 

…opptrer på en åpen og ærlig måte 33 19 27 41 43 45 4 

…kommuniserer på en sannferdig og troverdig måte i media 45 26 34 45 46 46 1 

…er mer seriøs enn konkurrerende lakseprodusenter i utlandet 49 44 43 56 55 56 0

…har stort fokus på å frembringe et produkt som er bra for helsa 77 63 70 63 64 64 1 

Dyrevelferd og miljøspørsmål 2009 2010 2011 2015 2016 2017

..driver lakseoppdrett som på en god måte ivaretar laksens velferd 35 26 28 39 40 43 4 

..tar lakselusproblematikken på alvor 40 54 48 55 56 8 

..forsøker hele tiden å redusere unødvendig bruk av antibiotika 40 49 54 14 

..bruker mindre antibiotika enn landbruksnæringen 27 33 37 10 

..bruker betydelig mindre antibiotika enn det som er tillatt av myndighetene 26 31 33 7 

..jobber aktivt med å redusere næringens negative effekt på miljøet 39 45 47 8 

..tar i stor grad et aktivt miljøansvar 28 34 36 8 

..tar problemene knyttet til rømming svært alvorlig 29 23 28 36 48 48 12 

..tar ansvar for å redusere rømming til et minimum 52 31 39 36 48 47 11
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Utvikling av laksenæringens attributter 2009-2017

Samfunnsnytte

2009 2010 2011 2015 2016 2017

Differanse

2015-2017

..er verdensledende på kunnskap og innovasjon innen oppdrett 71 66 71 80 76 77 11 

..bidrar til viktige og betydningsfulle arbeidsplasser langs kysten 93 93 93 92 92 89 0

..er en av Norges viktigste næringer 84 88 87 2 

..gjør at Norge har et godt rykte i utlandet 74 67 77 69 78 76 -3 

..forvalter en av Norges mest kjente og betydningsfulle merkevarer i utlandet 89 88 92 84 87 83 -3 

..gjør meg stolt av Norge 50 44 50 45 52 53 3 

Jeg anerkjenner laksenæringens viktige bidrag til verdiskapning i Norge 75 80 77 7 

Jeg blir stolt av å lese om suksessen vi har med å eksportere norsk laks 56 64 60 -1 

Bærekraft 2009 2010 2011 2015 2016 2017

..bidrar til god utnyttelse av ressursene i havet 49 40 45 52 64 59 4 

..har en mer effektiv utnyttelse av fôr sammenlignet med andre næringer 32 26 25 38 42 45 0

..er så omstillingsdyktig at den vil overleve langt inn i fremtiden 59 65 64 2 

..forsøker hele tiden å redusere negative effekter på miljøet i og rundt 

oppdrettsanleggene til et minimum
36 42 47 7 

Lakseproduksjonen foregår på en bærekraftig måte 47 38 43 45 49 51 7 



KE Consult 
Vejbyvej 211, Sdr. Harritslev 
DK - 9800 Hjørring 

05.01.19 

Hav Line metoden 

Jeg er tilknyttet Hav Line Processing i Hirtshals som kvalitetskonsulent og har opbygget og igangsat 

kvalitetsstyringssystemet på terminalen i Danmark. 

Jeg har 20 års erfaring med kvalitetsstyring i fiskeindustrien i Nordatlanten, hovedsageligt produkter fra 

Grønland.  

Jeg er i mit arbejde med produkterne, som er produceret efter ”Hav Line metoden” blevet meget 

imponeret over kvaliteten, som jeg vurderer som værende særdeles god og i særklasse sammenlignet med 

andre tilsvarende produkter. Den hurtige nedkøling straks efter slagtning giver produktet nogle 

kvalitetsmæssige fordele, som ikke findes andre steder i opdrætsindustrien. 

Terminalen i Danmark er stadig i sin spæde opstartsfase og derfor er der endnu ikke foretaget 

videnskabelige studier som beviser at f.eks. holdbarhed, elasticitet, friskhed osv. er optimeret betydeligt 

ved ”Hav Line metoden”; men jeg er overbevist om, at man med den nødvendige arbejdsro til at foretage 

videnskabelige studier, vil kunne bevise dette. 

Jeg vurderer at det med ”Hav Line metoden” vil være muligt at sætte nye standarder for norsk opdrætslaks. 

Man kunne forestille sig at man i fremtiden opretter en ny kvalitetssortering – SUPERIOR + som et symbol 

på den helt unikke kvalitet man opnår ved den nye produktionsmetode. Dermed kan man, med det rette 

salgsarbejde, forestille sig at der på sigt ville være store økonomiske fordele i at producere et produkt af 

bedre kvalitet, med større eksportindtægter til Norge til følge.  

Når det bliver bevist at produktet har længere holdbarhed og dermed andre egenskaber end traditionelle 

opdrætslaks, åbner det muligheder for at opbygge nye markeder og produktet får flere 

anvendelsesmuligheder end det har i dag. 

Hav Line metoden er med til at sikre at norsk laks også i fremtiden vil være det foretrukne produkt og et 

skridt foran opdrætslaks fra f.eks. Færøerne, Skotland og Chile. 

For projektet og idemændene bag Hav Line metoden; men generelt også for alle havbrug i Norge er det 

ærgerligt at fokus ligger på den lille del, produktionsfisken. Det er på den store del, SUPERIOR fiskene at der 

er mulighed for at udvikle og fremtidssikre industrien.  

På terminalen i Danmark gør vi et stort arbejde med at uddanne den norske arbejdskraft som går i land og 

kvalitetssorterer og pakker fisken. Der er udarbejdet grundige procedurer og der afholdes kurser i 

kvalitetssortering for alle relevante medarbejdere, for at sikre at produktionsfisk ikke kommer ud i 

markedet uden forarbejdning. 

Det kræver arbejdsro at opbygge et nyt image og sætte nye standarder. I denne periode vil vi ligeledes få 

lavet videnskabelige studier af, hvilke muligheder der er med dette nye produkt, som har åbenlyse, 

kvalitetsmæssige fordele.  

Hvis der måtte være yderligere spørgsmål står jeg altid gerne til rådighed med besvarelse af disse. 

Med venlig hilsen 

Kristina Eriksen 

Kvalitetskonsulent, KE Consult. 
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Rune Ulriksen Steinsland 

Fra: Bj0rn Roth <Bjorn.Rot h@Nofima.no> 
Sendt: s0ndag 6. januar 2019 18:43 
Til: Carl-Erik Arnesen <carl-erik@havline .no> 
Emne: Hav Line og forventet pavirkning pa kvalitet hos fisk 

Hav Line og forventet pavirkning pa kvalitet hos fisk 

Undertegnede har arbeidet med forskning av fiskevelferd og kvalitet hos oppdrettsfisk i over 20 ar. I 10pet av denne 
perioden har undertegnede over SS vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet, deltatt som ekspert i EFSA 

radgivende panel i 2004, 2009, radgivende fagperson til norske departement og mattilsyn, samt organisasjoner 

innen dyrevern og matproduksjon PETA, HSA ect.. Videre prosjektleder for en rekke nasjonale forsknings prosjekter 

pa slakting og prosessering av laks, sistnevnte NFR # Fillet-0 og nav<Erende forskerpart for vurdering av Hav Line. I 
den forbindelse har undertegnede blitt bedt om en faglig vurdering av Hav Line metoden og hvordan denne vii 
kunne pavirke kvaliteten for norsk laks. 

Hav Line er et konsept som slakter fisken direkte fra matfiskanlegg hvor den sl0yde fisken blir superkj01t ned mot -
0.5 °C i RSW under transport til tilvirker anlegg innen 1 d0gn. Fart0yet har kapasitet til 1000 tonn tilsvarende 

biomassen tilde st0rste matfiskanleggene (150-200 m). Til sammenligning motet tradisjonelt slakteri, vii Hav Line 
sitt fart0y Norwegian Gannett utnytte kjent teknologi, bortsett fra at fart0yet i motsetning tit et slakteri vii 

superkj0le fisken under transport f0r pakking. 

I all enkelthet vii fisk alltid ha best kvalitet dersom den hentes direkte fra oppdrettsmerd. Pa dette punktet vii fisken 

ha h0yest energireserve som kan holde muskelen levende i opptil 2 d0gn, selv om dyret er hjerte og hjerned0dt. 

Fisken vii ha den laveste andel av ytre skader som skjelltap og sar noe som gir en h0yere andel superior fisk. Videre 

vii svinn gjennom nedklassing pga fysiske skader og d0delighet vtt?re frav<Erende pa dette punktet. Sp0rsmalet er 
hvorvidt slaktemetoden til Hav Line vii i st0rre grad kunne bevare eller redusere kvaliteten til norsk oppdrettslaks. 

5 desember 2018 ble et parti av oppdrettslaks pr0veslaktet fra ventemerder til Sekkingstad slakteri ved Skagneset, 

Sund, Hordaland. Fisken som var fra Vest Agder hadde v<Ert losset fra br0nnbat inn i ventemerd bare timer f0r 
pr0veslakt med fart0yet. Under slakt ble fisken pumpet inn, sl0yet, superkj01t og transportert for pakking i Hirtshals. 

Parallel! med dette ble den samme fisken slaktet pa Sekkingstad neste dag. Fra begge slaktelinjer ble 4 kasser sendt 

tit Nofima AS, Maltidet hus, Stavanger for videre kvalitets analyser etter 8 dagers lagring. 

Ved mottak av fisk i Stavanger viser at oppstartsproblemer i Hirtshals med stans av linjer had de gjort at fisken som 

var superkj01t hadde blitt liggende a pen i linjen over tid slik at fisken hadde blitt varmet opp over O grader. Is hadde 
matte tilsatte i kassene for a holde kj0lekjeden til transport frem til Stavanger. Dermed kan en forvente at effekten 

av effektiv kj01ing har blitt redusert uten a kunne si hvor varm fisken ble f0r den ble pakket pa kasser. 

Resultatene pa fisken (Figur 1 ) viser at fisk slaktet pa Hav Line metoden hadde signifikant lavere gaping og blod enn 

den samme fisk slaktet pa tradisjonell slakteri. Det var ingen signifikante forskjeller i tekstur eller mikrobiologisk 
vekst. Analyser tatt f0r avreise viser ingen ma Iba re nivaer av koliforme bakterier eller Listeria . 
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Figur 1: 

Resultater pa antall blodflekker malt, Gaping score, mikrobiologisk vekst og tekstur pa fisk slaktet pa slakteri (Facillity) eller etter Hav Line metoden (Hav Line) 

Resultatene fra pilotfors0ket er svcErt oppl0ftene. Ettersom fisk fra Gannet hadde lavere gaping score enn 
kontrollfisken vitner om mer skansom behandling og evt hemming av protein nedbrytning under transport, til tross 
for brudd i kj(l}lekjeden. 

En kan basert pa dette konstatere at Hav Line metoden bevarer kvaliteten til norsk oppdrettslaks mer enn hva en 
kan vente fra et tradisjonelt lakseslakteri. Dersom en beveger seg vekk fra levende transport og ventemerd 
problematikk og slakter direkte pa matfisk anlegg kan en forvente at konseptet om Hav Line vii i helhet kunne: 

• Bedre fiskevelferd, utbytte og bcErekraft: 
o Fisken spares for transport og fie re handteringer 
o Redusert sultetid: Avhengig av slakteri tar det opptil 1-2 uker a slakte ut en star merd. Flere store 

akt(l}rer i markedet som bi.a Tesco og dyreverns organisasjoner er bekymret over den lange 
sultetiden til laks. 

o Bedre utbytte ved kortere sultetid 
o Mind re d(l}delighet (fisk for destruksjon) 

• Bedre eksteri(l}r kvalitet gjennom redusert handtering: 
o H0yere andel ordincer og superior fisk 
o Mind re andel produksjon fisk (soppinfeksjon og sardannelser i ventemerd) 

• Bedre fillet kvalitet: H(l}yere energistatus ved d(l}d og hemming av autolyse med h(l}y pH og lav temperatur vii 
medf(l}re. 

o Mindre gaping (filetspalting) 
o Fastere tekstur over lagring 
o Bedre r(l}dfarge (mindre denaturering av overflate protein og astaxanthin) 
o Lavere drypptap (svinn) 
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o Bedre utbl0dning: mindre blod i muskel pga stress, lengre koagulering tid av blod pga kjfl)ling. 
Effektiv vasking av koagulert blod i sar. 

• Forlenge holdbarhet: 
o Superkj01ing hemmer mikrobiologisk vekst 
o Effektiv vasking av blod vekk fra gjeller og buk hindrer luktdannelse 
o Bedre fillet kvalitet gir mind re ncering og plass til mikroorganismer 
o Kombinert med raske logistikk kjeder vii en kunne na markedet 

• Matsikkerhet 
o Lav temperatur hindrer vekst av patogene bakterier 
o God tid mellom levering og slakt (22 timer) gir rom for effektive vaske, desinfeksjon og t0rke rutiner. 

o Usikkert med smitte risiko fra ulike lokaliteter, gjelder ogsa bl0ggebater 

I sum vii Hav Line metoden teoretisk sett kunne fremme norsk laks ved a kunne levere en fisk med bedre kvalitet og 
lengre holdbarhet, enn hva en tradisjonelt klarer. Sammensatt med raskere logistikk til prosesserings anlegg, vii 

metoden ogsa kunne fremme leveranser av ferskere varer enn hva som er teknisk mulig i dag gjennom prosessering. 

Vennlig hilsen/Yours sincerely 
Bjorn Roth 
Dr. scient/Researcher 

) Nofima 
Nofima, Processing Technology 
Maltidets Hus 
Richard Johnsens gt 4 
Po box 8034, N0-4068 Stavanger 
Tel: +47 51 84 46 23 Mob: +47 416 52 535 
Bjorn .roth@nofima.no / www.nofima.no 
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Norsk fisk i markedet i 2019 
- Alt uansett filetert/bearbeidet/"feilrettet"

• Øverste bildet viser norsk laks i japanske butikkhyller, deretter i
polske butikkhyller, i franske butikkhyller og nederst slik vi
kjenner det selv fra norske butikkhyller.

• Fisken på bildene kan altså være "produksjonsfisk" etter § 17,
da ytre sår ikke har betydning, men kun kjøttkvaliteten.

• Det er dette konsumentene ser, og det som er grunnlaget for
vårt omdømme i markedet – ikke hel fisk slik det vær for en del
tiår siden.

• I dag er altså all fisk bearbeidet som fileter, terninger mv. og all
fisk er dermed allerede "feilrettet" slik 80-tallregelen viser til.
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Blank og fin utenpå, men ….

Sammendrag:
"Mørke filetflekker er et kostnadskrevende problem. Videre er avvikende farge en viktig årsak til nedklassifiseringen av
Oppdrettslaks. I prosjektet ble det utviklet en enhetlig registreringsmal i samarbeid med næringen. Registreringer etter
den nye malen viste større omfang av mørke filetflekker i Sør-Norge (22%) enn i Midt- (15%) og Nord-Norge (12%). 
Forekomsten var høyest i fremre bukregion. De mørke filet-flekkene bestod av melaningpigmenter, blod eller døde 
muskelceller/arrvev – eventuelt en kombinasjon av disse. […] Laks fra ulike smoltleverandører og sjøvannslokaliteter viste
markant forskjell i forekomst av mørke filetflekker, og frekvensen økte etter lang oppholdstid i ventemerd."
Kilde: https://www.nofima.no/filearchive/Rapport%2017-2012.pdf

https://www.nofima.no/filearchive/Rapport%2017-2012.pdf


Flott også etter filetering, men ….

Bildene viser fisk som har blitt filetert uten at mørke flekker var synlige. Kunde skrøt av både farge og fasthet, og at det var under gjennomsnittet med 
melanin på filetsiden. Dette var inntil skinnet ble dratt av. Da ble det synlig at fisken var svart og stygg under skinnet. Det var slik på rundt 10 % av fiskene. 
De resterende 90 % var i orden. Med andre ord: "Superior fisk" etter visuell kontroll ender opp med reklamasjon etter å ha blitt filetert og skinnet. Dette 
reelle eksempelet viser at visuell kontroll etter § 17 ikke er egnet til å sikre omdømme til norsk laks i markedet.



Fiskeriminister Harald T. Nesvik 
Nærings- og fiskeridepartementet 
postmottak@nfd.dep.no 

Oslo, 21. desember 2018 

Slaktebåt er positivt for dyrevelferden – dispensasjon for Norwegian Gannet 

Norwegian Gannet er en splitter ny slaktebåt, som eies av selskapet Hav Line Gruppen. Skipet 
omtales som verdens største flytende slakteri, og skal kunne hente fisk direkte fra oppdrettsmerd for 
slakting om bord. Fisken slaktes og kjøles om bord, og fraktes i båten til Danmark for videre 
prosessering.  

Hav Line Gruppen eies av Haugland Gruppen AS (driver med havbruk og eiendom) og Sekkingstad 
AS (driver med produksjon og salg av laks og ørret). Norwegian Gannet var klar til bruk fra november 
2018, og skal ha et personell på ca 100 personer (fordelt på to skift à ca 54), pluss noen ansatte på 
land i Norge og i Danmark. 

Behov for dispensasjon 
Etter forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer ("kvalitetsforskriften") FOR-2013-06-28-844 § 17 kan 
ikke tredjesortering (for eksempel fisk med sår og misdannelser) av fisk skal sendes ut av landet, av 
hensyn til norsk oppdrettsnærings omdømme. Når all fisken transporteres til Danmark for sortering 
der, vil nødvendigvis § 17 brytes. Hav Line Gruppen fikk dispensasjon fra dette kravet av Mattilsynet, 
og sier de kan sikre at fisk av dårlig kvalitet ikke vil nå markedet selv om den sorteres ut i Danmark.  

Vi har fått opplyst at Nærings- og Fiskeridepartementet opphevet Mattilsynets dispensasjon, og 
dermed satt hele prosjektet i fare. 

Vi vil med dette bringe inn et nytt moment i saken, nemlig dyrevelferd. 

Slaktebåt er positivt for dyrevelferden  
Slaktebåt blir i praksis som mobilslakt for fisk. Ved vanlig slakt for fisk, må fisken normalt sett 
trenges/pumpes tre ganger: 

1. fra merd til brønnbåt
2. fra brønnbåt til ventemerd ved slakteriet
3. fra ventemerd inn i slakteriet

I enkelte tilfeller – for eksempel ved syk fisk – pumpes fisken direkte fra brønnbåt og inn til slakt, uten 
å gå via ventemerd. Likevel gjennomgår altså fisken minst to omganger med trenging og pumping 
ved slakt i et landbasert slakteri. 

Trenging og pumping er svært stressende for fisken, og er en av de mest kritiske håndteringene 
oppdrettsfisken gjennomgår. Ved bruk av slaktebåt, unngår en denne ekstra belastningen, ved at 
fisken kun utsettes for én trenging/pumping, fremfor inntil tre ved vanlig slakt. Om bord blir fisken 
bedøvet med el-bedøver før slakt, en metode som også brukes i vanlige fiskeslakterier. 

I tillegg betyr bruk av slaktebåt at en merd kan tømmes raskere, og sultetiden for fisken kan 
reduseres. 
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Oppsummering 
Vår oppfatning er at fisk slaktet på slaktebåt vil ha en høyere etisk kvalitet enn annen oppdrettsfisk, 
fordi den har unngått lidelsen som oppdrettsfisk ellers gjennomgår i forbindelse med slakteprosessen. 
Vår oppfatning er derfor at eksport av denne type vare vil være positivt for Norge, fordi 
dyrevelferden vil holde en høyere standard enn ellers. 
 
Vi ber statsråden om å vurdere saken på nytt, og undersøke hva som kan gjøres for å bidra til at Hav 
Line Gruppen og lignende selskaper kan drifte, og dermed bidra til bedre dyrevelferd i norsk 
fiskeoppdrett. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
Live Kleveland        Susanna Lybæk 
kommunikasjonsleder       vitenskapelig rådgiver 
jurist         zoolog 
 
live@dyrevern.no       susanna@dyrevern.no 
 
 



Mattilsynet 
Seksjon sjømat 

Saksbehandler: Marit Fallebø 
Tlf: 22 77 86 42 
Besøksadresse: Thormøhlensgate 49A, 
Bergen 
E-post: mafal@mattilsynet.no

Postadresse:    
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

HØRING AV FORSLAG TIL NY FISKEKVALITETSFORSKRIFT  

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) inviterer vi dere til å gi høringsinnspill til 
forslag om ny fiskekvalitetsforskrift, se vedlegg.  

Forskriften gjelder fisk og fiskevarer som skal omsettes til humant konsum. Den gjelder for alle 
som håndterer fisk og fiskevarer i alle ledd i produksjonskjeden, fra og med fangst og oppdrett til 
og med omsetning til forbruker. 

Vi ber om innspill til innholdet i forskriften utfra det som er relevant for dere. I tillegg vil vi at dere 
sier ifra om noen av bestemmelsene er uklare eller vanskelige å forstå. 

Det viktigste i forslaget 
• videreføring av de grunnleggende reglene for fangst og fangstbehandling
• videreføring av krav til enkelte anvendelser og produksjoner
• muligheter for eksport av fisk og fiskevarer til markeder som ikke stiller samme krav til

bløgging og sløying som norsk regelverk
• bestemmelser om eksport til Brasil er tatt ut og flyttes til ny forskrift om mateksport1
• bestemmelser om forbrukermerking er tatt ut og flyttes til matinformasjonsforskriften

Hvorfor kommer forslaget? 
Forslag til ny fiskekvalitetsforskrift kommer fordi Mattilsynet på oppdrag fra NFD har gjennomført 
en full revisjon av forskrift 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer (heretter omtalt 
som gjeldende forskrift).  

1 Mattilsynet utarbeider nytt regelverk om næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og 
avlsprodukter som eksporteres fra Norge til land utenfor EØS. Den nye mateksportforskriften vil bli del av systemet 
som sikrer at varer som eksporteres oppfyller importlandenes krav. Formålet er å fremme markedsadgang og sikre at 
Norge har et effektivt sertifikatsystem som importlandene har tillit til. Samtidig blir ansvaret norske produsenter og 
eksportører har i forbindelse med eksport av varer til land utenfor EØS, tydeliggjort. Mateksportforskriften skal sendes 
på høring i 2018. 

Deres ref: 
Vår ref: 2017/206902 
Dato: 
Org.nr: 985 399 077 
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Vi har i revisjonen tatt utgangspunkt i oppdatert kunnskap, erfaringer fra tilsyn og kjente 
utfordringer. Forslaget er også tilpasset nytt regelverk om mateksport. Vi har lagt vekt på at 
forskriften skal være enkel, brukervennlig og lett tilgjengelig for brukerne. 
 
Endringene vi foreslår er omfattende når det gjelder forskriftens systematikk. Derfor mener vi det er 
riktig å foreslå en ny og ikke en revidert fiskekvalitetsforskrift.  

 
 

Hovedinnhold i forslaget 
Mattilsynet foreslår at fangstmetoden tilpasses slik at mest mulig fisk kommer levende om bord og 
at fisken bløgges levende for å oppnå best mulig utblødning. 
 
Vi foreslår krav til fangsthåndtering, utstyr og oppbevaring. Grunnleggende fangstbehandling er 
avgjørende for god kvalitet gjennom hele omsetningskjeden. Skader og dårlig behandling gir 
kvalitetsreduksjon som er irreversibel og vil gi fisken et dårlig utgangspunkt for god kvalitet.  
 
Fisk som bløgges levende og ellers håndteres i tråd med bestemmelsene på fangstleddet, vil 
normalt oppnå en kvalitet som gjør at fisken kan brukes til alle anvendelser. Vi foreslår at det stilles 
krav til fisk som skal omsettes fersk fra første virksomhet på land.  
 
Vi foreslår krav til råstoff som skal brukes til saltfisk- og tørrfiskproduksjon, siden dette er særlige 
produksjoner med lang tradisjon. Samtidig stilles det krav til produksjonsmessige forhold som 
fremmer god kvalitet. 
 
Vi foreslår ingen direkte krav til andre anvendelser, men viser til at fisk og fiskevarer skal 
tilfredsstille kravene markedet har til varene. 
 
Fisk og fiskevarer med enkelte mangler kan ikke omsettes uten at feilen er rettet. Hvis feilen ikke 
kan rettes, kan fisk og fiskevarene brukes som råstoff til produksjon av fiskemel, 
fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser. Det settes likevel en nedre 
grense for hva som kan omsettes til konsum, ut fra blant annet forbrukerhensyn. 
 
For engrosemballert fisk og fiskevarer foreslår vi noen krav til merking av varen. 
 

Omfatter ikke forhold i hygieneregelverket 
Fiskekvalitetsforskriften er nasjonalt regelverk. Gjennom animaliehygieneforordningen2 stilles det 
krav til virksomheter om å utføre en organoleptisk undersøkelse av fiskerivarer og at en slik 
undersøkelse særlig skal sikre at fiskerivarene oppfyller eventuelle kriterier for ferskhet. Slike 
kriterier er ikke utdypet i hygieneregelverket, men vår nasjonale fiskekvalitetsforskrift vil sette slike 
kriterier.  
 
Kvalitetsbestemmelser for fisk og fiskevarer er i enkelte tilfeller nært knyttet til 
hygienebestemmelser om samme forhold. Fiskekvalitetsforskriften skal ikke regulere forhold som 
er omfattet av hygieneregelverket.  

 

Norges Råfisklag fortsetter tilsynet 
Norges Råfisklag har gjennom en prøveordning ført tilsyn med krav til bløgging og sløying, 
oppbevaring av fisk om bord og kvalitet generelt (§§ 5-8).  
 
NFD har besluttet å videreføre prøveordningen i to år til. Forskriften skal legge til rette for at dette 
tilsynet kan fortsette med de samme kontrollparameterne. 
 

 
2 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, vedlegg III, avsnitt VIII, kap V, A 
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Fangsthåndtering avgjørende for kvalitet 
Mattilsynet foreslår flere bestemmelser om håndtering av fisk i forbindelse med fangst enn for 
oppdrett. Det henger sammen med at akvakulturregelverket allerede regulerer forhold rundt drift og 
ivaretakelse av fiskevelferd som også bidrar til å fremme god kvalitet på oppdrettsfisk. Det framgår 
av overskrifter og innhold hva som er omfattet i de enkelte bestemmelsene.  
 
På fangstleddet viser blant annet rapporter fra Nofima at fangststrategien kanskje er den viktigste 
faktoren som påvirker råstoffets kvalitet. Matloven gir hjemmel til å fastsette bestemmelser om 
fangst. Dette kommer i tillegg til andre reguleringer av fangst etter havressursloven.  
 
Vi foreslår at fangstmetoden skal tilpasses slik at fisken kommer levende om bord ettersom det kun 
er fisk som bløgges levende som vil oppnå en tilnærmet fullstendig tømming av blod i muskel. 
 
Kunnskap om bløgging og utblødning av fisk viser at fisk tømmes best for blod når den er levende, 
ikke er stresset og får blø ut i vann som ikke er stillestående. Det er også kjent at skader som 
påføres fisk under fangst og håndtering om bord gir blodmerker i fiskemuskel. 
 
Nofimas rapporter peker også på temperaturens betydning for god kvalitet i hele kjeden fra fangst 
til forbruker. Temperatur er allerede regulert i hygieneregelverket og er derfor ikke med i 
fiskekvalitetsforskriften. Mattilsynet fører tilsyn med temperatur i fangstleddet. Rask nedkjøling 
etter fangst og lav temperatur i hele kjeden er av avgjørende betydning for best mulig kvalitet. 
 

Foreslår to unntak fra bløgging og sløying 
Gjeldende forskrift inneholder mange unntak fra hovedkravet om at all fisk skal bløgges i takt med 
opptak. Unntaksbestemmelsen er vanskelig å orientere seg i. Vi får også flere henvendelser om 
dispensasjon fra bløgge- og sløyebestemmelsene med bakgrunn i at enkelte markeder ikke krever 
bløgging og sløying. 
 
Hovedregelen vil fortsatt være at fisk skal bløgges og sløyes, men vi foreslår unntak for:  
 
1. fisk som av biologiske og praktiske årsaker ikke lar seg bløgge/sløye. Dette gjelder blant annet 

pelagiske arter og andre fiskeslag som er listet sammen med disse i gjeldende forskrift.  
 
2. fisk til markeder som ikke krever bløgging og sløying. Dette legger til rette for eksport til slike 

markeder.  
 

Feilretting av oppdrettet fisk 
Gjeldende forskrift § 17 omhandler feilretting, i Norge, av oppdrettet fisk med visse feil og mangler 
før denne omsettes til konsum. Bestemmelsen foreslås fjernet i den form den har i dag. Innholdet i 
bestemmelsen vil ivaretas gjennom at enkelte av de omtalte feil og mangler omtales i nytt 
forskriftsutkast § 12 og også gjennom ny § 8 som sier at tradisjonelle kvalitetskrav i markedet skal 
ivaretas. Næringen må følgelig ta ansvar for at det ikke omsettes varer av oppdrettet fisk som 
markedene ikke ønsker. 
 
Feilretting av oppdrettsfisk innenlands er en bestemmelse som ble innført i fiskekvalitetsforskriftens 
versjon fastsatt 14.06.1996. Bestemmelsen er tradisjonelt sett på som en omdømmebestemmelse 
og for å unngå at norsk oppdrettsfisk, med feil og mangler, ble dumpet i markedet. Bestemmelsen 
ble vurdert ved revisjon av regelverket i 2013 og videreført. Det har gjennom årene vært flere 
dispensasjonssøknader knyttet til denne bestemmelsen, hvor næringen har ønsket å sende 
oppdrettet fisk med feil og mangler ut av landet for feilretting før omsetning. Disse har blitt avslått 
av Mattilsynet, med begrunnelse at det vil stride mot internasjonale forpliktelser og omdømmet for 
norsk fisk og fiskevarer i utlandet.  
 
Siden bestemmelsen ble innført i 1996 har det vært en utvikling i næringen, der bl.a. flere 
selskaper har etablert egne produksjonsvirksomheter utenfor Norge, hvor feilretting kan foregå. Vi 
ser også at næringen utvikles med at det planlegges slaktebåter som ønsker å gå direkte til 
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utlandet med oppdrettsfisken. Vi erfarer at næringen over tid har utfordret denne bestemmelsen, 
med ønske om å feilrette andre steder enn i Norge.  
 

Krav til tørrfisk 
Vi foreslår å videreføre enkelte krav til produksjon av tørrfisk, som er med på å fremme god 
kvalitet. Dette gjøres med bakgrunn i at tørrfisk er en stor handelsvare og et innarbeidet 
kvalitetsprodukt av visse arter.  
 
Videre har tørrfisk en spesiell posisjon i og med at det er etablerte egne nasjonale regler etter 
hygieneregelverket for slik tradisjonell produksjon og «Tørrfisk fra Lofoten» er også gitt en 
beskyttet geografisk betegnelse.  
 
Det gis også krav til produksjon av tørket fisk av andre arter enn de som gjelder særskilt for 
tørrfisk. 
 

Krav til saltfisk og fullsaltet fisk 
På samme måte som for tørrfisk foreslår vi å videreføre særlige krav til produksjon av saltfisk og 
fullsaltet fisk av andre arter enn de som gjelder særskilt for saltfisk.  
 
Saltfisk er også en stor handelsvare og et innarbeidet kvalitetsprodukt av visse arter. Det stilles 
også krav i Codex Alimentarius sin standard og retningslinje3 til produksjon av saltfisk og klippfisk. 
Vi foreslår bestemmelser som tilsvarer disse.  
 

Færre dispensasjoner 
Mattilsynet mottar jevnlig søknader om dispensasjon. Dispensasjonsadgangen videreføres, men vi 
legger til rette for at antall dispensasjonssøknader vil kunne bli redusert. Dispensasjoner i 
enkeltsaker kan medføre at enkeltaktører får konkurransefortrinn. Et regelverk som reduserer 
behovet for dispensasjonssøknader vil derfor kunne hindre konkurransevridning mellom aktører. 
 
Forventet nedgang i antall dispensasjonssøknader knytter seg spesielt til de to foreslåtte 
unntakene fra kravet til bløgging og/eller sløying nevnt ovenfor.  
 
Mattilsynet har ikke innvilget dispensasjoner de seneste årene, og det har presset frem 
forskriftsendringer (eksempelvis blåkveite).  
 

Bestemmelser fjernet fra gjeldende forskrift 
Vi foreslår både å fjerne og endre noen av bestemmelsene i gjeldende forskrift.  
 
 Definisjoner: Selvdød fisk tas ut siden vurderingen om den kan spises eller ikke må tas utfra 

hygieneregelverket.  
 

 Unntakene i bløggebestemmelsene: Gjeldende forskrift har mange unntak fra hovedkravet om 
bløgging. For å gjøre bestemmelsen mer oversiktlig og få fram at hovedkravet er bløgging, 
rydder vi opp i og endrer unntaksbestemmelsene. Se nærmere under omtale av § 5 og § 6.  

 
 Detaljerte krav til anvendelse: Vi foreslår å endre og delvis fjerne flere krav til råstoff som bl.a. 

krav til frysing og andre anvendelser. De erstattes av en bestemmelse som sier at tradisjonelle 
kvalitetskrav som markedet stiller til varen skal tilfredsstilles. Her ligger det også rom for 
privatrettslige avtaler mellom kjøper og selger og standarder som næringen etablerer. 

 

 
3 Standard for Salted Fish and Dried Salted Fish of the Gadidae Family of Fishes – Codex Stan 167 – 1989 
 Code of Practice for Fish and Fishery Products - CAC/RCP 52 - 2003 

file:///C:/Users/10246/Downloads/CXS_167e%20(7).pdf
file:///C:/Users/10246/Downloads/CXP_052e%20(3).pdf
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 Særlige bestemmelser om oppdrettet fisk: Vi foreslår å fjerne bestemmelsen om sulting av 
oppdrettet fisk før opptak (§ 16). Tilsvarende bestemmelse finnes i akvakulturdriftsforskriften § 
27. Vi foreslår også å fjerne gjeldende bestemmelse om feilretting (§ 17), Innholdet i 
bestemmelsen blir ivaretatt ved at enkelte av de omtalte feil og mangler omtales i nytt 
forskriftsutkast § 12 og også gjennom ny § 8 som sier at tradisjonelle kvalitetskrav i markedet 
skal ivaretas. Dette hensynet blir opp til næringen selv å ivareta. Se nærmere under 
«Feilretting av oppdrettet fisk».  

 
 Særlige bestemmelser om krepsdyr: Vi foreslår å fjerne både § 18 og § 19 som har 

bestemmelser om blant annet koking av krepsdyr. Hygieneregelverket har bestemmelser om 
koking og kjøling av krepsdyr og også andre bestemmelser som gjøres gjeldende hvis slik 
koking ikke skjer raskt. Vi mener det ikke er egne særlige kvalitetsbehov som trenger å 
reguleres utover det hygieneregelverket gjør. 

 
 Særlige bestemmelser til forbruker i Norge: Bestemmelsene foreslås fjernet da disse blant 

annet ikke aktivt er i bruk ved tilsyn i dag. Eventuell isdannelse og uttørking på frosne varer 
håndteres gjennom hygieneregelverket og lagringsbestemmelser. Krav til omsetning av ferske 
fiskerivarer til forbruker videreføres og omtales under § 9 og 10. 

 
 Bestemmelser om forbrukermerking: Vi har vurdert at bestemmelser om forbrukermerking av 

fisk skal videreføres, men at de skal flyttes til matinformasjonsforskriften. Mattilsynet vil sende 
et eget forslag til reviderte forbrukermerkebestemmelser på høring med planlagt samtidig 
iverksettelse som ny fiskekvalitetsforskrift.  

 
 Merking av engrosemballerte varer: Vi fjerner bestemmelsen om at dypfryste varer skal merkes 

med dato for første gangs innfrysing. Tilsvarende krav ligger animalieforordningen, vedlegg II, 
avsnitt IV, og vurderes å være tilstrekkelig informasjon om dato for innfrysing. 

 
 Særlige bestemmelser for handel med Brasil: Bestemmelsene for handel med Brasil 

videreføres ikke i fiskekvalitetsforskriften. Bestemmelsene vurderes i Mattilsynets arbeid med 
ny mateksportforskrift. Mateksportforskriften sendes på høring i løpet av 2018. 

 
 Attest fra Mattilsynet: Hjemmel i fiskekvalitetsforskriften for utstedelse av attester videreføres 

ikke. Bestemmelsen vurderes i Mattilsynets arbeid med ny mateksportforskrift. 
Mateksportforskriften vil sendes på høring i løpet av 2018. 

 

Innholdet i forskriftsutkastet  
 
Utkastet er bygget opp etter produksjonskjeden, fra primærleddet og til produksjon og videre 
omsetning. Nedenfor forklarer vi hvordan de enkelte bestemmelsene skal forstås. Merknadene 
nedenfor bør leses sammen med utkastet til ny fiskekvalitetsforskrift.  
 
 
§ 1 Formål 
Vi foreslår å videreføre formålet fra gjeldende forskrift. Formålet er tydelig på at god kvalitet på fisk 
og fiskevarer er viktig og at god kvalitet vil bidra til markedsadgang for norsk fisk og fiskevarer i 
utlandet. Vi mener det ikke er behov for å endre dette.  
 
§ 2 Virkeområde 
Forskriften skal gjelde fisk og fiskevarer som skal omsettes til humant konsum, og den gjelder for 
alle som håndterer fisk og fiskevarer i alle ledd i produksjonskjeden, fra og med fangst og oppdrett 
til og med omsetning til forbruker. 
 
 
§ 3 Definisjoner 
Mattilsynet foreslår ti definisjoner. Ord som er definert i annet regelverk på matområdet er ikke tatt 
med i denne forskriften, men vil legges til grunn ved ev. uklarheter rundt tolkning av ord og 
bestemmelser.  
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Fisk og fiskevarer er definert til å være enhver art av fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder eller deler 
av disse, og produkter som hovedsakelig består av disse. Når samlebetegnelsen brukes i 
forskriften gjelder den alt som ligger i definisjonen. Når ordet fisk brukes gjelder det spesifikt kun 
fisk. 
 
§ 4 Krav til fangst 
Ulike fangstmetoder og fangststrategi gir ulik grad av levende fisk ved opptak. For at fisk skal 
tømmes godt for blod er det avgjørende at fisk er levende ved bløgging. Forskriften stiller krav om 
at fangstmetoden må tilpasses dette.  
 
I tilfeller der redskapstyper og fangststrategier gir fisk som er død under fangst, eller ikke kan 
bløgges levende ved opptak, vil andre bestemmelser i forskriften gi kriterier for anvendelse mv. 
 
Vi foreslår videre at utstyr som kan påføre skader på fisk under fangst, håndtering om bord og 
lossing unngås. Dette betyr at utstyr om bord må være tilpasset det fisket som utøves. 
 
Under sleping, transport og lagring av levende fisk foreslår vi at det må sikres at fisken ikke 
utsettes for håndtering som reduserer kvaliteten i form av skader eller på annen måte gir den 
dårligere kvalitet.  
 
 
§ 5 Krav til bløgging og sløying 
For at fisk skal tømmes tilstrekkelig for blod og sløyes før tegn til buktæring, må utstyr, kapasitet og 
rutiner på fartøy eller virksomhet være dimensjonert og tilpasset de arter og mengder som tas om 
bord. Vann som brukes til utblødning må skiftes og ikke være stillestående. 
 
Dersom tegn til buktæring påvises, er ikke fisken sløyd raskt nok. 
 
§ 6 Unntak fra kravet om bløgging og sløying 
Hovedregelen om bløgging og sløying av fisk fremkommer av § 5. I denne bestemmelsene gis det 
unntak fra hovedregelen om bløgging og sløying i to tilfeller.  
 
Først gis det unntak når praktiske og biologiske forhold tilsier at bløgging og sløying ikke lar seg 
gjøre. Dette skal forstås til å gjelde tilsvarende som for arter som er listet i gjeldende forskrift, hvor 
bl.a. pelagisk fisk og enkelte andre særskilte arter er unntatt krav om bløgging og sløying. Dette 
unntaket gjelder kun i tilfeller hvor biologiske og praktiske forhold er årsaken. Andre arter enn de 
som er listet i gjeldende forskrift vil også være aktuelle her, bl.a. arter som er liste under Norges 
Sildesalgslags ansvarsområde, jf. forskrift om førstehandsomsetning av fisk mv. § 1. Unntaket 
gjelder også der særlige situasjoner oppstår, f.eks. ved sykdomsutbrudd og algeforekomster og for 
råstoff som skal brukes i produksjon av fiskemel, fiskeolje, fiskeproteinhydrolysat, tran og andre 
marine ingredienser, 
 
Andre unntak gjelder tilfeller der markedet eller andre forhold krever eller tilsier det. Dette skal 
forstås til å gjelde tilsvarende de andre unntaksbestemmelsene som ligger i forskriften i dag. Dette 
gjelder unntak for blåkveite u/2 kg, sei u/58 cm og fisk til tradisjonelle produksjoner. Samtidig vil 
dette legge til rette for situasjoner hvor enkelte markeder av ulike årsaker foretrekker fisk som ikke 
er bløgget og/eller sløyes. Dette vil kunne benyttes også for andre arter og markeder enn gitt i 
unntak etter gjeldende forskrift.  
 
Tredje ledd stiller krav til fisk som ikke bløgges og/eller sløyes etter første og andre ledd. Fisken 
skal håndteres slik at enkelte kvalitetsparametre er oppfylt. Unntak fra bløgging og sløying unntar 
ikke fisk og fiskevarer fra krav som er stilt til råstoff til ulike anvendelser, eksempel fersk 
anvendelse, tørrfisk og saltfisk.  
 
 
§ 7 Oppbevaring av fisk 
Vi foreslår at fersk og frossen fisk av ulike arter skal oppbevares adskilt, og at fisk som er bløgget 
levende skal holdes adskilt fra fisk som er død når den bløgges. Adskilt oppbevaring kan løses 
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ulikt på de ulike fartøy og virksomheter, alt etter hvilket utstyr og rutiner man har for oppbevaring. 
Små fangster og ulike arter i bifangst ved fiske etter hovedart, kan oppbevares sammen. Det 
forutsettes likevel at disse enkelt kan skilles ved levering, i forhold til både art og om de er bløgget 
levende eller ikke. 
 
Vi foreslår at kravet om adskilt oppbevaring gjøres gjeldene på fartøy og på land inntil kvaliteten på 
råstoffet er vurdert for videre anvendelse. 
 
Ved all oppbevaring av fisk, både om bord i fartøy og på land, skal man unngå presskader. Ved 
eventuell kjøling i vann må det f.eks. være tilstrekkelig med vann og eventuelt is i forhold til 
mengde fisk. 
 
§ 8 Generelt om kvalitet 
Fisk og fiskevarer som det ikke er gitt spesielle kvalitetsbestemmelser for, skal tilfredsstille de 
tradisjonelle kvalitetskravene markedet har satt til varene. Tilsvarende ordlyd står i generell forskrift 
for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler 8. juli 1983 nr. 1252. Dette er en bestemmelse 
som Mattilsynet ikke kan føre aktivt tilsyn med, men et hensyn som næringen selv må ivareta. 
 
 
§ 9 Krav til fersk fisk  
Bestemmelsen gir en beskrivelse av hva som kjennetegner fisk som er bløgget levende og 
håndtert i tråd med forskriftens bestemmelser om fangstbehandling. Fersk fisk og fiskevarer som 
omsettes fra første virksomhet på land skal oppfylle disse kravene når de går til forbruker eller 
annen omsetning det ikke er stilt særlige krav til. Fisk i samsvar med disse bestemmelsene vil 
normalt kunne brukes til alle anvendelser. 
 
§ 10 Fersk fisk og fiskevarer som omsettes til forbruker 
Bestemmelsen gir en minimumskvalitet for fersk fisk som omsettes direkte til forbruker. 
Bestemmelsens innhold er tilsvarende som i dag. Dette er en bestemmelse Mattilsynet kun har 
anledning til å føre tilsyn med i Norge. 
 
 
§ 11 Krav til råstoff til produksjon av tørrfisk og fullsaltet fisk 
Råstoff til produksjon av tørrfisk og saltfisk skal være av utblødd kvalitet. Codex Alimentarius sin 
standard og retningslinje for produksjon av saltfisk stiller krav til utblødd råstoff og vi velger å 
tydeliggjøre dette også i fiskekvalitetsforskriften. Kravet kan oppfylles ved at fisken bløgges 
levende og håndteres i tråd med forskriftens bestemmelser. 
 
Det åpnes opp for at råstoff av ikke-utblødd kvalitet kan benyttes, men da må varen merkes med at 
den er produsert av råstoff som ikke er utblødd.  
 
§ 12 Fisk og fiskevarer som ikke kan omsettes 
For fisk og fiskevarer som ikke er i samsvar med første ledd bokstav a) – e), kan disse enten 
brukes som råstoff til produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre 
marine ingredienser, eller de kan vurderes feilrettet før videre omsetning. Vår vurdering er at 
bokstav c) kan være gjenstand for feilretting og i enkelte tilfeller bokstav a) og b). Vi velger å sette 
en nedre grense for hva som kan omsettes til konsum, ut fra blant annet forbrukerhensyn. Fisk 
som ikke er i samsvar med tredje ledd kan ikke omsettes til konsum. 
 
§ 13 Betegnelse for saltfisk, saltfilét og klippfisk  
Kun arter fra torskefamilien som er listet i bestemmelsen kan brukes til å produsere saltfisk og 
klippfisk. Det betyr at fullsaltet og tørket fullsaltet fisk av andre arter må bruke andre betegnelser. 
Dette er en videreføring av endring som ble gjort i samme bestemmelse i endringsforskrift 10. juni 
2017 nr. 1630. 
 
§ 14 Krav til den som produserer fullsaltet fisk 
Mattilsynet foreslår å videreføre krav til produksjon av fullsaltet fisk. Dette gjelder all fullsalting av 
fisk, både de som produseres av arter listet i § 13 og andre arter. 
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§ 15 Krav til den som produserer tørrfisk og tørket fisk 
Vi foreslår å videreføre enkelte krav til produksjon av tørrfisk, som er med på å fremme god 
kvalitet.  
 
§ 16 Merking av engrosemballert fisk og fiskevarer 
Vi foreslår å videreføre bestemmelser i gjeldende forskrift om merking med betegnelse, 
vitenskapelig navn, nettovekt og temperaturkrav under transport og lagring på engrosemballert fisk 
og fiskevarer. Bestemmelsen gjelder all omsetning, både innen EØS og ved eksport.  
 
Dette er nødvendige bestemmelser som må framgå på engrosemballerte varepartier for at 
Mattilsynet skal kunne gjennomføre et effektivt tilsyn.  
 
Med engrosemballert mener vi ytteremballasje på ferdigpakket fisk og fiskevarer til sluttforbruker 
/storhusholdning eller halvfabrikata som skal håndteres/foredles på en annen virksomhet.  
 
Merkingen må være påført slik at den er lett tilgjengelig og godt synlig. Dersom fisk og fiskevarer 
transporteres i transportcontainere eller engrosemballasje som er beregnet på videre håndtering, 
foredling, innpakking eller emballering i en annen virksomhet, kan merket settes på utsiden av 
containeren eller emballasjen.  
 
For at merkingen skal være lett forståelig for Mattilsynet, skal språket være norsk eller et språk 
som i stavemåten ligner på norsk. 
 
For hel og sløyd oppdrettsfisk opprettholdes krav om at varen skal være merket med 
lokalitetsnummer. Dette er sporbarhetsbestemmelser som også kan følge varen i 
handelsdokumenter e.l. Bestemmelsen videreføres av hensyn til effektiv tilgang til informasjon om 
lokalitetsnummer i forbindelse med tilsyn og kontroll av varepartier det søkes om eksportattester 
for. 
 
 
§ 17 Tilsyn og vedtak 
NFD har besluttet å videreføre ordningen med tilsyn med enkelte bestemmelser i 
fiskekvalitetsforskriften i regi av Norges Råfisklag for 2018 og 2019. Vi foreslår tilsvarende hjemler 
som i dag for det tilsynet Norges Råfisklag skal utføre. Dette gir oss mulighet for å videreføre de 
samme kontrollparametre i retningslinjen fra Mattilsynet til Norges Råfisklag. Resultatene fra 
Norges Råfisklags tilsyn blir da sammenlignbare gjennom alle årene.  
 
§ 18 Dispensasjon 
Det må foreligge et særlig tilfelle for å kunne dispensere fra regler i matlovgivningen, herunder 
fiskekvalitetsforskriften. Dispensasjonen må videre ikke stride mot Norges internasjonale 
forpliktelser. På Mattilsynets forvaltningsområder er begrepet særlig/særskilt tilfelle tolket dit hen at 
det må foreligge et kvalifisert, objektivt grunnlag for å kunne få innvilget fritak fra fastsatte 
forskriftskrav. Svikt i system og rutiner kvalifiserer ikke for fritak.  
 
Hvorvidt det foreligger et særlig tilfelle i den enkelte sak vil bero på en konkret vurdering. Fakta og 
hensyn som begrunner fritak fra den aktuelle forskriftsbestemmelsen må fremgå tydelig av 
dispensasjonsvedtaket. Dersom en dispensasjon vil innebære brudd på Norges internasjonale 
forpliktelser, herunder EØS avtalen, vil det ikke være adgang for å dispensere. Dette gjelder selv 
om en er kommet til at det foreligger et særlig tilfelle. Merk at ny bestemmelse i § 6 fastsetter 
unntak fra kravet til bløgging og/eller sløying for tilfeller det typisk er søkt om dispensasjon for. 
 

Konsekvenser 
Forslag til ny fiskekvalitetsforskrift er en videreføring av gjeldende regelverk, men med færre 
detaljerte regler. Den legger samtidig til rette for at nasjonale bestemmelser ikke hindrer eksport til 
aktuelle markeder. Endringene er i hovedsak justeringer og forenklinger som legger til rette for 
utvikling i næringen og god kvalitet på fisk og fiskevarer. På bakgrunn av dette mener vi at de 
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foreslåtte endringer ikke vil innebære økte administrative og økonomiske eller andre vesentlige 
konsekvenser av betydning for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet generelt.  
 
Forskriftsformålet er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer, og bidra til markedsadgang for 
norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet. De foreslåtte endringer vil totalt sett bidra til at formålet 
oppnås. 
 
Mattilsynet har vurdert å etablere en melde- eller godkjenningsordning for fisk som næringen 
ønsker skal unntas hovedregelen om bløgging og sløying, og som skal omsettes til særlige 
markeder. En slik ordning ville gjort det enklere for Mattilsynet å føre tilsyn med bestemmelser om 
bløgging og sløying. Samtidig ser vi at en slik melde- eller godkjenningsordning kan gi både 
næringen og Mattilsynet administrative byrder. Vi har derfor valgt å ikke foreslå dette. 
 
I 2017 ble det eksportert sjømat til en verdi av 94,5 milliarder kroner. Verdien øker fra år til år, 
mens mengdene er forholdsvis stabile. Fisk og fiskevarer er en begrenset ressurs som må 
forvaltes riktig og fornuftig. For å øke verdiskapingen er det viktig at man får mer verdi fra hver kg 
fisk som omsettes. 
 
Vi ser at regelverk om god kvalitet på fisk og fiskevarer kan være med og legge til rette for økt 
verdiskapning på den begrensede ressursen fisk og fiskevarer er. Dette er en fordel for samfunnet 
og vil etter vårt syn oppveie eventuelle ulemper for private parter. 
 
Mattilsynet 
For Mattilsynet innebærer forslaget til ny forskrift at bestemmelser det i praksis er ført lite tilsyn 
med endres eller fjernes. Enkelte bestemmelser vil være krevende og vanskelig for oss å føre 
tilsyn med. Tilsyn med fiskekvalitetsforskriften vil uansett skje samtidig med tilsyn etter 
hygieneregelverket. Det er usikkert om endringene vil medføre behov for større eller mindre 
ressursbruk i tilsynet. 
 
 
 
Høringssvar 

Send høringsinnspillet via lenke på Mattilsynets nettside: [Legg inn lenke til regelverksprosessen 
her, høyreklikk og velg «rediger hyperkobling» og skriv deretter inn navnet på 
regelverksprosessen]  

Vi vil at høringssvaret gir generelle kommentarer innledningsvis og at kommentarer til de enkelte 
bestemmelsene kommer etterpå. 

Alle høringssvar blir offentliggjort. 

Høringsfrist: dd. måned 20xx 
 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Wilmann 
Direktør 
Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling fisk og sjømat  
  

 
 
 
Vedlegg:  
 Utkast til forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer



Utkast til forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 15, § 23 
første ledd andre punktum og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93. 

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra 

til markedsadgang for norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet. 

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder fisk og fiskevarer som skal omsettes til humant konsum. 

Forskriften omfatter alle ledd i produksjonskjeden, fra og med fangst og oppdrett til og med 
omsetning til forbruker. 

§ 3 Definisjoner
I denne forskriften menes med:

a) Bløgge: kutte hovedblodårer for å tømme fisk og fiskevarer for blod
b) Buktært fisk: fisk hvor nedbrytingsaktivitet i mage/tarm har pågått så lenge etter død/avliving at

fiskemuskel/-filet er blitt skadet
c) Fersk fisk og fiskevarer: uforedlede, hele eller bearbeidede, herunder produkter som er pakket

under vakuum eller i en endret atmosfære, som ikke har gjennomgått noen annen behandling
enn kjøling for å sikre holdbarheten

d) Fisk og fiskevarer: enhver art av fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder eller deler av disse, og
produkter som hovedsakelig består av disse

e) Fullsaltet: fisk som etter salteprosessen er saltmettet, dvs. at vannfasen i muskelen er mettet
med salt (26,4 g salt/100 g vannfase)

f) Klippfisk: saltfisk som er tørket
g) Saltfilet: fullsaltet fisk av arter omtalt i § 13 hvor fiskesidene er fraskåret ryggbeinet
h) Saltfisk: fullsaltet fisk av arter omtalt i § 13
i) Tørrfisk: rund (her: sløyd og hodekappet), rotskjær eller filet (av torsk, hyse, sei, lange, blålange

eller brosme) som er framstilt ved naturtørking eller industriell tørking, uten tilsetning av salt
eller andre tilsetningsstoffer

j) Utblødd: fisk som ikke har blodfylte årer i buk, røde finner eller rødlig muskel

§ 4 Krav til fangst
Fangstmetode og utstyr skal tilpasses slik at fisk og fiskevarer kommer levende om bord. 

Fangsten skal behandles skånsomt for å unngå stress som påvirker evnen til blodtømming.  

Fartøy skal være utstyrt slik at skader på fisk og fiskevarer under fangst, håndtering om bord 
og lossing unngås. 

Levende fisk og fiskevarer skal ikke utsettes for håndtering under sleping, transport og lagring 
som fører til skader eller på annen måte reduserer kvaliteten. 
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§ 5 Krav til bløgging og sløying 
Fartøy og virksomhet skal ha tilstrekkelig kapasitet og hensiktsmessig utstyr til bløgging, 

utblødning og sløying av fisk.  

Ved opptak skal all fisk bløgges. Fisk som er levende ved opptak skal bløgges straks. Fisken 
skal fortløpende blø ut i vann som er rennende eller hvor vannet skiftes ut på annen måte.  

Snøkrabbe og kongekrabbe skal bløgges og blø ut på egnet måte.  

Fisk skal sløyes snarest mulig etter utblødning og uansett før tegn til buktæring eller andre 
merker av innvoller. Fisk som skal sløyes kan ikke transporteres videre fra første virksomhet på land 
før den er sløyd. 

Fangstbehandling skal utføres slik at det ikke unødig skjæres i muskelhinner, muskulatur og 
innvoller.  

§ 6 Unntak fra kravet om bløgging og sløying 
Det er ikke krav om å bløgge eller sløye fisk og fiskevarer der biologiske og praktiske forhold 

tilsier det, eller der særlige situasjoner oppstår.  

Der markedet eller andre forhold krever eller tilsier det, kan man unnlate å følge 
hovedregelen i § 5 om bløgging og sløying. 

Fisk som ikke bløgges og/eller sløyes jf. første og andre ledd skal likevel håndteres slik at 
kvaliteten ikke forringes i form av 

a) skader  
b) buktæring og andre innvollsmerker 
c) framtredende nedbrytningsprosesser 
d) unormale sensoriske egenskaper 

 

§ 7 Oppbevaring av fisk  
 For fersk og frossen fisk om bord på fartøy og for fersk fisk hos virksomhet på land gjelder 
følgende krav inntil kvaliteten på råstoffet er vurdert for videre anvendelse. 

a) fisk av ulike arter skal oppbevares adskilt. Fisk som er bløgget levende skal holdes adskilt fra 
fisk som er død når den bløgges.  Små fangster og ulike arter i bifangst ved fiske etter 
hovedart, kan oppbevares sammen, så fremt slik oppbevaring ikke påvirker fangstens 
opprinnelige kvalitet.  

b) fisk skal oppbevares slik at skader på grunn av press unngås.  

§ 8 Generelt om kvalitet 
Fisk og fiskevarer som det ikke er gitt spesielle kvalitetsbestemmelser for, skal tilfredsstille de 

tradisjonelle kvalitetskravene markedet har satt til varene.  

 

§ 9 Krav til fersk fisk og fiskevarer 
Fisk og fiskevarer som skal omsettes fersk til forbruker skal ved forsendelse fra første virksomhet 

på land 

a) være bløgget levende og håndtert i samsvar med bestemmelser om fangstbehandling  
b) være utblødd  



c) ikke ha tegn til buktæring  eller ha andre innvollsmerker 
d) ikke ha blodmerker etter skader 
e) ha lukt og smak som er frisk og karakteristisk for arten  
f) være i tiltakende eller fast dødsstivhet, med unntak for laksefisk som kan være i avtagende 

dødsstivhet. Konsistensen skal være bøyelig, elastisk eller fast og hard. 
g) ha overflater, snittflater og fiskekjøtt med sin naturlige farge og glans uten spor av misfarge 
h) ha klar og gjennomskinnelig slimhud. Gjeller skal være røde (friske), øynene klare og 

utstående. Fisk med grå øyne pga. katarakt er å anse som fersk dersom de øvrige kravene er 
oppfylt. 

i) for magre fiskearter, silde- eller makrellarter ikke ha mer enn 3 milligram trimetylamin-
nitrogen i gjennomsnitt av undersøkte prøver på 100 gram kjøtt. Ingen enkeltprøve skal ha 
over 5 milligram trimetylamin-nitrogen. 

Kravet i første ledd gjelder også for annen omsetning av fersk fisk og fiskevarer som ikke skal 
videre til andre produksjoner det er stilt særlige krav til.  

§ 10 Fersk fisk og fiskevarer som omsettes til forbruker  
Ved omsetning til forbruker skal fersk fisk og fiskevarer minst 

a) være fast og elastisk i fiskekjøttet uten tegn til varig merke etter fingeravtrykk 
b) ha lukt og smak som er frisk og karakteristisk for arten uten spor av fremmed lukt eller smak 

som følge av nedbrytningsprosesser eller harskning 
c) ha overflater og snittflater som ikke er misfarget, gule eller brune. Bukene skal ikke være 

gallefarget eller tærte pga. oppløste innvoller eller ha blodfylte årer. Slimhuden kan være 
matt eller sammenklumpet, men ikke misfarget gul eller brun. Kjøttfargen skal være 
karakteristisk for arten uten misfarge. 

§ 11 Krav til råstoff til produksjon av tørrfisk og fullsaltet fisk 
Fisken skal 

a) være utblødd 
b) innvoller skal være fjernet 
c) ha fiskekjøtt og bukhinner uten buktæring eller misfarging  
d) overflater, snittflater og slimhud uten gul eller brun misfarge 
e) være fast og elastisk i fiskekjøttet uten tegn til varig merke etter fingeravtrykk 
f) ikke ha spor av fremmed lukt eller smak som følge av nedbrytningsprosesser eller harskning 

 
For lange og brosme oppbevart om bord før produksjon av tørrfisk til framstilling av lutefisk, 

gjelder ikke kravene i bokstavene e) og f). 
 

Råstoff som ikke oppfyller første ledd bokstav a) kan likevel benyttes hvis sluttproduktet merkes 
med at det er produsert av råstoff som ikke er utblødd. 

§ 12 Fisk og fiskevarer som ikke kan omsettes  
Fisk og fiskevarer skal ikke omsettes uten eventuell retting av feil, hvis de 

a) har omfattende preg av nedbryting og unormale sensoriske egenskaper 
b) er oppløst i fiskekjøttet 
c) har omfattende/betydelig skader eller indre kvalitetsfeil 
d) i gjennomsnitt har over 10 mg trimetylamin-nitrogen (TMA-N) i 100 gram fiskekjøtt eller 

enkeltprøver på mer enn 15 mg 



 
Unntatt er ferdigvarer som har gjennomgått en modningsprosess (er fermenterte), er 
fullsaltet eller tørket (raket fisk, saltfisk, saltsild, klippfisk og tørrfisk mv.). 

e) er oppdrettet og har tydelig kjønnsdrakt  
f) har påviselig rødmidd, svartmidd eller brunmidd eller er betydelig jordslått 

 
Fisk og fiskevarer med feil nevnt i første ledd kan omsettes til videre produksjon av fiskemel, 

fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum. 

Fisk som har  

a) indre organer med tydelige tegn på sykdomsforandringer eller  
b) har omfattende ytre sykdomsforandringer, herunder store sår eller byller 

kan ikke omsettes til humant konsum. 

§ 13 Betegnelse for saltfisk, saltfilét og klippfisk  
Saltfisk, klippfisk og saltfilét kan kun tilvirkes av følgende arter som alle tilhører 

torskefamilien (familien Gadidae) 

Norsk navn Engelsk navn Latinsk navn 

Torsk Cod Gadus morhua 

Stillehavstorsk Pacific cod Gadus macrocephalus 

Polartorsk Polar cod Boreogadus saida 

Grønlandstorsk Greenland cod Gadus ogac 

Sei Saithe Gadus virens (ss. Pollachius virens) 

Lange Ling Molva molva 

Blålange Blue ling Molva dypterygia 

Brosme Tusk Brosme brosme 

Skjellbrosme (ss. bustebrosme) Greater forkbeard Phycis blennoides 

Hyse Haddock 
Gadus aeglefinus (ss. 
Melanogrammus  aeglefinus) 

 

§ 14 Krav til den som produserer fullsaltet fisk 
Fisk som skal fullsaltes skal 

a) vaskes før flekking og filetering slik at slimhuden fjernes 
b) saltfisk flekkes ved at ca. 2/3 av ryggbeinet fjernes på en måte som gjør at gjenstående 

ryggvirvler ligger fritt, at rundspor unngås og at nakkeblod og blodstubb er fjernet. Kravet 
gjelder ikke for sei og hyse som i rå tilstand har et totalmål på under 58 cm. Ryggbeinet skal 
imidlertid kløyves på langs. 

c) vaskes etter flekking for å fjerne alle urenheter, blod og slintrer 
d) saltes slik at det ikke finnes råflekker på ferdig produkt 
e) produseres og lagres ved kontrollerte temperaturbetingelser 



f) før pakking og veiing skal saltfisk og saltfilet være fullsaltet 
g) saltes med nytt salt som har et rent utseende uten synlige fremmede partikler eller 

krystaller. Saltet skal ha et jerninnhold på mindre enn 10mg/kg salt, et kopperinnhold på 
mindre enn 0.1 mg/kg salt og være fritt for avvikende lukt. 

§ 15 Krav til den som produserer tørrfisk og tørket fisk 
Før tørking skal 

a) slinter, lever, blodlevringer, galleblære og andre innvollsrester fjernes fra fisken 
b) fisk med utpreget rist (skjell) behandles adskilt fra annen fisk 

 
Ved produksjon og lagring skal fisk 

a) tørkes uten hode 
b) henge over tørr grunn og i god avstand fra hverandre og fra bakken 
c) henges adskilt fra rygger og hoder 
d) lagres luftig og tørt etter inntak 
 

§ 16 Merking av engrosemballert fisk og fiskevarer 
Engrosemballerte fisk og fiskevarer skal i alle omsetningsledd være merket med 

a) betegnelse 
b) vitenskapelig navn 
c) nettovekt 
d) temperaturkrav under transport og lagring 
 
For hel og sløyd oppdrettsfisk skal engrosemballasjen også merkes med lokalitetsnummer som 

viser hvor fisken er oppdrettet.  

Opplysningene skal angis direkte på pakningen eller på en etikett festet til denne, og være lett 
tilgjengelig. Språket skal være norsk eller et språk som i stavemåten ligner på norsk. 

Kravene i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om varepartiet skal omsettes innen EØS 
eller eksporteres. 

§ 17 Tilsyn og vedtak 
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene 

i denne forskriften, jf. matloven § 23. 

For hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark skal Norges Råfisklag føre tilsyn med § 4, 
§ 5, § 6 og § 7 i denne forskriften i henhold til retningslinje gitt av Mattilsynet, jf. lov 21. juni 2013 nr. 
75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 16. 

§ 18 Dispensasjon 
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt 

at det ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

§ 19 Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter 
Forskriften trer i kraft <DATO> 

Samtidig oppheves forskrift 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer. 
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KJENNELSE

Saken gielder: krav om midlertidig forføyning

Hav Line Gruppen AS (<Hav Line> eller <Saksøken) har begjært midlertidig forføyning
overfor Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet (<NFD> eller <Saksøkte>) med

fiølgende påstand:

l. Hav Line tillates til å transportere fi.sk usortert til Danmark med Norwegian Gannet.

2. Hav Line tilkjennes salcskostnader.

Sakens bakgrunn
Hav Line har utviklet en ny logistikkmetode hvor skipet henter oppdrettsfisk fra merdkant,

slakter fisk ved lasting, og transporterer den i tanker direkte til markedet og eget

mottaksanlegg i Hirtshals i Danmark ("Metoden"). Til realisering av Metoden er fartøyet

Norwegian Gannet ("Norwegian Gannet" eller "Fartøyet") konstruert og bygget, og et

mottaksanlegg er bygget i Hirtshals.

Den 5. november 2018 fattet Mattilsynets hovedkontor vedtak, hvor Mattilsynet region Sør

og Vest sitt vedtak av 28. september 2018 ble opphevet. I vedtaket, under sakens bakgrunn,

fremgår følgende:

<Hav Line Gruppen AS (klaser) sendte 5. september 2018 et brev til Mattilsynet

region Sør og Vest, hvor de beslcrev en metode for slakt ogfrakt av oppdrettsfisk

lwtyttet til et nytt fartøy som var kontrahert. Fartøyet skulle hente oppdrettsfisk ved

den enkelte merd, slakte fisken ogfrakte den usortert til Danmarkþr videre

bearbeiding. Denne aktiviteten mente klager var i tråd med norsk regelverk, men

skulle Mattilsynet være av en annen oppfatning søkte klager samtidig om

di s p e ns asj on fr a kv al i t e t sfor s lcr ift e ns $ I 7 2. I e dd.

Mottilsynet region Sør og Vestfattet 28. september 2018 vedtak i saken, hvor de slo

fast at kvalitetsforslcrften $ 17 Lledd måforstås slik at den pålegger virksomheter en

plikt til å sortere slaktet fisk i Norge og klagers søknad om dispensasjon ble avslått>

Under Mattilsynets vurdering i vedtaket av 5. november 2018 fremgår følgende:

Mattilsynet, Hovedkontoret har vurdert regionens vedtøk, klagen og de andre

dokumentene i saken i medhold av forvaltningsloven S 34.

Førsteinstansen sitt vedtak er hjemlet i forsløift om kvalitet på fisk og fiskevarer $ I7
Ì.iedd ug kortkluderet utetl ui besíenui¿elsens kt uv orn ui opptir yíiei fisk skui suríeres,

lcrever øt denne aktiviteten må skje i Norge.
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Mattilsynet, Hovedkontoret er ikke enig medførsteinstansen sin tolkning av den

aktue lle b e s temmel s en.

Dersom førsteinstansen sin forståelse av $ I7 I .ledd er riktig, pålegger den

virksomheter en plikt til å lande all oppdrettet fisk i Norge. En slik plikt vil være

inngrípende overfor norske virlcsomheter sin rett til å innrette virl<somheten sin og
plikten bør være godt þranlcret i norsk regelverk.

Kvalitetsforslcriftens $ 17 I.ledd lyder: <Oppdrettetfisk skal sorteres slik atfiskmed
sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre lwalitetsfeil ikke omsettes til
humant konsum>. Bestemmelsen angir ikke noen stedlig begrensningfor hvor denne

aktiviteten må skje og det er vanskelig å utlede en plih til å lande oppdrettet fisk i
Norge direkte i ordlyden.

Vi har ikke funnet noe i forarbeidene som tilsier at intensjonen med bestemmelsen

var å innføre en plikt til å lande oppdrettetfisk i Norge. Da bestemmelsen ble laget

var problemstillingen trolig ikke aktuell ettersom alle virksomheter naturlig landet

fisken i Norge.

Dersom $ 17 2.ledd skal få ffikt for all oppdrettet fisk i Norge, tilsier systematikken

i bestemmelsen at en måforstå $ I7 I.ledd slik at den ltever at den nødvendige

sorteringen må skje i Norge. Tatt i betraktning hvor inngripende et slikt lcrav vil være

er vi likevel av den oppfatning at dette hensynet ikke kan tillegges mye veh.

Hovedkontoret mener på bakgrunn av ovennevnte vurdering at kvalitetsforslcriften $
l7 Lledd, ikke pålegger virksomheter en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge.

Konsekvensen av at kvalitetsforslcriften $ I7 I.ledd ikke kan tolkes slik at den

pålegger virlcsomheter en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge for sortering, er at
den aktiviteten klager ønsker å starte opp vil være i tråd med norsk regelverk og at
de ikke b e høv er di s p e ns asj on fr a kv al it e t sfor s lv ift ens b e s t e mm e I s e r.

Fisk med sår og misdannelser som beslvevet i S I7 2.ledd vil ikke være nødvendig

identifisert før den aktuelle sorteringen er gjort. Fraktes oppdrettet fisk usortert rett

fra merd og landes i Danmarkfor sortering, vil fisken måtte betraktes som omfattet

av dansk regelverk og bestemmelsene i kvalitetsforslcriften vil ikke komme til
anvendelse.

Hovedkontoretfinner det ikke nødvendig å behandle klagers subsidiære ønførsler
^tt^,.-^,., ,.: ,,^,,^.. .t )^ :1,1,^ l.^r-^",,.. l:^., ,,^- ,,.:,.-./'. l-. .l:t-t.1 ....t...1n a ,4.1 ,le¿let JUtlt vt uìl.\et ut ue lhhe uettuvct ulJPcllJu,S./urt.ll u ,tvultle¿Jlul ,tl1l Lllgl¿J s I / z.lguu

for den planlagte aktiviteten.
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NFD varslet i brev l6.november 2018 omgjøring av vedtaket med hjemmel i
forvaltningsloven $ 35. Departementet anførte at vedtaket bygger på en uriktig forståelse

av kvalitetsforskriften $ 17, og at bestemmelsen innebærer at det er påbudt å sortere all
oppdrettsfisk i Norge.

Den 3. desember 2018 fattet NFD vedtak, hvor de omgjorde Mattilsynets vedtak av 5.

november 2018 med umiddelbar virkning på bakgrunn av ugyldighet, jf. forvaltningsloven

$ 35, første ledd, bokstav c, jf. annet ledd; subsidiært jf. forvaltningsloven $ 35, tredje ledd.

Av vedtaket fremgår det at NFD legger til grunn at fiskekvalitetsforskriften $ 17 stiller
krav til at både sortering og feilretting av oppdrettsfisk skal skje innenlands , og at

feil lovanvendelse derfor er lagt til grunn for Mattilsynets vedtak. Videre fremgår det av

vedtaket:

Mattilsynet har dermed overslvedet sin materielle kompetanse, noe som igien har

ført ttl at øvgiørelsen lider av en innholdsmangel. Innholdsmangler fører i all
hovedsak til ugtldighet. Unntak kan likevel tenkes dersomfeilen ikke har hatt direkte

innvirlcning på avgiørelsen, eller at det har gått så lang tidfra klagevedtaket ble

mottatt og til varsel om omgjøring ble mottøtt, at et omgjøringsvedtak må anses som

svært urimelig.

Mattilsynets konklusjon om at Hav Line kan sortere utenlands er basert nettopp på

feil lovanvendelse, ogfeilen har dermed hatt innvirkning på avgjørelsen. Vi kan

heller ikke se øt tids-aspektet gir grunnlagþr unntak i vår sak. Det tok I I dagerfra
Hqv Line mottok svar i klage-saken og til de mottok varsel om omgjøring.

Omgjøringen gjelder selve konseptet og den nye metoden Hav Line vil ta i bruk, noe

som har vært planlagt i flere år. Hav Line har med andre ord innrettet seg lenge før
Mattilsynetfattet sitt klagevedtak av 5. november. Tidsrommetfra klagevedtaket ble

mottatt (5. november) og til varselet om omgjøring ble mottatt (16. november) må

anses å være av liten eller ingen betydning med tanke på hva Hav LÌne har rukket å

innrette seg etter.

Unntakene kommer ikke til anvendelse, og Mattilsynets klagevedtak av 5. november

anses som ugtldig. Ugtldige vedtak kan alltid omgjøres etter fvl. $ 35, første ledd,

bokstav c

Subsidiært er anført i vedtaket at omgjøring kan skje etter forvaltningsloven $ 35 tredje

ledd, fordi offentlige interesser tilsier det. Vurderingen må her avgjøres ut fra en hel-

hetsvurdering der de offentliges hensyn veies opp mot partens interesse i å kunne innrette

seg. Det skal også tas hensyn til om omgjøringen virker urimelig.
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Avslutningsvis ble det opplyst at spørsmålet om dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften

$ 17 ville bli behandlet som egen sak så snart som mulig, som en følge av at klagevedtaket

av 5. november 2018 bortfalt ved NFD's vedtak. I vedtaket ble det gitt klageadgang til
Kongen i Statsråd.

Hav Line opplyste i brev av samme dato at de vil påklage Omgjøringsvedtaket til Kongen i
statsråd og anmodet derfor om utsatt iverksettelse av Omgjøringsvedtaket i medhold av
forvaltningsloven $ 42.

Den 4. januar 2019 fattetNFD vedtak, der Hav Line ikke ble gitt dispensasjon fra
fiskekvalitetsforskriften $ 17. jf. fiskekvalitetsforskriften $ 39. Samme dag ble også

anmodningen om utsatt iverksettelse avslått.

Begiæringen er midlertidig forføyning ble deretter inngitt 7. januar 2019, hvor det anmodes

om at det blir tatt stilling til begjæringen i løpet av samme dag.

I begiæringen er i det vesentlige anført:

r) Hovedlqavet er sannsynlissiort, if nisrcloven Ç 34-2

Hovedlcravet er at Omgjøringsvedtaket som er fattet av NFD er ugyldig.

Prinsipalt hevdes at NFD ikke har hjemmel for Omgjøringsvedtaket bl.a. fordi vedtaket

hviler på en uriktig forståelse av kvalitetsforskriften g 17.

Det følger av kvalitetsforskriften $ 17 første ledd at

"Oppdrettet fisk skal sorteres slik at fisk med sår, misdannelser, grove

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum."

Ordlyden gir ingen støtte for departementets syn om at sortering kun skal skje innenlands.

NFD anlegger her en uhjemlet og utvidende tolkning av kravet til sortering.

NFD's resorìnement er i Omgjøringsvedtaket søkt forankret i kvalitetsforskriften $ l7
annet ledd:

"Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til
virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilrettingfør omsetning

til humant konsum skal foretas, eller direkte til virlçsomheter innenlands for
produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine
;," ^," - Å ; ^,^ - ^,. t i I l^,,,". ^,^ + l.^,^ -,,,".Lt tít tøtvt LJvt, LL rLI/att¿Ut t¿ rtul Lúa'l,tlt.
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Ved innenlands transport av fisk medfeil som nevnt i þrste ledd, skal emballasjen

mer ke s tyde I ig < Kun for t ilvirkning innenlands. "

NFD hevder at bestemmelsen i annet ledd som gir den private part en rett, men ikke plikt,
til å omsette skadet fisk til godkjente virksomheter innenlands også må innebære at

sortering skal skje innenlands. Tolkingen fremstår som uhjemlet og full av logiske brister,

Fisk sortert ut etter første ledd omtales i bransjen som "produksjonsfisk", og vil
erfaringsvis gjelde kun ca. 2 Yo av fisken. Med NFD sin lovtolkning innebærer det at denne

brøkdelen päfører bransjen et landingspåbud av hele lasten (100 %) til norske mottak, noe

vi i Norge ikke har for noe annet fiskeslag og dermed svært inngripende for bransjen slik
Mattilsynet korrekt påpekte i det omgjorte vedtaket.

NFD's tolkning er ikke holdbar, det er en uhjemlet utvidende tolkning med katastrofale

virkninger for Hav Line. Det fremgår ikke av gf eldende forskrift og gjeldende g 17 første

ledd at sortering ikke kan skje i Danmark slik Hav Line har forutsatt, har fått

forhåndsgodkjent og bekreftet av Mattilsynet forut for igangsetting av prosjektet og som er

bekreftet og fastslått av øverste fagorgan, Mattilsynets Hovedkontor forut for levering av

Fartøyet.

NFD's utvidende forskriftstolkning bryter også med hjemmelsloven. Det følger av

hjemmelsbestemmelsen i matloven $ 12 c) at:

<Kongen kan i forslvift fastsette ... lvav til eller forbud mot import og eksport mv for
å gjennomføre lovensformål ellerfor å ivareta Norges internasjonaleforpliktelser.>

Vilkåret er at slike inngrep må være nødvendige for å gjennomføre lovens formåI. Det er

på det rene at krav om sortering innenlands ikke følger av Norges internasjonale

forpliktelser (det er en sæmorsk bestemmelse, ingen andre lakseproduserende land har noe

tilsvarende).

Hav Line Metoden vil på sikt sørge for at forbrukeren får bedre kvalitet på fisken som

spises, og at det blir mindre svinn av den hsken som ikke kan spises. Samlet sett sikrer

Hav Line metoden "helsemessig trygge næringsmidler ... kvalitet ogforbrukerhensyn"

langs hele produksjonskjeden, jf. matlova $ 1.

Metoden er en raskere og mer effektiv måte å produsere fisk på. Fartøyet har stor kapasitet

og håndterer slakting og transport i samme ledd. Denne effektiv produksjonen er klart
egnet til å bidra til "miljøvennlig produksjon",jf. $ l. Beregninger viser at CO2-utslippet
per kilo laks transportert med Fartøyet blir redusert med hele 46 Yo sammenlignet med
Ã--^^- 1-^^i--^".u4È;llìJ r,JJtLrué\.r .
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NFD har dermed tolket kvalitetsforskriften $ 17 i strid med matloven og formålet med

denne.

Videre så kommer EØS-avtalen til anvendelse på Hav Line som tjenesteleverandør, og

setter skranker for NFD's utvidende tolkning som strider mot både tjenestefriheten og

etableringsfriheten iEØS-at,talen. Det vises til EØS-avtalens artikkel 36. NFD sin tolkning
utg¡ør en restriksjon på aktører i øvrige EØS-land (Danmark). Hav Line tilbyr en samlet

pakke til kunden, og restriksjoner som hemmer virksomheten om bord i Fartøyet hemmer

følgelig også tjenestilbudet i Hirtshals.

Oppsummert er Omgjøringsvedtaket truffet uten hjemmel i ordlyden i kvalitetsforskriften

$ 17 og NFD's forsøk på utvidende tolking er direkte i strid med hjemmelsloven. NFD

hadde derfor ikke materiell kompetanse til å treffe Omgjøringsvedtaket med et slikt
innhold. Ettersom NFD har lagt tolkningen til grunn for Omgjøringsvedtaket foreligger

materiell kompetansesvikt. Det ugyldige vedtaket innebærer et forbud overfor Hav Line

mot lovlig næringsvirksomhet. Vedtaket må derfor anses som en nullitet.

Subsidiært hevdes at vilkårene i forvaltningsloven $ 35 for omgjøring av Mattilsynets

vedtak ikke var oppfylt. NFD gikk også utenfor skrankene for forvaltningsskjønnet etter

forvaltningsloven $ 35. Hav Line anfører at også NFD's dispensasjonsvedtak er ugyldig.

NFD har i Omgjøringsvedtaket vist til $ 35 første ledd bokstav c, og subsidiært $ 35 tredje

ledd.

Prinsipalt under dette punkt hevdes at NFD ikke hadde adgang til å omgjøre Mattilsynets

vedtak av 5. november 2018 i medhold av forvaltningsloven $ 35 (omgiøring uten klage)

Selv om NFD skulle være uenig med Mattilsynet kan det tilsagnet som ble gitt likevel ikke

omgjøres uten videre ettersom "hensynet til parter som har innrettet seg i tillit til vedtaket,

og eventuelt den tid som er gått, ... kunne føre til at þrvaltningsorganet må legge til grunn

at vedtaket ikke lenger kan ønses som ugtldig."

NFD viser subsidiært til forvaltningsloven $ 35 tredje ledd som grunnlag for
Omgjøringsvedtaket. Det er vist til at norsk fisk er kjent for god kvalitet og at dersom fisk
med sår og mangler havner i markedet, kan det få negative konsekvenser for en hel næring.

Hav Line anfører at "Offentlige interesser" ikke tilsier at omgjøring skal gjøres til skade

mot den vedtaket retter seg mot, jf. $ 35 tredje ledd.

Hav Line har selv interesse av å levere fisk av god kvalitet i markedet. Ved bruk av Hav
r.'-^^l/I^+^Å^,^ -,lll,-,^ll¿^¿^.-l-l:^.-J^l^^J."^ l\.lrn-..^^^9^.^:^^:.¡Tr^- r:- f,l-¡-lLrllr rYrçLuuçll, vlr Nv4lrLrt\-rr ulr urlLlúr uuLllç. r\t l-,, ul uËJ¿r \,ruËç r crL rl4v rJillç uB lvlçtuuçll

ivaretar de bakenforliggende hensynene med Kvalitetsforskriften $ 17. Videre er det ikke
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"produksjonsfisk" som eventuelt skader norsk omdømme og offentlige interesser. Det som

de facto påvirker omdømme til norsk fisk og som gjenspeiler seg i reklamasjoner er indre

kvalitetsfeil med filetene, noe som er umulig å avdekke ved den visuelle kontrollen av hel

fisk som $ lT legger opp til. Kvalitetsforskriften er også foreslått fiernet.

Ellers bemerkes at jurisdiksjon ikke er til hinder for å gjennomføre tilsyn med

virksomheten, selv om det ikke er adgang til äføre tilsyn med anlegget i Danmark. Det er

likevel adgang til äføre tilsyn med skipet og uansett er dette et høyst teoretisk problem.

Ingen vil nekte Mattilsynet å gjennomføre tilsyn og nektet tilsyn vil også være i strid med

tillatelsen som er gitt. Anlegget vil også være underlagt dansk regelverk, som i all
hovedsak er det samme som det norske når det gjelder fiskekvalitet og hygiene.

Samlet sett må det konkluderes med at NFD ikke kan vise til reelle "offentlige interesser"

som kan hjemle omgjøring til skade for Hav Line, som vedtaket retter seg mot, jf.
forvaltningsloven $ 35 tredje ledd. At NFD kan vise til formelle bestemmelser - hvor

ordlydstolkningen er høyst tvilsom - og at formålet bak denne ikke slår til, er lang i fra
tilstrekkelig sett opp mot de ekstreme skader som påføres den vedtaket retter seg mot.

Dersom det legges til grunn at NFD i utgangspunktet kunne omgjøre Mattilsynets vedtak i
henhold til forvaltningsloven $ 35 første, tredje eller femte ledd, vil vurderingen av om

omgjøring skal foretas være underlagt forvaltningens "frie skjørur". Også her firures

skranker. Denne skranken for skjønnsutøvelsen ligger det til domstolene äprøve.

Hav Line anfører at Vedtaket er kvalifisert urimelig og basert på utenforliggende hensyn.

Hav Line vil for det første anføre at det vil være kvalifisert urimelig å omgjøre vedtaket.

Det er investert én milliard kroner i tillit til den regelforståelse som vedtaket bygget på,

samt de klarsignaler som er gitt av Mattilsynet gjennom blant annet godkjennelser fra 2010

og bekreftelser fra 2016. Omgjøringsvedtaket vil utvilsomt fä dramatiske konsekvenser for
Hav Line, og vil raskt lede Hav Line inn i en uunngåelig konkurs. I tillegg kommer at Halv

Line Metoden i betydelig grad bidrar til å realisere hovedformålene med

kvalitetsforskriften, da både vedrørende miljø, fiskehelse, hskekvalitet og markedsadgang.

Samlet sett tilsier alle disse forholdene at vedtaket ikke skal omgjøres.

Hav Line anfører deretter at en eventuell omgjøring av vedtaket er begrunnet i et ønske om

å sikre at all norsk oppdrettsfisk skal landes i Norge. Dette er å bygge på utenforliggende

hensyn. Næringsinteresser av denne karakter er ikke et lovlig sidehensyn til en forskrift
som skal ivareta fiskekvalitet. Følgelig kan disse utenforliggende hensyn ikke under noen

omstendi ghet begrunne omgj øring.

Der" aliØrcs ai, t-rgså dispeusasjorsvedi"aker er ugyiciig. Dispclsasjousvecilakei. ilenrs[år sorn

uhjemlet, basert på utenforliggende hensyn og mangelfullt begrunnet. Vedtaket er så vidt
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mangelfullt at det fremstår som vilkårlig og dertil sterkt urimelig. NFD ser helt bort fra den

årelange utviklings- og godkjenningsprosessen som har foranlediget milliardinvesteringer

som nå står i akutt fare for ä gätapt.

Også hensynet til indre sammenheng og konsekvens i regelverket tilsier at saken kan - og

skal - løses i Hav Lines favør. Hadde Mattilsynet, i stedet for å benytte kvalitetsforskriften

$ 17 direkte, truffet et rent dispensasjonsvedtak kunne NFD ikke omgjort vedtaket med den

begrunnelse at Hav Line metoden ikke er i henhold til kvalitetsforskriften $ 17. Det

paradoksale ligger i at Mattilsynet godkjente Hav Lines metode innenfor

kvalitetsforskriften $ 17. Hadde Mattilsynet valgt dispensasjon fremfor direkte hjemmel,

ville NFD's omgjøringsvedtak ikke eksistert. Mattilsynets oppfatning av hjemmel har

dermed blitt brukt av NFD som grunnlag for å avslå enhver søknad og mulighet for
godkjennelse.

Slik NFD nå har konkludert synes det klart at dispensasjonssøknaden i realiteten var avslått

av NFD før denvar tatt til behandling. Det foreligger et klart tilfelle av

myndighetsmisbruk.

2) Siløingsgrunn -foreligger, -i.f. tvisteloven f 34-l (1,) bokstav bl

I henhold til tvisteloven $ 34-l første ledd bokstav b kan det besluttes midlertidig
forføyning "når detfinnes nødvendigþr åfa en midlertidig ordning i et omtvistet

rettsforholdfor å awerge en vesentlig skade eller ulempe".

Ordlyden "vesentlig skade eller ulempe" tilsier at det må påvises en negativ effekt av en

kvalifisert art. Dette kan klart påvises en vesentlig skade ved at Norwegian Gannet blir
stående uten drift, og et helt konsern uten inntekt, frem til endelig dom er avsagt. Det

fremgår av Rt. 2004 s. l636lLG-2004-36841 og Rt. 2000 s. 110 at omsetningstapet ikke

må fastslås for at vilkåret om "vesentlig skade eller ulempe" skal være oppfylt.

I denne saken fratas imidlertid Hav Line enhver inntekt, og sitter igjen med et høyst

spesialisert Fartøy og spesialisert mottaksanlegg som ikke kan benyttes på annen måte

Uten inntekt, men med betydelige forpliktelser til kunder, leverandører, ansatte,

leasingselskaper og banker er hele Hav Line konsernet konkurs innen få dager og Hav Line
vil uansett uten en midlertidig forføyning straks måtte permitterte sine ansatte.

Det omtvistede rettsforholdet er av eksistensiell betydning for Saksøker. Det er lagt ned

midler tilsvarende I milliard kroner, og dersom ikke midlertidig forføyning tilkjennes, vil
det medføre store tap for hver dag som går frem mot endelig dom foreligger.
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I tillegg til de rent økonomiske konsekvensene med overhengende konkursfare, som er mer

enn tilstrekkelige i seg selv, kommer andre og avgjørende forhold og hensyn til kundene

og deres fisk som skal hentes av Fartøyet.

Hav Line har inngått kontrakter med Sekkingstad og Erko Seafood, hvor Hav Line er

forpliktet til å hente fisk til slakting, transport og pakking.

Etter vedtaket fra NFD fredag ettermiddag den 4. januar 2019 har Hav Line etter beste

evne forsøkt å ordne opp i sine forpliktelser.Fartøyet skulle hente fisk hos Erko Seafood

søndag morgen (6. januar 2019) og både fisk og Fartøy ligger nå på vent. Dette er alvorlig

for Erko og for fisken. Daglig leder i Erko Seafood uttaler i brev av 4. januar 20 1 9 at siste

frist for henting av fisk er tirsdag 8. januar 2019 og at dersom fisken ikke hentes vil tapene

bli betydelige og atHav Line vil holdes ansvarlig.

I) Midlertidig.fofføvninq vil ikke være uforholdsmessig, jf. tvisteloven. f 34-l (2).

Dersom det foreligger sikringsgrunn kan midlertidig forføyning bare nektes dersom den

skade eller tap Saksøkte påføres vil utgjøre et "åpenbart misforhold" til den interesse

Saksøkeren har i at forføyning blir besluttet. I denne saken er det kun er Saksøker som

risikerer et enormt tap om midlertidig forføyning ikke fører frem. For Saksøkte har ikke

dette betydning utover clet rent formelle ved at deres Omgjøringsvecltak ikke gis virkning.

Konsekvensene for saksøkte, og offentlige interesser, vil i svært begrenset grad - om

overhode bli negativt påvirket om Norwegian Gannet kan ha normal drift inntil endelig

beslutning er truffet.

Formålet med begjæringen er å unngå at Hav Line lider et omfattende tap som følge av

hindringer i deres næringsvirksomhet. De konsekvenser som vil følge av at det ikke

besluttes midlertidig forføyning kan ikke fullt ut avhjelpes gjennom et etterfølgende

erstatningskrav. Dersom midlertidig forføyning ikke tilkjennes oppstår skader og

økonomiske tap som ikke kan rettes opp i etterkant - Hav Line er konkurs. Det er derfor

nødvendig at midlertidig forføyning besluttes. Midlertidig forføyning vil følgelig ikke være

uforholdsmessig, jf. $ 34-1 annet ledd.

2) Prosessuelt

I denne saken foreligger det "fare ved opphold". Det vises til det som er sagt overfor om at

det hver dagpäløper store unødige kostnader og at hele Hav Line sin eksistens settes i fare

dersom treneringen fär fortsette. Hav Line anmoder derfor om at det tas stilling til
begjæringen om midlertidig forføyning uten forutgående muntlig forhandling og uten at

saksøkte varsles, jf. tvisteloven $ 32-7.
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Det bes om at det gjøres unntak fra allmennhetens innsynsrett i denne begjæringen om

midlertidig forføyning og alle tilhørende sakspapirer ettersom "drifts - [og]
forretningshemmeligheter" er en del av bevisføringen, $ 14-4 tredje ledd litra bokstav a),

if. 5 32-2.

Sikkerhetsstillelse er etter saksøkers syn ikke nødvendig, fordi Saksøkte ikke lider noe tap

dersom en midlertidig forføyning besluttes.

Rettens vurdering

For at en begjæring om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må saksøkeren

sannsynliggjøre så vel krav som sikringsgnürn, jf. tvisteloven $ 34-2.

Saksøkeren har anført som hovedkrav at Nærings- og fiskeridepartementets

omgjøringsvedtak av 3. desember 2018 er ugyldig.

Retten finner på grunnlag av de opplysninger som er gitt i begjæringen at det er

tilstrekkelig sannsynliggjort at hovedkravet er oppfylt. Retten mener at det er mest

sannsynlig at Mattilsynets tolkning av Kvalitetsforskriften $ 17 i vedtak av 5. november

201 8 er riktig, og at Omgjøringsvedtaket til NFD av 3. desember 2018 er uriktig. En

konsekvens av clette er at Hav Line er i sarnrne situasjon sorn lør NFD's vedtak ble fattet.

Retten legger derfor til grunn at Hav Line kan transportere usortert fisk til Danmark.

Retten viser for det første til Mattilsynets vedtak, hvor det foretas en vurdering av

innholdet i Kvalitetsforskriften. For det andre vises det til innholdet i Saksøkers anførsler,

som i det vesentlige tiltres. Etter rettens oppfatning skal ikke Kvalitetsforskriften $ 17

tolkes slik at all fisk må landes i Norge. Dette blir imidlertid konsekvensen av NFD's

tolkning av at all fisk må sorteres i Norge. Hensynene bak bestemmelsen tilsier ikke en slik

tolkning. Kort oppsummert harNFD tolket kvalitetsforskriften $ 17 i strid med matloven

og formålet med denne.

På grunnlag av framstillingen i begjæringen anser retten det også tilstrekkelig

sannsynliggjort at det er nødvendig å fa en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold

for å awerge en vesentlig skade eller ulempe, slik at det foreligger sikringsgrunn etter

tvisteloven $ 34-1 bokstav b. Retten viser her særlig til at Norwegian Gannet vil bli stående

uten drift, frem til endelig dom er avsagt. Saksøker har redegjort for forpliktelser til
kunder, leverandører, ansatte, leasingselskaper og banker og at Hav Line vil gå konkurs om

ikke midlertidig forføyning besluttes. Saksøker har videre opplyst at Hav Line har inngått

kontrakt med blant annet Erko Seafood, hvor Hav Line er forpliktet til å hente hsk. Fisk

skulle vært hentet søndag morgen, 6. januar 2019 og både fisk ogFartøy ligger på vent.

Daglig leder har varslet om at det vil oppstå et betydelig tap dersom fisken ikke hentes

innen rirsciag morgen, og aL Hav Line vii hoicies ansvariig ciersonr dei ikke skjer. R.etien

legger Saksøkers fremstilling til grunn.
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Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved en slik
forføyning står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyningen blir
besluttet, jf. tvisteloven $ 34-l andre ledd.

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge. Hav Line kan etter

dette transportere fisk usortert til Danmark med Norwegian Gannet.

Retten finner det ikke nødvendig å sette frist for Saksøker til å reise søksmåI. Det er også

uklart i teori om det er adgang for retten til å sette frist for søksmål uten begjæring fra

Saksøkte, jf. Juridikas Lovkommentar, note I til tvisteloven $ 34-3. Saksøkte kan begjære

dette i etterkant.

Etter resultatet skal saksøkeren tilkjennes sakskostnader,jf. tvisteloven $ 32-10,jf.

ç 20-2 første ledd. Saksøker har krevd kr 90 000 eks mva., med tillegg av rettsgebyr

Retten har ingen bemerkninger til det oppgitte beløpet.

Kostnadsbeløpet inkluderer ikke merverdiavgift, da den som ffir tilkjent sakskostnader

driver næring med avgiftsplikt og kan føre merverdiavgiften til fradrag i sitt

avgiftsregnskap.

Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at

partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven $ 32-7 annet ledd. Av
samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet.

Retten beslutter at det gjøres unntak fra allmennhetens innsynsrett i begjæringen og alle

tilhørende sakspapirer ettersom "drifts - og forretningshemmeligheter" er en del av

bevisføringen, jf. $ 14-4 tredje ledd litra bokstav a), jf. $ 32-2.
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2

SLUTNING

Hav Line Gruppen AS kan transportere fisk usortert til Danmark med Norwegian

Gannet.

Staten vÆllærings- og Fiskeridepartementet betaler 90 000 - nittitusen - kroner med

tillegg av rettens gebyr i sakskostnader til Hav Line Gruppen AS innen to uker etter

forkynning av denne kjennelsen.

Retten beslutter at det gjøres unntak fra allmennhetens innsynsrett i begjæringen og

alle tilhørende sakspapirer ettersom "drifts - og forretningshemmeligheter" er en del

av bevisføringen, jf. $ 14-4 tredje ledd litra bokstav a), jf. $ 32-2.

Hatlelid

Partene og enhver annen som rammes kan ved henvendelse til Bergen tingrett, Tårnplass 2,

Bergen, begjære muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen.

a
-)
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Mattilsynet 
DK HSF Sunnhordland 
Att: Hiikon Rydland Sreb0 

S0knad om godkjenning for fabrikkfart0y 

Bergen; 13. okt. 2009 

Vi viser til tidligere kontakt med dere om denne saken, og s0ker herved pii vegne av Haugland Group 
AS om godkjenning for fabrikkfart0y (registreres som fiskefart0y uten kvote). En slik godkjenning 
gis normalt etter et fart0y er bygd, men siden det er snakk om et pilotprosjekt hvor ingen tilsvarende 
fart0y har vrert bygd, er det ikke mulig for Haugland Group a igangsette et slikt prosjekt for man vet at 
det er mulig a fa en n0dvendig godkjenning fra Mattilsynet. 

Kort om form�let med orosjektet: 
Fart0yet skal hente oppdrettsfisk ved merdkanten; direkte avliving skjer om bord, videre sl0ying og 
kj0ling i RSW. Fart0yet vii frakte fisken direkte til mottaksanlegg i utlandet; eks. Danmark; hvor det 
vii bli etablert egne mottaksstasjoner hvor fisken blir ompakket og transportert videre til de ulike 
kundene i Europa. Transport fra Vestlandet fram til mottaksstasjon vii ta ea. 1 d0gn. 

Denne l0sningen vii gi store fordeler; bade kvalitetsmessig i forhold til produktet, miij0messig i 
forhold til redusert landtransport og ikke minst smittemessig ved at man unngar brnnnbattrafikk som i 
dag kan gii mellom ulike smittesoner og kan bidra til sykdomsspredning. Et slikt fartey vii ogsa kunne 
were et effektivt beredskap i tilfelle utbrudd av sykdom pa anlegg som ma handteres pa kort varsel, og 
hvor dagens brnnnbater ikke har kapasitet til a handtere all fisk samtidig. 

Vi baserer var s0knad pa at fart0yet faller inn under kravene til primrerproduksjon iht. det nye 
Hygieneregelverket fra EU (Hygienepakken). En primrerprodusent kan oppbevare/kj0le he] eller sl0yd 
fisk i RSW frem til levering til mottaksvirksomheten og har anledning til a bruke rent sj0vann til 
oppbevaring i RSW om bard, se H2 kap. III, avsnitt VIII, kap III A 5. 

S0knaden er basert pa en beskrivelse av fart0yet og den planlagte produksjonsprosessen. Det er viktig 
for Haugland Group AS a fa avklart om det er spesielle betingelser knyttet til en slik godkjenning som 
ma tas hensyn til for byggingen av fart0yet igangsettes. Detaljer orn prosjektet samt tegninger er lagt 
med som vedlegg. Det er ogsa fylt ut de n0dvendige s0knadsskjema, basert pa den informasjon som er 
mulig a fremskaffe sa tidlig i dette prosjektet; de Jigger ogsa ved denne s0knaden. 

Vi ha.per pa positiv behandling, og stiller oss gjerne til radighet hvis det er behov for mer utfyllende 
i nformas j on. 

Pa vegne av Haugland Group AS 

Kari-Anne Lenvik 
Essentia AS 

Vedlegg: 
• S0knadsskjema godkjenning av virksomhet for tilvirking av fisk og fiskevarer pa land eller om

bord i fart0y
• Prosjektbeskrivelse
• Utdrag rapport fra Nofima pa kvalitetsanalyser RSW kj0lt laks
• Plantegning fart0y
• Sjekkliste fysisk kontroll av virksomheten
• 0konomisk kalkyle
• Firmaattest
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Haugland Group AS 
Rosenkrantsgaten 5 
5003 BERGEN 

Dykkar ref: 

Ver ref: 2010/003201 

Dato: 07.01.2010 

Org.nr: 985399077 

GODKJENNING -HAUGLAND GROUP AS 

Mattilsynet forvaltar matlova og dyrevernlova og har ansvar for a f0re tilsyn og gjere n0dvendige 
vedtak i trad med lova (§ 23) og tilh0yrande forskrifter. 

Saka gjeld 

• Laksekongen - A211

Verksemda er vurdert etter dette regelverket 

• Forskrift 12. nov. 1997 nr. 1239 om naaringsmiddelhygiene (hygieneforskriften)

• Forskrift 30. okt. 2006 nr. 1250 om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (forskrift
cm slakterier mv. for akvakulturdyr)

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

• Forskrift 17. jun. 2008 nr. 821 om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i
akvakulturanlegg og transportenheter (forskrift om desinfeksjonsmidler, akvakulturanlegg)

• Forskrift 27. jan. 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske
naaringsmidler, produksjonsdyr og fisk for ill sikre helsemessig trygge naaringsmidler
( restkontrollforskriften)

• Lav 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

• Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

• Forskrift 27. okt. 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet pa konsum
(forskrift om animalske biprodukter)

• Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for a oppfylle nceringsmiddellovgivningen
(internkontrollforskriften for nceringsmidler)

• Forskrift 19. mar. 2004 nr. 537 om internkontroll for a oppfylle akvakulturlovgivningen
(forskrift om IK-Akvakultur)

• Forskrift 23. des. 2004 nr. 1809 om sporbarhet av nceringsmidler og for (forskrift am
sporbarhet av nceringsmidler)

• Kvalitetsforskrift 14. jun. 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriftenl
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Forel@plg vurderlng fra mattilsynet 

Slaktebaten er presentert for Mattilsynet. F{l)rste versjon i m0te i 2014. Dagens versjon i m{l)te pa
Mattilsynets kontor i Bergen onsdag 30. mars 2016. Fra Mattilsynet m{l)tte avdelingssjef Aslaug
Sandvin, seniorinspekt{l)r Jarle Vaksvik og sel<sjeRsleeler spesialinspekt0r Ase Ellen Bechk. Fra Hav Line
m{l)tte Kristian Haugland og Frode Kj{l)las fra Seaside Optimar som er leverand{l)r av og ansvarlig for
fabrikken om bord pa baten.

Kj0las presenterte prosessen fra laksen blir pumpet om bord til den er ferdig sl{l)yet pa RSW tanker.
Videre hvordan den blir losset og sa pakket pa land. Veterina:re forhold som fiskevelferd, r{l)mming,
smittespredning ble vektlagt i tillegg til matvaresikkerhet som fabrikkdesign, soneinndeling og slusing
av personell. I tillegg ble praktisk tilncerming til dagens regefverk, godkjenning, pakkenummer og annet
diskutert. Hensikten med presentasjonen var a s{l)ke veiledning og avdekke am det kan va:re
probfemstillinger eller begrensninger i forhofd til myndighetsomradet tif Mattilsynet som Hav Line ma
va:re obs pa.

Fra Mattilsynet sin side var tilbakemeldingen at eliminering av transport av levende fisk, bruk av 
slaktemerd og fa:rre og mer skansom handtering av fisken medf{l)rer en betydelig bedre fiskevelferd,
kraftig reduksjon i risikoen for sykdomsspredning, utslipp og r{l)mning. Videre at forbedret fiskevelferd,
handtering og forbedret kj{l)ling vii ha positiv effekt pa kj{l)ttkvalitet og holdbarhet.

Vedr. godkjenning sa gjelder samme regfer i bat som pa land. For {l)vrig sa er det samme regler som
gjelder i EU. Selv om baten vii va:re den f{l)rste av sitt slag, og konseptet ikke 100% tilpasset dagens
regelverk, sa ser en ikke, basert pa slik det er presentert, noe som skulle tilsi at produksjonsanlegget
ikke skal godkjennes. Endelig godkjenning gj0res basert pa inspeksjon av fabrikken, og gjennomgang
av selskapets egenkontrofl og internkontrollsystem. Det gj0res nar bat og fabrikk er ferdigstilt og klar
til bruk.

Basert pa dialogen og tilbakemeldingen under presentasjonen er Hav Line sin konklusjon at Mattilsynet
deler selskapets mening om at slakting ved merdkant vii forbedre fiskevelferd og redusere risiko for
smittespredning, utslipp og r0mning betydelig. Videre at fa:rre handtering og den raske prosesseringen
og kj{l)lingen vii forbedre kvaliteten og holdbarheten pa produktet. Bruk av Hav Line sin slaktebat vii
ogsa redusere produksjonstap som f0lge av svinn (dfl)delighet) i forbindelse med slakteprosessen. Tap
av slaktefisk har st{l)rre konsekvens pr individ enn d0delighet tidligere i produksjonssyklusen.

I dag utsteder Mattilsynet attest for fisk som eksporteres til land utenfor EU. Forel{l)pig er det ikke
avklart hvem som skal utstede attest for den fisken som er eventuelt blir transportert ferdig sl{l)yet i
RSW-tanker fra Norge til et an net land for lossing og pakking.
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