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Høring – forslag til endring av forskrift om kvalitet på fisk og 

fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) - høringssvar fra Norsk 

Villfisk og Norges Fiskarlag 

 

Norsk Villfisk og Norges Fiskarlag viser til forslag til endring av forskrift om kvalitet på fisk og 

fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) som ble sendt på høring 28.mars d.å. I høringen foreslås det 

endring av bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften som omhandler §§7-8 og §26.  

Bakgrunnen til høringen er at Mattilsynet de siste fire årene har gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 

7 og 8 etter henvendelser fra næringen som har hatt behov for å fryse inn rund notfanget sei som 

følge av en usikker og vanskelig markedssituasjon for hvitfisknæringen. Dispensasjonene har gitt 

større fleksibilitet for både fiskerne og produsenter, og bedret markedsmulighetene i sesonger som 

har vært krevende grunnet pandemien.  

I brev av 11.januar d.å. anmodet vi om at det også i år må gis dispensasjon fra §§ 7 og 8. 

Anmodningen ble fulgt opp av Nærings-og fiskeridepartementet og Mattilsynet, som i brev av 

6.april d.å. informerte om at en slik midlertidig dispensasjon er innvilget også for i år, gjeldene til 

og med 31.august 2022. Vi er fornøyde med at det gis en midlertidig dispensasjon i påvente av en 

forskriftsendring, da dette bidrar til ro i markedet og forutsigbarhet i næringen.  

 

Når det gjelder forskriftsendringene, støtter Norsk Villfisk og Norges Fiskarlag endringsforslaget fra 

Mattilsynet som omhandler § 7a Unntak for notsei som skal eksporteres. Forskriftsendringen vil 

bidra til større forutsigbarhet og bedre markedsmuligheter for både industri- og flåteleddet.  

 

Videre er Norsk Villfisk og Norges Fiskarlag positive til endringsforslaget fra Mattilsynet som 

omhandler § 26. I følge rapporten fra Nofima synes det ikke å være noen vesentlig forskjell i 

kvalitet på små fisk hengt med eller uten hode. I høringsnotatet bes det om innspill på om 

størrelsesbegrensningen på 50cm er hensiktsmessig. Det kan argumenteres for at 

størrelsesbegrensningen som er foreslått er hensiktsmessig, da forsøkene i nevnte rapport er gjort 

på tørrfisk under 50 cm og at rapporten konkluderer med en størrelsesbegrensning på 50cm, 

eventuelt 60 cm målt med hodet på, for en slik praksis.  

 

http://www.fiskarlaget.no/
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Norsk Villfisk og Norges Fiskarlag vil samtidig påpeke behov for en mer helhetlig revisjon av den 

nevnte forskriften.  

 

Med hilsen 
 
 
Foreningen Norsk Villfisk       Norges Fiskarlag 
 

 
Sveinung Flem        Sverre Johansen  
Leder         Generalsekretær 
 
 
      
 

      
  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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