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Innledning 
Rådsforordning 1005/2008, IUU forordningen, trådte i kraft 1.januar 2010. Forordningens 
kapittel 2 inneholder regler om anløp og landinger fra tredjelands fiskefartøyer i EU havn. 
Formålet med dette brevet er å informere om de nye reglene og gjennomføringen.  
Informasjonen er basert på den kunnskap Fiskeridirektoratet har så langt. Det må derfor tas 
høyde for at det kan komme endringer i gjennomføringen i forhold til det som presenteres her. 
Informasjonen er ikke uttømmende. Enhver må derfor ta høyde for at forståelsen av reglene 
og dermed gjennomføringen i det enkelte tilfelle må avklares med de relevante myndighetene 
i det aktuelle medlemslandet. 
 
De nye reglene er ensidig fastsatt fra EU sin side som en del av IUU forordningen.  
 
Forholdet mellom de nye reglene og den elektroniske fangstdagboken / elektronisk 
rapportering. 
I det bilaterale arbeidet mellom Norge og EU om gjennomføringen av regler om elektroniske 
fangstdagbøker og elektronisk rapportering er det så langt ikke inkludert meldinger som 
ivaretar alle de nye reglene. Reglene åpner imidlertid for nærmere avtaler i en viss 
utstrekning. Det overordnede målet for arbeidet innenfor dette feltet er forenkling så langt det 
er mulig og det vil bli arbeidet videre med å samordne og forenkle gjennomføringen. 
 
Internt i Norge er ikke implementeringen av elektronisk fangstdagbok og elektronisk 
rapportering kommet så langt at fangstsertifikater kan utstedes på bakgrunn av opplysninger 
som gis gjennom disse systemene. Reglene om elektronisk fangstdagbok og elektronisk 
rapportering omfatter heller ikke alle fartøyer som lander i EU havn og dermed er underlagt 
de nye reglene i IUU forordningen, herunder trenger fangstsertifikat. Denne situasjonen 
begrunner dermed også behovet for å finne løsninger som ivaretar alle fartøyers behov. 
 
Reglene i rådsforordning 1005/2008, kapittel 2. 
Forordningen og implementeringsreglene, kommisjonsforordning 1010/2009 finnes blant 
annet på følgende internettadresse: 
 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm 
 
På samme adresse finnes også annen informasjon fra EU kommisjonen om gjennomføringen 
av IUU forordningen blant annet en egen håndbok. Det vises spesielt til del 4, sidene 13 – 16. 
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IUU forordningens artikkel 4 nr. 2 oppstiller et forbud mot adgang til havn hvis ikke 
betingelsene i kapittel 2 oppfylles. Forbudet gjelder ikke i tilfeller av force majoure eller 
nødsituasjoner som kan henføres under havrettskonvensjonens definisjoner i artikkel 18. 
 
Artikkel 5 begrenser tredjelands fartøyers anløp og landinger til særlig utpekte havner. Det 
antas at dette ikke vil medføre noen utfordringer i og med at alle relevante fiskerihavner nok 
vil bli utpekt av det enkelte medlemsland. 
 
Artikkel 6 oppstiller krav til forhåndsmelding og innholdet i den. Det skal gis opplysninger 
om fartøynavn, fangst om bord, hvilken havn som ønskes benyttet, tidspunkt for ankomst 
havn osv.  
 
Fangstsertifikatet som utstedes av det fiskesalgslaget der fartøyet er hjemmehørende skal 
vedlegges forhåndsmeldingen. Fangstsertifikatet utstedes i medhold av forskrift av 17. 
desember 2009 om fangstsertifikat m.v. §§ 4 og 6 (J-melding 1/2010). 
 
I henhold til artikkel 7 skal de relevante myndighetene gi sin tillatelse til anløp og landing 
etter å ha mottatt forhåndsmeldingen og fangstsertifikatet.  
 
I implementeringsreglene, kommisjonsforordning 1010/2009, artikkel 2 er det gitt nærmere 
regler om utformingen av skjema som skal benyttes. Skjema er tatt inn i anneks II A og B. Det 
er den forenklede versjonen i anneks II B som er aktuell for norske fiskefartøy siden 
fangstsertifikat alltid kan gjøres tilgjengelig. 
 
I IUU forordningens artikkel 8 pålegges det en plikt til å sende inn en deklarasjon i forkant av 
landingen hvor det redegjøres for det som skal landes. Opplysninger om produkttyper, 
mengder, tilstand osv. skal oppgis. Skjema er tatt inn i anneks III A til 
implementeringsreglene, jfr. artikkel 3. Siden deklarasjonen skal sendes inn i forkant av 
landingen må opplysningene om kvantum baseres på estimerte mengder av hver art/produkt 
om bord.  
 
Tidsfrister for innsending. 
Norge har inngått avtale med EU om gjennomføringen av reglene i IUU forordningen. I 
henhold til avtalen skal andre avtaler om frister for forhåndsmelding ved anløp fortsette å 
gjelde.  
 
Det vil si at forhåndsmeldingen i henhold til artikkel 6 kan sendes senest 2 timer før anløp 
havn. Med sending forstås sending til relevante myndigheter.  
 
For deklarasjonen er situasjonen så langt en annen. I henhold til implementeringsreglenes 
artikkel 3 nr. 5 skal den sendes inn senest 4 timer før landingen. Konkret kan det innebære at 
et fartøy som ikke sender forhåndsmeldingen før det er 2 timer igjen til ankomst havn kan 
måtte vente 2 timer etter ankomsten før landingen kan starte. Systemet som presenteres 
nedenfor legger opp til at alle tre dokumentene produseres og oversendes samtidig. 
 
Gjennomføring 
Som for all annen rapportering er det skipperen som har ansvaret for at reglene overholdes. 
Reglene åpner for at det benyttes en representant / fullmektig for skipperen.  
 
Fiskesalgslaget som fartøyet er hjemmehørende i er ansvarlig for å utstede fangstsertifikat når 
det trengs. Mange av opplysningene som trengs for å utstede sertifikatet er de samme som 
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trengs for å fylle ut forhåndsmeldingen og deklarasjonen. I noen salgslag, for eksempel 
Sildesalgslaget skal det også gis opplysninger til bruk i omsetningen som er delvis 
sammenfallende med de som trengs for å oppfylle de nye reglene.  
 
Fiskesalgslagene har mot denne bakgrunnen, med unntak av Sunnmøre og Romsdal 
Fiskesalgslag, besluttet å tilby norske fiskefartøy som skal anløpe EU havn og lande fangst, en 
løsning som innebærer at forhåndsmelding, deklarasjon og fangstsertifikat utstedes i en 
operasjon. Det vil si at salgslaget må få alle opplysningene fra fisker og registrere dem i 
systemene sine. Opplysningene benyttes deretter til å fylle ut skjemaene og fangstsertifikatet. 
Alle tre dokumentene gjøres tilgjengelig i en epost. 
 
Eposten sendes automatisk til de adressene som skipperen ønsker, for eksempel ham selv, 
rederi, auksjon / kjøper i EU havnen samt de relevante myndighetene. Oversending til 
myndighetene kan bare skje dersom de godtar slik oversendelse og har oppgitt en 
epostadresse. Danske og svenske myndigheter har så langt gjort det. Det vil bli tatt initiativ 
ovenfor andre EU lands myndigheter også.  
 
Myndighetene i Danmark og Sverige har opplyst at de vil svare pr.epost. Det må legges til 
grunn at andre lands myndigheter kan komme til å gjøre det samme. Salgslagene har derfor 
også opprettet en egen epost adresse som vil være betjent hele døgnet. Svarene vil bli 
formidlet fra denne til de som skipper har oppgitt som mottakere.  
 
Fartøy hjemmehørende i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag er bundet av de samme reglene 
som alle andre fartøy ved anløp og landing i EU havn. Salgslaget utsteder fangstsertifikat, 
men har ikke enda etablert tilsvarende ordning som de andre lagene med tilbud om utstedelse 
av forhåndsmelding og deklarasjon i samme operasjon. Fiskeridirektoratet legger til grunn at 
de skjemaene som benyttes av de andre salgslagene kan gjøres tilgjengelig på egnet måte for 
fartøy hjemmehørende i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. Tilsvarende legges det til grunn 
at oppsettet i eposten som sendes kan gjøres tilgjengelig. På den måten vil meldingene være 
like når de kommer frem til relevante myndigheter noe som vil forebygge 
gjennomføringsproblemer sett fra fartøyets side. 
 
Avsluttende merknader 
Fra Fiskeridirektoratets side anses tjenesten som salgslagene nå tilbyr fiskerne som den beste 
løsningen som kan gjøres tilgjengelig på det nåværende tidspunkt. Det vil som nevnt ovenfor 
bli arbeidet videre med sikte på løsninger som kan innebære en enda større grad av forenkling.  
 
Nærmere detaljer om gjennomføringen, herunder hvordan opplysningene skal presenteres må 
gis av det enkelte salgslag. Forskrift om fangstsertifikat m.v. § 6 inneholder allerede regler om 
innholdet i meldingen som skal sendes for å få utstedt fangstsertifikat. Innholdet i de andre 
meldingene følger direkte av reglene i IUU forordningen og skipper vil være bundet av disse i 
forholdet til myndighetene i det landet anløpet og landingen skjer. 
 
Det er ønskelig at denne informasjonen distribueres til fiskerne på en hensiktsmessig måte. 
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