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Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i 
kvalitetsforskriften  
 
Sjømat Norge vil vise til den løpende og gode dialogen med Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) knyttet til fastsettelse og gjennomføring av tiltak for å 
begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi 
alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. 
 
Tilbakemeldingen fra våre medlemmer indikerer at etterspørselen etter fersk laks er 
noe lavere sammenliknet med situasjonen før COVID 19. Dette har bl.a. ført til økt 
behov for frysing av laks. En annen konsekvens er at såkalt "produksjonsfisk" slik 
dette er definert gjennom bestemmelsene i § 17 i Forskrift om kvalitet på fisk og 
fiskevarer og som § 17 forbyr eksport av, også må fryses ned og derved setter 
tilgangen på tilgjengelig frysekapasitet under press. Kravet i forskriften er at 
"produksjonsfisk" må feilrettes i Norge før tilvirkede produkter kan eksporteres, men 
kapasiteten når det gjelder feilretting er overbelastet. Imidlertid er det etterspørsel 
etter produksjonsfisk fra tilvirkningsbedrifter i utlandet.  
 
Sjømat Norge kjenner til at NFD allerede har gitt dispensasjoner fra eksportforbudet i 
§ 17, men dette synes ikke å være tilstrekkelig for å unngå opphoping av 
"produksjonsfisk" for å unngå innfrysing. I tillegg til dette, er det en utfordring at 
innvilgning av dispensasjon til enkeltbedrifter medfører ulike konkurransevilkår i et 
marked med et begrenset antall aktører. 
 
På denne bakgrunn vil Sjømat Norge derfor anmode om at NFD gir en generell 
dispensasjon fra eksportforbudet for "produksjonsfisk" gitt i § 17 i kvalitetsforskriften. 
For å unngå unødig tap av tid, vil vi anmode om at NFD i forskrift opphever det nevnte 
eksportforbud inntil videre, slik at man unngår å belaste Mattilsynets kapasitet ved 
behandling av søknader om dispensasjon fra de enkelte aktører. 
 
Sjømat Norge vil også anmode NFD om å endre §7 og 8 i kvalitetsforskriften slik at 
det etableres et unntak fra bløgge- og sløyekravet for notfanget sei, uavhengig av 
anvendelse. Videre bør §26 endres slik at det ikke lenger stilles krav om at "fisk skal 
ikke tørkes med hode". Vi foreslår at denne setningen tas ut av §26 andre ledd. Vi er 
nå i en situasjon hvor det er kritisk å holde alle markedsmuligheter åpne, og disse 
endringene vil bidra til større fleksibilitet for produsentene i Norge og bedre 
markedsmuligheter.  
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