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Fiskeridirektoratet og Justervesenet har som en oppfølging av 
fiskerikontrollutvalgets anbefalinger (NOU 2019: 21 Framtidens 
fiskerikontroll) foreslått krav om bruk av automatiske vekter og 
gjennomgående automatiske veiesystemer i fiskerinæringen ved landing 
av viltlevende marine ressurser, med mulighet for dispensasjon for 
mindre mottaksanlegg.



Ny forskrift om automatisk veiesystem til bruk ved landing av fisk. 
- gradvis innføring med innfasing fra 1.1.2023 for de største aktørene.

Noen mindre endringer i Justervesenets instrumentspesifikke forskrifter.

En rekke endringer i Fiskeridirektoratets landingsforskrift.

Det vil komme en veileder til regelendringene, som vil kunne være et 
godt verktøy for dere til å forstå hvordan man skal kunne tilpasse seg de 
nye kravene.



Hva blir nytt for aktørene i næringen og leverandører?
- Krav til automatisk vekt og veiesystem

- Krav til lagring og overføring av veiedata
- Krav til lagring og overføring av hendelser i veiesystemet
- Rapporteringsplikt for nye vekter

Det foreslås en trinnvis innføring av de nye kravene. Kravene til 
automatisk vekt og veiesystem, samt lagring og overføring av veiedata, 
gjøres gjeldende fra 1. januar 2023. Krav til lagring og overføring av 
hendelser i veiesystemet innføres fra 1. januar 2024. 
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Et automatisk veiesystem kan bestå av en eller flere vekter og andre 
komponenter som er koblet sammen og kommuniserer med et egnet 
data- og styresystem.

Automatisk veiesystem



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Definisjoner:
«Med automatisk veiesystem menes et system bestående av en eller flere 
vekter og andre komponenter som er nødvendig for å sikre at all fisk fra 
fangsten veies, hvor veiedata og data om hendelser i veiesystemet som 
kan virke inn på veieresultatet, lagres og overføres automatisk. Med 
automatisk menes at prosessen skjer uten inngripen fra en operatør.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Krav til selgere av måleredskaper:
«Den som gjør en vekt til bruk ved landing av fisk tilgjengelig på markedet, 
skal informere Justervesenet om hvem som er kjøper, samt om vekttype, 
brukssted og bruksformål.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Generelle krav:
«....hovedvisningsenheten plassert slik at det er fysisk mulig å følge med 
på denne, herunder at veid kvantum mv. skal kunne avleses og betjenes 
fortløpende og direkte, samtidig som aktivitet på eller rundt vekten kan 
følges med på.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Generelle krav:
«Veid kvantum landet fisk skal kunne avleses fortløpende...»
«Der det benyttes fysisk plombe skal denne ha et unikt identitetsmerke.»
«Vekten skal ha funksjon for lagring og overføring av hendelsesdata når 
det er bestemt i landingsforskriften.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Tilleggskrav til automatiske vekter:
«En automatisk vekt skal ha minst én sekundær visningsenhet som gjentar 
visningen av veieresultatet fra hovedvisningsenheten.»
«Den sekundære visningsenheten skal være plassert slik at veid kvantum 
kan avleses fortløpende fra fartøyet som lander fangsten.»
«En automatisk vekt skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være 
en totalteller som løper kontinuerlig og som ikke kan nullstilles.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Tilleggskrav til automatiske vekter:
«...funksjoner som avdekker registrerbare feil. Dersom slike feil avdekkes 
skal tilførsel av fisk til vekten stoppe automatisk.»
«Transportbåndvekter og summerende beholdervekter skal ha 
tvangskjøringsbryter.»
«Tvangskjøringsbryter og elektroskap som er tilknyttet en automatisk vekt 
skal være plombert. Plombene skal ha unikt identitetsmerke.»



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Lagring og overføring av data:
Veiesystemet skal sørge for automatisk lagring og overføring av veiedata, 
samt automatisk lagring og overføring av data om hendelser i veiesystemet
som kan virke inn på veieresultatet.



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Feilhåndtering:
Veiesystemet skal ha funksjoner for å lagre og overføre informasjon om feil 
som oppstår ved bruk av vekten. Veiesystemet må i tillegg ha en integrert 
funksjon for å kunne melde inn, rette opp og sende inn ny versjon ved feil 
og mangler i overførte data. Allerede registrerte data skal ikke kunne 
endres.



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Datakvalitet, dataintegritet og tilgjengelighet:
Veiesystemet skal sikre høy datakvalitet og dataintegritet. Komponenter og 
programvare i veiesystemet som har avgjørende betydning for å lagre 
veiedata og hendelser i veiesystemet, skal være konstruert slik at de er 
sikret mot manipulering og utilsiktet feilbruk. De anvendte 
sikkerhetstiltakene skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet 
sted.



Utdrag fra forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til bruk ved 
landing av fisk.

Datakvalitet, dataintegritet og tilgjengelighet:
Alle hendelser og informasjon om gjennomførte veiinger skal lagres 
sammen med et sikkert tidsstempel.
Lagrede veiedata og data om hendelser i vekten skal sikres slik at dataene 
ikke går tapt.




