Rundskriv nr 19/2009
Tromsø, 22.04.2009
Til småkvalfangere og registrerte kjøpere av kvalprodukter
OMSETNING AV KVALPRODUKTER - KJØP AV EGEN FANGST
Førstehåndsomsetning av produkter av småkval er underlagt lov av 14.12.1951 om omsetning av
råfisk (råfiskloven). Dette innebærer at kvalprodukter skal omsettes til kjøper registrert i
Fiskeridirektoratets kjøperregister, jfr. lov av 24.06.1994 nr 34 om registrering som kjøper i
første hånd av råfisk m.v. med tilhørende forskrift av 19.09.1997.
Virksomhet på land som mottar og driver produksjon av kvalprodukter, skal være godkjent av
Mattilsynet. Det framgår av § 6 i sjøpattedyrforskriften av 06.03.2003: Godkjent mottakssted skal
i rimelig tid, og minst 14 dager før fangstsesongen tar til, melde fra til Mattilsynet dersom de
planlegger å motta kjøtt fra sjøpattedyr den kommende sesong.
Fangstene skal veies og registreres ved levering i h.h.t. forskrift av 22.01.2003 om
opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, og omsetningen skal skje i henhold til
salgslagenes omsetningsbestemmelser.
Norges Råfisklag’s omsetning av kvalprodukter skjer gjennom auksjon, alternativt etter skriftlig
leveringsavtale mellom fanger og kjøper, eller ved at fanger kjøper og produserer egen fangst.
I sistnevnte tilfelle står eier/reder av kvalfangstfartøy som eier av et firma som er registrert som
kjøper av kvalprodukter i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og velger å omsette sine fangster til
dette kjøperfirmaet. Det presiseres at kjøperfirmaet skal være et annet enn rederiet. Det
forutsettes at rederiet eier mer enn 50 % av kjøperfirmaet for at omtalte fangster skal bli definert
som kjøp av egen fangst.
Det er videre en forutsetning at nevnte omsetningsform avklares i søknad til Norges Råfisklag
innen nevnte frist i § 6 i sjøpattedyrforskriften, og at alle fangstene fra fartøyet i løpet av omsøkt
fangstsesong omsettes til firmaet. Fangstene forutsettes overtatt av kjøperfirmaet straks etter
landing, med utstedelse av sluttseddel med priser som samsvarer med gjennomsnittspriser
oppnådd for tilsvarende fangster omsatt gjennom Norges Råfisklag i leveringsuken. Sluttseddel
sendes elektronisk til Norges Råfisklag for registrering, straks etter landing.
Kjøperfirma kan for omtalte fangster søke om dispensasjon fra råfisklagets oppgjørsordning og
vil da bare bli avkrevd garanti til dekning av avgifter som trekkes på sluttseddel.
Øvrige betingelser tilknyttet hver landing vil bli presisert av Norges Råfisklag.
Rederi som omsetter sine fangster til eget kjøperfirma for pr oduksjon der, og i løpet av sesongen
ikke deltar i den ordinære omsetningen, er unntatt fra eventuelle omsetningsreguleringer innført
av Norges Råfisklag.
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