Rundskriv nr 39/2010
Tromsø, 22.12.2010
Rundskriv nr 7/2007 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

SEDDELFØRING/RAPPORTERING SJØLPRODUKSJON
SJØLPRODUKSJON TØRRFISK
Forskrift av 25.7.2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk
(landingsforskriften), jfr. forskriftens §§ 4 og 6, har følgende krav til registrering av all fangst som
ilandføres:
§ 4: Ved landing inntrer plikt til å gi landingsopplysninger. I samme paragraf framgår også hvilke
landingsopplysninger som skal gis.
§ 6: Vedkommende salgslags landingsseddel skal benyttes ved landing uten at omsetning skjer
samtidig, hvilket er tilfelle med sjølproduksjon. Det framgår videre at seddelen skal oversendes
salgslaget umiddelbart etter utfylling.
Grunnet sjølproduksjonens spesielle karakter er fristen for innsending av seddel noe utvidet, se
teksten nedenfor.
Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet stiller krav til at alle som sjøltilvirker tørrfisk må være
godkjent av Mattilsynet for å kunne drive slik virksomhet.

Landingsopplysninger
Norges Råfisklag har tilrettelagt et system som er tilpasset det nasjonale regelverket, der
sjølprodusenter for alle kvanta som ilandføres for sjølproduksjon, skal registrere sine landinger
slik:
1. Sjølprodusenter med årlig førstehåndsomsetning av tørrfisk på mer enn kr 150.000,-, skal
føre daglige landinger på landingsseddel.
landingsseddel Sedlene skal føres daglig ved hver landing, med
frist for innsending til Norges Råfisklag hver uke innen mandag i uka etter leveringsuka.
2. Sjølprodusenter med lavere omsetning enn nevnt under punkt 1, skal for hver landing
føre kvanta inn i et fangstregistreringsskjema
fangstregistreringsskjema.
registreringsskjema Også her stilles det krav til at landede
kvanta registreres fortløpende (daglig). Summerte kvanta på fangstregistreringsskjema, pr
fiskeslag, overføres månedlig til landingsseddel, som skal innsendes innen utløpet av
første uka etter landingsmåned.

Registrering av sjølprodusent hos Norges Råfisklag
Fra 1.1.2011 innføres krav om at samtlige sjølprodusenter av tørrfisk skal være registrert hos
Norges Råfisklag, med navn på fisker, telefonnummer, fartøynummer og GPS-koordinater på
produksjons- og lagringssted. Liste over registrerte sjølprodusenter gjøres tilgjengelig for
kontrollerende myndigheter på www.rafisklaget.no. Registrering vil gjelde for ett år av gangen,
men videreføres automatisk ved registrert aktivitet.
Samtidig med registrering vil sjølprodusent få tilsendt laminerte godkjennings-skilt som hjellene
skal merkes med. Sammen med registreringsbekreftelsen vil vi sende ut en kort

produksjonsveileder vi har utarbeidet for sjølproduksjon av tørrfisk, samt en veiledning for
utfylling av landingsseddel.

Innrapportering av kvanta pr 31.12.2010
Fiskere som ved årsskiftet har usolgt sjølprodusert tørrfisk på lager, må sende inn oversikt over
lagrede kvanta, pr fiskeslag. Det må i tillegg oppgis i hvilket tidsrom fisken er fisket. Oversikten
må være Norges Råfisklag i hende innen 31. januar 2011. Oversikten er viktig av kvotemessige
årsaker, i og med at kun lagrede kvanta innrapportert innen fristen vil kunne registreres som
fisket/ilandført før 31.12.2010.

Reaksjon ved overtredelser
Omsetning av sjølprodusert tørrfisk i strid med nevnte registrering/rapportering, d.v.s. uten at
landede kvanta er registrert og innmeldt Norges Råfisklag, vil medføre tilbakeholdelse av
fangstverdi og brev til sjølprodusent som anmodes om forklaring. Omsatte kvanta som
sjølprodusent ikke kan gjøre rede for, vil ende med inndraging av fangstverdi, jfr. råfisklovens §
6a.
Dersom kontroll avdekker kvanta på hjell/lager hos sjølprodusent som ikke er registrert/
innrapportert, vil det kunne medføre straff med bøter, jfr råfisklovens § 9 og §§ 62 og 64 i lov av
6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende ressurser (havressursloven).
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