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Til fiskere og registrerte kjøpere

SAMFISKEORDNINGEN - UTFYLLING OG REGISTRERING PÅ SLUTTSEDDEL
Vi viser til § 27 a i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift om regulering av fisket etter torsk,
hyse og sei nord for 62°N i 2010, som omhandler samfiske for fartøy under 11 meter.
Ordningen krever at samfiske skal defineres og meldes til Fiskeridirektoratet før slikt fiske tar til
og avsluttes. I periode samfiske foregår må samfiskelag definere hvilket fartøy som skal benyttes i
fiske og landing av fangst, samt hvilket annet fartøy som omfattes men ikke skal benyttes i fiske i
perioden. Melding fra rederi til Fiskeridirektoratet vil bli overført derfra til Norges Råfisklag, og vi
vil da legge inn i vårt oppgjørssystem de to oppgjørsmottakerne som skal tilknyttes leverende
fartøy som inngår i ordningen så lenge samfisket foregår.
Ved levering av fangst i samfiskeordningen må sluttseddel utfylles slik, jfr illustrasjon nedenfor:
I rubrikken Fisker skal registreres person/firma som skal ha oppgjør for levert fangst. Dersom
fisker A og B samfisker, må de ved levering bli enige om hele fangsten skal registreres på fisker
A, eller hele fangsten registreres på fisker B, eller en eller annen prosentvis fordeling av fangsten.
I de tilfellene fangsten deles, må det skrives to sluttsedler.

Det er videre viktig at det i rubrikken Fiskefartøy (registreringsmerke) føres fartøy som benyttes i
fiske og levering av fangst, mens det i rubrikken Reg.merke kvotefartøy skal registreres fartøy
som skal kvoteavregnes. Det fartøy som registreres i sistnevnte rubrikk skal også være i samsvar
med den fiskeren som mottar oppgjør for fangsten.
Vi presiserer at det er en forutsetning at begge rubrikkene (Fiskefartøy og Regmerke kvotefartøy)
fylles ut for at en fangst skal registreres som samfiske.
I eksemplet ovenfor inngår fiskerne Ola Olsen og Per Pedersen i samfiske. Førstnevnte er eier av
fartøyet A-7-A og sistnevnte eier fartøyet B-7-B. De to er enige om å drive fiske med A-7-A. I
øverste tilfelle kvoteavregnes også fartøy A-7-A og oppgjør går til fartøyets eier Ola Olsen. I
nederste tilfelle kvoteavregnes B-7-B og fartøyets eier Per Pedersen er oppgjørsmottaker.
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