Rundskriv nr 1/2012
Tromsø, 04.01.2012
Rundskriv nr 12/2009 med
vedlegg utgår. Det samme gjelder
sirkulære av 27.7.2010, og
rundskriv 5/2005 og 36/2008.

Til fiskere, registrerte kjøpere og nøytrale fryselager

NORGES RÅFISKLAGS AUKSJONSREGELVERK – GENERELLE REGLER
Dette rundskriv omhandler Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av fangster
ombord i fiskefartøy og auksjon av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende i Råfisklagets
distrikt. Det generelle grunnlag for Råfisklagets omsetning, jfr. råfisklovens § 2 og forskrift av
30.04.2010 utferdiget i medhold av loven, gjelder også for omsetning omtalt i dette rundskriv. Jfr.
også Norges Råfisklag’s forretningsregler.
Videre vises til Fiskeridepartementets forskrift av 22.1.2003 om opplysningsplikt ved landing og
omsetning av fisk, samt forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12.9.2003 om leveringsplikt for fartøy
med torsketråltillatelse.
Når det gjelder særskilte bestemmelser for de ulike auksjoner viser vi til egne vedlegg av dette
rundskriv. Det er også et eget vedlegg som omhandler regler for NR Auksjon Nett.
Følgende bestemmelser gjelder for øvrig:
1. Norges Råfisklag vil presisere at laget selger fangsten på vegne av fisker.
2. Når det gjelder innmelding av fangst viser vi til vedleggene.
3. For fangster som skal bys ut på auksjon i henhold til disse bestemmelser, må fisker/leverandør
ved innmelding av fangst gi oppgave over fangstens innhold, herunder kvantum, størrelse og
kvalitet. Det er viktig at det opplyses om eventuelle kvalitetsavvik på fangsten eller deler av
denne.
4. Alle innkomne bud er bindende.
5. Når salg er bekreftet til kjøper, er fisker forpliktet til å levere til denne kjøper.
6. Fisker er ansvarlig for eventuelle feil og mangler som kan medføre reklamasjoner fra kjøper og
som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Eventuell korrigering av sluttseddel som
følge av reklamasjon skal kun utføres etter avtale mellom kjøper og fisker/rederi.
Dette rundskriv trer i kraft 09.01.2012.
Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Willy Godtliebsen

Vedlegg 1: Retningslinjer for NR Auksjon av ombordfryste produkter fra lagersted på land.
Vedlegg 2: Retningslinjer for Norges Råfisklags elektroniske auksjon av fisk m.v.
Vedlegg 3: Auksjon av fryst fisk fra utenlandske fartøy
Vedlegg 4: Regelverk for omsetning av ombordfryste industrireker

