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Til fiskere, kjøpere og nøytrale fryselager

LANDINGER AV FRYST FISK, SKALLDYR M.V. FRA TREDJELANDSFARTØY

Vi viser til Norges Råfisklag’s sirkulærebrev av 25.06.08 til nøytrale fryselager og
kjøpere/tradere av fryst fisk fra utenlandske fartøy.
Dette rundskriv omhandler førstehåndsomsetning av fryst fisk, skalldyr m.v. som ilandføres til
nøytrale fryselager i Norges Råfisklag’s distrikt fra tredjelandsfartøy. Bestemmelsen omfatter
også tilsvarende leveranser fra EØS-fartøy, og eventuelt EU-fartøy som velger å omsette
landet fangst til norsk kjøper.
Omsetning av denne type fangster omfattes av Råfisklagets bestemmelser for førstehåndsomsetningen, med unntak av oppgjørs- og garantiordningen, dersom ikke denne er spesielt
etterspurt. Kjøpere av slikt råstoff må imidlertid stille garanti overfor Norges Råfisklag som
dekker lagsavgiften, den nasjonale kontrollavgiften og evt. matvareavgiften. Kjøpere som
inngår avtale om leveranse av råstoff fra utenlandsk fartøy, må ta utgangspunkt i Råfisklagets
minstepriser, størrelsessortement m.v. når prisavtale inngås. For prisavtaler som inngås i
utenlandsk valuta, er det i alminnelighet valutakurs på landingsdato som skal danne grunnlag
for pris på sluttseddel. Priser på produkter som ikke framkommer på Norges Råfisklag’s
minsteprisliste, må omregnes basis Fiskeridirektoratets omregningsfaktorer. Ved landing av
vareslag som Norges Råfisklag ikke har fastsatt minstepris for, eksempelvis reke, må kjøper ta
kontakt med Norges Råfisklag for godkjenning av pris før prisavtale inngås.
./.

Samtlige landinger fra nevnte kategori utenlandske fartøy skal innmeldes til salgslag og
norske myndigheter. Innmelding til Norges Råfisklag skal utføres av kjøper på salgslagets
innmeldingsskjema, jfr. vedlegg, minst 24 timer før landing. Landing i løpet av eller like etter
helg/helligdag må innmeldes senest siste arbeidsdag før helg/helligdag.
Fryst fisk, skalldyr m.v. fra tredjelandsfartøy er underlagt regelverket for veterinær
grensekontroll1 og Havnestatskontroll. Det innebærer at slike fangster må ilandføres til
grensekontrollstasjon, eventuelt via et godkjent kontrollsenter knyttet til
grensekontrollstasjonen.
I omtalte tilfeller landes fangster utenom anlegg tilhørende kjøper. Disse landingene har hittil
vært underlagt en godkjenningsprosedyre der søknad med tilhørende dokumentasjon måtte
innsendes Norges Råfisklag. Denne prosedyren endres fra 15.09.2008 til følgende:
Kun innmelding som nevnt i 4. avsnitt kreves innsendt Norges Råfisklag før landing av slik
fangst. Norges Råfisklag registrerer innmeldingen og legger den på www.rafisklaget.no.
1

Jfr. forskrift av 18.10.1999 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og
produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

Mottaker/fryselager plikter å sjekke at fangst er innmeldt og presentert på web, samt holde seg
underrettet om hvem som er kjøper av fangsten, og kan ikke starte lossing før nevnte forhold
er avklart. Mottaker er ansvarlig for veiing av fangst og utstedelse av landingsseddel, som
overføres Norges Råfisklag innen tidsfristen i forskrift av 22.12.2005 om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk (landingsforskriften). Dersom en fangst skal fordeles på flere
kjøpere, må mottaker utstede tilsvarende antall landingssedler med innveide kvanta som skal
til fordeling på hver av kjøperne. Mottaker kan ikke fristille kvanta fra lager før klarsignal om
dette foreligger på www.rafisklaget.no.
Kjøper utsteder sluttseddel i samsvar med opplysningene på innmeldingsskjema og
landingsseddel mottatt fra Norges Råfisklag. Pris på sluttseddel skal være i samsvar med
prisavtale, som forutsettes oppbevart for kontroll. Sluttseddelen overføres til Norges
Råfisklag, fortrinnsvis elektronisk, fortløpende etter mottak av landingsseddel. Det presiseres
at kjøper og mottaker står ansvarlig for at opplysningene gitt på innmeldingsskjema og
landingsseddel er korrekt. Det er ikke anledning for kjøper å delegere utstedelsen av
sluttseddel til annen kjøper.
Dersom deler av kvantum på landingsseddel blir avvist av Mattilsynet, må dette kunne
dokumenteres av kjøper i form av dokument fra Mattilsynet.
I forhold til tidligere godkjenningsprosedyre bortfaller krav pålagt kjøper vedrørende
dokumentasjon overfor Norges Råfisklag av eierskap av fisk som landes. Dette er imidlertid
informasjon som det forutsettes at kjøper innhenter fra rederi og eventuell annen eier av fangst
som landes. Kjøper bekrefter med opplysninger på innmeldingsskjema retten til kjøp av
kvantum påført skjemaet. All relevant informasjon for hver landing skal oppbevares hos
kjøper, tilgjengelig for kontrollen.
Norges Råfisklag vil ikke som tidligere utstede godkjenningsbrev til kjøper. Fangst tillates
landet når nevnte innmeldingsprosedyre er fulgt, og kan også frigis fra lager dersom ikke
annet bemerkes spesielt fra Norges Råfisklag. Det er bare i tilfeller der kjøper ikke har stilt
garanti for avgiftene at fangst ikke tillates frigitt fra lager. Dette vil i så fall fremgå på
www.rafisklaget.no.
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