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Til registrerte kjøpere
og fiskere som driver med lagring av levendefisk

LEVENDELAGRING AV FISK
Det vises til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N. Norges
Råfisklag gir på denne bakgrunn følgende bestemmelser om levendelagring av fisk.
1. Landing uten omsetning (fisker lander fisk til eid eller leid merd).
-

-

-

-

Fisker skal være registrert hos Norges Råfisklag, jfr. vedlagte registreringsskjema for
levendelagring av fisk. Skjemaet skal utfylles og innsendes Norges Råfisklag før oppstart av
levendelagring. Etter registrering får fisker tilsendt landingsseddel med registrert
nummerserie. Dette er en årlig registreringsplikt. Norges Råfisklag skal også ha beskjed
når levendelagringen opphører.
Det skal skrives landingsseddel i tråd med gjeldende forskrift om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk og Norges Råfisklags rundskriv, for hver overføring av fisk til
merd.
Landingsseddelens krav til vektavlesing og nøyaktig kvantum anses oppfylt ved at:
 Fisker fører opp antall fisk på landingsseddel.
 Fisker foretar en snittveiing av fisk på godkjent vekt.
 Antall fisk multipliseres med gjennomsnittsvekt og føres opp på
landingsseddelen som netto vekt, jfr. forskrift om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk.
Landingsseddelen skal innsendes Norges Råfisklag straks, eller senest 24 timer etter
overføringen av fisken, med mindre annet er avtalt.
Fisk som er død eller døende skal leveres til godkjent kjøper og føres på sluttseddel.
Ved rømming av fisk, jfr. forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for
62 °N, skal salgslagets kontrollavdeling i Tromsø varsles straks.
Det skal sendes inn oppgave over beholdning av fisk i merd ved årsskifte.
Ved omsetning skal sluttseddel utstedes.

2. Landing av fisk der omsetning skjer samtidig (fisken skifter eier ved overføring til merd).
-

Det skal skrives sluttseddel iht. gjeldende forskrift om opplysningsplikt ved landing og
omsetning av fisk, og Norges Råfisklags rundskriv.

3. Oppforing av villfanget fisk i merd for fiskers regning
-

Så fremt fisker vil fore fisken før den selges (må ha godkjenning hos FIDIR), skal
kvoteavregningen skje før foring starter. Det skal da følges samme prosedyre som under
pkt. 1, men før foring starter må fisken veies på godkjent vekt, og ny landingsseddel
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utstedes med eksakt vekt. Sluttseddel vil på vanlig måte bli utstedt når den oppforede
fisken selges.
4. Nasjonale bestemmelser
-

-

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N.
o Før fartøy skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det
sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region
fartøyet er hjemmehørende.
Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende.
o Fartøy skal før fiske tar til godkjennes av Mattilsynet
Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen.
o Retningslinjer for fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og
mellomlagring.

Norges Råfisklag

Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen
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REGISTRERINGSSKJEMA FOR LEVENDELAGRING AV FISK

Etternavn, fornavn

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr

Poststed

Fiskermanntallet Fartøy navn

Reg.merke

Radiokall

Antall merder

Alder
merder

Total kubikk

Alder not

Tidsperiode lagring

Størrelse merder

Type merder *

Type merde-not *

Lagringssted

Sted

Tlf. fartøy

Fangst redsk.

Posisjon lagringssted

Dato

Underskrift

Tlf. rederi

Kontaktperson rederi

* Type merder: stål/tre/plast/trampoline
* Type merde-not: knutelin/knuteløst/flaggmaske/sekskantlin(etc)

Kun til internt bruk i Norges Råfisklag
Mottatt NR
Saksbehandler NR

Godkjent NR

Seddelserie
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