Rundskriv nr 3/2013
07.02.2013
Rundskriv nr 10/2006 utgår

Til registrerte kjøpere og fiskere

OMSETNINGS-/VEIEBESTEMMELSER LEVENDEFISK

Vi viser til forskrift om regulering av fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N, avsnittet
som omhandler levendelagring av torsk, der vi refererer punkt 2 og 4-7:
2. Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på
vanlig måte, hvis ikke unntak i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse.
4. Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet
landingsseddel for fisken tidligere.
5. Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere
kvotebelastning i følgende tilfeller:
− Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av
naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller
− Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som
handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er
årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.
6. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal
settes i mellomlagringsmerd.
7. Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

I tilknytning til refererte paragraf vil Norges Råfisklag presisere følgende som angår
omsetningen av levendefisk:
I.
II.

Levendefisk som sløyes hos kjøper umiddelbart etter landing skal veies i sløyd
tilstand og omsettes som sådan.
Levendefisk som etter omsetning oppbevares levende hos kjøper, veies rund og
påføres sluttseddel med innveid rundvekt. Det gis anledning til justering av
innveid kvantum etter uttak av prøver for sløying, for korrigering av ”avvik som
følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon”. Det er en
forutsetning at både leverende fartøy og kjøper er representert under
prøvetakingen. Korrigert kvantum finnes ved beregning av faktor fra rundvekt til
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sløyd/hodekappet fisk og sammenstille denne med faktor som Fiskeridirektoratet
bruker i kvotesammenheng1.
Avviket som framkommer under prøvetakingen nevnt i punkt II kan ikke være større enn den
begrensning som framkommer av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for
62 °N. Skjema (jfr vedlegg) hvor prøveresultatet framkommer, skal underskrives både av leverende
fartøy og kjøper, og oppbevares sammen med sluttseddel.

Norges Råfisklag

Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen

1

Eksempel: 1.600 kg innveid rund torsk. Uttatte prøver viser omregningsfaktor fra rund til sløyd/hodekappet
vekt på 1,6. Fiskeridirektoratets tilsvarende faktor er 1,5. Korrigert vekt som føres på sluttseddel beregnes slik:
(1.600 kg/1,6)x1,5 = 1.500 kg.
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Vedlegg til rundskriv nr 3/2013

PRØVESKJEMA FOR VEIING AV LEVENDEFISK
Jfr. punkt II i rundskriv nr 3/2013.
Fartøynavn/-reg.nummer
Radiokallesignal
Sluttseddelnummer
Dato

Prøve nr

Vekt rund
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Sum/snitt

Underskrifter:
Kjøper:

Ansvarlig leverende fartøy:
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