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Til småkvalfangere og registrerte kjøpere av kvalprodukter

REGULERING AV KVALFANGSTEN 2013
Etter henvendelse fra kjøper finner vi grunn til å korrigere punktet om tidligfangst som går
utenom fartøykvotereguleringen, jfr avsnittet som følger etter punkt 6.
AU legger opp til samme reguleringsopplegg som tidligere, men med økte leveringskvoter, og
med forbehold om korrigering av opplegget underveis i sesongen.
Også i 2013 tilrettelegges for leveringsavtaler mellom fanger og kjøper, jfr Råfisklagets
avtaleformular som da skal benyttes. Av hensyn til best mulig tilpassing av fangst og
kjøpsinteresse, oppfordres flåten å bruke dette omsetningsalternativet. Leveringsavtale kan
omfatte hele eller deler av et fartøys omsetningskvote, jfr. punkt 1 og 2 nedenfor.
Arbeidsutvalget i Råfisklaget har fastsatt slike reguleringer:
1. Fartøyer under 20 meter kan fange og omsette inntil 20 tonn kvalkjøtt i løpet av sesongen.
2. Fartøyer over 20 meter kan fange og omsette inntil 30 tonn kvalkjøtt i løpet av sesongen.
3. Leveringsavtale mellom kjøper og fanger omfattes også av nevnte fartøykvote.
4. Omsatt kvalkjøtt som overstiger fartøykvote, vil bli inndratt til Råfisklagets
prisreguleringsfond.
5. Fartøyer som kjøper og produserer egen fangst, jfr rundskriv nr 11/2011, og ikke deltar i den
ordinære omsetningen, er unntatt fra reguleringen.
6. Eventuell sjølproduksjon gjennomføres etter retningslinjer i Norges Råfisklag’s sirkulærebrev
av 10.04.2003. Også fangst som sjølproduseres, omfattes av fartøykvotene i punkt 1 og 2.
Fangst levert senest mandag 3. juni 2013 går utenom fartøykvotereguleringen.
Skulle påmelding og deltakelse i fangsten samt kjøpsinteressen bli vesentlig forskjellig fra det
som er forutsetningen for nevnte reguleringer, vil det kunne medføre endringer i kvotene som
framgår av punkt 1 og 2. Lavere fangstdeltakelse enn forutsatt, vil føre til at kvantumet satt av til
disse fordeles på de resterende fartøyene.
Ved eventuell stopp i fangsten vil fartøy med leveringsavtale få tillatelse til å fullføre fangsten
innenfor fartøyets kvote, jfr punkt 1 og 2, og leveringsavtale.
Frist for påmelding til fangst kommende sesong settes til 10. mai 2013.
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