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Til fiskere og registrerte kjøpere

ENDRING OMSETNINGSKVOTE I HYSEFISKET MED KONVENSJONELLE
REDSKAPER.
Etter henvendelse fra næringen gjøres følgende endring i reguleringen innført fra og med i dag:
For perioden fredag 4. mars 2016 kl 00.00 til søndag 13. mars 2016 kl 24.00 gjelder
omsetningskvote på 60 tonn rundvekt hyse for fartøy med største lengde minst 21 meter, og
tilsvarende 40 tonn for fartøy mindre enn denne størrelsesgrensen.
For ordens skyld gjentas hele reguleringsteksten med nevnte endring:
Med hjemmel i § 13 i fiskesalgslagsloven innfører arbeidsutvalget i Norges Råfisklag fra og med 4.
mars 2016 ukekvoter for fartøy som fisker og leverer fersk hyse tatt på konvensjonelle redska per.
Ukekvotene er satt til 30 tonn hyse i rundvekt for fartøy med største lengde minst 21 meter og 20
tonn for fartøy mindre enn denne lengdegrensen. For perioden fredag 4. mars 2016 kl 00.00 til
søndag 13. mars 2016 kl 24.00 gjelder omsetningskvote på 60 tonn rundvekt hyse for fartøy med
største lengde minst 21 meter, og tilsvarende 40 tonn for fartøy mindre enn denne
størrelsesgrensen. Dersom kjøper har fastsatt lavere kvoter, må leverende fartøy forholde seg til
kvotene fastsatt av kjøper. Fiskerne må tilpasse fiske og leveranser etter kjøpernes etterspørsel,
og ingen må starte fisket uten avtale med kjøper om levering.
AU presiserer at grunnlaget for slike kvoter er leveringsdato for fangst på sluttseddel, fra mandag
kl 00.00 til søndag kl 24.00. For første reguleringsperiode gjelder kvota for leveranser fra fredag 4.
mars 2016 kl 00.00 til søndag 13. mars 2016 kl 24.00. Kvoteoverskridelser vil føre til inndraging
av fangstverdi i h.h.t. Fiskesalgslagsloven kapittel 7. Av kvalitetshensyn presiseres at det enkelte
fartøy, i samråd med kjøper, i tillegg til fangstbegrensningen i form av ukekvoter må tilpasse sin
fisketakt for å sikre forsvarlig fangsthåndtering og derav leveranser av kvalitetsfisk.
Reguleringen gjelder inntil videre og vil bli vurdert fortløpende avhengig av fiske og marked.
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