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Til registrerte kjøpere
og fiskere som driver med levendelagring

LEVENDELAGRING AV TORSK, PÅMELDING OG SEDDELFØRING
Det vises til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N og forskrift om
landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Norges Råfisklag gir på denne bakgrunn følgende
bestemmelser om levendelagring av torsk.
1. Påmelding
- Fisker/fartøy skal være påmeldt ordningen for levendelagring av torsk hos Norges
Råfisklag, jfr. vedlagte registreringsskjema. Skjemaet skal utfylles og innsendes Norges
Råfisklag før oppstart av levendelagring. Fartøy som har sendt inn registreringsskjema
tidligere kan sende epost til salg@rafisklaget.no og melde seg aktiv ved deltakelse
påfølgende år dersom det ikke er noen endringer i forhold til tidligere innsendte skjema
2. Generelt om s eddelføring
For å oppnå kvotebonus på levende torsk må fangsten registreres på landingsseddel før det kan
skrives sluttseddel. Det er et vilkår om minimum tre uker lagring i merd for å få utløst kvotebonus.
Ved føring av landingsseddel skal det påføres godkjennings -nr. for den lagringsmerden som fisken
settes i. Dette nr. utstedes av Norges Råfisklag. Fangster med levende torsk skal føres på egne
landings-/sluttsedler hvor det benyttes kvotetype «Levendebonus» og levering «MERD». Ved
føring av sluttseddel skal det refereres til landingsseddelnummeret, hvor det må være dekning for
det kvantumet som omsettes. Kvantumet på en landingsseddel kan deles opp i flere sluttsedler.
3. Landing uten oms etning (fis ker lander fis k til eid eller leid merd).
- Det skal skrives landingsseddel for hver overføring av fisk til merd.
- Landingsseddel skal sendes inn elektronisk. Dette gjøres via «dine sider» på
www.rafisklaget.no.
- 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
 Alternativt kan godkjent bomvekt benyttes
- Landingsseddelen skal innsendes Norges Råfisklag straks 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 skal Norges Råfisklags kontrollavdeling varsles straks.
- Ved omsetning skal sluttseddel utstedes.
- Fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må omsettes og slaktes eller
overføres til akvakulturanlegg. Ved overføring til akvakulturanlegg skal fisken omsettes.
- Etter 4 uker skal fisken tilbys fôr.

4. Landing av fis k der oms etning s kjer s amtidig (fis ken s k ifter eier ved overføring til
merd).
- Det skal skrives landingsseddel og deretter sluttseddel hvor det refereres til
landingsseddelnr. Det gjøres på nytt oppmerksom på vilkår om minimum tre uker lagring i
merd for å få utløst kvotebonus.
5. Flytting av fis k s om ikke er oms att
- Dersom fisk som ikke er omsatt flyttes, skal Norges Råfisklag varsles før flyttingen finner
sted. Varsel om flytting sendes på epost til salg@rafisklaget.no
- Dersom ikke-omsatt fisk flyttes og kjøper er kjent skal fisken omsettes og sluttseddel
utstedes.
6. Nas jonale bes temmels er
- 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.
- Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)
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* Type merder: stål/tre/plast/trampoline
* Type merde-not: knutelin/knuteløst/flaggmaske/sekskantlin(etc)
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Mottatt NR
Saks behandler NR

Godkjent NR

Seddels erie

