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Rundskriv nr 15/2018 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

MINSTEPRIS FOR SMÅSEI UNDER 40 CM LENGSTE LENGDE
I rundskriv nr 15/2018 ble særskilt minstepris for småsei gjort gjeldende tilpasset et fiske i område
mellom 66°33’N og 62°N der minstemålet for de første 3.000 tonnene som fiskes med seinot er satt til
35 cm.
Etter henvendelse fra Sjømat Norge gjøres tilsvarende minstepriser gjeldende for småsei i nevnte
kategori omsatt i hele Råfisklagets distrikt.
Følgende minstepriser gjøres gjeldende for all omsetning av småsei mindre enn 40 cm lengste lengde,
fra og med 16. april 2018 og inntil videre:
Sei u/40 cm lengste lengde (tilstand sløyd uten hode)
Sei u/40 cm lengste lengde (tilstand sløyd med hode)
Sei u/40 cm lengste lengde (tilstand rund)

kr 4,80 pr kg
kr 4,30 pr kg
kr 3,05 pr kg

For sei under 35 cm lengste lengde videreføres bestemmelse om fri prisdannelse.
Nevnte minstepriser gjelder inntil videre og uavhengig av endringer i dynamiske minstepriser for sei
som oppdateres hver 14. dag.
I og med at dette i første rekke omfatter notfanget sei der det er innført egne minstemålsbestemmelser,
tar vi med gjeldende minstemål slik det framgår i forskrift av 22.12.2004 nr 1878 om utøvelse av fiske i
sjøen, hentet fra § 43, punkt 16, jfr også § 46, 3. ledd i forskriften:
For sei fisket med not nord for Lofoten (etter nærmere opptrukne linjer, jfr forskriften), gjelder et
minstemål på 42 cm. For notsei fisket fra Lofoten og sørover til 62°N er minstemålet 40 cm. Her
gjelder en tilleggsbestemmelse nevnt innledningsvis i dette rundskriv for de første 3.000 tonnene i hvert
reguleringsår, der minstemålet er satt til 35 cm.
Ved fiske etter sei med not i området mellom 66°33’N og 62°N er det når minstemålet på notfisket sei
er 40 cm tillatt å ha inntil 30 % sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter sei
med not nord for 66°33’N er det tillatt å ha inntil 20 % sei under minstemål i antall i de enkelte
fangster.
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