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Rundskriv nr 23/2018 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

MINSTEPRISER FOR SJØLTILVIRKET TØRRFISK OMSATT FOM. 24. JUNI 2019 OG
INNTIL VIDERE
Følgende minstepriser gjelder for sjøltilvirket tørrfisk som omsettes fra og med 24. juni 2019 og inntil
videre (minstepriser er oppgitt i kroner pr. tørrfiskkg):

Fiskeslag/sortering

Minstepris
pr kg

Torsk, rund, prima over 600 gram
Torsk, rund, prima 400 - 600 gram
Torsk, rund, prima 200-400 gram

140,130,105,-

Andre sorteringer
Torsk, splitt (prima) o/50 cm tørrfiskmål
Torsk, splitt (prima) u/50 cm tørrfiskmål

135,105,-

Torsk, rund b-kvalitet o/50 cm
Torsk, rund b-kvalitet u/50 cm
Torsk, splitt b-kvalitet
Torsk, frostskadet (fosfisk)

90,65,53,53,-

Brosme, tørket
Sei, tørket
Hyse, tørket
Lange, tørket

55,45,50,50,-

Offal (sterkt kvalitetsforringet tørrfisk)
Vrak
Tørrhau av torsk (cuts)
Tørrhau av sei

20,16,13,6,-

Alle prisene gjelder løs vare. For bunting/innsying/pakking skal det avtales tillegg i prisen.
Fisker/sjølprodusent bes ta kontakt med Norges Råfisklag før levering skjer. Eksportører som driver
innsamling av sjøltilvirket tørrfisk med båt eller bil i bestemte distrikter, der sortiment som nevnt
ovenfor inngår, bes også ta kontakt med Råfisklaget før innsamlingstur starter.
Råfisklaget har laget en avtale som kjøper og fisker kan ta i bruk i forbindelse med omsetning av
sjøltilvirka tørrfisk. Avtalen kan for eksempel brukes ved forhåndsinspeksjon, eller før lasting tar til
på avhentingssted. Det er en forutsetning at kjøper har inspisert kvantum før avtale inngås, og at
avtalen bygges på sortering partene er enig om. Vi forutsetter at avtalen danner grunnlag for

sluttseddel, uten særlige avvik i pris eller sortering. Eventuelle avvik må begrunnes i forhold som ikke
var mulig å kontrollere på forhåndsinspeksjonen. Avtalen kan lastes ned fra
http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Salgavfangst/Salgstjenester, eller fås tilsendt.
Kjøper skal skrive ut sluttsedler fortløpende ved avhenting, enten elektronisk eller ved hjelp av
reserveløsning og blanke sluttseddelformular.
Det presiseres at kjøper forplikter seg til å avta alle fiskeslag/sortiment/kvaliteter som innehas hos den
enkelte sjøltilvirker, jfr. § 18 i Råfisklagets forretningsregler, dersom ikke fisker ønsker å dele opp sitt
kvantum for salg til flere kjøpere.
Fiskere og fritidsfiskere som ilandfører fisk for tørrfiskproduksjon, skal fortløpende sende oppgave
over kvantum og fiskeslag, jfr. rundskriv nr 35/2018.
For øvrig vises til krav fra Mattilsynet om godkjenning av tørrfiskprodusenter.
Norges Råfisklag står til tjeneste vedrørende priser på tørrfisk og opplysninger om kjøpere som viser
interesse for kjøp av tørrfisk.
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