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Til nøytrale fryselager, kjøpere av fryst reke, tradere

FANGSTER FRA TREDJELANDSFARTØY ILANDFØRT MED FRAKTEFARTØY
I tilknytning til landinger av fisk/skalldyr av utenlandsk opprinnelse, gjerne omlastet og landet med
fraktefartøy, finner vi grunn til å avklare følgende hjemmelsgrunnlag for førstehåndsomsetning i Norge:
Norges Råfisklag forestår førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser landet i vårt distrikt,
med hjemmel i fiskesalgslagsloven (fsl) § 8, jfr også lovens § 2. Dette gjelder for alle direktelandinger
med fiskefartøy, både norske og utenlandske, med unntak av EU-fartøy med fangst i transitt til EU-land.
Nærmere om ansvarsområde for norske fiskesalgslag, geografisk og pr fiskeslag, framgår av § 1 i
forskrift av 20.12.2013 om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar.
Videre følger det av havressursloven § 39 at «Eigaren eller brukaren av haustings- eller transportfartøy
og den som tek imot fangst, skal skrive ut ein landingssetel med opplysningar om fangsten.»
Unntatt fra kravet om førstehåndsomsetning ved landing i Norge, er viltlevende marine ressurser som er
«hausta med utanlandsk fartøy når fangsten vert ført til utanlandsk hamn», jfr fsl § 3, siste ledd.
Når det gjelder landinger av fryst fisk, skalldyr m.v. fra tredjelandsfartøy, vises til vårt rundskriv nr
4/2013. Her framgår at mottaker/fryselager plikter å sjekke at fangst er innmeldt og presentert på web,
samt holde seg underrettet om hvem som er kjøper av fangsten, og kan ikke starte lossing før nevnte
forhold er avklart. Det framgår også av rundskrivet at mottaker (nøytralt fryselager) ikke kan fristille
kvanta fra lager før klarsignal om dette foreligger på www.rafisklaget.no.
Rundskriv nr 4/2013 omhandler denne type fangster som i henhold til norsk lov skal
førstehåndsomsettes ved landing i Norge. Som nevnt gjelder dette alle fangster landet direkte fra
tredjelands fiskefartøy. I tillegg omfatter bestemmelsen slike kvanta etter omlasting til fraktefartøy.
Unntaksbestemmelsen i fsl § 3, siste ledd, er presisert av Nærings- og Fiskeridepartementet å gjelde
fangster fysisk losset til fryselager i utenlandsk havn og førstehåndsomsatt i utlandet før landing i
Norge. Begge disse betingelsene må være innfridd for at kravet til førstehåndsomsetning i Norge
bortfaller.
Vi presiserer at nøytralt fryselager har en undersøkelsesplikt i tilfeller der kjøper/transportør/agent
hevder at landing skal gjennomføres uten førstehåndsomsetning. I slike tilfeller må fryselager avkreve
skriftlig dokumentasjon som viser at begge nevnte betingelser er innfridd. Ved tvil må Norges Råfisklag
kontaktes for avklaring. Dokumentasjon arkiveres hos nøytralt fryselager tilgjengelig for kontroll.
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