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Vedlegg 4 

 
AUKSJON AV FRYST FISK FRA UTENLANDSKE FARTØY 
 
Norges Råfisklag kan tilby lagerauksjon av fryst fisk fra tredjelandsfartøy etter 
følgende regelverk, fra fryselager beliggende i lagets distrikt. Det generelle 
grunnlag for lagets omsetning, jf. fiskesalgslagsloven § 101, jf. forskrift 20.12.2013 om 
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, gjelder også for 
omsetning omtalt i dette rundskriv. Norges Råfisklag’s forretningsregler får 
anvendelse for all førstehåndsomsetning. 
 
Det vises videre til forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. 
 
Regelverket gjelder også for auksjon av fangster fra fartøy registrert i EØS-
området, men da uten krav til landing til godkjent grensekontroll, jf. forskrift2. 

Definisjoner 
▪ Tredjelandsfartøy er fartøy som er registrert utenom EØS-området. 
▪ Lagerauksjon er definert som auksjon gjennomført av Norges Råfisklag 

etter at fangst er lagt inn på nøytralt lager.  
▪ Nøytralt fryselager. Fryselager godkjent av Norges Råfisklag for mottak av 

fryst fisk beregnet for videresalg på auksjon m.v. Nøytralt fryselager er 
ansvarlig for innveiing av fangster fortløpende under landing og utstedelse 
av Råfisklagets landingssedler og innrapportering av fangstkvantum til 
Norges Råfisklag umiddelbart etter at landing er avsluttet. 

▪ For fryst fisk fra tredjelands fartøy stilles krav om at fangst skal landes til 
godkjent grensekontroll2. Dette innebærer at slik landing må knyttes til 
importør, som plikter å innrapportere fangst etter regelverk i omtalte 
forskrift, og for øvrig har ansvar for fangsten som framgår av forskriften. 
Norges Råfisklag kan etter forespørsel fra rederi påta seg rollen som 
importør, men da etter avtale med rederi hvor det klart framgår at Norges 
Råfisklag ikke er eier av fangsten og at det er rederiet som reelt sett er 
ansvarlig for de ulike kostnader forbundet med innføringen av fangsten. 

▪ Merverdiavgift. Skattedirektoratet har avklart overfor Norges Råfisklag at 
det for omtalte fangster skal oppkreves merverdiavgift med 11,11 % i 
medhold av merverdiavgiftsloven §5-8 ved slike lagerauksjoner. Dette 
innebærer at utenlandsk rederi som leverer fangst må motta sitt oppgjør 
fra Norges Råfisklag til firma som er registrert i det norske 
avgiftsmanntallet for denne omsetningen. 

▪ Kjøper som kan by på Norges Råfisklag’s lagerauksjoner, må være norske 
firma innført i det norske kjøperregisteret med godkjenning for kjøp 
gjennom Norges Råfisklag. 

 
1 Lov av 21. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar 
(fiskesalgslagslova) 
2 Forskrift av 18. oktober 1999 nr 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt m.v. av animalske 
næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse m.v. fra tredjeland. 
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▪ Oppgjør for fangst som omsettes på auksjon skjer gjennom Norges 
Råfisklag, som innebærer at disse fangstene omfattes av lagets etablerte 
garantiordning. 
 

1. INNMELDING AV FANGST TIL NORGES RÅFISKLAG 
Fartøyer fra tredjeland som skal losse fangst til lager med sikte på etterfølgende 
auksjon i regi av Norges Råfisklag, må i god tid, minimum 3 døgn før landing 
melde til Norges Råfisklag på telefon 77660100 eller e-post.   
 
Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må 
innmelding skje senest to dager før helg/helligdag. 
 
Innmeldingen skal inneholde oversikt over sortering, kvantum og lossested. 
Innmelding av fangst for auksjon godtas fra skipper om bord, men må bekreftes 
av reder og/eller agent. 
 
Eventuelle endringer/avvik i forhold til opprinnelig innmelding, må umiddelbart 
meddeles Norges Råfisklag. 
 

2. LOSSESTED 
Lossested må være nøytralt fryselager som er godkjent veterinær 
grensekontrollstasjon (GK). Kontrollgebyr og eventuelle øvrige utgifter som 
påløper fra GK/lagersted, jf. begrensning inntatt i punkt 3 nedenfor, belastes 
rederiet v/norsk agent.  Dette gjelder også dersom fangst avvises av GK. 
 
Norges Råfisklag skal underrettes om lossested samtidig som fangst innmeldes. 
Oversikt over aktuelle lagersteder kan fås ved henvendelse til laget. Straks fartøy 
er ferdig losset, skal losseansvarlig ved lagersted fylle ut landingsseddel, som 
underskrives av fisker/leverandør og representant fra lagersted. Mottaks-
/lagersted og fisker/leverandør er ansvarlig for forskriftsmessig innveiing og 
utfylling av landingsseddel, jfr. forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og 
sluttseddel nevnt innledningsvis i dette rundskriv. Landingsseddelen danner 
grunnlaget for de kvanta og de sorteringer som skal auksjoneres. Landingsseddel 
oversendes elektronisk Norges Råfisklag snarest.  
 

3.  VEIING/TINEPRØVER 
Fangstene auksjoneres med basis i fangstsortering foretatt om bord i fartøy, 
fortrinnsvis slik at vektprøver for fastsettelse av gjennomsnittsvekt er tatt om bord 
før innfrysing. Etter behov, for bedre beskrivelse av fangst-/fiskestørrelse, vil laget 
anmode nøytralt fryselager om under lossing å ta ut tineprøver for kontroll av 
sortiment, der fiskeslag og antall blokker utpekes av laget etter samråd med 
rederi/agent. 
 
Avtalt pris for ombordfrosne produkter gjelder for levert vekt uten fratrekk for 
vann. Det er en forutsetning at varene skal være innfrosset om bord etter 
forsvarlig avsiling etter vasking og uten tilsetting av noen form for glasering. 
Dersom det ved levering oppstår tvist om vanninnhold, må dette beregnes på 
grunnlag av prøver som tas ut etter avtale mellom leverandør og kjøper. 
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4. UTGIFTSFORDELING REDER/KJØPER 
Kontrollkostnader i forhold til GK dekkes fullt ut av rederiet gjennom sin norske 
representant/agent. Kostnader forbundet med lossing, innkjøring av fangst på 
lager, lagerleie m.v. fordeles mellom rederi og kjøper etter bestemmelser listet 
opp i dette rundskriv vedlegg 1, punkt 3. 
 
Auksjonsprosedyre, herunder oppgjørsrutiner og reklamasjonsregler, framgår av 
nevnte vedlegg 1, punktene 4, 6 og 7. 
 
 
Norges Råfisklag 
 
 
Charles A. Aas 
Avd.direktør omsetning       Sara Izquierdo 


