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Til rederier med torsketrålere med leveringsplikt

PRISGRUNNLAG FOR TORSKETRÅLERE MED LEVINGSPLIKT
Jfr. forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, endret 5.
mars 2010. Forskriftens § 5 gjengis i sin helhet:
§ 5 Fastsetting av pris
Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet
fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk eller fryst) på auksjon
eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted i Norges Råfisklags distrikt.
Fangst som er omsatt under ordningen med leveringsplikt for torsketrålere eller
distriktskvoteordningen holdes utenfor beregningsgrunnlaget for prisfastsettelsen.
Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten
utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder
dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 tredje til femte ledd. Den prisen
som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.
Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom fangsten leveres til fartøyeierens eget
anlegg.
Hvis ingen bedrift i regionen kjøper fangsten, kan råstoffet tilbys på det åpne markedet. Fangster
som av denne grunn blir solgt utenfor regionen, skal regnes med ved beregningen av om
leveringsplikten i henhold til § 4 er oppfylt.
Norges Råfisklag har laget en rapport tilpasset paragraf 5, 1. ledd, jfr
http://www.rafisklaget.no/portal/pls/portal/PORTAL.RPT_VAREPRISER_LEVERINGSPLIKT.sh
ow. Rapporten er basert på omsetning av trålråstoff av torsk/hyse gjennom Norges Råfisklag i
aktuell kategori siste 14 dager, der følgende kvanta er holdt utenfor:
Kvanta solgt til tilgodesett kjøper i samsvar med leveringsplikt, og
kvanta omsatt til fartøyeiers eget anlegg.
Med nevnte fratrekk inneholder rapporten både kvanta omsatt på åpen auksjon og kvanta omsatt
etter direkteavtale mellom rederi og kjøper (kontrakt).
Rapporten oppdateres daglig. Dersom vi ikke har hatt omsetning av aktuell vare siste 14 dager,
skal tidshorisonten for omsetning utvides, uke for uke til vi når et kvantum på minimum 10 tonn
av aktuell vare, men ikke utover siste seks ukers omsetning.

For fryst fisk som omsettes fra lagersted på land, er det gjennomsnittspris siste 14 dager fram til
lossedato som gjelder. For ferskfisk er det gjennomsnittspris beregnet to dager før lossing som
skal være utgangspunktet, dersom formalitetene tilknyttet omsetningen ønskes avklart før fangst
losses.
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