Rundskriv nr 1/2004
Tromsø, 14.01.2004
Rundskriv nr 38/1999 utgår

Til fiskere og godkjente kjøpere

PRAKSIS VED INNDRAGING AV VERDI AV ULOVLIG FANGST

Vi viser til §§ 7 og 11 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.
Dette rundskrivet omfatter fartøyer som ved levering overskrider sin kvote eller
overskrider tillatt bifangstprosent. Norges Råfisklag har under utvikling systemer som
iverksetter inndraging av fangstverdi straks kvote/bifangst overskrides, men dette vil ikke
være på plass inneværende år. Dette innebærer at vedtak om inndraging av fangstverdi
ved kvote-/bifangstoverskridelser vil komme lenge etter aktuell levering av fangst.
Fiskere som ønsker å gjøre opp for slike overtredelser straks etter levering av fangst, må
gjøre kjøper oppmerksom på dette ved levering. Følgende bestemmelser må deretter
følges:
1. På sluttseddel avkrysses i rubrikken ”Ulovlig fangst”. For fangst som inneholder
både lovlig og ulovlig kvantum, må to sedler utstedes der bare overskridelsen føres
på seddel som krysses av for ulovlig fangst. I slike tilfeller skal størrelses-/kvalitets/prissammensetning ha lik fordeling på de to sedlene. Forskudd kan ikke utbetales
for kvanta påført slik seddel.
2. Norges Råfisklag vil for sluttsedler med nevnte anmerkning utstede vanlig faktura
til kjøper, men fangstverdien vil bli overført konto for prisreguleringsfond hos
laget. Hele fangstverdien påført slik sluttseddel vil dermed bli inndratt.
3. Dersom fisker i henhold til forskrift av 5.10.2001, jf. Fiskeridirektoratets J-1982001, mener seg berettiget til 20 % av fangstverdien som følge av at fisker anser
fangsten åpenbart utilsiktet, må fisker sende kopi av seddelen med tilhørende
skriftlig forklaring over til Norges Råfisklag dersom det er snakk om
kvoteoverskridelse. Dersom overskridelsen gjelder større bifangst enn tillatt, skal
slik skriftlig henvendelse sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region
overtredelsen har skjedd. Behandling av slike saker foretas av lagets
kontrollavdeling eller Fiskeridirektoratet, og dersom henvendelsen imøtekommes
vil Norges Råfisklag deretter overføre til fisker 20 % av inndratt fangstverdi.
Vi gjør oppmerksom på at fisker ved å unnlate å følge nevnte prosedyre, vil måtte påregne
inndraging av verdi av ulovlig fangst i ettertid.
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