Rundskriv nr 26/2001
Tromsø, 18.10.01
Rundskriv nr 38/1997 utgår
Til fiskere, kjøpere og nøytrale fryselager

LANDING AV FISK, SKALLDYR M.V. FRA NORSKE FISKEFARTØY UTENOM
ANLEGG TILHØRENDE KJØPER I KJØPERREGISTERET (NØYTRALE
FRYSELAGER) – GENERELLE BESTEMMELSER
I henhold til råfisklovens § 2 skal all førstehåndsomsetning av fisk som landes i Norge eller eventuelt fra norske
fartøyer i utlandet, skje gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon for fiskere. For fisk underlagt
fiskesalgslagenes omsetning landet i Norges Råfisklags virkeområde, innebærer dette i alminnelighet landing til
og sluttseddelføring hos anlegg tilhørende kjøper innført i kjøperregisteret, jfr. lov 24.6.1994 nr 34 om
registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. med tilhørende forskrift av 19.9.1997.

I følgende tilfeller godkjennes fisk landet i lagets distrikt til nøytrale fryselager, d.v.s. anlegg
som ikke er innført i kjøperregisteret, men med godkjenning fra Fiskeridirektoratet og Norges
Råfisklag for mottak av aktuell fangst. For norske fartøyer gjelder følgende bestemmelser:
1. LAGERAUKSJON. Når fartøy/rederi ønsker lagets medvirkning til auksjon av fangst fra
lager, jfr. rundskriv nr 16/2000.
2. OVERTAKELSE AV EGEN FANGST. Når fartøy/rederi ønsker å selge til kjøper som
ikke er innført i kjøperregisteret i lagets distrikt. Dette kan gjøres i form av overtakelse av
egen fangst, jfr. rundskriv nr 4/1999. Det er en forutsetning at fartøy/rederi som søker å
overta egen fangst, er innført i Fiskeridirektoratets kjøperregister.
3. SALGSAVTALE/KONTRAKT. I tilfeller hvor det er gjort salgsavtale/kontrakt mellom
rederi og kjøper (i kjøperregisteret). Prisavtale/kontrakt forelegges lagets kontor ved
innmelding av fangst. Oppgjør for fangst går gjennom Norges Råfisklag som også
besørger garantistillelse fra kjøper.
4. ETTER KJØPERS ØNSKE. Når kjøper av fangst ikke har lagerkapasitet eller av andre
grunner ikke kan motta fangst direkte til sitt anlegg. Kjøper må i så fall søke Norges
Råfisklag om godkjenning til å ta på land slik fangst utenom eget anlegg.
Henvendelser som gjelder punktene 1-3 stiles til
 lagets kontor i Svolvær hva angår fisk, og til
 lagets kontor i Tromsø hva angår reke (spesielle bestemmelser gjelder pr dato for frossen
industrireke, jfr. rundskriv nr 12/2001 og sirkulærebrev datert 18.5.2001).
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Henvendelser vedrørende punkt 4 stiles til det av lagets kontorer som kjøper geografisk hører
innunder.
I alle tilfeller innebærer landing til nøytralt fryselager at forhåndsgodkjenning fra Norges
Råfisklag må innhentes i samsvar med gjeldende regelverk, jfr. rundskriv nr 16/2000
(auksjon) og nr 4/1999 (overtakelse av egen fangst).
Det presiseres at dette gjelder landing i lagets distrikt til anlegg som ikke er innført i
kjøperregisteret, men som er utstyrt med spesiell landingsseddel autorisert av laget. Mottaks-/
lagersted er ansvarlig for forskriftsmessig innveiing. Landingsseddel som skal utstedes av
lagersted umiddelbart etter landing og underskrives av fisker og representant fra lagersted,
skal oversendes laget umiddelbart etter utstedelse. Fisker og mottakssted er ansvarlig for
korrekt utfylling og rettidig innsending av landingsseddel, som så vil danne grunnlag for
lagets videre oppfølging.
Dette rundskriv sammen med rundskriv nr 27/2001 erstatter rundskriv nr 38/1997.

Norges Råfisklag
Trygve Myrvang
Adm. direktør

Willy Godtliebsen
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