Rundskriv 4/2012
10.01.2012
Rundskriv nr 6/2010 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

SAMFISKEORDNINGEN -UTFYLLING OG REGISTRERING PÅ SLUTTSEDDEL
Vi viser til § 28 i Fiskeridirektoratets forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for
62°N i 2012, som omhandler samfiske for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.
Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet
fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Dersom
samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om
bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings-/sluttseddel. Ordningen krever
påmelding som skal sendes til Fiskeridirektoratet før slikt fiske tar til og avsluttes. I periode samfiske
foregår må samfiskelaget definere hvilket fartøy som skal benyttes i fiske og landing av fangst, samt
hvilket annet fartøy som omfattes, men ikke skal benyttes i fiske i perioden. Melding fra rederi til
Fiskeridirektoratet vil bli overført derfra til Norges Råfisklag, og vi vil da legge inn i vårt
oppgjørssystem de to oppgjørsmottakerne som skal tilknyttes leverende fartøy som inngår i ordningen
så lenge samfisket foregår. Les mer om vilkår og aktivitetskrav på www.fiskeridir.no
Ved levering av fangst i samfiskeordningen må sluttseddel utfylles slik, jfr forklaring nedenfor.
I rubrikken Fisker skal registreres person/firma som skal ha oppgjør for levert fangst. Dersom fisker
A og B samfisker, må de ved levering bli enige om hele fangsten skal registreres på fisker A, eller
hele fangsten registreres på fisker B, eller en eller annen prosentvis fordeling av fangsten. I de
tilfellene fangsten deles, må det skrives to sluttsedler.
Det er videre viktig at det i rubrikken Fiskefartøy (registreringsmerke) føres fartøy som benyttes i
fiske og levering av fangst, mens det i rubrikken Reg.merke kvotefartøy skal registreres fartøy som
skal kvoteavregnes.
Vi presiserer at det er en forutsetning at begge rubrikkene (Fiskefartøy og Regmerke kvotefartøy)
fylles ut for at en fangst skal registreres som samfiske.
Norges Råfisklag har i samarbeid med systemleverandørene endret den elektroniske seddelen slik at
samfiske er blitt eget fartøytype fra i år. Ved samfiske skal det krysses av for samfiske på seddel. Ved
bruk av feltet kvotefartøy er det obligatorisk å benytte et av feltene for fartøytype.
Ved manuell utfylling av seddel skal seddel påføres manuelt «Samfiske» på et egnet sted.
I eksemplet nedenfor inngår fiskerne Ola Olsen og Per Persen i samfiske. Førstnevnte er eier av
fartøyet N-1-N og sistnevnte eier fartøyet N-2-N. De to er registrert i samfiskeordningen hos
Fiskeridirektoratet og skal drive fiske med N-1-N. I øverste tilfelle kvoteavregnes også fartøy N-1-N
og oppgjør går til fartøyets eier Ola Olsen. I nederste tilfelle kvoteavregnes N-2-N og fartøyets eier
Per Persen er oppgjørsmottaker.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Charles A. Aas

