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Rundskriv nr 3/2013 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

OMSETNINGS-/VEIEBESTEMMELSER LEVENDEFISK
Etter henvendelse fra Fiskeridirektoratet endres bestemmelsene i rundskriv 3/2013 til følgende:
Vi viser til forskrift om regulering av fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N, avsnittet som
omhandler levendelagring av torsk, der vi refererer punkt 2 og 4-7:
2. Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet
belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntak i femte eller sjette ledd kommer til
anvendelse.
4. Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det
ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.
5. Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen
representere kvotebelastning i følgende tilfeller:
− Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som
følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller
− Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll ell er
noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker
sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll
eller noen som handler på hans vegne.
6. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har
vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår om minimum en uke lagring i
merd for å få utløst 50 % kvotebelastning. Det er et vilkår at kvotetype «bonuskvote ved
levende lagring» angis på landings- og sluttseddel.
7. Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.
I tillegg til det som framgår av refererte forskrift, vil Norges Råfisklag presisere følgende som angår
omsetningen av levendefisk:


Levendefisk som sløyes hos kjøper umiddelbart etter landing skal veies i sløyd tilstand og
omsettes som sådan.
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