Sirkulærebrev
Tromsø, 10.04.2003
Sirkulære av 22.2.2000 utgår

Til kvalfangere

REGELVERK FOR SJØLPRODUKSJON AV KVALPRODUKTER
Førstehåndsomsetning av produkter av småkval er underlagt lov av 14.12.1951 om omsetning av
råfisk (råfiskloven). Dette innebærer at kvalprodukter skal omsettes til kjøper inntatt i
Fiskeridirektoratets kjøperregister, jfr. lov av 24.6.1994 nr 34 om registrering som kjøper i første
hånd av råfisk m.v. med tilhørende forskrift av 19.9.1997. Fangstene skal veies og registreres ved
levering i h.h.t. forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, fastsatt av
Fiskeridepartementet 22.1.2003, og omsetningen skal skje i henhold til salgslagenes
omsetningsbestemmelser.
I og med at produksjon av kvalkjøtt om bord i fangstfartøy ikke er tillatt, jfr. § 3 i forskrift fastsatt
av Fiskeridepartementet 14.3.2003, er det en forutsetning at førstehåndsomsetning av
kvalprodukter, jfr. ovennevnte hovedregel, omfatter ubearbeidet kjøtt.
Unntak fra hovedregelen om omsetning av ubearbeidet kjøtt gjelder dersom fanger sjøltilvirker
fangst før førstehåndsomsetningen finner sted. Av råfisklovens § 2, 4. ledd framgår at loven ikke
er til hinder for fiskers/fangers tilvirking av egen fangst, forutsatt at slik sjølprodusert vare
omsettes i samsvar med bestemmelsene omtalt innledningsvis i dette sirkulærebrev. Norges
Råfisklag har fastsatt følgende bestemmelser for sjølproduksjon av kvalprodukter:
1.

Det vises til §6 i forskrift av 6.3.2003 nr 288 om hygiene og kontroll ved produksjon og
frambud av kjøtt av sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften): ”Virksomhet på land som først
mottar, og eventuelt nedskjærer, pakker og/eller lagrer kjøtt fra sjøpattedyr, skal oppfylle
kravene i denne forskrift og være godkjent av tilsynsmyndigheten som mottakssted og tildeles
virksomhetsnummer. Godkjent mottakssted skal i rimelig tid, og minst 14 dager før
fangstsesongen tar til, melde fra til det kommunale næringsmiddeltilsynet dersom de
planlegger å motta kjøtt fra sjøpattedyr den kommende sesong.” På denne bakgrunn plikter
fanger også å melde fra til Norges Råfisklag om planlagt sjølproduksjon og godkjent
produksjonssted, innen 14 dager før åpning av kvalsesongen. Slik melding sendes skriftlig til
lagets kontor i Svolvær.

2. Dersom Norges Råfisklag i løpet av kvalsesongen må innføre reguleringer av fangsten i
henhold til råfisklovens §§ 5 og 6, vil slike reguleringer også omfatte sjøltilvirkerne.
3. Produksjonen må utføres av vedkommende fartøys mannskap, eventuelt med innleid
produksjonskompetanse begrenset til en produksjonsarbeider.
4. Produksjonen må foregå forskriftsmessig og i lokaler som er godkjent av Statens
Næringsmiddeltilsyn, jfr. sjøpattedyrforskriften. Produksjonslokalene må eies eller leies av
fisker/fanger. Det godkjennes ikke at sjølproduksjon fra flere fartøyer skjer på samme anlegg
og/eller at sjølproduksjon foregår på kvalkjøpers anlegg.
5. Sjølproduksjon må innebære at varens holdbarhet forlenges. Pakking i egnet emballasje
anses å tilfredsstille denne bestemmelse.
Fangst som i henhold til dette sirkulærebrev skal landes for sjølproduksjon, forutsettes innveid
under inspeksjon av veterinær under lossing og umiddelbart påført Norges Råfisklag’s
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bryggeseddel, som mottas fra lagets kontor i ett eksemplar i tilknytning til landing.
Bryggeseddelen som utstedes og underskrives av fartøyets skipper og av veterinær eller
representant fra Norges Råfisklag, oversendes snarest, fortrinnsvis pr telefax, til lagets kontor i
Svolvær.
OMSETNING AV SJØLPRODUSERTE KVALPRODUKTER
Sjølprodusert fangst skal omsettes gjennom eller med godkjenning av salgslag. Normalt
innebærer dette salg til kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister.
Dersom fanger ønsker å omsette sjølprodusert fangst til annen kjøper, eventuelt direkte til
forbruker, må dette skje etter fangers/rederiets overtakelse av egen fangst. Det kreves da at rederi
står oppført i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og etter søknad til Norges Råfisklag i henhold til
lagets rundskriv nr 4/1999. Det er videre en forutsetning at også omsetningen av sjølproduserte
kvalprodukter skjer i henhold til nevnte kvalkjøttforskrift.

Norges Råfisklag
Magnar Pedersen
Ass. direktør

Willy Godtliebsen
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