
Rundskriv 
 

 

Nummer : 11/22  

Emne : Langsiktige leveringsavtaler for fangster til produksjon av 

fiskemel og fiskeolje.  

Til :  Fiskere og kjøpere av fangster til mel- og oljeanvendelse 

  

Sted  :  Bergen Dato : 09.02.22 

 

 
Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande ressursar (LOV-2013-06-21-
75) § 10, og i Norges Sildesalgslag Forretningsregler §2 og §6.2, gis det anledning til å 
inngå langsiktige leveringsavtaler mellom fisker og kjøper om fangster til fiskemel og 
fiskeolje.  
 
Avtalen må omfatte det kvantum fartøyet skal fiske av ett fiskeslag i ett kvoteår. For 
utenlandske fartøy gjelder tilsvarende det kvantum et fartøy lander i Norge i ett kalender 
år av et fiskeslag. 
 
Prisen i avtalen gjelder for hele det kvantum som leveres på avtalen. Med pris menes 
fastpris i NOK pr kg. Fastprisen kan uansett ikke være lavere enn den til enhver tid 
gjeldene dynamiske minsteprisen. Alternativt minstepris pluss ett fast tillegg. Bifangst 
betales etter bestemmelser i prisavtalen mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag. 
Avtalene må sendes til og godkjennes av Norges Sildesalgslag før fartøy starter fisket 
av arten som inngår i avtalen. 
 
Øvrige regler for langsiktige avtaler vil komme frem av vedlagte avtaleformular.  
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes                                                                 
 Ståle Eilertsen 
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LEVERINGSAVTALE OM FANGSTER TIL PRODUKSJON AV FISKEMEL OG FISKEOLJE  

FISKER: ………………………………………………        (rederi – oppgjørsmottaker) 
 
Fartøy: …………………………………………………        Reg.mrk.: ………………….... 
 
Kjøper: ………………………………………Mottakssted..……………………………….. 
 
Fiskeslag ………………………………………………  Pris/kg…………………………… 
 
Fartøyets totalkvote for angjeldende fiskeslag inneværende år: ………………………. 
 
I denne avtalen skal avtalt pris pr kg reguleres for kvalitet: JA…….    NEI….... 
 
Undertegnede er innforstått med følgende: 
 
1. Levering kan ikke finne sted før Norges Sildesalgslag har godkjent leveringsavtalen.  
 
2. Avtalen gjelder for det kvantum angjeldende fartøy har i kvote i et år av det fiskeslag som 

omfattes av avtalen. For utenlandske fartøy det kvantum fartøyet vil levere i Norge av 
den fiskeart som avtalen gjelder. I avtaleåret kan fartøy ikke inngå nye avtaler for samme 
fiskeslag.  
 

3. Ved havari eller andre alvorlige ekstraordinære tilfeller vil salgsledelsen kunne 
dispensere for å ta fangsten inn på auksjon dersom avtalepartene er enig om dette.  
 

4. Det aksepteres at inntil to kjøpere som har meldt kjøpersamarbeid i samsvar med 
forretningsreglene §10 kan dele fangst dersom fartøyet i ved den enkelte landing 
aksepterer dette. 

 
5. Leveringsavtalen skal stå tilbake for eventuelle reguleringsvedtak om dirigering, 

turkvoter, midlertidige fangstforbud eller andre bestemmelser vedtatt av hensyn til 
avtaket.  

 
6. Alle fangster skal innmeldes laget på vanlig måte i det fartøyet forlater feltet for å gå og 

losse. 
 
7. Prinsippet om lossetørn etter ankomst anlegg skal gjelde uavkortet, også for fartøyer som 

leverer på direkte leveringsavtale. Dette betyr at fartøy som leverer på slik avtale ikke vil 
gå foran ved lossing, dersom det ved samme anlegg også skal leveres fangster kjøpt på 
auksjon. 

 
8. Laget fakturerer og avregner fartøyene på vanlig måte. Det er ikke tillatt med direkte 

oppgjør til fisker, eller tilbakebetaling fra fisker til kjøper. Dette gjelder så vel i kontanter 
som i varer og tjenester. Det er heller ikke tillat med «etterbetaling» gjennom andre 
fangster omsatt mellom partene. Eventuelt forskudd må bare utbetales etter 
forhåndsavtale med laget. På forespørsel fra Norges Sildesalgslag må fisker og/eller 
kjøper kunne legge frem revisorbekreftet erklæring om at det ikke har vært økonomiske 
transaksjoner mellom partene som kan knyttes til oppgjør for levert/kjøpt fangst. 
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9. Lagets garantibestemmelser gjelder uavkortet. Dette innebærer at leveranser kan bli 

stoppet dersom det ikke er tilstrekkelig garanti. Partene har gjensidig ansvar for å se til at 
fisket og levering på avtalene planlegges i forhold til kjøpers kredittstatus. Dersom fartøy 
får fangst og kjøper ikke har gyldig betalingsgaranti anses kontrakten for brutt og 
fartøyets gjenværende kvote må omsettes i det ordinære auksjonsmarkedet.  

 
10. Pris i avtalen er bindende for parten, dog slik at den til enhver tid ikke kan ligge under 

gjeldende minstepriser. Pris i avtalen kan enten avtales som minstepris pluss et fast 
tillegg eller som en fast pris. 

 
11. Hvor annet ikke er bestemt i avtalen gjelder øvrige forretningsregler og 

omsetningsbestemmelser uavkortet. 
 
12. Dersom det oppstår brudd på, eller forutsetningene for avtalen ikke overholdes, kan 

godkjenning av denne avtale når som helst trekkes tilbake. Endringer av avtalen er ikke 
gyldig før de er godkjent av Norges Sildesalgslag. 

 
13. Eventuelt tvist mellom partene som måtte følge av at kontraktene brytes er Norges 

Sildesalgslag uvedkommende dersom annet ikke er bestemt i lagets forretningsregler og 
bestemmelser gitt medhold av disse. 

 

 
 
Sted:  ………………………………..  Dato:  …………………………… 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Fisker    Kjøper 
 
 
 
Godkjent av Norges Sildesalgslag 
 
…………/…………-…..  _____________________________ 

 
     For NSS 
Telefon:    55 54 95 00 
 
Telefon salgsavd.:  55 54 95 50  

E-mail   sildelaget@sildelaget.no 
 

mailto:sildelaget@sildelaget.no

