Rundskriv
Nummer

: 16/13

Emne

: Omsetningsmessige pålegg i tilknytning til låssetting og
samfiske.

Til

: Kjøpere, føringsfartøyer og fartøy som låssetter/samfisker.

Sted

: Bergen

Dato : 19.06.2013

Innledning.
Norges Sildesalgslag og Fiskeridirektoraret har i vår hatt en gjennomgang av rutinene ved
opptak, føring og levering av låssatt fisk. Dette har resultert i at kjørereglene for
føringsoperasjoner som en prøveordning for resten av 2013 vil bli endret. Hovedformålet med
den nye ordningen er å samle aktuelle brønnbåter/fiskefartøyer for føringsoperasjoner i en egen
«pool for føringsfartøy». Videre er det i utgangspunktet kun fartøyer som er plasserte i denne
«poolen» som skal kunne nyttes til føring. Aktuelle brønnbåter/fiskefartøyer vil bli gitt
nødvendige dispensasjoner fra Fiskeridirektoratet for den aktuelle perioden og bli innplasserte i
nevnte «pool». Fartøyene i «poolen» vil videre bli underlagt ulike vilkår avhengig av de
kriteriene fartøyene oppfyller.
For nærmere informasjon i denne sammenheng vises det til Regeloversikt med veiledning for
fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst i 2013. Denne vil bli kunngjort i løpet av
uke 25 og vil være tilgjengelig på både Fiskeridirektoratets og Norges Sildesalgslag sin
hjemmeside. Se også vedlagte oversikt over aktuelle kategorier av føringsfartøyer utarbeidet av
Norges Sildesalgslag i denne sammenheng.
OBS:

Involverte i låssatt fisk både på fisker- og kjøpersiden bes om å gjøre seg kjent med
denne regeloversikten.

Fiskers fangstinnmelding.
Med henvisning til Norges Sildesalgslag sine Forretningsregler § 8.1 heter det følgende med
referanse til låssatt fisk:
Låssatt fisk skal innmeldes så snart fangsten er sikret i pose/lås. Fisk som holdes
på siden av fartøy blir ikke ansett som låssatt.
Norges Sildesalgslag vil understreke betydningen av at nevnte bestemmelse overholdes.

Salg og opptak av låssatt fisk.
I de tilfeller at fisker ikke selv er i posisjon til å føre låssatt fisk til kjøpers anlegg skal
brønnbåter/fiskefartøy nyttes til føringsoperasjoner. Nærmere beskrivelse av
brønnbåter/fiskefartøyer fremgår av ovennevnte Regeloversikt.
Forut for opptak og levering av låssatt fisk utarbeider Norges Sildesalgslag en opptaksliste for
den aktuelle føringsoperasjonen basert på aktuelle salg. Denne sendes til
brønnbåt/føringsfartøy og Fiskeridirektoratet (FMC). Blir det foretatt endringer på denne listen
sender Norges Sildesalgslag en oppdatert opptaksliste til FMC.
OBS!

Låssatt fisk må aldri leveres til brønnbåter/føringsfartøy uten at låset/fangsten er
innmeldt til Norges Sildesalgslag og videre at låset/fangsten fremkommer på
Norges Sildesalgslag sin opptaksliste for den aktuelle føringsoperasjon.

Ved opptak av låssatt fisk skal det skrives ut sluttseddel med kvantum, herunder eventuelt
utkastkvantum og bifangstkvantum. Bestemmelse av sortiment/gjennomsnittsstørrelse skal
videre foretas ved opptak.
OBS!

Endelig pris for fangsten skal fremgå av sluttseddel som skal signeres av fisker og
representatnt for kjøper (skipper på brønnbåt/føringsfartøy). Vi gjør i denne
sammenheng spesielt oppmerksom på at en eventuell prisendring (fra auksjonspris
til endelig pris) for makrell med bakgrunn i avvik mellom innmeldt
gjennommsnittsstørrelse og gjennomsnittsstørrelse registrert ved opptak skal
fremkomme på sluttseddelen.

(Vi gjør oppmerksom på at noen få mindre føringsfartøyer unntas fra bestemmelsene om å
skrive sluttseddel ved opptak fra lås.)

Levering av låssatt fisk og sluttseddelføring.
Etter veiing på mottaksanlegget skrives det ut landingsseddel.
-

Ved opptak av låsfangster med føringsfartøyer blir kvantum på sluttseddel i prinsippet
gjenstand for korrigering basert på forholdstallet mellom sluttseddelkvantum ved opptak
og landingskvantum. Dette prinsippet gjelder pr art (dvs for hovedfiskeslag og eventuelle
bifangster).
OBS!

-

Vi gjør oppmerksom på at avvik inntil +/- 2 % mellom
sluttseddelkvantum og landingskvantum ikke utløser
kvantumsendringer på sluttseddel. Ved avvik på mer enn +/- 2 % vil
derimot kvantumstall bli gjenstand for forholdsmessig korrigering.

Ved opptak av låsfangster med brønnbåter blir endelig sluttseddel utskrevet på feltet.
Sluttseddel blir i dette tilfellet ikke gjenstand for endringer/korrigering basert på
landingskvantum.

Vi vil spesielt også gjøre oppmerksom på at ved samfiske må fiskerne påser at
kvantumsfordelingen mellom de respektive fartøyene som inngår i samfiskelaget blir i henhold til

omforent forståelse når sluttseddel utskrives på feltet. Dette for å forebygge for eventuelle
korreksjoner i ettertid som er både tids- og arbeidskrevende og til tider kompliserte.

SMS-varsling ved korigert sluttseddel.
Fisker vil innen kort tid bli sendt sms-melding fra Norges Sildesalgslag om korrigert
kvantum (av hovedfiskeslaget) dersom avviket mellom sluttseddelskvantum og
landingskvantum er på mer enn +/- 2 %. Pr i dag er ikke denne ordningen på plass, men
dette vil være en prioritert oppgave hos oss.

Sluttord.
Vi oppfordrer avslutningsvis alle involverte i låssettings- og føringsaktiviteter om å
etterkomme de nye kjørereglene relatert til opptak, føring og landing av låsfangster.
Herunder at de omsetningsmessige forhold som er trukket frem i dette rundskrivet
etterleves både av fisker og kjøper.
Etter årsslutt vil ordningen med en egen «pool for føringsfartøy» bli gjenstand for en
evaluering. Vi vil derfor komme tilbake med merinformasjon om kjørereglene på området
for 2014 på et senere tidspunkt.
Vi ønsker til slutt låssettere/samfiskere, involverte brønnbåter/fiskefartøyer og aktuelle
kjøpere av låssatt fisk lykke til med 2013-sesongen.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes
Roald Oen

Kopi:
FHL-Ålesund
Norges Fiskarlag
Sør-Norges Fiskarlag
Nordmøre Notfiskarlag
Nordland Sildfiskarlag
Sildelaget Nord
Fiskeridirektoratet

Ja, forholdsmessig
Ved landing til mottak

Ja, forholdsmessig

Nei

Ved opptak

Kan blande
Ved opptak
Nei, sluttseddel er
endelig
Ved landing til mottak

Kan blande

1: Brønnbåter med
måleutstyr godkjent
av Justervesenet

Ikke direkte, hver tank
veies for seg

Ved opptak
Ja, etter innveiing av
hver tank
Ved landing til mottak

Krav til separate tanker

3. Fartøy uten
måleutstyr

Alle kategorier ovenfor trenger dispensasjon fra veiebestemmelsene for å oppfylle regelverket fullt ut.
Fartøy som får dispensasjon i denne sammenheng vil få den for resten av 2013.
Føringsfartøy som skriver sluttsedler ved opptak, må også fylle inn riktig størrelse og pris, evt. også bifangst.
Partene oppfordres til å benytte elektroniske sedler og elektronisk signatur.

Sluttsedler utstedes
Sluttseddelkvantum vil bli korrigert hvis
avvik mer enn 2 %
Landingsseddel utstedes
Landingsseddelkvantum benyttes til å
justere sluttseddelkvantum i ettertid
dersom over 2 % avvik.

Kategori føringsfartøy:
Tillatt å blande fangster eller krav til
separate tanker

2. Fartøy med
måleutstyr, ikke
godkjent av
Justervesenet

Seddelføring for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2013.
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Nei, kun sluttseddel

Utsettes til landing v/
mottaksanlegg

4. Fartøy uten
måleutstyr - kun en
fangst og en kjøper
pr. tur (lokale
forhold)

