Rundskriv nr. 30/2015
Erstatter rundskriv nr. 15/2011
Til fiskere som har levert i utlandet i 2015

REGLER FOR LEVERING AV FANGST I UTENLANDSK HAVN FRA
FISKEFARTØYER REGISTRERTE I SKAGERAKFISK SA's DISTRIKT
Skagerakfisk SA har i medhold av fiskesalgslagslova og forskrift av 20/12-13
samt forretningsreglenes § 5e, fastsatt følgende regler for levering av fangst i utenlandsk havn:
1.

Alle fiskefartøyer registrerte i Skagerakfisk's distrikt som ønsker å levere sin fangst i
utenlandsk havn, plikter å melde fra til Skagerakfisk før landing.
Innmelding gjøres ved utfylling av sluttseddel som sendes/oppgis til: salg@sildelaget.no
tlf. 55 54 95 50 senest 4 timer før landing. Sluttseddelnummer er påkrevd ved
innmelding. Sildelaget vil på Skagerakfisk’s vegne registrere fangsten og utstede
fangstsertifikat samt forhåndsmeldings- og landingsskjema. Tilleggsopplysninger til
sistnevnte skjemaer påføres i merknadsfeltet på sluttseddel. Kvantum på sluttseddel skal
oppgis i rund vekt. Sluttseddel undertegnes og sendes Skagerakfisk ved levering.
Fisker er selv ansvarlig for å ha tilgjengelig Skagerakfisk’s sluttsedler om bord.
Med virkning fra 1/7-2015 er det innført nytt regime for havnestatskontroll. Dette
medfører at norske fiskefartøyer som ønsker å lever fersk fisk i utenlandsk havn, må
registrere seg som bruker i NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission). Det
vises i denne sammenheng til følgende lenke:
https://www.neafc.org/user/register

2.

Ved levering i utenlandsk havn er skipper/høvedsmann ansvarlig for at
samlesentral/auksjon/kjøper snarest mulig etter levering overfører minst
10 % av fangstverdien sammen med avregningssdokumenter hvor levert kvantum og pris
tydelig fremgår.

3.

Dersom fangstlevering skjer i.h.t. pkt. 1 og 2, vil Skagerakfisk påta seg eksportøransvaret
i.h.t. Eksportloven med forskrift.
Dette innebefatter eventuell utførselsdeklarering herunder opprinnelseserklæring for
preferansetollbehandling etter reglene i EØS-avtalen.
Samtidig som det er utstedt fangstsertifikat på grunnlag av sluttseddel.

4.

Skagerakfisk kan av kontroll- og/eller omsetningsmessige hensyn fastsette nærmere
bestemmelser vedrørende levering i utlandet.

5.

Dette rundskriv trer ikraft fra 6. august 2015 og avløser rundskriv
nr. 11/2011.
Kristiansand S., den 5. august 2015
SKAGERAKFISK SA

