VILKÅR/RETNINGSLINJER FOR SALG AV EGEN FANGST FRA EGET
FARTØY DIREKTE TIL FORBRUKER I 2018
1.

Salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker er et unntak og en
dispensasjon fra Skagerakfisk SA's ordinære leveringsvilkår, konf.
forretningsreglenes § 3 e) som er fastsatt i medhold av
fiskesalgslagslovens § 10

2.

Dispensasjon for salg av egen fangst kan av omsetningsmessige hensyn
begrenses geografisk.
Med virkning fra 1. juli 2001 vil dispensasjon bare kunne gis til salg
innenfor Drøbak/Storsand med unntak for de fiskere som hadde
dispensasjon utenfor nevnte område før nevnte dato.
Styret kan dog gi dispensasjon utenfor nevnte område, for ett eller flere
fiskeslag/krepsdyr, i tilfeller hvor fisker har store vanskeligheter med å
få levert sin fangst på ordinær måte.
Med virkning fra 2010 kan det gis dispensasjon for salg av krabbe
utenfor nevnte område.
Dispensasjonen skal i utgangspunktet knyttes til en fast plass.
Av omsetningsmessige hensyn kan antall dispensasjoner begrenses
innenfor nevnte område.

3.

Dispensasjonen gjelder for bestemt fartøy og høvedsmann og kan ikke
overdras til andre eller benyttes av andre enn oppgitt i dispensasjonen.
Dispensasjonen er midlertidig og tidsbegrenset til og med dato angitt i
dispensasjonen. Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

4.

Dispensasjon vil i utgangspunktet bli gitt aktive fiskere som ved
eventuell søknad om fornyelse må kunne vise til en årsomsetning
gjennom dispensasjonen på minst 2G.
Unntatt er dispensasjon for salg kun av krabbe. Her gjelder ingen grense.

5.

Dispensasjonen gjelder salg direkte til forbruker. Med forbruker menes
kun private husholdninger. Det er ikke tillatt å selge til storhusholdning
som hoteller, restauranter, institusjoner og lignende
Salget skal foregå direkte fra båt ved kai.

6.

Sluttsedler skal registreres elektronisk over ekstranett. (Det kan søkes om
midlertidig fritak).
Der hvor det innvilges fritak fra elektronisk registrering skal innehaver
av dispensasjon ukentlig sende inn sluttseddel utstedt av Skagerakfisk
SA.
Skagerakfisk SA vil på grunnlag av innsendte sluttsedler avregne
omsetningen ut fra faktisk oppnådde priser som ikke må være under
Skagerakfisk SA's til enhver tid gjeldende minstepriser.

7.

Overtredelse av omsetnings- og kvotebestemmelser herunder regler om
minstemål, vil kunne føre til inndragning av fangstverdi i henhold til
inndragningsbestemmelsene i havressursloven og fiskesalgslagsloven.
Gjentagende brudd på vilkårene her vil føre til inntrekning av
dispensasjonen eventuelt at dispensasjonen ikke blir fornyet.
Som brudd på vilkår regnes også for sent innbetalte avgifter/trekk.
Fisker kan pålegges å stille garanti som sikkerhet for rett betaling av
avgifter.

8.

Til grunn for dispensasjonen ligger at Mattilsynet har godkjent
vedkommende fartøy som utsalgssted og at Fiskeridirektoratets kystfiske
APP (J-65-2016) må være installert og tatt i bruk. Denne gjelder også for
omsetning av krabbe.

9.

Dispensasjonen skal forefinnes om bord i fartøy når slik omsetning
foretas. Skagerakfisk SA, Fiskeridirektoratet eller Mattilsynet har rett til
å foreta kontroll og inspeksjon av omsetningen.

10.

Dispensasjonsinnehaver kan i samarbeid med godkjent kjøper ikke
nyttiggjøre seg av Skagerakfisk SA's mottaksgarantiordning, ref.
forretningsreglenes § 6.

