FORRETNINGSREGLER
for
SKAGERAKFISK SA
Gjeldende fra 1. juli 2011
med seneste endring fra 1. desember 2017

§1

Formål
Forretningsreglene angir salgsvilkår og tillatte omsetningsformer for
førstehåndsomsetning av fangst gjennom eller med godkjenning av
Skagerakfisk, jf. fiskesalslagslova § 101.
Utfyllende bestemmelser til forretningsreglene er inntatt i rundskriv.

§2

Virkeområde
Skagerakfisk`s geografiske virkeområde er Sør- og Østlandet og gjelder
førstehåndsomsetningen av fangst nærmere definert i forskrift om
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar av 20/12-2013.
Dersom en fangst fra et norsk eller utenlandsk fiskefartøy landes i
Skagerakfisk’s virkeområde, omfattes landingen av Skagerakfisk’s
forretningsregler. Hvor fangsten er tatt har ingen betydning.
Dersom et norsk fiskefartøy er registrert eller hjemmehørende i
Skagerakfisk’s distrikt, omfattes også landinger i utenlandsk havn av
forretningsreglene.
Transitt2 av fangst (EU-fartøyer) omfattes ikke av forretningsreglene.
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Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar av 21/6-2013
Transittforskriften av 21/4-2006

§3

Landing og omsetning av fangster innenfor Skagerakfisk’s
virkeområde

a)

Innenfor virkeområdet er det forbudt å tilvirke eller utføre marine ressurser
underlagt Skagerakfisk`s omsetningsrett dersom fangsten i førstehånd ikke
er omsatt gjennom eller med godkjenning av Skagerakfisk.

b)

Skagerakfisk kan nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby
innskrenkninger i fisket i henhold til fiskesalslagslova §§ 13 og 14.
Styret bestemmer i det enkelte tilfelle hvordan slik regulering skal
gjennomføres og besørger nødvendig kunngjøring.

c)

Skagerakfisk kan fastsette bestemmelser om kontroll av fangster og
førstehåndsomsetningen i samsvar med kontrolloppgavene definerte i
fiskesalslagslova og havressurslova.

d)

Registrert mottaker kan, når annet ikke er bestemt, motta fangst etter
direkte avtale med vedkommende leverandør (fisker) når mottaket skjer i
overensstemmelse med Skagerakfisk`s bestemmelser.

e)

Det kan fastsettes egne bestemmelser vedrørende mottak og kjøp for:
- levering i utenlandsk havn
- dispensasjoner for salg av egen fangst direkte til forbruker (kaisalg)
- turistfiske på fiskers kvote
- egenovertakelse av fangst

§ 4.

Prisfastsettelse på førstehånd.
Skagerakfisk avgjør om det skal fastsettes en minstepris for respektive
fiskeslag. Det kan fastsettes minstepris etter marked og anvendelse. Så vidt
mulig skal prisfastsettelsen være konferert med et representativt utvalg av
mottakere.
Ved uenighet kan prisfastsettelsen bringes inn for megling, jf.
fiskesalslagslova § 12.
For råstoff som etter sin kvalitet ikke betinger full pris eventuelt er levert
uten avtale om mottak, kan prisen reduseres etter nærmere avtale med
Skagerakfisk.

§5

Registrering og krav til mottaker/kjøper

a)

Enhver som ønsker å motta råstoff beregnet for omsetning og som er
underlagt Skagerakfisk’s omsetningsenerett, må være registrert av
Skagerakfisk. Skagerakfisk kan kreve at godkjent kjøper stiller garanti for
riktig oppgjør av mottatt fangst.

b)

Ved mottak og kjøp av fangst skal Skagerakfisk’s sluttsedler
(landingssedler) benyttes. Mottaker er ansvarlig for korrekt utfylling av
sluttsedlene (landingssedlene). Det er ikke anledning for mottaker ensidig å
endre sluttseddel etter at denne er signert av leverandør uten etter avtale
med Skagerakfisk og vedkommende leverandør.
Mottaker skal betale for mottatt og overtatt fangst direkte til Skagerakfisk
og innenfor de tidsfrister Skagerakfisk har fastsatt. Forsinket betaling kan
belastes med forsinkelsesrenter.
Mottaker har ikke anledning til å belaste leverandør (fisker) for fraktutlegg,
arbeidsutlegg eller annet uten etter særskilt avtale med Skagerakfisk.

c)

Leverandør er ansvarlig for eventuelle reklamasjoner fra mottaker/kjøper.
Skjulte mangler ved levering skal reklameres overfor leverandør straks
etter at mangelen er konstatert. Mottaker/kjøper kan ikke gjøre gjeldende
som mangel noe mottaker/kjøper kjente eller måtte kjenne til ved
leveringen.
Korrigering av sluttsedler som følge av reklamasjoner kan kun foretas av
Skagerakfisk på grunnlag av enighet mellom mottaker/kjøper og leverandør
eller på grunnlag av rettskraftig avgjørelse.

d)

Mottaker plikter å gi og bidra til at Skagerakfisk får tilgang til de oppgaver
og opplysninger angående mottak, kjøp, tilvirking, pakking og videresalg
av råfisk underlagt Skagerakfisk’s omsetning som ansees nødvendig for
utføring av Skagerakfisk’s kontrolloppgaver.

§6

Mottaksgaranti
Skagerakfisk påtar seg ansvaret for (kjøper) fangst levert i.h.t. gjeldende
bestemmelser dersom registrert mottaker ikke ønsker å kjøpe hele eller
deler av en fangst.
Mottaksgarantien tildeles den enkelte registrerte mottaker etter søknad.
Ved tildeling av mottaksgaranti skal styret legge til grunn at tildelingen
ikke reduserer en rasjonell gjennomføring av førstehåndsomsetningen.
Under mottaksgarantien plikter mottaker mot en godtgjørelse fastsatt av
styret, å avmelde, pakke og innsende overskuddsråstoffet for omsetning av
Skagerakfisk.
Ved pakking av overskuddsråstoff kan Skagerakfisk pålegge mottaker å
identifisere den enkelte leverandør.
For råstoff som er avmeldt til Skagerakfisk bærer leverandøren ansvaret for
eventuelle reklamasjoner når det godtgjøres at varen hadde mangler ved
levering.
Reklamasjon som skyldes forsømmelse av mottaker, belastes mottaker.
Gitt mottaksgaranti kan trekkes tilbake overfor den enkelte mottaker
gjeldende en eller flere fiskesorter når Skagerakfisk finner dette tjenlig for
gjennomføringen av omsetningen av overskuddsråstoffet.

§7

Prisavregning og oppgjør til leverandør (fisker)

a)

Leverandør avregnes pris som er avtalt med mottaker/kjøper.

b)

Råstoff som er levert gjennom mottaksgarantien, jf. § 6, avregnes med en
gjennomsnittspris for hver sortering.
Gjennomsnittsprisen utregnes på grunnlag av oppnådd salgspris fratrukket
kostnader til mottak/pakking (pakkegodtgjørelse), frakt og salg.
Det utregnes i alminnelighet gjennomsnittspris for hver dag eventuelt for
hver forsendelse. Det kan bestemme at gjennomsnittspriser for enkelte eller
flere fiskesorter kan beregnes og avregnes for en lengre periode og
eventuelt for hvert mottakssted.

c)

Det kan bestemmes at totalt landet kvantum innenfor en gitt periode for ett
fiskeslag eller sortering, kan gjennomsnittsprisberegnes dersom det er
fastsatt regulering av Skagerakfisk.

d)

Oppgjør for levert fangst utbetales normalt 3 uker etter fangstlevering.
Reklamasjoner på oppgjør må skje skriftlig og være Skagerakfisk i hende
senest 14 dager etter at oppgjøret er sendt fra Skagerakfisk.

§8

Leverandørens (fiskers) tilrettelegging for omsetnings- og
ressurskontroll
Leverandøren skal overholde gjeldende minsteprisbestemmelser og påse
korrekt utfylling av sluttseddel (landingsseddel).
Leverandøren skal gi Skagerakfisk de opplysninger som er nødvendige for
gjennomføring av omsetnings- og ressurskontroll.

§9

Lagsavgift og andre inntekter
Skagerakfisk’s inntekter skaffes tilveie ved en avgift på bruttoavregningsbeløpet til leverandør (fisker).
Avgiften er fastsatt til:
- Fersk råfisk, skalldyr og ombordfrossen fisk og skalldyr til anvendelse i
land: 2,25 %
- Sjøltilvirket saltfisk og frosne produkter av fisk og skalldyr pakket for
konsum: 2 %
- Ombordtilvirket frossen fiskefilet og skalldyr i forbrukerpakninger: 1 %
Skagerakfisk har dessuten rett til å beregne avanse og kostnadsdekning for
råstoff omsatt gjennom mottaksgarantien.
Styret fastsetter til enhver tid nevnte avanse og kalkulert kostnadsdekning.

§ 10 Plikten til å holde seg informert om og etterlevelse av Skagerakfisk’s
bestemmelser.
Kunngjøring av Skagerakfisk’s bestemmelser.
a)

Leverandør (fisker) og mottaker som omfattes av Skagerakfisk’s
bestemmelser, skal gjøre seg kjent med og overholde gjeldende
forretningsregler med tilhørende rundskriv og andre bestemmelser som
måtte bli kunngjort.

b)

Tap som oppstår på grunn av manglende kunnskap om Skagerakfisk’s
bestemmelser, når de er kunngjort på foreskreven måte, er
leverandørens/mottakers eget ansvar.
Kunngjøring av Skagerakfisk’s bestemmelser skjer gjennom utsendelse av
rundskriv til registrerte mottakere for oppslag på fiskemottaket eventuelt i
tillegg direkte til leverandørene.
Skagerakfisk’s rundskriv legges fortløpende ut på Skagerakfisk’s
internettside.

