Rundskriv nr. 14/2010
Til mottakerne og rekefiskerne
OMSETNINGSBESTEMMELSER REKER 2011
Omsetningsbestemmelser for reker fastsettes med hjemmel i Råfiskloven og
Lagets forretningsregler.
Med virkning fra uke 1/2011 som begynner mandag 3. januar gjelder flg.
bestemmelser for fiske og levering av reker:
Kokte reker
Skagerakfisk må av omsetningsmessige hensyn begrense det kvantum som skal
eksporteres til Sverige i 2011. Levering av kvantum for øvrig må avtales med
respektive mottaker/kjøper.
1. For reker som beregnes eksportert til Sverige, fastsettes en egen kvote pr.
uke pr. fartøy. Kvoten gjelder for levering mandag – onsdag (innen kl.
06.00 torsdag morgen) for de som leverer til stasjon som pakker til
Skagerakfisk. For øvrige gjelder kvoten mandag - torsdag kl. 24.00.
Det er ikke anledning til å lande kokte reker som er fisket i perioden torsdag
kl. 24.00 – søndag kl. 24.00, for eksport til Sverige uten etter særskilt avtale
med Skagerakfisk.
Kvoten er som følger for h.h.v. 1 – 6 mannsbåter
260 – 460 – 660 – 860 – 1.060 – 1.260 kg pr. båt
Kvoten gjelder for levering i Skagerakfisk’s distrikt og for fartøyer
registrerte i Skagerakfisk’s distrikt som leverer i utlandet.
Kvoten blir samordnet med eventuell kvote fastsatt av andre salgslag der
hvor ett og samme fartøy leverer i begge salgslags distrikter innenfor en og
samme uke.
Reker levert over kvote vil normalt bli avregnet med kr. 1,-.
Skagerakfisk kan dersom forholdene tilsier det på kort varsel øke eventuelt
redusere ovennevnte kvote. Fisker må holde seg orientert gjennom
mottaker.
Reker som avmeldes Skagerakfisk, skal være saltkokte.

2.

Maksimal liggetid ved levering av kokte reker beregnet eksportert til
Sverige gjennom Skagerakfisk er 2 døgn regnet fra trålen trekkes første
gang. Liggetid ved levering for øvrig avtales med kjøper/mottaker.
Eventuell utvidet liggetid kan avtales med Skagerakfisk ved f.eks. fiske på
fjerne farvann og såfremt det er markedsmessig dekning.

3.

Minstemål for store kokte reker er 8,5 cm og maks stykktall er
140 stk. pr. kg.
Små kokte reker kan bare leveres etter avtale med godkjent kjøper.

4.

Prisen for store ferske kokte reker (både salt- og sjøkokte) beregnet omsatt
innenlands er kr. 75,- pr. kg.
Prisen kan endres på kort varsel også innenfor den enkelte uke dersom
markedsforholdene skulle tilsi det.
For små kokte reker er prisen kr. 35,- pr. kg.
Kokte reker som overtas for salg innenlands, skal prissettes på sluttseddel
senest lørdag inneværende uke.
Kvantum levert utover avtale med mottaker/kjøper, kan sistnevnte destruere
på fiskers kostnad. Kvantumet prissettes med 1 øre på sluttseddel ved bruk
av varenr. 0103.
Mottaker/kjøper skal kunne fremlegge kvittering på slik anvendelse.

5.

Pris ved eksport (Sverige) fastsettes daglig med utgangspunkt i markedsprisen med en min. differanse mellom markedspris og minstepris på
kr. 8,10 pr. kg med tillegg av 6 % av salgspris justert for eventuell toll.
Reker som overtas for eksport, skal prissettes på sluttseddel ved bruk av
varenr. 0108.

Råreker
1. Leveringen av råreker begrenses ikke.
Begrensning iform av ukeskvoter vil kunne bli innført på kort varsel dersom
omsetningssituasjonen skulle tilsi det.
2.

Liggetid ved innmelding og pakking til Skagerakfisk er maks 2 døgn fra trål
trekkes første gang.
Fiskere som leverer direkte til kjøper, kan avtale individuell liggetid med
kjøper.

3.

Størrelsessorteringer som følger:
stor
utsollet kokereke, maks stykktall 125 pr. kg
medium
stykktall 125 – 225 stk. pr. kg
små I
stykktall 226 – 250 stk. pr. kg
små II
stykktall 251 – 280 stk. pr. kg

Sorteringene er å forstå slik:
Det enkelte hal skal alltid sorteres. Det solles ut stor reke og undermåls.
Det som blir igjen skal leveres i den størrelse som partiet betinger d.v.s.
medium / små I / små II. Medium merkes ”med” !
4.

Pris ved overtakelse i eget mottak:
Stor
kr. 18,00
Medium
kr. 11,00
Små I
kr. 10,00
Små II
kr. 7,00
Ved levering for pakking og føring gjennom Skagerakfisk kan prisene bli
noe lavere.

Generelle bestemmelser
Mottaker og fisker er begge ansvarlige for:
at fartøyets identifikasjon blir påført emballasjen/eventuelt ilagt lapp ved
levering av reker
at rårekepartiene blir merket med daglapper for når de er fisket
at tidspunkt for levering blir påført sluttseddel
Det presiseres at for å regnes med som mannskap i kvotesammenheng, må
vedkommende
være mantallsført
oppebære full lott
være minimum 50 % av driftstiden ombord
ikke oppebære kvote på annet fartøy innenfor en og samme uke
Det vises forøvrig til Skagerakfisk's forretningsregler når det gjelder levering,
prisutregning og oppgjør til fisker.
Myndighetenes regulering av rekefisket i 2011
Myndighetenes regulering av rekefisket i 2011 følger tidligere mønster med
maksimalkvoter pr. periode samt helligdagsfredning. Turkvoten er avviklet.
Maksimalkvote i første periode (januar –april) er 40 tonn.
Vi takker for året som er gått og ønsker en god jul og et riktig godt nyttår!
Kristiansand S., den 20. desember 2010
SKAGERAKFISK S/L,
Salgsstyret

