Rundskriv nr. 1/2016
Erstatter rundskriv nr. 14/2015

Til mottakerne og rekefiskerne

UKESKVOTER KOKTE REKER - EKSPORT TIL SVERIGE
Skagerakfisk må av omsetningsmessige hensyn begrense det kvantum som skal eksporteres til
Sverige. Levering av kvantum for øvrig må avtales med respektive mottaker/kjøper.
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.
Med virkning fra 11/1-2016 gjelder følgende ukeskvoter for eksport til Sverige:
Fartøykvote
Kvote pr. rettighet
Fartøy u/ 11m
250 kg
Fartøy o/ 11 m uten mannskap
300 kg
Fartøy o/ 11 m med mannskap1
250 kg
225 kg
Kvoten gjelder for levering i Skagerakfisk’s distrikt og for fartøyer registrerte i Skagerakfisk’s
distrikt som levereres i utlandet beregnet for det svenske markedet.
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.
Det presiseres at for å regnes med som mannskap i kvotesammenheng, må vedkommende være
fysisk om bord og oppebære full lott.

Kristiansand S., den 9. januar 2016
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For å beregne kvote for fartøy o/ 11 m med mannskap bruk følgende formel:
Fartøykvote
Kvote pr. rettighet
Antall rettigheter
Ukeskvote
250 kg
+ (
225 kg
*
) =

