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Til fiskere som leverer i utlandet

REGLER FOR LEVERING AV FANGST I UTENLANDSK HAVN FRA
FISKEFARTØY REGISTRERT I FISKEHAV SITT DISTRIKT
Fiskehav SA har i medhold av fiskesalgslagslova og forskrift av 20/12-13, samt forretningsreglene § 3e
(iii), fastsatt regler for levering av fangst i utenlandsk havn.
1. Fiskefartøy registrert i Fiskehav sitt distrikt som ønsker å levere sin fangst i utenlandsk havn,
plikter å melde fra til Fiskehav før landing, via innmelding av fangst beskrevet i pkt. 2. Levering
til andre enn godkjente offentlige auksjoner kan kun skje med godkjenning av Fiskehav.
2. Innmelding av fangst (i rund vekt) skal skje ved utfylling av Fiskehav sin sluttseddel som
sendes/oppgis til: salg@sildelaget.no eller tlf. 55 54 95 50 senest 4 timer før landing. Sluttseddel
skal være fullstendig og korrekt utfylt. Sluttseddelnummer er påkrevd ved innmelding.
På vegne av Fiskehav vil Sildelaget registrere fangsten og utstede fangstsertifikat, samt
tilleggsdokumentene forhåndsmelding 1 og før-landingserklæring 2.
3. Sluttseddel skal undertegnes av høvedsmann og sendes Fiskehav ved levering. Høvedsmann er
ansvarlig for å ha siste gyldige versjon av Fiskehav sine sluttsedler om bord. Utdaterte sluttsedler
skal ikke benyttes.
4. Høvedsmann er ansvarlig for at kjøper snarest mulig etter levering overfører minst 10 % av
fangstverdien til Fiskehav, sammen med tilhørende avregninger hvor levert kvantum og pris
tydelig fremgår.
5. Dersom fangstlevering skjer i.h.t. pkt. 1-4, påtar Fiskehav seg eksportøransvaret i.h.t.
fiskeeksportloven 3 med forskrift. Dette innbefatter fangstsertifikat og eventuell
utførselsdeklarering, herunder opprinnelseserklæring for preferansetollbehandling etter reglene i
EØS-avtalen.
6. Norske fiskefartøy som ønsker å levere fersk fisk, eller planlegger andre oppdrag i utenlandsk
havn, som f.eks. bunkring og proviantering, må i tillegg registrere seg hos NEAFC (North East
Atlantic Fisheries Commission) 4. Fiskehav vil være behjelpelig med tilrettelegging for dette
gjennom innmeldingsordningen beskrevet i pkt. 2.
7. Fiskehav kan av kontroll- og/eller omsetningsmessige hensyn fastsette nærmere bestemmelser
vedrørende levering i utlandet. Brudd på reglene i dette rundskriv kan medføre at fartøyet ikke
vil få tillatelse til å levere fangst i utenlandsk havn.

Prior notification for Norwegian fishing vessels referred to in Commission Regulation No 1010/2009 Article 2 (2)
Pre-landing declaration for Norwegian fishing vessels referred to in Commission Regulation No 1010/2009 Article 3 (1)
3 https://lovdata.no/lov/1990-04-27-9
4 https://www.neafc.org/user/register
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