RETNINGSLINJER/VILKÅR FOR SALG AV EGEN FANGST AV
FISK OG SKALLDYR DIREKTE TIL FORBRUKER I 2021
1. Forbud mot salg av egen fangst direkte til forbruker uten tillatelse
Salg av egen fangst av fisk og skalldyr direkte til forbruker (dispensasjonssalg) er ikke tillatt uten etter tillatelse
fra Fiskehav SA (Salgslaget), jf. fiskesalgslagslova § 10.
Det gis kun tillatelse til dispensasjonssalg innenfor Drøbak/Storsand og i Rogaland fylke. Styret kan gi tillatelse
til dispensasjonssalg utenfor nevnte områder i tilfeller der fisker har store vanskeligheter med å få
levert/omsatt fangst på vanlig måte. For dispensasjonssalg av krabbe gjelder ingen geografisk avgrensning.
Dispensasjonssalg kan utover ovennevnte avslås eller begrenses når omsetningsmessige forhold tilsier det.
Salgslaget kan begrense antall dispensasjoner innenfor et geografisk område. Ved vurdering av søknader kan
salgslaget også se hen til fartøystørrelse og andre relevante forhold ved vurdering av hvem som skal få
dispensasjon innenfor et geografisk område.

2. Vilkår for å få dispensasjon for salg av egen fangst direkte til forbruker
Søker må disponere et merkeregistrert fartøy og høvedsmann må være oppført i fiskermanntallet.
Søker må ha omsatt egen fangst gjennom dispensasjonssalg for minimum 2G foregående år. For krabbe, kreps
og hummer må det ha vært omsatt egen fangst gjennom dispensasjonssalg for minimum 10.000 kroner av den
enkelte art foregående år.
Fiskere som ikke oppfyller ovennevnte omsetningskrav, må sannsynliggjøre at de vil kunne oppfylle
omsetningskravet første salgsår.
Ungdom under 20 år kan gis tillatelse til dispensasjonssalg selv om ovennevnte vilkår i pkt. 2 ikke er oppfylt.
Fartøyet må allikevel være registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene.

3. Søknad om dispensasjonssalg
Søker må oppgi hvor salget skal foregå, angitt ved relevant stedsnavn og GPS-koordinater.

4. Vedtak om dispensasjonssalg
Dispensasjon gis for ett kalenderår av gangen.
Det gis kun tillatelse til å gjennomføre dispensasjonssalg fra eget fartøy eller i tilknytning til fartøyets kaianlegg.
Dispensasjon innvilges for ett bestemt fartøy og en bestemt høvedsmann. Dispensasjonen kan ikke overdras til
andre eller benyttes av andre enn høvedsmannen. Det gis kun tillatelse til dispensasjonssalg for ett fartøy per
søker.
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Dispensasjonen gir fisker rett til å omsette egen fangst direkte til forbruker.
Det er ikke tillatt å kjøpe annen fangst, som ikke er førstehåndsomsatt, direkte fra andre for videreomsetning.
Salgslaget utsteder dispensasjonsdokument som skal festes synlig for publikum. Salgslaget, Fiskeridirektoratet
og Mattilsynet kan foreta kontroll av relevante forhold knyttet til dispensasjonen.
Dispensasjonsinnehaver er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende regelverk knyttet til innmelding,
registrering og omsetning av fangst.
For området innenfor Drøbak/Storsand gis det som forsøksordning for 2021, tillatelse til fjernsalg. Det
innebærer at omsetning av fangst og betaling kan skje på forhånd, og utlevering til forbruker kan skje i
etterkant. Landing av fangst og fjernsalg skal gjennomføres fra eget fartøy på stedet angitt med navn og GPSkoordinater i dispensasjonsdokumentet.

5. Utfylling og innsending av sluttsedler
Sluttsedler skal sendes inn elektronisk over salgslagets ekstranett hver dag det har vært direktesalg.
Salgslaget vil på grunnlag av innsendte sluttsedler avregne omsetningen ut fra faktisk oppnådde priser som ikke
må være under salgslagets til enhver tid gjeldende minstepriser.

6. Innbetaling av avgifter mv.
Lovbestemte trekk for produktavgift, fiskeriforskningsavgift og pensjonstrygd, samt lagsavgift vil bli avregnet
basert på innsendte omsetningsoppgaver. Ved manglende innbetaling vil dispensasjonen kunne bli tilbakekalt.

7. Sanksjoner
Ved brudd på fiskesalgslagsloven, salgslagets omsetningsbestemmelser eller bestemmelsene her, vil
dispensasjonen kunne bli tilbakekalt. Videre kan fangstverdien bli inndratt. Ved grove eller gjentatte brudd, vil
dispensasjon kunne bli nektet påfølgende år.

8. Forholdet til mottaksgarantiordningen
Dispensasjonsinnehaver kan i samarbeid med godkjent kjøper ikke nyttiggjøre seg av salgslagets
mottaksgarantiordning.
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