Vedlegg 3
REGELVERK FOR OMSETNING AV OMBORDFRYSTE INDUSTRIREKER
Det er ikke fastsatt minstepriser for ombordfryste råreker til pilling. Som følge av
dette er følgende særskilte omsetningsregler fastsatt:
Alle fangster skal omsettes på auksjon i regi av Norges Råfisklag, tørnvis i henhold
til landingsdato. For teknisk gjennomføring av auksjonen, se dette rundskrivs
vedlegg 2: Retningslinjer for Norges Råfisklags elektroniske auksjon av fisk m.v.
Unntatt er fangster som omfattes av langsiktige leveringsavtaler, mal for
leveringsavtale kan fås ved henvendelse til Råfisklaget. Reglene for innmelding,
salgstidspunkt, kostnadsfordeling, sikkerhet, oppgjør og frigivelse av fangst fra
fryselager, nevnt i teksten nedenfor, gjelder også for kvanta som omsettes på
leveringsavtale.
Fangster av utenlandsk opprinnelse som landes i Norge er unntatt
auksjonskravet, men skal omsettes gjennom Råfisklaget1, og prisene skal
forhåndsgodkjennes av Råfisklaget for hver leveranse. For slike fangster
godkjennes pris basert på gjennomsnittlig oppnådd auksjonspris for tilsvarende
vare, med prisreduksjonsadgang på inntil kr 1,30/kg. Når det gjelder fangster av
fryst industrireke fra tredjelandsfartøy, vises i tillegg til rundskriv nr 4/2013.
AUKSJON
Regelverket gjelder lagerauksjon, d.v.s. kvanta som er landet til nøytralt fryselager
eller likestilt med nøytralt fryselager. For kjølauksjon, d.v.s. av kvanta lagret om
bord i fiskefartøy, gjelder særskilt regelverk som fås ved henvendelse Norges
Råfisklag.
1. INNMELDING TIL NORGES RÅFISKLAG
Fartøyer som skal losse industrireke til lager for auksjon eller annen omsetning
gjennom Norges Råfisklag, skal minimum 24 timer før landing og dersom ikke
annet er bestemt for den enkelte landing, melde av til Råfisklaget.
Det er fartøy som er ansvarlig for innmelding av fangst til Norges Råfisklag. Dette
kan gjøres ved at fartøy i sin kontakt med nøytralt fryselager for avtale om lossing,
kan be lossested videreformidle elektronisk innmelding til Råfisklaget på
www.rafisklaget.no.
Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må
innmelding skje før helg/helligdag innenfor Råfisklagets ordinære arbeidstid.

For kvanta fanget av og brakt i land av EU-fartøy, gjelder regelverk for transitt. Jf. forskrift av 29. juni
2016, samt NR’s rundskriv nr 27/2016.
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Innmeldingen skal inneholde opplysninger om lossested, tidspunkt for lossing,
kvantum, størrelsessammensetning og øvrige opplysninger av betydning for
fangstens verdifastsettelse. Eventuelle endringer i forhold til opprinnelig
innmelding må umiddelbart meddeles Råfisklaget.
Skipper eller reder er autorisert til å melde inn fangst.
2. SALGSTIDSPUNKT/GARANTI FOR OPPGJØR
Auksjon gjennomføres elektronisk etter samme prinsipper som nevnt i dette
rundskrivs vedlegg 2. Straks auksjonen er avsluttet, mottar kjøper med høyeste
bud og tilslag salgsbekreftelse fra Norges Råfisklag.
Salgstidspunkt tilsvarer tidspunkt for utstedelse av salgsbekreftelse.
Kjøper skal senest innen 24 timer etter salgstidspunkt ha stillet og overfor
Råfisklaget dokumentert, full sikkerhet for kjøpesum og omkostninger. Unnlatelse
av å stille nevnte garanti, anses som vesentlig mislighold av kjøpsavtalen med
mindre annet blir uttrykkelig avtalt mellom kjøper og Råfisklaget. Dersom slikt
mislighold oppstår, har leverandøren uten videre rett til å foreta dekningssalg
gjennom Råfisklaget. Eventuelle tap som oppstår hos leverandøren eller hos
Råfisklaget, kan kreves erstattet av kjøperen som har misligholdt nevnte plikt til å
stille garanti.
For auksjon av industrireke gjelder følgende presiseringer:
3. KOSTNADSFORDELING/RISIKOOVERGANG/DISPOSISJONSRETT OVER
FANGST
Fangsten lagres på fryselageret i leverandørens navn, og er leverandørens
eiendom inntil Norges Råfisklag har meldt til fryselageret at fangsten er solgt til
kjøper.
Levering og overgang av risiko anses skjedd når fryselageret har mottatt melding
om at fangsten er solgt til kjøper (salgstidspunkt). Selv om fangsten i forholdet
mellom leverandør og kjøper anses levert, får ikke kjøper fri rådighet over
fangsten før Råfisklaget har avgitt erklæring til fryselageret om at fangsten kan
frigis. Slik melding gis etter utstedelse av endelig sluttseddel.
Fisker svarer for alle kostnader forbundet med lossing og lagring av fangsten fram
til salgstidspunktet.
I tillegg til auksjonspris legges det til 20 øre/netto produserbar kg, til dekning av
emballasje, samt 30 øre/ brutto kg til dekning av lossing, innkjøring på lager og
paller/plast. Av praktiske hensyn vil satsen regnes om til øre/netto produserbar kg
ved fakturering/avregning.

2

4. PRØVETAKNING – STØRRELSESSAMMENSETNING OG TOTALKVANTUM
Fangsten selges basis kvantum og rekestørrelse oppgitt av fartøy.
Dersom minst en av partene ønsker det, kan fangsten kontrolleres m.h.t.
totalkvantum og størrelsessammensetning. Dersom begge parter ønsker kontroll,
kan de utføre prøvetaking i fellesskap.
Tineprøveprosedyre framgår av vedlegg 5 – Tineprøve fryste industrireker som
også er vedlagt samme rundskriv. Dersom en av partene ønsker Norges
Råfisklags medvirkning, utføres prøvetaking i henhold til rundskriv 28/2017, og
vedkommende part dekker kostnaden. Prøvetaking skal utføres uten unødig
opphold, og senest 7 dager etter salgstidspunkt. Fristen kan forlenges etter avtale
med Norges Råfisklag og reder.
5.

KORRINGERING AV PRIS OG TOTALKVANTUM, SAMT
KOSTNADSFORDELING
Dersom prøvetaking viser avvik fra størrelse oppgitt i utbud, skal prisen korrigeres
etter følgende modell:
- Leverandør melder inn nøyaktig snittstørrelse ut fra prøver tatt om bord, jf
pkt 1.
o Vanlige avrundingsregler til nærmeste hele tall benyttes.
Eksempel: 235,49 = 235, mens 235,50 = 236 reker pr kg.
- Dersom kontrolltelling viser snittstørrelse +/- 10 gir det ingen utslag på
prisen.
o Eksempel: Oppgitt størrelse er 237, ingen justering dersom
kontrolltelling viser mellom 227 og 247.
- Dersom kontrolltelling viser +/- 11-20, justeres prisen gradvis med 1-10 øre.
o Eksempel: Oppgitt størrelse er 237, kontrolltelling viser mellom 217226 eller 248-257. Et kontrollresultat på f eks 221 gir en prisjustering
på 6 øre.
- Dersom kontrolltelling viser avvik på mer enn 20 (+/-) har partene
anledning til å forhandle pris. Oppnås ikke enighet om pris, annulleres
kjøpet. Ingen av partene har erstatningsrett/-plikt som følge av en
annullering.
Skjema hvor prøvetakingsresultat fremgår skal ved enighet underskrives av
leverandør og kjøper og oversendes Norges Råfisklag. Underskrevet skjema
danner grunnlag for utstedelse av sluttseddel og faktura. Skriftlig avtale der
leverandør og kjøper er enige uten forutgående prøvetaking, vil tilsvarende kunne
danne grunnlag for utstedelse av sluttseddel.

Norges Råfisklag
Charles A. Aas
Avd.direktør omsetning

Tove Isaksen
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