Vilkår for den som har fått midlertidig dispensasjon fra veieplikten
etter landingsforskriften § 5 først ledd første punktum for denne sesongen.
Ved landing av fangst fra fiskefartøy til merd:


Vekten kan fastsettes ved å benytte en av tre metoder for fastsetting av kvantum ved
landing av fangst til merd som grunnlag for utfylling av landingsseddel. Metodene er
beskrevet i vedlagte veiledning. Husk at uansett metode skal all fisk i fangsten telles



Metoden for veiing og hver enkelt vektavlesning loggføres på en slik måte at metoden
som benyttes og veid kvantum kan dokumenteres.



Ved beregning av vekt på levende fisk skal fisken i veieprøvene veies rund, og rund
vekt skal føres på seddel. Det tillates ikke faktorberegninger.



Alle fartøy skal sende forhåndsmelding før overføring av fangst til merd.
Meldingen sendes til Fiskeridirektoratet så tidlig som mulig, helst innen kl 15 dagen
før overføring, men senest så snart fangsten er tatt ombord.
Melding sendes på SMS til 1933, kodeord LEV
Meldingen skal inneholde opplysninger om
o Ansvarshavendes fulle navn
o Fartøyets navn og fiskerimerke
o Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken landes (reg.nr hos
Norges Råfisklag)
o Dato og tid for forventet anløp til landingssted
Ved endringer i planlagt aktivitet sendes endringsmelding.

Ved overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring:


Ettersom det er gitt dispensasjon fra kravet om veiing ved landing av fisk fra fartøy til
merd, kreves det at den levende fisken skal telles og veies i de tilfeller der fisken
overtas i merd for videre levendelagring. Resultatet kan så brukes som grunnlag for
utstedelse av sluttseddel. Vekten kan fastsettes ved å benytte en av tre metoder for
fastsetting av kvantum ved landing av fangst til merd som grunnlag for utfylling av
sluttseddel. Metodene er beskrevet i vedlagte veiledning.



Metode for veiing og hver enkelt vektavlesning loggføres på en slik måte at metoden
som benyttes og veid kvantum kan dokumenteres.



Fisken veies rund, og rund vekt skal føres på seddel. Det tillates ikke
faktorberegninger.



Før overtaking av levende fisk i merd for videre levendelagring skal virksomheten
(levendelagringsanlegget) så tidlig som mulig (24 timer før) og senest klokken 15
dagen før opptak sende forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet
Melding sendes på SMS til 1933, kodeord OPP
Meldingen skal inneholde opplysninger om

Merdanleggets navn og registreringsnummer hos Norges Råfisklag, der fisken
lagres (tas opp og veies/telles)
o Kjøper
o Landingstidspunkt (forventet tidspunkt for oppstart veging og telling)
o Produkttilstand («levende»)
o Kvantum fisk som beregnes overtatt av kjøper
o Fiskefartøy (selger)
Ved endringer i planlagt aktivitet sendes endringsmelding.
o



Når fisken leveres til mottak på land skal den telles og kontrollveies på egnet
(godkjent) vekt. Etter veiing skal antall og vekt på samlet kvantum fisk i landingen
registreres i levendelagringsanleggets journal.

Vedlagte veiledning kan bli oppdatert i løpet av året. Vi ber derfor om at dere følger med på
vår hjemmeside: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Levendelagring-ogfangstbasert-akvakultur.
I tilknytning til søknad om dispensasjon fra veieplikten i forbindelse med levendelagring i sjø,
skal virksomheten som lagrer fisken levende (levendelagringsanlegg så vel som FBA-anlegg)
presentere en plan om fremdrift og anskaffelse av egnet målesystem for veiing av levende
fisk ved landing. Der utviklingsarbeidet foregår gjennom et felles prosjekt eller
utviklingssamarbeid med andre aktører i næringen kan prosjektansvarlig legge frem planen
på vegne av sine samarbeidspartnere/medlemsbedrifter.
Dispensasjonen kan bli trukket tilbake dersom vilkårene brytes, eller dersom det er oppgitt
uriktige opplysninger i søknaden. Slike brudd kan også føre til at ny dispensasjon ikke blir gitt
og til sanksjoner etter havressurslova.
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