Rundskriv nr. 02-20
DISPENSASJONSBESTEMMELSER FOR SALG AV FISK OG SKALLDYR FRA BÅT DIREKTE TL FORBRUKER.
1. Dispensasjonen er gitt i medhold til Fiskesalslagslova §10 og Vest-Norges Fiskesalslag sine
forretningsregler §5.
2. Dispensasjonen gjelder for det kalenderåret den utstedes.
3. Dispensasjonen gjelder for bestemt fartøy og høvedsmann, og kan ikke overdras til andre.
Fritidsfiskere som ønsker å drive salg direkte fra båt til forbruker må være registrert i
Småbåtregisteret eller tilsvarende.
4. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere som skal drive salg fra båt direkte til forbruker må registrere seg
i Fiskeridirektoratets Kjøperregister når dispensasjon fra Vest-Norge Fiskesalslag er gitt. Alle, unntatt
fritidsfiskere med omsetning under kr 50 000 pr. år, må være registrert i Foretaks- eller
Enhetsregisteret.
5. Dispensasjonen gjelder salg direkte til forbruker. Med forbruker menes kun private husholdninger.
Det er ikke tillatt å selge til storhusholdninger som hoteller, restauranter, institusjoner o.l. Salget skal
foregå direkte fra båt ved kai.
6. Dispensasjonen omfatter salg av skalldyr og fersk, ubearbeidet fisk og fiskeprodukter. Det vil
således ikke være tillatt for fisker å selge filet, salt eller røykt fisk eller andre bearbeidede produkter
med hjemmel i denne dispensasjonen.
7. Det er ikke tillatt å drive salg fra båt direkte til forbruker ved eventuell fiskestopp eller
fredningsperioder.
8. Alle yrkesfiskere plikter å føre elektronisk fangstdagbok, f eks. Kystfiskeappen, når dispensasjon er
gitt. Fangstdagbok skal da føres hele året, også ved leveranser til fiskekjøper.
9. Salgslaget tilsender oblat som viser dispensasjonen og skal finnes godt synlig ombord i fartøy når
slik omsetning foretas. Vest-Norges Fiskesalslag, Fiskeridirektoratet eller Mattilsynet har rett til å
foreta kontroll og inspeksjon av omsetningen.
10. Innehaver av dispensasjon skal ved omsetning ukentlig innrapportere salget til Vest-Norges
Fiskesalslag.
11. Vest-Norges Fiskesalslag vil på grunnlag av innsendte oppgaver belaste fisker for avgifter ut fra de
faktisk oppnådde priser, som ikke må være under lagets minstepriser. Fisker må stille garanti for
beregnede avgifter før dispensasjon gis.
12. Brudd på dispensasjonsreglene eller manglende innbetaling av innkrevde avgifter vil kunne
medføre bortfall av dispensasjon. Ved overtredelse av generelle omsetnings- og kvotebestemmelser
vil dette kunne føre til inndragning av fangst og fangstverdi.
13. Dersom dispensasjon ikke gis, eller blir tilbaketrukket, gjelder forvaltningslovens bestemmelser,
spesielt §43 - §50.
I henhold til Fiskesalslagsloven er det forbudt å foreta omsetning av fisk, dersom denne ikke er
omsatt gjennom eller med godkjenning av Vest-Norges Fiskesalslag.
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