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UTFYLLING OG INNSENDING AV SEDDEL VED LANDING AV LEPPEFISK
Fiskeridirektoratet minner om at det inntrer en plikt etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607
om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 8 om å føre landing-/sluttseddel
ved landing av fisk. Dette gjelder også ved landing av leppefisk.
Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført der omsetning ikke skjer
samtidig som landingen, fylle ut en landingsseddel. Tilsvarende skal kjøper fylle ut
en sluttseddel umiddelbart etter at landing er fullført der omsetning skjer samtidig
som landingen. Sluttseddelen skal inneholde både landings- og
omsetningsopplysninger.
Hva som menes med landing fremgår av landingsforskriften § 3 andre ledd:
«Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og
lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra
lås/merd/pose. (…).»
For levende fanget fisk er det ikke å regne som en landing når fisken settes i
merd/lås/pose ettersom fisken aldri har vært om bord på fiskefartøyet. Det regnes
imidlertid som en landing ved opptak av fisk fra lås/merd/pose, og det skal føres en
landings- eller sluttseddel på dette tidspunkt. Seddelen skal undertegnes av
mottaker/kjøper eller dennes representant og fisker.
Landingstidspunktet for levende fanget fisk til restitusjonsmerd og for levende
fanget fisk for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, er imidlertid når fisken
losses fra fiskefartøyet og over i merden og akvakulturanlegget, jf.
landingsforskriften § 5 tredje ledd:
«Ved landing av levende fisk fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd eller for bekjempelse
av lakselus i akvakulturanlegg, kan vekten fastsettes som antall fisk i landingen
multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg. Dette gjelder ikke
for skalldyr og bløtdyr.»
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Ut i fra hensynet til fiskevelferd er det i enkelte sammenhenger ikke optimalt å veie
levende fisk med tradisjonell veieteknologi. I landingsforskriften § 5 tredje ledd er
det derfor gitt særlige regler for landing av levende fanget torsk og fisk som skal
anvendes til rensefisk i akvakulturanlegg, herunder leppefisk.
Det skal altså føres en seddel når fisken losses fra fartøyet, uavhengig av om fisken er
levendende eller ikke, og enten det gjelder til land eller over i en merd. Det skal for
levende fanget fisk også føres en landings- eller sluttseddel ved opptak fra merd. Det
betyr at det for levende fanget torsk, samt levende fanget fisk for bekjempelse av
lakselus, skal føres en seddel både når fisken settes i merd, samt ved opptak fra
merd. Om det skal føres en landings- eller sluttseddel vil som nevnt være avhengig
av om fisken omsettes på landingstidspunktet eller ikke.
Mottaker/kjøper skal i henhold til landingsforskriften § 11 umiddelbart etter at
seddelen er ferdig utfylt og undertegnet, sende denne inn til salgslaget. Salgslaget
videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet.
Landingsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften.
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