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Kapittel I. Formål og virkeområde
§ 1 Formål og rettslig grunnlag.
1. Forretningsreglene angir de generelle salgsvilkår for landing og førstehåndsomsetning av
marine ressurser gjennom eller med godkjenning av Vest-Norges Fiskesalslag (heretter kalt
VNF).
2. Forretningsreglene er hjemlet i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar
(fiskesalslagslova) § 10. Utfyllende bestemmelser til forretningsreglene er inntatt i rundskriv og
sirkulærbrev fra VNF. Forretningsreglene, rundskriv og sirkulærbrev utgjør til sammen VNF sine
alminnelige salgsvilkår.
3. VNF sine alminnelige salgsvilkår bygger på bestemmelser i eller i medhold av Lov Lov om
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova), Lov om forvaltning av
viltlevende marine ressurser og Lov om kjøp. VNF sine alminnelige salgsvilkår kan etter avtale
også komme til anvendelse for omsetning som faller utenfor fiskesalslagslova.

§ 2 Geografisk virkeområde
Forretningsreglene gjelder i VNF sitt distrikt som avgrenses til Vestland fylke.

§ 3 Saklig virkeområde
VNF sine forretningsregler regulerer landing og førstehåndsomsetning av viltlevende marine
ressurser. Definisjon av viltlevende marine ressurser framgår av etterfølgende § 4 a. Dersom
viltlevende marine ressurser fra et norsk eller et utenlandsk fiskefartøy landes i VNF sitt distrikt,
omfattes landingen av VNF sine forretningsregler. Hvor fangsten er tatt har ingen betydning.
Dersom et norsk fiskefartøy er registrert hjemmehørende i VNF sitt distrikt, omfattes også
landinger i utenlandsk havn av forretningsreglene. VNF sine forretningsregler kommer også til
anvendelse ved førstehåndsomsetning mellom fartøyer på fiskefeltet eller underveis til havn,
samt for marine ressurser brakt på land av utenlandske fiskefartøy uavhengig av om ressursen
tidligere har vært omsatt på sjøen.
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§ 4 Definisjoner
I forretningsreglene menes med:
a) Marine ressurser: Viltlevende marine ressurser er fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis
tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under
havbunnen, og som ikke er i privat eie. For øvrig gjelder definisjon gitt i Havressurslova § 3.
b) Leverandør: En fisker, en fanger eller en oppdretter som lander eller omsetter viltlevende
marine ressurser i VNF sitt distrikt.
c) Kjøper: Kjøper registrert i Fiskeridirektoratets kjøperregister, herunder en oppdretter som
kjøper levende fangst fra fisker.
d) Mottaker: En kjøper registrert i henhold til § 5c eller et nøytralt mottaks- og lageranlegg.
e) Egenovertakelse: En leverandør som står i kjøperregistret og som selv forestår
førstehåndsomsetning av egen fangst av viltlevende marine ressurser.
f) Sjøltilvirking: Leverandør som selv forestår tilvirkning. Med tilvirkning menes en av VNF sin
godkjent form for konservering av marine ressurser som gjør den egnet for videre lagring.
Førstehåndsomsetningen utsettes, men vil på et senere tidspunkt gå gjennom VNF.
g) Sluttseddel: Et salgsdokument utferdiget av VNF med hjemmel i Forskrift om landings- og
sluttseddel 6.5.2014 nr. 607 (landingsforskriften). Sluttseddelen inneholder
omsetningsopplysninger og danner grunnlaget for oppgjøret gjennom VNF og ressurs- og
omsetningskontroll.
h) Landingsseddel: Et dokument som inneholder opplysninger om landing av viltlevende marine
ressurser uten samtidig omsetning. Landingsseddelen er hjemlet i landingsforskriften. Seddelen
er utferdiget av VNF og danner grunnlag for ressurs- og omsetningskontroll.
i) Styret: Styret i VNF med den sammensetning og kompetanse som er angitt i VNF gjeldende
vedtekter.
j) Omsetning: Kjøp og salg av viltlevende marine ressurser i første hånd, herunder
egenovertakelse.
k) Fangstbasert havbruk: Viltlevende marine ressurser underlagt VNF sin omsetning ment for
levende lagring/oppforing.
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Kapittel II. Leverandørens og mottakers rettigheter og plikter
overfor VNF.
§ 5 Retten til å tilvirke, omsette, utføre og lande viltlevende marine ressurser
innenfor VNF sitt virkeområde
1. Innenfor VNF sitt virkeområde er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre viltlevende
marine ressurser m.v. inntatt i Forskrift 20.12.2013 nr. 1665 om førstehåndsomsetning av
viltlevende marine ressurser og definisjoner inntatt i Havressurslova dersom de marine
ressursene ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av VNF. VNF kan i
særlige tilfeller dispensere fra forbudet.
2. VNF fastsetter både tillatte omsetningsformer for førstehåndsomsetningen, og de nærmere
bestemmelser for gjennomføringen av omsetning, tilvirkning og utførsel. Mottaker kan, når ikke
annet er bestemt, motta marine ressurser etter direkte avtale med vedkommende leverandør
når mottaket skjer i overensstemmelse med VNF sine alminnelige salgsvilkår, jf. fiskesalslagslova
§ 10.
3. Styret kan nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket i henhold
til fiskesalslagslova § 13, eller innføre dirigering i henhold til fiskesalslagslova § 14. Styret
bestemmer i det enkelte tilfelle hvordan dirigering, forbud eller innskrenkning i fisket skal
gjennomføres, og besørger nødvendig kunngjøring av bestemmelsene. Under dirigering, er det
verken tillatt å levere eller å motta marine ressurser uten forhåndsgodkjenning fra VNF.
4. Styret kan fastsette bestemmelser for gjennomføring av kontroll i henhold til fiskesalslagslova
§ 17 med marine ressurser som blir landet, herunder overført fra et fartøy til et annet fartøy
eller overført til oppdrett eller havbeite, uten at omsetning finner sted. For å sikre effektiv
kontroll med de landinger som omfattes av Fiskesalslagslova § 8 jf. § 17 jf. Havressurslova § 48,
2 ledd, 2 pkt., må landingene forhåndsgodkjennes av VNF.

§ 6 Fastsettelse av minstepriser, og overholdelse av disse. Prisutjamning
1. Det kan fastsettes en minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser,
Jf. fiskesalslagslova § 11 jf. § 12.
2. Det er ikke tillatt for leverandør og mottaker å omsette marine ressurser herunder
sjøltilvirkede varer i første hånd til lavere priser enn VNF minstepriser. For marine ressurser som
etter sin kvalitet ikke betinger full pris, kan prisen reduseres etter graden av kvalitetsforringelse
etter nærmere bestemmelser fastsatt av VNF.
Når forholdene tilsier det, kan styret for øvrig gjøre vedtak om prisutjamning eller andre
ordninger til leverandør og utferdige bestemmelser til gjennomføring av vedtaket.
VNF kan dispensere fra dette forbudet.
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§ 7 Plikten til å holde seg informert om og etterlevelse av VNF sine bestemmelser.
Kunngjøring av VNF sine bestemmelser
1. Leverandør og mottaker som omfattes av VNF sine bestemmelser, skal gjøre seg kjent med og
overholde gjeldende forretningsregler med tilhørende rundskriv, sirkulærbrev og andre
bestemmelser, herunder regelverk som gjelder for elektroniske tjenester. Tap som oppstår på
grunn av manglende kunnskap om VNF sine bestemmelser, når de er kunngjort på foreskrevet
måte, er leverandørs/mottakers eget ansvar (jf. Havressurslova §35).
2. Kunngjøring av VNF sine bestemmelser skjer enten ved annonsering i fiskeripressen med
henvisning til VNF sine internettsider (www.vnf.no) hvor bestemmelsene er angitt i sin helhet,
ved utsendelse i rundskriv/sirkulærbrev og/eller på annen hensiktsmessig måte ut fra
bestemmelsens karakter og omfang (ref. bestemmelser i Havressurslova § 35).
3. VNF kan ikke på noen måter holdes ansvarlig for feil, mangler eller skader utenfor VNF sin
kontroll som oppstår som følge av bruk av elektroniske tjenester eller som følge av manglende
tilgang til slike.

§ 8 Leverandørens tilrettelegging for omsetnings- og ressurskontroll
1. Leverandører kan pålegges å melde inn fangster til VNF i henhold til nærmere bestemmelser i
rundskriv ved utsatt omsetning, auksjon, egenovertagelse, sjøltilvirkning og fangstbasert
havbruk. Det samme gjelder for perioder med fangstdirigering.
2. Leverandøren skal overholde gjeldende minsteprisbestemmelser, kontrollere og overvåke
måling og veiing av levert kvantum og påse korrekt utfylling av landings- og sluttsedler.
3. Leverandøren skal gi VNF sin kontrollør de opplysninger som er nødvendige for
gjennomføring av ressurs- og omsetningskontroll. VNF sin kontrollør skal gis
adgang til kontroll om bord i fartøyet, jfr. fiskesalslagslova § 18 jf. havressurslova § 48.
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§ 9 Krav til mottakers vekter, seddelutfylling og tilrettelegging for omsetnings- og
ressurskontroll (jf. Havressurslova § 39).
1.Mottaker plikter å nytte vekter og mål som til enhver tid er justert og godkjent etter Lov om
mål og vekt.
2.Mottaker er ansvarlig for korrekt utfylling av landings- og sluttsedler, jf.
landingsforskriften § 8. VNF krav til utfylling og innsending av seddelmateriell er nærmere
beskrevet i rundskriv. Brudd på bestemmelsene meldes til Fiskeridirektoratet
som kan vedta bortfall av kjøpergodkjenning i henhold til Havressurslova § 38, jf. forskrift om
registrering som kjøper av fangst 26.11.2010 nr. 1475 §§ 7 og 8 (kjøperforskriften).
3.Mottaker plikter å gi og bidra til at VNF får tilgang til de oppgaver og opplysninger
angående mottak, kjøp, tilvirkning, pakking, videresalg og lager av viltlevende marine ressurser
mv. underlagt VNF sin omsetning, som anses nødvendig for utføring av VNF sine
kontrolloppgaver, jf. fiskesalslagslova § 18.
4.Enhver som vil kjøpe fangster må være registrert som kjøper av Fiskeridirektoratet, jf.
Havressurslova § 38). Etter registrering og godkjenning får kjøper nødvendig tilgang til
utstedelse av sluttsedler. Det er forbudt å overdra retten til å utstede sluttsedler til andre. Når
kjøp av marine ressurser innstilles, kjøperregistreringen bortfaller eller suspenderes, opphører
retten til å utstede sluttsedler.
5.Nøytrale mottaks- og lageranlegg og oppdrettsmerder som benyttes i forbindelse med
utsatt omsetning av marine ressurser mv. må være godkjent av Mattilsynet og registrert hos
VNF.
VNF kan fastsette egne bestemmelser for anlegg og merder som brukes ved slik utsatt
omsetning.

§ 10 Oppgjørsvilkår for marine ressurser omsatt i VNF sitt distrikt, herunder krav til
garantier og sluttseddel, oppgjørstid og rett til forskudd
1. Registrerte kjøpere er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling for mottak av
viltlevende marine ressurser. VNF avgjør på hvilken måte og i hvilken størrelse sikkerheten skal
stilles. Dersom mottaker ikke stiller garanti som nevnt i kjøperforskriften kan VNF med
øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper.
Suspensjon av kjøpergodkjenning kan også foretas ved manglende betaling av VNF sine
tilgodehavender. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om suspensjon. Vedtak om
suspensjon kan påklages etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.
(10.02.1967) Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem
til vedkommende part. Klage på vedtak om suspensjon har ikke oppsettende virkning. Vedtak
om suspensjon opphører fra det tidspunkt VNF bekrefter overfor Fiskeridirektoratet at kjøper
stiller garanti som krevd av laget.
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2. Kjøper skal betale for mottatte marine ressurser direkte til VNF, med mindre annet er særskilt
bestemt i forretningsreglene eller av styret. Betalingen skal være VNF i hende innen fastsatte
frister. Forsinket innbetaling medfører rentebelastning. Rentesatsen fastsettes av styret.
Rentesatsen kan ikke overstige den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i medhold av Lov
om rente ved forsinket betaling m.m. § 3.
3. Enhver betaling for produkter underlagt VNF sin omsetningsordning, skal registreres på
sluttseddel. Det kan ikke uten samtykke fra VNF gjøres unntak for godtgjørelse som benevnes
tilleggsytelser. For tilleggsbetaling som avgjøres og utbetales etter at ordinær sluttseddel er
utstedt og innsendt, må utstedes og innsendes tilleggsseddel på VNF sitt vanlige
sluttseddelformular med henvisning til de tidligere sluttseddelnummer tilleggsbetalingen
gjelder.
4. Leverandøren er ikke garantert oppgjør gjennom VNF med mindre sluttseddel er skrevet og
undertegnet. Leverandør av marine ressurser må varsle VNF om uriktige eller manglende
oppgjør senest innen 30 dager fra leveringsdato. Overholdes ikke meldingsfristen er
leverandøren ikke garantert oppgjør for sitt tilgodehavende hos mottaker. Ved omsetning av
fryste marine ressurser vises til enhver tids gjeldende rundskriv for auksjon og kontraktsalg.
5. VNF kan gjøre fradrag i ethvert oppgjør til fisker for inndragning etter havressurslova § 54
eller fiskesalslagslova § 21 og for skyldig lagsavgift, produktavgift, bøter eller andre krav som
VNF etter lov eller avtale kan innkreve.
6. Leverandøren skal ha oppgjør innen den til enhver tid av styret fastsatte frist ved oppgjør
gjennom VNF. Leverandøren har krav på renter ved forsinket oppgjør. Rentesatsen fastsettes av
styret.

§ 11 Lagsavgift
Leverandøren er forpliktet til å betale avgifter til VNF i henhold til de til enhver tid av VNF sitt
årsmøte fastsatte satser.
Avgiften skal som hovedregel trekkes fra i leverandørens krav på fangstoppgjør fra VNF. For
fangster hvor det er gjort unntak for oppgjørsordningen, skal mottaker innbetale til VNF de
samme avgifter.
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Kapittel III. Alminnelige salgsbetingelser mellom leverandør og
kjøper
§ 12 Forholdet til Lov om kjøp (kjøpsloven)
Kjøpsloven gjelder med de presiseringer og unntak som er inntatt i VNF sine alminnelige
salgsvilkår nedenfor og utfyllende bestemmelser gitt i rundskriv og sirkulærbrev. Nødvendige
presiseringer og unntak fra kjøpsloven er gjort ut fra hensynet til næringsstruktur, egenskaper
ved det omsatte produkt og VNF sin oppgjørsordning.

§ 13 Uttreden av forpliktende kjøpsavtale
Når det foreligger en bindende kjøpsavtale mellom leverandør og kjøper, kan partene ikke tre ut
av avtalen med mindre det foreligger et kontraktsbrudd som gir adgang til å heve avtalen etter
kjøpsloven. Dersom partene er enige om å tre ut av avtalen, skal VNF informeres om dette.

§ 14 Leveringstidspunkt
Marine ressurser anses levert når ressursene er stilt til kjøpers disposisjon. Det fremgår av
rundskriv for de ulike omsetningsformer når ressursen er stilt til kjøpers disposisjon.

§ 15 Kjøpers adgang til å disponere over fangsten
I de tilfeller sluttseddel utstedes hos kjøper, har ikke kjøper rett til å disponere rettslig over de
marine ressurser før sluttseddel er mottatt av VNF.

§ 16 Risikoovergang
Risikoen for mottatte marine ressurser går over på kjøper når ressursene er stilt til kjøpers
disposisjon på avtalt leveringssted.

§ 17 Fordeling av kostnader
Med mindre annet fremgår av avtale eller VNF rundskriv, skal kjøper bære kostnadene med
håndtering og lagring av de marine ressursene fra det tidspunkt denne er stilt til kjøpers
disposisjon på avtalt leveringssted.

18 Leveringens omfang
Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med VNF, er mottaker av leveranse forpliktet til å avta
alle marine ressurser som er underlagt VNF sin omsetning i leveransen.

§ 19 Generelt
1. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle reklamasjoner fra kjøper. Reklamasjoner er et
forhold mellom kjøper og leverandør, VNF er ikke part i reklamasjonssaker.
Korrigeringer av sluttsedler som følge av reklamasjoner, kan kun foretas av VNF på grunnlag av
dokumentert enighet mellom kjøper og leverandør, eller på grunnlag av rettskraftig avgjørelse
av reklamasjonsspørsmålet.
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VNF er uten økonomisk ansvar for dekning av krav som følge av reklamasjon.
2. Det som følger om reklamasjoner av disse forretningsregler og utfyllende rundskriv, går foran
kjøpslovens regler.

§ 20 Kjøpers kunnskap, risikoens overgang og tidspunkt for mangel
1.Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller måtte kjenne til
ved kjøpet.
2. For ferske viltlevende marine ressurser og øvrige landinger direkte til kjøpers anlegg eller
avhentet av kjøper, går risikoen over på kjøperen ved levering til kjøper eller mottak som tar
imot fangsten på kjøpers vegne eller ved utstedelse av sluttseddel, og for fryste marine
ressurser landet til nøytralt fryselager ved utstedelse av salgsbekreftelse fra VNF.
3. Ved bedømmelsen av om de viltlevende marine ressurser har en mangel, skal tidspunktet da
risikoen går over på kjøperen legges til grunn. Leverandøren er således ansvarlig i forhold til
mangler som er oppstått før dette tidspunktet, selv om mangelen først viser seg senere.

§ 21 Ferske viltlevende marine ressurser
1. Ved levering av ferske viltlevende marine ressurser og for øvrig når levering skjer direkte til
kjøper eller avhentes av denne, skal kjøper straks undersøke mottatte varer. Når ferske marine
ressurser skal hentes av kjøper, skal kjøper undersøke varene før de transporteres til kjøpers
anlegg. Er denne type marine ressurser videresolgt og skal sendes direkte til tredjemann, skal
kjøper undersøke varene før avsendelse.
2. Etter undersøkelse av mottatte ferske viltlevende marine ressurser eller andre typer fangster
nevnt i (1), skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell reklamasjon. Kjøper taper sin rett til å
gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir
leverandøren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
3. Når det er gått 24 timer etter at risikoen gikk over, jf.§ 20 pkt.2, kan det ikke reklameres på
skjulte mangler ved ferske marine ressurser.
4. Tilsvarende som for ferske viltlevende marine ressurser gjelder også for sjøltilvirket vare, (jf. §
4 f), som omsettes etter direkte kontakt mellom leverandør og kjøper.
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§ 22 Fryste marine ressurser landet utenom kjøpers anlegg
1. Ved kjøp av fryste viltlevende marine ressurser omsatt på auksjon/kontrakt, skal kjøper uten
ugrunnet opphold og senest innen 21 dager fra salgsbekreftelse ble utstedt, jf.§ 20 pkt.2, ha
foretatt undersøkelse av varene og fremmet en eventuell reklamasjon som følge av
undersøkelsen.
2. Undersøkelsen skal som et minimum foretas som en representativ stikkprøvekontroll ved
uttak av tineprøver. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om gjennomføring av
slik kontroll, herunder om utvelgelsen av prøver, antallet og den nærmere prosess ved tining og
undersøkelse av prøvene.
3. Det skal føres protokoll som dokumenterer hvordan undersøkelse av varene ble foretatt og
de funn som ble gjort. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om dokumentering
av foretatt undersøkelse.
4. I særlige tilfeller der kjøper ikke har mulighet til å foreta undersøkelse innen fristen i første
ledd, kan denne fristen forlenges etter skriftlig avtale med leverandør. Kopi av slik avtale sendes
VNF.
5.Etter undersøkelse av fryste marine ressurser skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell
reklamasjon. Det samme gjelder dersom kjøper på et senere tidspunkt oppdager en mangel som
var skjult ved undersøkelsen. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper
ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir
leverandøren skriftlig melding som angir hva slags mangel det gjelder. Kopi av reklamasjonen
sendes VNF.
6. Slik reklamasjon skal uten ugrunnet opphold følges opp med skriftlig angivelse av
sluttseddelnummer og hvilke krav som konkret fremmes, samt dokumentasjon av mangelen.
Kopi sendes VNF.
7. Der kjøper finner grunn til å reise reklamasjonssak mot leverandør, må ikke den delen av
fryste marine ressurser som det reklameres mot, tas inn i produksjon før reklamasjonssaken er
avklart med leverandør. Dersom kjøper mener det er påkrevet at varen kommer i produksjon før
reklamasjonssaken er avklart, må det være enighet mellom leverandør og kjøper om den videre
prosedyre i saken.
8. Dersom mangelen først oppdages etter at de fryste marine ressurser er satt i produksjon, skal
leverandøren gis rimelig anledning til selv å undersøke varen før produksjonen fortsetter.
9. Det er en forutsetning for reklamasjon at de fryste marine ressurser befinner seg i Norge og
er tilgjengelig for inspeksjon.
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10. Når det er gått tre måneder siden salgsbekreftelse ble utstedt, jf. § 20 pkt.2, kan det ikke
reklameres på skjulte mangler ved fryste marine ressurser. Dersom det er inngått avtale om
forlenget undersøkelsesfrist etter fjerde ledd, forlenges fristen her tilsvarende.

§ 23 Begrensning av kjøpers tilbakeholdsrett
1. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Dersom kjøper krever at den del av
kjøpesummen som tilsvarer kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til leverandøren, skal
denne delen av kjøpesummen holdes tilbake av VNF. Det tilbakeholdte beløp deponeres på
særskilt konto inntil reklamasjonsspørsmålet er avgjort.

2. Hvis kjøper vinner frem, skal kjøper ha det deponerte beløp tilsvarende prisavslaget med
tillegg av påløpte renter på deponeringskontoen av prisavslagsbeløpet. Forsinkelsesrenter
utover rentene fra deponeringskontoen, må kjøper kreve direkte hos leverandør. Hvis kjøpers
krav om prisavslag ikke fører frem, skal det deponerte beløp med tillegg av påløpte renter på
deponeringskontoen utbetales til leverandøren. Forsinkelsesrenter utover rentene fra
deponeringskontoen, må leverandøren kreve direkte hos kjøper.
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