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TIL SØKERE OM SALG FRA BÅT   

DIREKTE TIL FORBRUKER I  

LAGETS DISTRIKT 

 
 

 

Betingelser for salg direkte til forbruker. 
 

I henhold til fiskesalgslagsloven § 8 skal all omsetning av fisk og skalldyr skje gjennom eller 

med godkjenning av et fiskesalgslag. For fisk som er underlagt fiskesalgslagenes 

omsetningsrett og som ilandføres i Vest-Norges Fiskesalgslag sitt distrikt, innebærer dette i 

alminnelighet landing til og sluttseddelføring hos kjøpere som er innført i Fiskeridirektoratets 

kjøperregister, jfr. Lov av 24.06.1994. 

 

Det gis i alminnelighet adgang til salg direkte til forbruker etter søknad. Følgende forutsetning 

må innfris for at Vest-Norges Fiskesalslag skal gi fisker godkjenning til slikt salg: 

 

1. Fisker må stille garanti for beregnede avgifter før dispensasjon gis. Dette kan gjøres i 

form av bankgaranti eller innbetaling til salgslaget som blir stående på egen konto i 

salgslaget som sikkerhet. Dispensasjonen som utstedes skal være godt synlig ombord i 

fartøyet.  

2. Fisker skal sende inn oppgaver over kvantum og oppnådd pris minst hver uke. 

Salgspris oppgis uten merverdiavgift (p.t. 15%) og kan ikke være lavere enn lagets 

minstepris. 

3. Merkeregistrerte fartøy som har dispensasjon, skal sende melding om all fangst på  

Kystfiskappen, som trådte i kraft 01.02.2015 (lastes ned fra Fiskeridirektoratet).  

4.  Dersom det er flere fiskere på fartøyet, må de ha hver sin dispensasjon. 

5. Fiskere har plikt til å registrere seg i Fiskeridirektoratets kjøperregister, elektronisk 

skjema for dette finner Dere på Fiskeridirektoratets hjemmeside. 

6. Dispensasjonen gjelder til utløpet av kalenderåret. Ubenyttede og svært lite benyttede 

dispensasjoner vil ikke bli fornyet. 

 

Egne dispensasjonsbestemmelser for slikt salg er utarbeidet og følger vedlagt. 

 

Dersom laget, eventuelt i samråd med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet – finner brudd på 

betingelsene, vil dispensasjonen bli inntrukket umiddelbart. 

 

Betingelsene overfor gjelder inntil videre. 

 

Med vennlig hilsen                       

Vest-Norges Fiskesalslag 

 

 

Bjørn Kvalheim  

Direktør 
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