Vilkår for den som har fått midlertidig dispensasjon fra veieplikten
etter landingsforskriften § 5 først ledd første punktum for denne sesongen.
•
•
•
•

Vekten fastsettes ved å benytte en av tre metoder for fastsetting av kvantum ved
landing av fangst til merd, beskrevet i vedlagte veiledning.
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.
Fartøy under 15 meter som ikke har installert elektronisk rapporteringssystem (ERS)
og som driver landing av levende fisk til merd, skal senest to timer før landing av
fangst til merd sende SMS-melding til 1933 med kodeord LEV. Meldingen skal
inneholde følgende informasjon:
o Ansvarshavendes fulle navn.
o Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon
lengde E/WGGGDD (WGS-84).
o Fartøyets navn og fiskerimerke.
o Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken landes (reg.nr hos
Norges Råfisklag).
o Dato og tid for anløp til landingssted.
o Kjøper dersom fisken blir omsatt ved landing til merd.
o Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt.
o Fangst i kilo rund vekt som skal landes til merdanlegg.

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.
Ved neste års sesong og nye søknader om dispensasjon fra veieplikten i forbindelse med
levendelagring i sjø, vil det i tillegg bli stilt vilkår om at det presenteres en plan om fremdrift
og anskaffelse av egnet målesystem for veiing av levende fisk ved landing. En slik plan kan
gjerne være et felles prosjekt eller utviklingssamarbeid med andre aktører i næringen.
Næringen må ta ansvar for å utvikle målesystem for veiing av levende fisk.
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.

