
Telefon hovednummer 77 66 01 00

www.rafisklaget.no - Epost firmapost@rafisklaget.no
Postboks 6162, 9291 Tromsø - Telefax 77 68 69 89

Enterprise nr NO-938469148 MVA - Bankgiro 9731 05 11645

15.11.2019LANDING:LANDING:LANDING:LANDING: TROMSØTERMINALEN
FARTØY:FARTØY:FARTØY:FARTØY: T 0002H TØNSNES

0,78 kg

1,62 kg

3,40 kg

3,40 kg

3,45 kg

4,64 kg

6,68 kg

10,70 kg

1,36 kg

0,51 kg

0,78 kg

1,62 kg

3,40 kg

Torsk, -1,0 kg, sekk 25kg,

Torsk, 1,0-2,5 kg, sekk 
25kg,

Torsk, 2,5-4,0 kg, sekk 
50kg,

Torsk, 2,5-4,0 kg, sekk 
50kg,

Torsk, 2,5-6,0 kg, sekk 
50kg,

Torsk, 4,0-6,0 kg, sekk 
50kg,

Torsk, 6,0+ kg, sekk 50kg,

Torsk, 8,0+ kg, pl.box,

Hyse, 0,8+ kg, sekk 25kg,

Hyse, -0,8 kg, sekk 25kg,

Torsk, -1,0 kg, sekk 25kg, 
B-Kvalitet

Torsk, 1,0-2,5 kg, sekk 
25kg, B-Kvalitet

Torsk, 2,5-6,0 kg, sekk 
50kg, B-Kvalitet

Vare / størrelse

 7.139

 56.459

 46.840

 1.400

 3.777

 22.744

 3.852

 1.724

 2.977

 816

 391

 1.021

 437

Kvantum 

(33,92)

(38,52)

(40,70)

(40,70)

(40,70)

(40,70)

(43,15)

(43,15)

(29,48)

(29,61)

(27,14)

(30,82)

(32,56)

TIRSDAG 19.11.2019TIRSDAG 19.11.2019TIRSDAG 19.11.2019TIRSDAG 19.11.2019BUD ØNSKES INNEN BUD ØNSKES INNEN BUD ØNSKES INNEN BUD ØNSKES INNEN 13:0013:0013:0013:00KL. KL. KL. KL. 

Snitt

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

REDSKAP:REDSKAP:REDSKAP:REDSKAP: BUNNTRÅL
FANGSTFELT:FANGSTFELT:FANGSTFELT:FANGSTFELT: THOR IVERSENS BANK

TILV.NR.:TILV.NR.:TILV.NR.:TILV.NR.: T39

HACCP:HACCP:HACCP:HACCP: Ja

TIRSDAG 19.11.2019AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: 13:00KL. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FDA.NR.:FDA.NR.:FDA.NR.:FDA.NR.:

Fangsten selges på vegne av reder i henhold til lagets rundskriv nr. 12/2009, med Fangsten selges på vegne av reder i henhold til lagets rundskriv nr. 12/2009, med Fangsten selges på vegne av reder i henhold til lagets rundskriv nr. 12/2009, med Fangsten selges på vegne av reder i henhold til lagets rundskriv nr. 12/2009, med 
tilhørende vedlegg.tilhørende vedlegg.tilhørende vedlegg.tilhørende vedlegg.

52481

TILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKER

Utskr.: 18.11.2019 14:42

Salgssak:

Lager - manuell auksjon - leveringsforpliktelseLager - manuell auksjon - leveringsforpliktelseLager - manuell auksjon - leveringsforpliktelseLager - manuell auksjon - leveringsforpliktelse

Marte KristiansenAuksjonarius:
Tlf: 77 66 01 78 - Epost: lagersv@rafisklaget.noKontaktinfo:

Akseptpris

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

(se under)

Startpris

FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE: 03.11.2019 13.11.2019-

Norges Råfisklag
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15.11.2019LANDING:LANDING:LANDING:LANDING: TROMSØTERMINALEN
FARTØY:FARTØY:FARTØY:FARTØY: T 0002H TØNSNES

REDSKAP:REDSKAP:REDSKAP:REDSKAP: BUNNTRÅL
FANGSTFELT:FANGSTFELT:FANGSTFELT:FANGSTFELT: THOR IVERSENS BANK

TILV.NR.:TILV.NR.:TILV.NR.:TILV.NR.: T39

HACCP:HACCP:HACCP:HACCP: Ja

TIRSDAG 19.11.2019AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: AUKSJONSTIDSPUNKT: 13:00KL. 

FDA.NR.:FDA.NR.:FDA.NR.:FDA.NR.:

TILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKERTILBUD PÅ AUKSJONSPAKKER

FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE:FANGSTPERIODE: 03.11.2019 13.11.2019-

Fangsten tilbys lokale kjøpere i henhold til forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med Fangsten tilbys lokale kjøpere i henhold til forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med Fangsten tilbys lokale kjøpere i henhold til forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med Fangsten tilbys lokale kjøpere i henhold til forskrift av 12.09.03 om leveringsplikt for fartøy med 
torsketråltillatelse med endringer av 22.12.06 og 05.03.2010. Fangsten tilbys i denne omgang alle torsketråltillatelse med endringer av 22.12.06 og 05.03.2010. Fangsten tilbys i denne omgang alle torsketråltillatelse med endringer av 22.12.06 og 05.03.2010. Fangsten tilbys i denne omgang alle torsketråltillatelse med endringer av 22.12.06 og 05.03.2010. Fangsten tilbys i denne omgang alle 
produsenter i Bø kommune. Fangsten tilbys også øvrige produsenter i Nordland og Sør-Troms produsenter i Bø kommune. Fangsten tilbys også øvrige produsenter i Nordland og Sør-Troms produsenter i Bø kommune. Fangsten tilbys også øvrige produsenter i Nordland og Sør-Troms produsenter i Bø kommune. Fangsten tilbys også øvrige produsenter i Nordland og Sør-Troms 
(region 3) men disse vil kun ha mulighet til å kjøpe dersom produsenter i Bø kommune ikke (region 3) men disse vil kun ha mulighet til å kjøpe dersom produsenter i Bø kommune ikke (region 3) men disse vil kun ha mulighet til å kjøpe dersom produsenter i Bø kommune ikke (region 3) men disse vil kun ha mulighet til å kjøpe dersom produsenter i Bø kommune ikke 
benytter seg av tilbudet.benytter seg av tilbudet.benytter seg av tilbudet.benytter seg av tilbudet.

Forskriften setter retningslinjer for hvilke priskrav som kan legges til grunn ved utbud. Priskrav Forskriften setter retningslinjer for hvilke priskrav som kan legges til grunn ved utbud. Priskrav Forskriften setter retningslinjer for hvilke priskrav som kan legges til grunn ved utbud. Priskrav Forskriften setter retningslinjer for hvilke priskrav som kan legges til grunn ved utbud. Priskrav 
skal settes ut fra omsetning av ombordfrosset trålråstoff fra norske fartøy i Råfisklagets distrikt, til skal settes ut fra omsetning av ombordfrosset trålråstoff fra norske fartøy i Råfisklagets distrikt, til skal settes ut fra omsetning av ombordfrosset trålråstoff fra norske fartøy i Råfisklagets distrikt, til skal settes ut fra omsetning av ombordfrosset trålråstoff fra norske fartøy i Råfisklagets distrikt, til 
kjøpere i Nordland, Troms og Finnmark, seneste 14 dager før lossing. I henhold til kjøpere i Nordland, Troms og Finnmark, seneste 14 dager før lossing. I henhold til kjøpere i Nordland, Troms og Finnmark, seneste 14 dager før lossing. I henhold til kjøpere i Nordland, Troms og Finnmark, seneste 14 dager før lossing. I henhold til 
bestemmelsene må rederi dekke fraktkostnader til kjøpers anlegg hvis kjøper befinner seg i annenbestemmelsene må rederi dekke fraktkostnader til kjøpers anlegg hvis kjøper befinner seg i annenbestemmelsene må rederi dekke fraktkostnader til kjøpers anlegg hvis kjøper befinner seg i annenbestemmelsene må rederi dekke fraktkostnader til kjøpers anlegg hvis kjøper befinner seg i annen
region enn lossested.region enn lossested.region enn lossested.region enn lossested.

Vi gjør oppmerksom på at forskriften krever 70% bearbeiding av torsken.Vi gjør oppmerksom på at forskriften krever 70% bearbeiding av torsken.Vi gjør oppmerksom på at forskriften krever 70% bearbeiding av torsken.Vi gjør oppmerksom på at forskriften krever 70% bearbeiding av torsken.


