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Til fiskere og registrerte kjøpere

FØRINGSTILSKUDD FOR NOTFANGET SEI AVHENTET MED BRØNNBÅT
Følgende tilskuddsatser gjelder for føring av notfanget sei levende eller ført i bulk med brønnbåt
til alle anvendelser (øre pr kg rundvekt), varierende etter føringsdistanse:
Føringsdistanse

Levendeføring

Bulk føring

F.o.m.

0 til 30 n.mil

70

60

"

30 til 90 n.mil

80

70

"

90 til 150 n.mil

100

80

”

150 n.mil +

120

100

Det er for 2019 avsatt kr 300 000,- til brønnbåtføring av notfanget sei som føres fra fiskers lås til
produksjonsanlegg.
Avsatt beløp til føringstilskudd for notfanget sei utbetales kun for levendeført/låssatt sei. For
fartøyer som ikke har muligheter til bulkføring på egen kjøl, kan det i spesielle tilfeller gis
tilskudd til bulkføring med brønnbåt fra lås.
Ved føring over lengre avstander enn nødvendig ut fra avsetningsmessige hensyn, skal det
vanligvis bare innvilges føringstilskudd for den maksimale avstand det er nødvendig å føre fisken.
Sei som fisker etter avtale med laget sleper inn og leverer levende ved kjøpers sted, er ikke
berettiget til dette tilskudd.
Kjøpere som er interessert i å benytte seg av nevnte ordning, bes å kontakte Norges Råfisklag slik
at føringen kan innordnes i Råfisklagets omsetningsordning.
Brønnbåt er kjøpers representant og må ta nødvendige prøver, både av gjeldende
størrelsesgrupper og andel av sei under minstemål. Fangsten anses levert når ansvarlig
representant for fartøy og brønnbåtskipper har underskrevet sluttseddel.
Det presiseres at det formelle omsetningstidspunkt samsvarer med tidspunkt når fangsten
overføres brønnbåt og sluttseddel er utstedt og underskrevet. Avtalte leveringsbetingelser (pris,
størrelse, leveringstilstand m.m.) påføres sluttseddel. Fisken skal videre innveies umiddelbart etter
overføring fra fiskers lås og vekt påføres sluttseddel. På seddel må det påføres avhentested og
landingssted (kjøper) samt føringsavstand i nautiske mil. Videre må det anmerkes om seien føres
levende eller i bulk. Disse opplysningene må føres i feltet for varetekst på sluttseddel.

For å bestemme nettokvantum ved bomvektveiing godkjennes vanntrekk med inntil 3 % av
bruttokvantum, jf. rundskriv nr 33/2010.
Avregning av tilskudd til kjøper
For å motta tilskudd må kjøper logge seg inn på www.rafisklaget.no Dine sider. Kvantum som er
tilskuddsberettiget merkes av og knyttes mot sluttseddel hvor avhentested, leveringssted, nautiske
mil samt underskrift fra kjøpers representant og fisker må påføres.
For å være tilskuddsberettiget må riktig varekode påføres (for eksempel sei u/1,6 kg, tilstand BB).
For sen innsending av sluttseddel/tilskuddssøknad kan føre til at retten til tilskudd går tapt.
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