Retningslinjer for tilskudd til selfangstnæringen i 2019
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å disponere inntil 2,5 mill. kr av Statsbudsjettet for
2019 Kap. 919 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som tilskudd til selfangsten i 2019.
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt følgende retningslinjer for utbetaling av tilskudd:
1. Tilskuddsramme
Det er avsatt en samlet ramme på inntil 2,5 mill. kr til selfangst i Øst- og Vestisen i 2019.
2. Formål
Tilskuddet skal bidra til at størst mulig del av totalkvoten tas, samt at selfangstnæringen (fartøy- og
mottakssiden) skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.
3. Forutsetninger for tilskudd til rederi
Det er en forutsetning for tilskudd at søker har selfangsttillatelse i 2019 etter forskrift 13. oktober
2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst
(konsesjonsforskriften) kapittel 8, og har sendt nødvendig påmelding til Fiskeridirektoratet.
Det forutsettes at rederier som tilgodesees med tilskudd og deres fartøy som går på selfangst skal
gjennomføre minst 35 fangstdøgn. Med fangstdøgn menes tidsrommet fra fartøyet går fra kai til den
kommer til kai etter gjennomført fangst.
4. Forutsetninger for tilskudd til mottak
Det er en forutsetning at mottaket har nødvendige godkjenninger for å kunne ta imot de aktuelle
produktene, herunder kjøperregistrering fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynets godkjenning for
produksjon av selolje som er helsemessig trygge for forbruker.
Mottaket må tillegg ha installert og klargjort utstyr for produksjon av råstoff fra selfangsten,
herunder skinn, spekk, olje, kjøtt, mel og ev. andre produkter.
5. Fast tilskudd rederi
Det utbetales et grunntilskudd til deltakende fartøy på 250 000 kroner per fartøy, gitt at
forutsetningene i punkt 3 over er oppfylt.
6. Fangstavhengig tilskudd rederi
Det avsettes en pott til fangstavhengig tilskudd som fordeles mellom deltagende fartøy basert på
antall fangede dyr. Pottens størrelse vil variere med antall deltakende fartøy. Potten fremkommer
ved å trekke mottakstilskudd og fasttilskudd for deltakende fartøy fra samlet ramme for
støtteordningen.
Maksimalt fangstavhengig tilskudd per fartøy er 1 mill. kroner.

7. Tilskudd til mottak
Samlet tilskudd til mottak er 250 000 kroner. Beløpet deles på deltakende mottak som tar imot
fangst fra andre basert på antall kjøpte skinn. Ved overtagelse av egen fangst regnes ikke rederiet
som mottak i denne sammenheng. For å få tilskudd må kravene til mottak i punkt 4 over være
oppfylt.
8. Søknad
Søknad om å ta del i tilskuddsordningen sendes Fiskeridirektoratet. Det er ikke eget søknadsskjema
for ordningen. Med unntak av kravet til fangstdøgn skal dokumentasjon på at vilkårene i punkt 3 og 4
er oppfylt følge med søknaden. Siste frist for søknad og dokumentasjon er 1. mars 2019.
9. Utbetaling
Det er krav til dokumentasjon av landing og omsetning i form av landingsseddel og sluttseddel før
endelig utbetaling av tilskudd.
Søknad om utbetaling av tilskudd sendes Fiskeridirektoratet som forestår utbetaling. Akontoutbetaling kan gjøres mot dokumentasjon av vilkår i pkt. 3 og 4. Endelig oppgjør gjøres
etterskuddsvis.
10. Vedtaksmyndighet
Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak om tilskudd.
Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd fastsatt av
Fiskeridirektoratet. Klage skal sendes Fiskeridirektoratet.
11. Annet
Tilskuddet skal forvaltes etter gjeldende regler for bruk av offentlige midler. I samsvar med
bevilgningsreglementet § 10 tas det forbehold om adgang for departementet og Riksrevisjonen, jf.
lov om Riksrevisjonen § 12, til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene.
Det tas også forbehold om adgang til å foreta ekstern evaluering av virksomheten.
Tilskudd blir utbetalt med forbehold om at beløpet kan bli korrigert etter at Fiskeridirektoratet eller
andre representanter for Nærings- og fiskeridepartementet og/eller Riksrevisjonen har gjennomført
kontroll og revisjon av oppgavene og søknadene.
Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt helt eller
delvis.
Tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom vilkårene for tilskudd til selfangsten 2019 brytes.

