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Tilskuddsbrev - Fiskesprell 2017   

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017) 

for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak i 

2017. 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Norges sjømatråd i 2017: 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900     

 77 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak 4 000 

 Sum  4 000 

 

2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET I 2017 

2.1 Mål 

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å legge til rette for økt sjømatkonsum. Barn og unge 

spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene og går derfor glipp av 

viktige helseeffekter. Målet med Fiskesprell er å øke konsumet av sjømat blant barn og unge 

og bidra til å utjevne sosiale ulikheter knyttet til kosthold. Fiskesprell skal bidra til å gi barn 

og unge positive erfaringer og sjømatopplevelser slik at sjømat blir et naturlig valg. 

Fiskesprell utvikler materiell og gjennomfører teoretisk og praktisk kurs om bruk av sjømat, 

med basis i nasjonale kostholdsråd. Målgruppen er ansatte i barnehage, SFO, barne- og 

ungdomsskole, foreldre, i tillegg til studenter/ elever i utdanning som skal være i kontakt med 
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barn og unge. Nærings- og fiskeridepartementet finansierer kostholdsprosjektet Fiskesprell i 

samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Norges sjømatråd. Helsedirektoratet og 

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning bidrar faglig. Fiskesalgslagene bidrar 

med råvarestøtte.  

 

3. FØRINGER FOR TILSKUDDET I 2017 

Midlene skal gå til delfinansiering av ernæringsprogrammet Fiskesprell og gjelder for tiltak 

som igangsettes og gjennomføres i det budsjettåret tilsagnet gis. Departementet ber om at det 

gjennomføres en effektevaluering av Fiskesprell i 2017.  

 

4. KRAV TIL RAPPORTERING 

Vi ber om en sluttrapport som viser at prosjektet tilfredsstiller kriteriene for tildeling, samt 

regnskap som viser hva midlene fra NFD er benyttet til. I regnskapet må det fremgå navn på 

alle finansieringskilder samt den enkeltes tilskudd. Rapporteringen skal beskrive hvordan og i 

hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjøres ved å rapportere oversikt over de 

aktiviteter som har pågått i regi av Fiskesprell samt en evaluering av disse. 

 

Frist for årsrapport for tilskuddet for 2016 er 27. februar 2017. Frist for årsrapport for 

tilskuddet for 2017 er 26. februar 2018. 

 

5.  UTBETALING 

Midlene vil bli overført i to omganger – en gang i januar og en i juli. Utbetalingen i juli 

betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2016 er lagt frem for departementet.  

 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 

til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak. 

 

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 

med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 

 

Dersom Norges sjømatråd gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Astrid Holtan (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Helga Marie Johnsen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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