Retningslinjer for tilskudd til selfangsten 2016
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å disponere inntil 2 mill. kr av Statsbudsjettet
for 2016 Kap. 919 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som tilskudd til selfangsten
i 2016. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt følgende retningslinjer for utbetaling av
tilskudd:

1) Tilskuddsordningens formål
Tilskuddet skal bidra til at selfangstnæringen (fartøy- og mottakssiden) skal kunne skape
størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.
Målgruppen er rederier og mottak for selprodukter.
Den samlede rammen for tilskudd er 2 mill. kr.

2) Vilkår for søknader om tilskudd
Det kan søkes om tilskudd til fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2016 og tilskudd til
mottak av slik fangst i 2016. Søkere av tilskudd til fangst må ha deltatt i norsk selfangst i
minst to av de tre siste årene.
3) Forutsetninger for tilskudd til rederi
Det er en forutsetning for tilskudd at man har selfangsttillatelse i 2016 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.
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.

5) Søknad om tilskudd
Søknad om tildeling av tilskudd sendes Fiskeridirektoratet. Det er ikke eget søknadsskjema
for ordningen.
Søknadsfristen er mandag 14. mars 2016

6) Søknad om tilskudd til rederi
Søknaden må, i tillegg til samarbeids- og kjøpsavtalen nevnt i punkt 8, inneholde en
beskrivelse av hvordan de omsøkte tilskuddsmidlene skal bidra til oppnåelse av ordningens

formål, herunder en plan for gjennomføringen av selfangsten, med begrunnelse for hva
tilskuddet skal dekke.
Søknaden må i tillegg synliggjøre hvordan søker har tenkt å bidra til mest mulig egen
inntjening utenom tilskuddet.

7) Søknad om tilskudd til mottak
Søknaden må, i tillegg til samarbeids- og kjøpsavtalen nevnt i punkt 8, inneholde en
beskrivelse av hvordan de omsøkte tilskuddsmidlene skal bidra til oppnåelse av ordningens
formål punkt 1), herunder ev. tiltak og investeringer i:



produkter og produktutviklingsprosesser som kan føre til økt lønnsomhet for bedriften
og selfangstnæringen
kommersielt arbeid og markedsarbeid for selprodukter som kan bidra til langsiktig
verdiskaping

8) Samarbeids- og kjøpsavtale mellom rederi og mottak
Søker må fremlegge en forpliktende og konkret samarbeids- og kjøpsavtale som inneholder:





Forslag til fordeling av tilgjengelige tilskuddsmidler mellom rederi og mottak for å
kunne gjennomføre fangsten
Liste over råstoff fra fangsten som selges/kjøpes mellom partene
Informasjon om videre omsetning av råstoff
Annet relevant informasjon som kan bidra til at ordningen formål styrkes

9) Vedtaksmyndighet
Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak om tilskudd.
Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd fastsatt
av Fiskeridirektoratet. Klagen skal sendes Fiskeridirektoratet.

10) Utbetaling
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.

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 2016 brytes.

12) Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft straks.

