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Retningslinjer for tildeling av tilskudd til selmottak i 2011 

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å disponere inntil 3 mill. kr av 

Statsbudsjettet for 2011 Kap. 1050 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som 

tilskudd til mottak av norske selprodukter i 2011. Fiskeri- og kystdepartementet har 

fastsatt følgende retningslinjer: 

 

1. Tilskuddsramme 

Det er avsatt en ramme på inntil 3 mill. kr for å bidra til norsk selmottak i 2011. 

Ordningen administreres av Fiskeridirektoratet. 

 

2. Søknad om tilskudd 

Søknad om tildeling av tilskudd for mottak sendes Fiskeridirektoratet.  

 

3. Mottak det kan tildeles tilskudd for 

Det kan tildeles tilskudd til mottak som kan ta i mot skinn og/eller spekk fra norsk 

selfangst i 2011. Minstekrav for å kunne kvalifisere som mottak og således for tilskudd 

er:    

 Mottaket må være ferdig etablert med nødvendig utstyr for de produktene det skal 

ta imot innen fangstart. 

 Anlegget må ha nødvendige godkjenninger for å kunne ta imot de aktuelle 

produktene. 

 Mottaket forplikter seg til mottak av skinn og/eller spekk fra den norske 

selfangsten i 2011.    

 Det må foreligge en plan for lossing og en angivelse av hvor lang tid det forventes at 

lossingen vil ta. 

 Det må foreligge prisliste for produktene mottaket vil ta imot (som gjenspeiler 
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markedspriser). Evt. kai-, losse-, avspekkings- eller andre kostnader i forbindelse 

med levering bør oppgis sammen med prislisten. 

 

4. Fast tilskudd 

 Det kan tildeles et fast tilskudd på inntil 200 000 kr til mottak for selprodukter 

mot at vilkårene i punkt 3 er oppfylt og at mottaket kan legge frem 

forhåndsavtale om kjøp av mer enn 50 % av landede skinn og/eller spekk fra ett 

eller flere av fartøyene som har tillatelse til å delta i selfangsten i 2011.   

 Det kan tildeles ytterligere fasttilskudd med 200.000 kr til mottak for 

selprodukter mot at mottaket dokumenterer gjennomført kjøp av mer enn 50 % av 

fangstede skinn og/eller spekk fra et eller flere av fartøyene som har tillatelse til 

å delta i selfangsten i 2011.  

 Maksimalt fast tilskudd pr mottak er således 400.000 kr.  

 

 

5. Mottaksavhengig tilskudd 

Mottak av selfangstprodukter, jf. punkt 3, vil i tillegg til et fast tilskudd tildeles 

mottaksavhengig tilskudd etter følgende modell: 

 

Grønlandssel 
 150 kr i tilskudd per skinn kjøpt 

 5 kr i tilskudd per kg spekk kjøpt  

 

 

6. Maksimalt tilskudd per mottak 

Maksimalt samlet tilskudd per mottak avhenger av hvor mange mottak som deltar i 

ordningen. Den totale tilskuddsrammen er på inntil 3 mill. kr.  

 

Et mottak kan uansett ikke motta større samlet tilskudd enn 1,5 mill. kr. 

 

7. Dokumentasjon ved kjøp 

Kjøp av tilskuddsberettigede produkter skal dokumenteres. Som dokumentasjon kreves 

kopi av kjøpsavtale, samt kopi av fakturaer der kvantum og enhetspris fremgår.   

 

Siste frist for søknad om utbetaling av tilskudd knyttet til mottak av selprodukter i 2011 

settes til 31. august 2011. 

 

8. Vedtaksmyndighet 

Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak om tilskudd.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd 

fastsatt av Fiskeridirektoratet. Klagen skal sendes Fiskeridirektoratet. 

 

9. Utbetaling 
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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. 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 Fiskeri- og kystdepartementet 

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 eller regler om mottak 

av sel brytes.  

 

11. Ikrafttredelse 

Disse retningslinjer trer i kraft straks.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Vidar Landmark 

kst. ekspedisjonssjef  

 

Christian Wormstrand  

fung. avdelingsdirektør  

 


