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FØRINGSTILSKUDD FOR 2021
Fiskehav har fått Nærings- og fiskeridepartementets godkjenning av tilskuddsramme, satser og
ordninger for føringstilskudd gjeldende for 2021.
Til delvis dekning av mottakers/produsentens kostnader ytes tilskudd for føring av ferskt råstoff for
følgende ordninger:
1. Føring av ubearbeidet fersk fisk fra mottaksstasjon til et prod-/pakkeanlegg. Maksimal
tilskuddssats inntil 3 kr pr kg.*
2. Føring av taskekrabbe fra mottaksstasjon til produksjonsanlegg. Maksimal tilskuddssats inntil
1 kr pr kg.
3. Føring av kystreker fra mottaksstasjon til produksjonsanlegg. Maksimal tilskuddssats inntil 3
kr pr kg.*
*) For 2021 vil det bli utbetalt inntil kr. 1,50 à konto gjennom året for føring. Det kan bli avregnet
ytterligere tilskudd, avhengig av gjenstående restmidler av tilskuddsrammen ved slutten av året.
Det kan i særlige tilfeller utbetales inntil 1 kr pr kg i føringstilskudd for krabbe som fisker selv frakter
med bil til prod-/pakkeanlegg, begrenset til fartøy under 15 meter, minimum avstand 30 km én vei.
Før fangsten fraktes, må fisker søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon fra veieplikten for transport
av fisk. Fisker søker tilskudd ved å sende søknad til Fiskehav på firmapost@fiskehav.no. Søknaden
må inneholde informasjon om føringsdistanse, sluttseddelnummer for ført kvantum og sum ført
kvantum.
Kjøpers/produsentens søknad om tilskudd sendes Fiskehav på firmapost@fiskehav.no. Søknaden må
inneholde informasjon om føringen (distanse og fra-til), tidsperioden det søkes for, og sum ført
kvantum. Fiskehav kan kreve å få oversikt over reell føringskostnad, enten i form av fraktbrev eller
beregning fra søker.
Det kan ikke innvilges tilskudd for føring av råstoff fra mottaksstasjoner hvor det på samme
sted/leveringsområde er produksjonsanlegg som kan ta imot råstoffet. I særlige tilfeller kan det
dispenseres fra denne bestemmelsen.
Vi gjør oppmerksom på at ordningene kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.
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