Rundskriv nr 13/2009
Tromsø, 30.03.2009

Til Fiskere og registrerte kjøpere

AUTOMATISK AVREGNING AV TILSKUDD FOR FISK SOM FØRES FRA
MOTTAKSSTASJONER
For å forenkle innsending og avregning av tilskudd har Råfisklaget vedtatt å automatisere
avregningen av tilskudd til kjøpere som mottar fisk fra mottaksstasjoner som ikke har egen
produksjon og må sende all fisk til produsent.
For at automatisk avregning av tilskudd skal fungere og at tilskudd kan godskrives kjøper
fortløpende, må utfylling av sluttseddelen være korrekt. Det er svært viktig at følgende parametre
er riktig utfylt:
- mottaksstasjonens og produksjonsanleggets godkjenningsnummer
- riktig fangstredskap
Godskrevet tilskudd vil komme som fradrag på faktura, og spesifikasjon av føringen vil k omme
som et eget vedlegg til faktura.
Definisjon mottaksstasjon:
Jfr. pkt 1 i rundskriv nr 4/2009. Med mottaksstasjoner forstår vi anlegg som kun mottar
sløyd/usløyd fersk fisk og videresender denne til et produksjonsanlegg, jfr. Kvalitetsforskrift for
fisk og fiskevarer § 1-11, punkt 1, siste avsnitt.
I tilegg må en mottaksstasjon være:
- registrert i Mattilsynets register med produksjonskode 01
- tilknyttet kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og sluttsedler/oppgjør til Norges
Råfisklag går gjennom kjøper/produsent
- sende all fisk til kjøper for produksjon
Beregningen av føringstilskuddet for fisk som føres fra mottakssatsjoner og til produksjonsanlegg
vil bli beregnet ut fra mottakssats, grunnsats pakking, avtrappende kvantumssats, grunnsats
transport, transportsats, fergesats og eventuelt tillegg for ekstra kostnadskrevende og dyr føring
slik:
Mottakssats: 20 øre per kg for all fisk som mottas og føres til produksjonsanlegg
Grunnsats pakking/kvantum: 10 øre
Kvantumssats, avtrappende kilosats for økende kvantum beregnes slik:

0 - 50 tonn per år
50 - 100 tonn per år
100 - 200 tonn per år
200 - 300 tonn per år
Over 300 tonn per år

50 øre
40 øre
30 øre
20 øre
10 øre

Grunnsats transportsats: 10 øre
Transportsats, avhenging av avstand i km fra mottaksstasjon til produksjonsanlegget beregnes
slik:

0 - 100 km
100 - 200 km
200 - 300 km
300 - 500 km
Over 500 km

10 øre
20 øre
30 øre
40 øre
50 øre

Om det i transporten inngår ferge innvilges 10 øre per kg per ferge, maksimalt to ferger.
For ekstra kostnadskrevende og dyr føring kan det innvilges høyere sats per kg. Maksimalt kr
2,30, jfr. pkt I, bokstav c, rundskriv nr 4/2009
Eksempel på utregning av tilskudd per kg for de første 50.000 kg (for de neste 50.000 kg vil
tilskuddet være 10 øre lavere), minst to ferger, transporten er mellom 100 og 200 km og at det er
kostnadskrevende og dyr føring (beregnet til kr 0,20 per kg).
Navn
Mottakssats
Grunnsats, pakking
Kvantumssats
Kvantumssats
Kvantumssats
Kvantumssats
Kvantumssats
Grunnsats, transport
Fergesats
Transportsats
Transportsats
Transportsats
Transportsats
Transportsats
Ekstra kostnadskrevende
Ekstra kostnadskrevende
Ekstra kostnadskrevende
Sum tilskuddsøre

Fom

kg
kg
kg
kg
kg

km
km
km
km
km

Tom

Sats

0
50 000
100 000
200 000
300 000

50 000
100 000
200 000
300 000

1
0
100
200
300
501

2
100
200
300
500
9 999

Tilskudd
0,5
0,20
0,1
0,10
0,5
0,50
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,10
0,1
0,20
0,1
0,2
0,20
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,20
0,3
1,50

Tilskudd ytes til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes , og har fått tilsagn om slikt tilskudd
fra lagets regionkontor. For øvrig gjelder følgende vilkår:
I.

Det ytes ikke føringstilskudd for føring fra mottaksstasjoner for fisk landet av fartøy over
15 meter, unntatt er fartøy mellom 15 og 21 meter som driver med faststående
redskaper/snøre (dvs. ikke tilskudd for snurrevad, trål og not).

II.

Tilskudd ytes kun for råstoff som sendes fra mottaker til produsent for produksjon.

III.

Tilskudd ytes ikke for råstoff som på første hånd er kjøpt inn som kvalitetsforringet vare,
men det kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelse.

IV.

Tilskudd ytes pr ført råvektkilo uansett tilstand (sløyd m/u hode, rund osv).

V.

Tilskudd ytes ikke for utenlandsfanget råstoff.

VI.

Tilskudd ytes ikke for føring av blåkveite tatt i perioden med direktefiske etter blåkveite
for fartøy som drifter med konvensjonelle. redskaper.

Det kan ikke innvilges tilskudd for føring av råstoff fra mottaksstasjoner hvor det på samme sted/
leveringsområde er produksjonsanlegg. Det kan også være aktuelt å begrense tilskuddssatsen
tilsvarende korteste alternative føringsavstand fra mottak til produksjonsanlegg (ringprinsippet) .
Under helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra denne bestemmelsen.
En underskrevet sluttseddel av fisker og kjøper kan ikke endres.
For sen innsending av sluttseddel kan føre til at retten til tilskudd går tapt.
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