Rundskriv nr 25/2009
Tromsø, 25.05.2009

Rundskriv nr 15/2008 utgår

Til Fiskere og registrerte kjøpere

FØRINGSTILSKUDD NOTFANGET SEI AVHENTET MED BRØNNBÅT
Følgende tilskuddsatser gjelder for føring av notfanget sei levende eller ført i bulk med brønnbåt
til alle anvendelser (øre pr kg rundvekt), varierende etter føringsdistanse:
Føringsdistanse

Levendeføring

Bulk føring

F.o.m

0 til 30 n.mil

40

30

"
"

30 til 45 n.mil
45 til 60 n.mil

45
49

30
33

"

60 til 75 n.mil

52

35

"
"

75 til 90 n.mil
90 til 105 n.mil

56
60

37
40

”

105 til 120 n.mil

64

42

”

120 til 135 n.mil

68

44

”
”

135 til 150 n.mil
150 til 165 n.mil

72
76

46
48

”

165 n.mil +

80

50

Det er for 2009 avsatt 0,8 millioner til brønnbåtføring av notfanget sei som føres fra fiskers lås til
produksjonsanlegg. Ordningen kan bli opphevet/endret på kort varsel.
Avsatt beløp til føringstilskudd for notfanget sei utbetales kun for levendeført/låssatt sei. For
fartøyer som ikke har muligheter til bulkføring på egen kjøl, kan det i spesielle tilfe ller gis
tilskudd til bulkføring med brønnbåt fra lås.
Ved føring over lengre avstander enn nødvendig ut fra avsetningsmessige hensyn, skal det
vanligvis bare innvilges føringstilskudd for den maksimale avstand det er nødvendig å føre fisken.
Sei som fisker etter avtale med laget sleper inn og leverer levende ved kjøpers sted, er ikke
berettiget til dette tilskudd.
Kjøpere som er interessert i å benytte seg av nevnte ordning, bes kontakte lagets salgskontor slik
at føringen kan innordnes i lagets omsetningsordning.
Brønnbåt er kjøpers representant og må ta nødvendige prøver, både av gjeldende
størrelsesgrupper og andel av sei under minstemål. Fangsten anses levert når ansvarlig
representant for fartøy og brønnbåtskipper har underskrevet seddel.
Det presiseres at det formelle omsetningstidspunkt samsvarer med tidspunkt når fangsten
overføres brønnbåt og sluttseddel er utstedt og underskrevet. Avtalte leveringsbetingelser (pris,
størrelse, leveringstilstand m.m.) påføres sluttseddel. Fisken skal videre innveies umiddelbart
etter overføring fra fiskers lås og vekt påføres sluttseddel. På seddel må det påføres avhentested

og landingssted (kjøper) samt føringsavstand i nautiske mil. Videre må det anmerkes om seien
føres levende eller i bulk. Disse opplysningene må føres i feltet for varetekst på sluttseddel.
For å bestemme nettokvantum ved bomvektveiing fratrekkes inntil 3 % av bruttokvantum, jf.
lagets rundskriv nr 13/2004.
Avregning av tilskudd til kjøper
For avregning av tilskudd må kjøper sende inn kopi av sluttseddel hvor opplysningene brønnbåt
har påført sluttseddel klart blir dokumentert. Råfisklagets kontorer kan kreve ytterligere
dokumentasjon såfremt dette anses nødvendig av hensyn til kontroll med tilskuddsutbetalingen.
Ved for sen innsending av kopi av sluttseddel/ krav om tilskudd kan retten til tilskudd bortfalle.
For omsetning i Region Nord og Region Midt (sone 1 tom 5)sendes krav om tilskudd til Norges
Råfisklag, Boks 6162, 9291 Tromsø, telefaks 77686989/77660120, og for omsetning i Region
Sør (sone 6 tom 9)sendes krav om tilskudd til Norges Råfisklag, Vågevn 6, 6509 Kristiansund,
telefaks 77660180.
Eventuelt kan dette sendes som e-post, firmapost@rafisklaget.no
Når kjøper overfører elektronisk sluttseddel eller sender inn sluttseddel på vanlig måte må kjøper
påse at de bruker riktig varekode (eks Sei u/ 1,6 tilstand BB). For godskriving av tilskudd må kopi
av sluttseddel fakses samme dag.
Fiskers egenandel føringstilskudd.
Som følge av at Norges Råfisklag’s ramme til føringstilskudd for 2009 er lav, innføres fiskers
egenandel for kvanta som avhentes med brønnbåt. Fisker vil bli trukket for egenandelen i
fangstoppgjøret. Egenandelen for fisker er 30 øre per kg uansett om seien avhentes og føres
levende eller om den føres i bulk til kjøpers produksjonssted.
Inntrukket egenandel vil bli godskrevet konto for føringstilskudd notfanget sei

Norges Råfisklag
Willy Godtliebsen
Salgssjef

Dag Rasmussen
Omsetningsleder

