Rundskriv nr 10/2010
Tromsø, 16.03.2010
Rundskriv nr 29/2009 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

FØRINGSTILSKUDD INNSAMLING AV SJØLTILVIRKET TØRRFISK I NORDLAND,
TROMS OG FINNMARK I 2010

Følgende tilskuddsordning er godkjent av Fiskeri- og Kystdepartementet:
Det ytes føringstilskudd på kr 1,- pr kg for sjøltilvirket tørrfisk, alle arter, også hau, basert
på tørrfiskvekt. En forutsetning for å få tilskudd er at kjøper avtar alt kvantum sjøltilvirket
tørrfisk som tilbys av den enkelte fisker.
./.

For kvanta som allerede er ført må søknad innsendes Råfisklaget snarest. For kvanta som
skal føres må søknad om føringstilskudd innsendes Norges Råfisklag før innfrakt
iverksettes, jfr vedlagte søknadsskjema. På sluttseddel må føres nummer på kjøpers
produksjonsanlegg både i rubrikken for produksjonsanlegg og mottakssted.
Tilskuddet utbetales til kjøper. I tilfeller der fisker selv har stått for transport av
sjøltilvirket tørrfisk til kjøpers anlegg, vil tilskudd også utbetales kjøper når seddel merkes
som nevnt ovenfor. Vi forutsetter i slike tilfeller at kjøper overfører tilskuddet til fisker.
Til ordningen er avsatt kr 200.000,-. Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli
stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.

Norges Råfisklag
Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen

Vedlegg

STANDARD SØKNADSSKJEMA FOR
TILSKUDD TIL FØRING AV FISK / SKALLDYR I 2010
Gjelder alle ordningene utenom føring fra mottaksstasjoner/-anlegg hvor eget søknadsskjema må fylles ut.

Type tilskudd:

Landingssted:
Navn på mottak / sted:
Pakkenr mottak:
Kjøper nr:

Fangsten føres til følgende produksjonsanlegg:
Navn på prod.anlegg:
Pakkenr:
Kjøpernr:
Føringsopplysninger:
Avstand i km:
Båtfrakt:
Bilfrakt:
Antall ferger:

km
kryss av om det føres med båt
kryss av om det føres med bil
oppgi riktig antall ferger

Kjøper plikter å umiddelbart gi beskjed til Norges Råfisklag dersom gitte opplysninger endres.
Det bekreftes herved at opplysningene over er korrekt utfylt.
Det vises for øvrig til gjeldende rundskriv.

Underskrift kjøper

Norges Råfisklag
Postboks 6162
9291 Tromsø
firmapost@rafisklaget.no

