
Rundskriv 
 

 

Nummer : 34/22 (Erstatter Rundskriv 35/21) 

Emne : Tilskudd til føring av nvg-sild, nordsjøsild og makrell fom 

01.11.22 og tom 31.12.22. 

Til : Kjøpere og fartøy som deltar i fisket etter sild og makrell. 

Sted  : Bergen Dato : 26.10.2022 

 

Følgende føringssatser vil gjelde for perioden 01.11.22 – 31.12.22 
(OBS!  Frem tom 31.10.22 gjelder satsene i Rundskriv 35/21): 
 
1. Låssatt NVG-sild til konsum og mel/olje. 

 Totalt /  
 Tilskudd / Egenfinansiering 

Føringsdistanser under 100 n.m. Kr 0,85/kg  
 Kr 0,05/kg / Kr 0,80/kg 

Føringsdistanser 100 n.m.- 300 n.m. Kr 0,90/kg  
 Kr 0,10/kg / Kr 0,80/kg 

Føringsdistanser over 300 n.m. Kr 1,00/kg  
 Kr 0,20/kg / Kr 0,80/kg 

 
For låssatt nvg-sild gjelder følgende begrensning: 
 

- Det utbetales kun føringstilskudd til fartøyer under 15 meter største lengde.  (OBS! Fartøy 
på 15 meter største lengde og mer vil derfor måtte dekke det totale tilskuddet til kjøper 
alene dersom disse leverer låssatt nvg-sild til føringsfartøyer).  

 
2. Låssatt nordsjøsild til konsum og mel/olje. 

 Totalt /  
 Tilskudd / Egenfinansiering 

Føringsdistanser under 100 n.m. Kr 0,45/kg  
 Kr 0,05/kg / Kr 0,40/kg 

Føringsdistanser 100 n.m.- 300 n.m. Kr 0,50/kg  
 Kr 0,10/kg / Kr 0,40/kg 

Føringsdistanser over 300 n.m. Kr 0,60/kg  
 Kr 0,20/kg / Kr 0,40/kg 

 
3. Føringstilskudd for makrell. 
 
Følgende føringssatser vil gjelde for makrell fra og med 01.01.22: 
 

a)  Tilskudd til føring av låssatt makrell. 

Det blir utbetalt kr 0,15 pr kg i føringstilskudd til kjøper som avhenter makrell til konsumanvendelse med 
føringsbåt ved lås/merd.  Føringstilskuddet utbetales kun for låssatt makrell til frysing.  
 



Fisker vil bli trukket kr 0,40 pr kg som egenfinansiering ved levering til føringsfartøy på feltet, slik at total 
tilskuddssats til kjøper blir kr 0,55 pr kg. 

 

b)  Tilskudd til føring av makrell fisket med dorg/harp. 

Til kjøpere som benytter føringsfartøy for avhenting av makrell fisket med dorg/harp på fiskefeltet 
utbetales et føringstilskudd på kr 0,20 pr kg. Fisker vil bli trukket kr 0,40 pr kg som egenfinansiering ved 
levering til føringsfartøy på feltet, slik at total tilskuddssats til kjøper blir kr 0,60 pr kg. 
 
 
Annet. 
Føringsfartøy i Kategori 4 i Føringspoolen, som benyttes til føring av sild/makrell, gis ikke 
føringstilskudd i 2022.    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Roald Oen 

Kenneth Garvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:  
Sjømat Norge,  
Sjømatbedriftene,  
Nærings- og fiskeridepartementet,  
Fiskeridirektoratet,  
Norges Fiskarlag,  
Pelagisk forening,  
Fiskebåt, 
Fiskehav ved Sveinung Flem  


