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 Til : Sildekjøpere og  -fiskere  Att :  

 Telefaks nr. :  Sider : 1 

 Dato : 30.12.08  Fra : Roald Oen 

 Emne : Føringstilskudd sild i 2009. 

«Melding fra Norges Sildesalgslag til sildekjøpere og fartøyer som fisker sild: 
 
Med bakgrunn i at Fiskeri- og Kystdepartementet ikke har stilt midler til disposisjon til føring av 
pelagisk fisk i 2009, og at det videre er usikkert hvorvidt føringsmidler fra det offentlige vil 
foreligge i det hele tatt, vil Norges Sildesalgslag egenhendig legge til rette for at den 
tradisjonelle ordningen med tilskuddd til føring av sild skal videreføres ved oppstarten av 2009.  
Ordningen finansieres da i utgangspunktet av lagets egne midler.  Kjøper/Fisker må derfor være 
forberedt på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel. 
 
Ordningen for tilskudd til føring av sild videreføres med hensyn til 
føringsdistanser/føringssatser i 2009:   

 Totalt /  
 Tilskudd / Egenfinansiering 
Føringsdistanser under 100 n.m. Kr 0,25/kg   
 Kr 0,15/kg / Kr 0,10/kg 
Føringsdistanser 100 n.m.- 300 n.m. Kr 0,35/kg   
 Kr 0,25/kg / Kr 0,10/kg 
Føringsdistanser over 300 n.m. Kr 0,45/kg   
 Kr 0,35/kg / Kr 0,10/kg 

 
Ordningen gjelder i utgangspunktet for låssatt sild .  Videre skal ordningen gjelde for 
leveranser til både konsum og mel/olje.   Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til 
norske kjøpefartøy som avhenter sild i lås på feltet.   
 
For direktehåvet sild vil ordningen først utløses når det eventuelt oppstår omsetningsvansker, 
og nærmere iverksettelse vil da bli varslet av Norges Sildesalgslag.  For direktehåvete fangster 
vil det da bli utbetalt tilskudd til føring for maksimalt 100 tonn pr fartøy pr tur etter ovennevnte 
satser. (Det vil si at dersom et fartøy med en direktehåvet fangst på 150 tonn ikke oppnår salg, 
vil fartøyet ha mulighet til å kunne levere hele fangsten på føringsordningen forutsatt at kjøper 
ønsker dette, men kjøper vil i dette tilfellet kun få fullt tilskudd  for 100 tonn. For kvantum ut 
over 100 tonn blir tilskuddet til kjøper identisk til fiskers egenfinansiering, altså kr 0,10 pr kg).” 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
Roald Oen  


