MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-21-88
(J - 38 - 87 UTGÅR)

Bergen, 24 . 02 . 88
EHB/BJ
FORS KRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 31 .10. 86 OM TILSKOTT TIL Å
TREKKE RINGNOTFARTØYER UT AV KONSESJONSPLIKTIG FISKE.
I

I forskrift av 3 1.10.86 om til skott til a trekke ringnotfartøye r
ut av konsesjonspliktig fiske gjøres følgende endringer:

s

3 forste ledd skal lyde:

Tilskott pr. fartøy kan ytes med inntil :
a) ved kondemnering : 1.200, - kr pr. hl konsesjonskapasitet,
maksimalt 8 mi ll. kr.
b ) ved salg :
700,- kr pr. hl konsesjonskapasitet,
maksimalt 5 mill. kr.
§ 8

annet ledd ( nytt) skal lyde:

Statens Fiskarbank kan stille de vilkår som er nødvendig for å
sikre at destruksjon av fartøyet finner sted.
Annet, tredje og fjerde ledd blir tredje, fjerde og femte ledd .
II
Denne forskrift trer i kraft s traks.
Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM TI LSKOTT TIL Å TREKKE RINGNOTFARTØYER UT AV
KONSESJONSPLIKTIG FISKE .
Fastsatt ved Kronprinsreg . res. av 31. oktober 1986 i medho ld av
Stortingets vedtak av 16. desember 1985, jfr. St .prp. nr. 1
(1985 - 86), Tillegg nr . 1 4 . Fremmet av Fis keridepartementet .
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§

1

Forskriftens omfang o g formål.
Av midler sti lt til rådighet kan Fiskeridepartementet gi tilskott
ti l merkeregistrerte fart øyer som har ringnotkonsesjon for fiske
e tte r si l d, makrell, lodde, kolmule eller brisling, jfr .
forskr ifter av 2 . mars 1 979 om adga ng til å delta i fisket med
ringnot.
Formålet med o r dningen er å redusere fa ngskapasiteten og dermed
bedre økonomie n for den gjenværende del av ringnotflåten .
Det ka n gis tilskott ved:
a) kondemnering av far tøyet,
b) salg av fa rtøyet til annen virksomhet enn norsk fiske .
§

2

Vi lkar for tilskott.
Tilskott kan ytes til fartøy som har vært i vedkommende søkers
eie i mi n st 2 ar . Det skal ikke være hinder for å gi tilskott at
fartøyet i løpe t av de sis t e 2 ar er ove rtatt av den tidligere
eiers barn, ba rne ba rn eller ektefelle.
Tilskott til kondemnering kan kun ytes til fartøy som er minst
år .

20

Tilskott kan ba r e gis nar fartøyet som gar ut innebærer en reell
reduksjon av den totale kapasitet i ringnotflåten .
Fiskeridepartementet ka n i særlige tilfeller dispensere fra
bestemmelsene i første og andre ledd i denne paragraf .

s

3

Tilskott.
Tilskott pr. fartøy kan ytes med inntil:
a) Ved kondemn ering : 1 . 200 kr pr. hl . Konsesjonskapasitet,
maksimalt 8 mill. kr.
b) Ved salg :
700 kr pr. hl . Konsesjonskapasitet,
maksimalt 5 mill kr.
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Ved fastsettelse av tilskottet skal en blant annet legge
fartoyets storrelse, aktivitet og standard til grunn.
Salgstilskott skal bare gis i særlige tilfeller, og nar fartøyet
ikke vil bli satt i n n i fiske pa fiskebestander norske fiskere
beskatter. Ved avgjørelsen om salgstilskott skal gis, skal det
ogsa legges vekt på distriksrnessige og generelle fiskerirnessige
he n syn.
Samlet kondemneringstil skott eller s ummen av salgstilskott og
salgspris rna ikke overstige far tøyets markedsverdi.
§

4

Særskilt tilskott.
Av særski lte midler kan det gis tilskott ti l kondemneri ng av
fartoy i tillegg til sat se ne under § 3 punkt a dersom det er
nødvendig for at fa rtøyet vil bli tatt ut av fiske. Det skal ved
tildeling av s l ikt til skott ogsa l egges vekt pa den betydning det
vil fa for økonomien for den gje nværen de fl ate at fartøyet
trekkes ut.
§

5

Bortfall av konses j on.
Permanente konsesjoner som fartøyet hadde pr. 1. juli 1986 i
medhold av lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltakelse i fisket og
e tter lov av 20 . april 1 95 1 om f i ske med tral, samt arl ige
konsesjoner gitt i medhold av lov av 16 . juni 1939 nr . 7 om
fangst av hval og lov av 14 . desember 1951 om fa ngst av sel,
faller bort nar det ytes tilskott i medhold av denne forskrif t.
§

6

Krav om dest ruks j on .
Fartøy som er tildelt kondemneringstilskott etter denne
forskrift, s kal hugges opp eller tilintet gjøres og kan heller
ikke nidlertidig ny ttes til annen vi rksomhet.

*7
Søknadsprosedyre.
Søknad om tilskott sendes gjennom fisker isje fen i søkerens
hjemfylke.
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Med søknade n skal følge :
a) fartøyets målebrev og konsesjonsdokument
b) panteattest
c) erklæring fra søker om at han er innforstatt med at fa rtøyets
konsesjoner faller bort
d) dokumentasjon a v vilkarene under § 2 er oppfy lt
e) regnskap for de to siste ar.
Fiskerisjefen lar holde sy n faring over fartøyet ved Fiskarbanke ns ,
faste takstnemnd i kommune n. Fiskerisjefen gir sin uttalelse om
søknaden og sender denne sammen med synfa r ingsrapport og andre
dokumenter til Fiskarbanken.
Et utvalg oppnevn t av Fiskeridepartementet med representanter fra
Fiskeridirektøren, Stat e n s Fiskarbank og Norges Fiskarlag skal
avgi innstilling om hvorvidt tilskott skal gis og i tilfelle hvor
stort . Innkomne søknader skal gis en samlet behandling med
begrunnet innstilling for søknadene. Fiskeridepartementet avgjør
om tilskott skal gis. St ate n s Fi skarbank administrer ordninge n og
står for utbetalingen av tilskottene.
§ 8

Utbetaling av tilskott.
Før utbetal in g av tilskott kan f inne sted , ma det legges fram :
a) erkæring fra lensmann/ politi eller havnemyndighet/ havnefogd om
at skroget, eventuelt med mot oren, er tilintetgjort eller
erklæring fra skipsverft eller etablert skipsopphuggeri om at
fartøyet er mottatt ved verftet/ opphuggeriet og a t det vil bli
opphugget.
b) stadfesti ng fra merkelovens tilsynsmann om at fa r t øyet er
utneldt av registeret over merkepliktige fiskefartøyer.
Statens Fiskarbank kan stille de vilkar som er nødvendig for å
sikre at destruksjon av fartøyet finner s t ed .
Ved utbetali n g av salgstilskott kommer bokstav b til anve ndelse .
I tillegg skal det før utbetaling av sa lgstil skott forel igge e n
avtale mellom partene hvoretter kjøperen forplikter seg til å
rette seg etter vilkarene for salgstilskott. Det rna klart framgå
at avtalen anses misligholdt dersom kjøperen bryter de fas tsa tt e
vilkar, slik at selgeren kan kreve regress hos kjøperen for
myn dighetenes krav om tilbakebe t aling av tilskottet.
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Konsesjo nsdokume ntene skal se nde s Statens Fiskarbank for
videresendelse til Fiskeridirektøren, jfr . § 9 i lov av 16. juni
1972 om regulering av deltakelsen i fisket.
Tilskott skal sa l a n gt det rekker, dekke tinglyste panteheftelser
pa det kondemnert e fartøy, med mindre pantehaveren frafal ler s in
rett.

s

9

Kontroll .
Tilskott utbetales under forbehold om korrigering etter at det er
foretatt kontroll av Subsidiekontrollen, Fiskeridepartementet
eller Riksrevisjonen .
Den som søker om tilskott a nses samtidig a ha gitt instanse ne i
første ledd nødvend ige fullmakter til a kontrollere de gitte
opplysninger.
Tilskot t utbetalt pa bakgrunn av uriktige gitte opplysninger kan
kreves tilbakebetalt .
Bru dd pa fastsa tt e vilkar kan medføre krav om ti l bakebeta li n g av
tilskottet . I saker om salgstilskott anses selger som a nsvarlig
for at fartøyet ikke nyttes i strid med fastsatte vilkar, jfr .
s 8 annet ledd .
10

~

Delegering .
Fiskeridepartementet kan delege re den myndighet som tilligger
departementet etter s 1.

s

11

Bemyndigelse .
Fiskeridepartementet bemyndiges til a oppheve denne forskrift .
12

§

Ikrafttredelse .
Denne forskrif t trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskif ter
om tilskot~ til a trekke ringnotfartøyer ut av konsesjonsp li kt ig
fiske fas t satt ved kgl.res, av 5. a u gust 1983 nr. 1336 .
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