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Midler til føringstilskudd for transport av fisk fra mottaksanlegg til 
produksjonsanlegg 

Henvisning til lovverk: 
 

1.  Lov om offentlig tilskudd https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune viderefører støtteordningen til føringstilskudd i samarbeid med 

Kåfjord kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Norges Råfisklag.  Formålet 
er å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av mottaksstasjonene i 
Kvænangen kommune og Nord-Troms.  

2. Det bevilges inntil kr. 150 000,- som ramme pr år for Kvænangen kommunes andel av 
føringstilskuddet til drift av mottaksstasjoner i kommunen. Tilskuddet dekkes over 
næringsfondet konto. 14722.411.325. Råfisklaget administrerer ordningen, og 
føringstilskuddet faktureres etterskuddsvis i henhold til leveringsmengde og Norges 
råfisklagets satser for føringstilskudd.  

3. Kvænangen kommune betaler inntil 50 % av Norges råfisklagets sats for transport. 
Kvænangen kommunes andel forbeholdes fisk levert av båter registret i Kvænangen 
kommune til mottaksanlegget T63 Burfjord.  

4. Kvænangen kommunes tilskudd forutsetter at Troms fylkeskommune og Råfisklaget 
bevilger tilskudd i hht. avtale og gjeldende reglement, samt at avtalene mellom 
fiskekjøper og fiskemottakene videreføres.  

5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter.   

 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune og Kåfjord kommune har i samarbeid med Troms fylkeskommune og 
Råfisklaget bidratt økonomisk til opprettholdelse av mottaksstasjonene for fisk i Nord-Troms i 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117


siden 2015. Troms fylkeskommune har bevilget føringstilskudd til ordningen for 2019 og 2020, 
og forutsetter at kommunene bevilger sin andel av føringstilskuddet i henhold til avtale.   
 
Føringstilskuddet baserer seg på tilskudd fra Råfisklaget (grunntilskudd for frakt) og tilskudd fra 
Troms Fylkeskommune og deltakende kommuner i Nord-Troms (deles med en halvpart på 
fylkeskommunen og kommunene). Råfisklaget tildeler føringstilskudd i henhold til gjeldende 
rundskriv om førings- og pakketilskudd for fisk.  
Målsetningen til kommunene og Troms fylkeskommune er at ordningen skal bidra til å 
opprettholde og videreutvikle kystfisker flåten samt å opprettholde en sikker leveranse av fisk 
fra mottaksstasjonene i Nord-Troms. 
 
Det er avholdt årlige evalueringsmøter mellom Nord-Troms kommuner, Fylkeskommunen, 
Råfisklaget, fiskemottakene og fiskekjøper. På disse møtene evalueres ordningen og eventuelle 
endringer foreslås.   
 

Vurdering 
Føringstilskuddet har bidratt til at fiskerne har hatt sikre leveringsforhold og det r en viktig 
forutsetning for opprettholdelse og utvikling fiskeri og kystflåte i Kvænangen. I Kvænangen er 
det registrert 19 fiskere fiskerimantallets B og A register i 2020.  Tendensen er at det er nedgang 
i antall fiskere og båter. Gode rammevilkår for fiskeriene kan bidra til rekruttering av fiskere/ 
fiskebåter til Kvænangen.  
 
Den særskilte ordningen for føringstilskudd i Nord-Troms, et resultat av samarbeid mellom 
fiskekjøper Karls fisk og sjømat AS, Norges Råfisklag, og Troms fylkeskommune i          
samarbeid med deltakende kommuner. Ordningene har bidratt til å sikre trygg og stabil 
leveringsordning fra fiskemottaket i Kvænangen. Videre har ordningen bidratt til å opprettholde 
og videreutvikle fjord- og kystfisker flåten i kommunen og i nabokommunene. Troms 
fylkeskommune og Råfisklaget forutsetter at føringstilskuddet skal gå til dekning av utgifter og 
ikke til å øke fortjenesten for fiskeoppkjøper.  
  
Administrasjonssjefen legger til råfisklagets gjennomsnittssats for 2019 og erfaringstall levert 
kvantum i 2019 som grunnlag for beregning av ramme for tilskuddet. Statistikk fra Norges 
Råfisklag viser at det er levert 507 tonn fisk ved Burfjord fiskemottak T63. Av dette er 160 tonn 
levert av fiskebåter registrert i Kvænangen kommune. Snittsatsen for Norges råfisklagets 
føringstilskudd var i 2019 på kr. 2,03. Det forutsettes av Kvænangen kommune og Troms og 
Finnmarkfylkeskommune dekker kr. 0, 83 pr. kg levert fisk i føringstilskudd. Troms 
fylkeskommune har i sitt tilsagnsbrev understreket at kun tromsfartøy som får tilskudd over 
føringstilskuddsordningen fra fylkeskommunen. Administrasjonssjefen forutsetter at 
Kvænangen kommune dekker føringstilskudd for fisk levert av båter registrert i Kvænangen. 
Næringsfondet i Kvænangen er et virkemiddel for næringsutvikling i kommunen.   
 
Det forutsettes at ordningen om fordeling av kostnadene videreføres mellom Norges råfisklag, 
Troms og Finnmark Fylkeskommune og Nord-Troms kommunene, innenfor maks sats pr. kg i 
henhold til gjeldende rundskriv. Administrasjonssjefen foreslår at det avsettes inntil kr. 
150 000,- denne ordningen for føringstilskudd for fisk hentet ved mottaksanlegget T63 i 
Burfjord.   
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