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SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

FINNMARK FANGST & PROSJEKT 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41  

Arkivsaksnr.: 19/891    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/19 Formannskapet 23.09.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilget Finnmark Fangst & Prosjekt v/Rune Østrem, 9717 

Veidnesklubben, inntil kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. Begrunnelsen 

for å innvilge lån i gruppe 2 er at dette øker rekrutteringen til fiskeflåten i kommunen og at 

det er Østrems første fartøy.  

2. Lånet utgjør maks 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og redskaper, og utbetales 

over Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Det forutsettes at søker er 

bosatt og manntallsregistrert i Lebesby kommune.   

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 

Nedbetaling starter 6 måneder etter at lån er utbetalt. 

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 
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Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Rune Østrem er i dag mannskap på en 15 meters snurrevadbåt (Stormfuggel) som er eid av 

Nergårdfisk, og har vært det siden februar 2016. Tidligere har han drevet laksefiske med 

drivgarn noen år, og fått prøve på torskefiske med garn. Dette blir Østrems første fartøy, men 

han opplyser at han har en del erfaring fra båter i samme størrelse og litt større. For snart 2 år 

siden tok han kystskippereksamen hos Nordkapp Maritime fagskole, og har nå bl.a. 

fiskeskippersertifikat klasse C som medfører at han kan føre fiskefartøy opp til 15 meters 

lengde. 

 

Planen er nå i starten å fiske opp båtens resterende torskekvote i år på ca. 7-8 tonn torsk i åpen 

gruppe før jul og det bør sammen med kystfiskekvoten på 7 tonn gi en omsetning på rundt 

300.000 kr ifølge søknaden. Deretter vil Østrem søke kongekrabbekvote for neste år, og det 

bør gi en omsetning på 350.000 - 400.000 kr. Han kommer nå fra Hammerfest der han har 

vært bosatt, og flytter til Veidnesklubben. Han opplyser at han en periode fremover til 

fortsette med å være mannskap om bord i snurrevadbåten. Men på grunn av friperioder kan 

han fiske torsken, krabben og også prøve på kveite og rognkjeksfiske.  

 

Fartøyet (M/S Straumgutt, N-96-A) som Østrem holder på å kjøpe er en 35 fots (10,6 m) 

aluminiumsbåt i gruppe 2 (åpen gruppe) med ny motor og mange oppgraderinger ifølge en 

liste som ligger ved søknaden. Båten er kontrollert i skroget av Force Technology Arctic AS i 

Harstad i denne måneden. Det ble ikke funnet noe tegn til tæring, og båten er generelt i god 

stand. Østrem kan sende over testrapporten og prospektet på båten hvis det er ønskelig. 

 

Investering: 

Prosjektkostnader, innkjøp av fiskefartøy  kr. 2 100 000 

Innkjøp av redskaper     kr.    100 000 

Sum investering     kr. 2 200 000 

 

Finansiering (oppført i søknad): 

Tilskudd fra næringsfond *)    kr.    210 000 

Lån i banken      kr. 1 350 000 

Lån fra Innovasjon Norge/FFK   kr.    440 000 
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Tilskudd fra Sametinget    kr.    200 000 

Sum finansiering     kr. 2 200 000 

 

*) Dette dreier seg om lån i fiskerifondet. I følge søker vil han motta svar fra Sametinget i 

neste uke, og fra Innovasjon Norge i løpet av en måned.  Han har fått bekreftelse på lån fra 

Sparebank1 i Hammerfest. I finansieringsplanen er det ikke ført opp egenkapital, men han 

opplyser at han ønsker å bruke kr. 100.000 i egne midler til redskaper. Det er ikke avklart 

hvilken finansieringskilde dette erstatter.  

 

Driftsbudsjett: 

Inntekter

Torsk (garn og juksa) 15000 kr 20 kr 300 000

Ferskfiskordning 30% 4500 kr 20 kr 90 000

Kongekrabbe (teiner) 0 kr 200 kr 0

kr 390 000

Kostnader for 4 måneder og 1 måneds drift

Forsikring 20.000 kr/år kr 6 700

Forbruk Literpris

Diesel 300 timer 300 30 kr 10 kr 90 000

Smøreolje 20 1 kr 200 kr 4 000

Kjølevæske 20 1 kr 50 kr 1 000

Havneavgift, 52 kr/døgn kr 6 500

Arbeidsklær kr 5 000

kr 113 200

Investeringer

Båt kr 2 100 000

Garn kr 50 000

Teiner kr 50 000

kr 2 200 000

Lånekostnader

Renter kr 20 945

Avdrag kr 33 334

Lott kr 200 000

Resultat kr 22 521

Budsjett - Investering og drift av fiskefartøy - 2019
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Inntekter kg

Torsk (garn og juksa) 19000 kr 20 kr 380 000

Ferskfiskordning 30% 5700 kr 20 kr 114 000

Kongekrabbe (teiner) 1900 kr 200 kr 380 000

kr 874 000

Kostnader for 12 måneder og 2 måneders drift

Forsikring 20.000 kr/år kr 20 000

Forbruk Literpris

Diesel 600 timer 600 30 kr 10 kr 180 000

Smøreolje 40 1 kr 200 kr 8 000

Kjølevæske 40 1 kr 50 kr 2 000

Havneavgift, 52kr/døgn kr 18 980

Arbeidsklær kr 5 000

Nye garn kr 10 000

kr 243 980

Investeringer

Båt 2100000

Garn 50000

Teiner 50000

kr 2 200 000

Lånekostnader

Renter kr 75 799

Avdrag kr 200 004

Lott kr 200 000

Resultat kr 154 217

Budsjett - Investering og drift av fiskefartøy - 2020

 
 

 

 

Vurdering: 

Det har kommet flere fiskere til kommunen den siste tiden. Rune Østrem er i dag fisker på en 

snurrevadbåt i Hammerfest, men ønsker å flytte til kommunen og er i forhandlinger om kjøp 

av fartøyet Straumgutt N96A fra Bleik på Andøya. Det er positivt at flere ønsker å etablere seg 

med eget fartøy i vår kommune, noe som gir tilvekst både i flåteleddet og mere råstoff på land. 

Fra kommunens side innstiller administrasjonen på at lånet gis, så fremt søker er bosatt og 

fiskeriregistrert, og fartøyet er registrert i vår kommune når lånet skal utbetales. Det som må 

vurderes er om formannskapet skal innvilge lån til fartøy som skal driftes 2-3 måneder i året, i 

kombinasjon med fortsatt å være mannskap. Dette er ikke uvanlig å gjøre når man starter i 

gruppe 2 og er samtidig en god økonomisk trygghet i forbindelse med oppstart med eget 

fartøy. Søker opplyser at han ønsker denne forutsigbarheten i startfasen, og at det er flere 

fordeler med å kombinere gruppe 2 fartøy med å være mannskap på et større fartøy, blant 

annet på grunn av forholdsvis små kvoter i torskefisket. 

 

I vedtektene til fiskerifondet står det at støtte skal gis til «kjøp av helårsdrevne fiskefartøy», 

noe dette prosjektet i en startfase kanskje kan sies ikke å være. Samtidig oppfylles formålet 
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som er å bidra til å styrke fangstleddet i Lebesby kommune og øke rekrutteringen til 

fiskaryrket i kommunen. Det stilles også krav om leveranse av krabbe og torskefangst til 

fiskemottak i kommunen.  

 

 

 


