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Rådmannens forslag til vedtak 

Søknad fra Geir Morten Ervik om støtte til kjøp av fiskefartøy avlås.  

 

Begrunnelse: 

I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem 

år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2011, dvs. for tre år siden. Det er således ikke gått 

fem år siden forrige tilskudd fra primærnæringsfondet.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Geir Morten Ervik søker om tilskudd på kr 100.000,- til kjøp av nytt fiskefartøy.  

 

Søkeren er i dag registrert i fiskermanntallet på blad B. Han har drevet fiske med eget 

fiskefartøy siden 2011. Før det har han vært mannskap på fiskefartøy.  

 

I 2011 kjøpte han fiskefartøyet  F-160-TN ”Vilde”. Fartøyet kom i brann 31. mai 2013 og ble 

totalskadd og senere kondemnert.  Søkeren ønsker nå å kjøpe nytt fiskefartøy. Han er i 

forhandlinger om fartøyet F-4-LB ”Vårliner” med kjenningssignal LG2811 hjemmehørende i 

Kjøllefjord. Det er en 36 fots Cleopatra speedsjark bygd i år 2007. Motoren er fra samme år og 

gått ca 10.000 timer. Båten er rigget for garn-, line- og kongekrabbefiske og har vært i 

kontinuerlig drift siden februar 2008. Båten selges med eller uten kvote. Prisantydningen er kr 

2.900.000 eksklusiv kvote. 

 

Det foreligger ikke budsjett eller finansieringsplan til søknaden. Fiskefartøyet Vårliner er 

omtrent på samme størrelse med båten som brant opp, ”Vilde”. ”Vilde” har en fartøykvote på 65 

tonn torsk og 20 tonn hyse. 

 

http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article6686375.ece


Tidligere støtte til søkeren. 

 

Geir Morten Ervik fikk den 31. mars 2011 kr 80.000,- i støtte til kjøp av brukt fiskefartøy. 

Totalkostnadene var på kr 1.700.000,-. Støtten er nyttet etter tilsagnet og tilskuddet utbetalt i sin 

helhet. 

 

 

Vurdering 

Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Fiskefartøyet 

oppfyller vilkårene for støtte fra primærnæringsfondet. Maksimalt støtte til brukt fiskefartøy er 

15 % av totalkostnadene, begrenset oppad til kr 40.000,-.  

 

I følge retningslinjene kan det ikke gis støtte til andre gangs kjøp av fiskebåt før det har gått fem 

år. Søkeren fikk tilskudd til fiskefartøykjøp i 2011, dvs. for tre år siden. Det er ikke gått fem år 

siden forrige tilskudd. Søknaden tilrås ut fra dette avslås. 

 

 

 


