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FEIL, FORDI:
Næringen mottar 
ingen subsidier. 
Tvert om skapes det 
langt større verdier 
per årsverk i fiskeflåten 
enn i de fleste andre 
næringer.

DEN NORSKE 
FISKEFLÅTEN ER 
SUBSIDIERT 
OG LEVER PÅ 
STATSSTØTTE
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Ny Fiskebas 2014
Foto: Roar Bjånesøy, NSS

Fakta:
Næringen er subsidiefri

og eksporterte for 
69 mrd i 2014
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Da har det snart gått et år siden jeg påtok meg 
vervet som styreleder i Sildelaget.  

Man kan alltid reflektere over hva et slikt verv 
innebærer, men jeg gikk til oppgaven med 
ydmykhet og respekt og med en visshet om at 
jeg fikk ansvaret for noe som er viktig for alle 
fiskere i pelagisk sektor. Forskjellige fiskerier, 
forskjellig geografi og forskjellig båtstørrelse er 
forhold som en organisasjon som Sildelaget må 
ta hensyn til. 

Selv om vi har stått overfor mange utfordringer 
knyttet til marked, bestandsvurderinger og 
endringer i kjøperkorpset, så har det gjennom hele 
året stått klart for meg at den viktigste oppgaven 
er å sørge for at vi får fornøyde medlemmer i alle 
flåtegrupper og i alle landsdeler. Dette er spesielt 
viktig når kjøperne blir færre og vi har flåte-
grupper som ikke kan gjennomføre lange seilaser 
for å oppnå riktig pris for sin fangst. 

Sett under ett har 2014 vært et relativt godt år for 
de pelagiske fiskeriene. Dette er spesielt hyggelig 
å kunne konstatere i et år der utfordringene 
knyttet til markeder og internasjonal politikk 
har satt sitt preg på både fiskernes og kundenes 
hverdag. Det var perioder i høst hvor vi kunne 
frykte at problemer i Øst-Europa og markeds-
reguleringer i Nigeria kunne få alvorlige konse-
kvenser for hele næringa. Både våre kunder og 
norske myndigheter gjennom GIEK, har sørget for 
at de dystre spådommene ikke slo til.

Sildelaget sin oppgave er å sørge for gode priser 
i et marked som fungerer. Sildelaget har også 
ansvaret for at fiskerne får oppgjør og for at 
kundene får fisk til sin produksjon. I tillegg til 
dette skal laget utføre oppgaver for myndighetene 
knyttet til kontroll, kvoteavregning og håndheving 
av regler som er fastsatt av fiskerimyndighetene.

Vi har basert vårt omsetningssystem på at den 
elektroniske auksjonen er det redskapet som skal 
sikre at prisen blir riktig. Auksjonen tar hensyn 
til markedssituasjonen slik den er i øyeblikket og 
slik den vurderes av våre kunder. I store trekk må 
vi kunne si at auksjonen virker slik den skal. Vi ser 
at prisen varierer avhengig av fiskeri og sesong 
og vi ser at fangstene faktisk blir solgt.

ST YRELEDER 
HAR ORDET

Det er imidlertid ikke tvil om at auksjonen bare fungerer 
godt hvis det er konkurranse om råstoffet. Dette oppnår vi 
kun dersom det er et tilstrekkelig antall kjøper og dersom 
det er praktisk og økonomisk mulig å seile til den som til 
enhver tid byr mest for den enkelte fangst. I dagens situasjon 
utfordres dette for alle flåtegrupper. Auksjonen virker ikke 
bare gunstig for fiskerne, den sørger også for at alle kjøpere 
store som små – kan være sikre på at de får tak i råstoff i 
reell og åpen konkurranse. Det er hyggelig å oppleve at noen 
av våre kunder erkjenner dette og at de setter pris på at vi 
også ivaretar deres interesser.

For Sildelaget har det vært viktig at utenlandske kjøpere 
deltar på vår auksjon. Det gjør auksjonen bedre som 
instrument til å avstemme markedet og det øker konkur-
ransen om råstoffet. Når vi i 2015 har åpnet for at det ikke 
skal stilles krav til avsilingsutstyr i mel og oljeindustrien kan 
fabrikker på Island og Færøyene komme med på vår auksjon 
og bidra til at etterspørselen øker. 

Årsmøtet har pålagt oss å overvåke at auksjonen faktisk 
fungerer og til å iverksette tiltak hvis det skulle være 
nødvendig for å sikre at alle grupper får sin del av de verdier 
som skapes basert på fiskernes innsats på havet. Dette har 
vi fokus på og jeg mener at vi enn så langt kan være trygg på 
at omsetningssystemet vårt virker. 

Styreleder Jonny Garvik
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Vi har til og med hørt våre kunder omtale 
auksjonen som «fisherman’s best friend».

Vi har imidlertid et stort ansvar og vi har flere 
tiltak som vi bruker for å ivareta alle fiskerne. Vi 
har minstepriser, vi stiller føringsmidler til dispo-
sisjon i tillegg til det som staten bidrar med, og 
vi bidrar aktivt til at effektive føringsordninger 
sikrer også kystflåtens tilgang til markedet. Det 
som kanskje er det vi tenker minst over er at vi 
uten problemer og risiko er sikret riktig oppgjør 
til riktig tid. 

Det er aldri kjedelig i fiskeriene og det er alltid en 
eller annen fiskeripolitisk debatt som engasjerer. 
Hva er rett, hva er galt? Hva er moderne og hva 
er gammeldags? Det er de evige spørsmålene 
og vi skal nok en gang ta disse debattene. Jeg 
finner likevel grunn til minne noen og enhver 
om at sjømatnæringa, slik den framstår i dag, 
vanskelig kan karakteriseres som annet enn 
en stor suksess. Den fangstbaserte delen av 
næringa er dynamisk, den er i kontinuerlig 
omstilling og den er en av flere åpenbare årsaker 
til at Norge er verdens fremste fiskerinasjon. 
Fiskeflåten er lokale småbedrifter som investerer 
sine ressurser tilbake til kystsamfunnene. Det er 
ikke uten grunn at vi ofte opplever at utlendinger 
kommer på besøk for å lære av vår modell.

På slutten av beretningsåret fikk vi endelig tilgang 
til innstillingen fra Fiskeindustriutvalget. Denne 
utredningen kommer vi til å diskutere lenge, men 
jeg tillater meg likevel å undres over noen av de 
premissene som legges for denne diskusjonen. 
Jeg skjønner at det er sammenheng mellom alle 
ledd i næringa, men jeg stiller meg spørrende til 
det fokus som dette medfører på oss som fiskere. 
Hvis man kunne konkludert med at fiskerne 
hadde ansvaret for at ikke alt var som man ønsket 
i industrien, så kunne man i det miste skjønne 
logikken i dette. Men det er vel knapt noen som 
påpeker at det er en slik sammenheng.

Krav om lønnsomhet i alle ledd og sunn konkur-
ranse har brakt næringa dit man er i dag. Det kan 
sikker ikke utelukkes at integrering videre utover 
i verdikjeden kan være positivt for næringa, men 
det finnes ytterst få eksempler på at dette uten 
videre er en vellykket strategi innenfor fiskeri.  
De eksempler man kjenner fra andre deler av 
næringa og andre land har bivirkninger knyttet 
til samfunnsoppdrag og sysselsetting som ikke 
nødvendigvis er ønskelige på norskekysten.

Vi ser uansett fram til den fiskeripolitiske debatten 
som starter nå.

Jeg vil til slutt takke lagets medlemmer, styret, 
administrasjonen og våre myndigheter for godt 
samarbeid i 2014. Jeg ser fram til videre godt og 
konstruktivt samarbeid med dere alle.

Jonny Garvik
Styreleder
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K JÆRE ÅRSMØTET 
I  NORGES SILDESALGSL AG

Det er en stor glede for meg å få hilse Årsmøtet 
i Sildelaget. 

Sildelaget er en solid og tradisjonsrik organi-
sasjon i norsk fiskerinæring. I de snaue 90 årene 
som har gått siden 1927 da Storsildlaget ble 
etablert, har fiskerinæringen utviklet seg veldig 
mye, både på flåtesiden og på industrisiden. Silde-
laget har endret seg i takt med denne utviklingen, 
og etter sammenslåing av 11 pelagiske salgslag 
har Sildelaget siden 1989 vært det eneste salgs-
laget for pelagisk fisk. I dag tilbyr Sildelaget 
flåten og industrien en effektiv markedsplass for 
pelagisk fisk, og de utfører forvaltningsoppgaver 
for myndighetene på en god måte. 

Jeg er glad for å kunne si at organisasjonen i dag 
fremstår som en veldrevet organisasjon som 
både næring og forvaltning har stor nytte av. 

Samtidig vil jeg ikke legge skjul på at det er behov 
for endringer i norsk sjømatnæring for at vi skal 
hente ut det fulle potensialet for verdiskaping av 
våre marine ressurser. Jeg arbeider nå med en 
stortingsmelding om sjømatindustrien som en 
oppfølging av Sjømatindustriutvalgets innstilling. 
Jeg overbevist om at Sildelaget vil være godt 
rustet for å tilpasse seg eventuelle endringer, og 
at Sildelaget vil være en solid organisasjon som 
både næringen og forvaltningen vil ha glede av 
også i fremtiden.

Jeg ønsker dere et godt årsmøte, og vil samtidig 
benytte anledningen til å takke for godt samarbeid. 

Med hilsen
Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
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VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES 
Virksomheten i Norges Sildesalgslag SA består i første-
håndsomsetning av pelagiske fiskeslag. Virksomheten 
drives i Bergen.

OMSETNING OG MARKED
I 2014 ble det gjennom laget omsatt 1,5 mill tonn råstoff, 
til en samlet verdi av 6,47 mrd. kr. Styret konstaterer 
at årsresultatet gav et resultat bedre enn ventet, og 
at særlig utenlandske leveranser økte. I alt leverte 
utenlandske fartøyer 200.000 tonn fisk til en verdi av 
nesten 1,5 mrd. kroner. For detaljer vises til avsnittene 
for regnskap, omsetning og øvrig drift. 85 % av omset-
ningsverdien representerte råstoff til konsum. 

Styret konstaterer at eksporten av pelagiske fiskeslag 
økte igjen i 2014 sammenlignet med året før (9%). Året 
som helhet har vært godt for norsk sjømateksport til 
tross for importforbudet Russland innførte i august. 

Basert på Sjømatrådets statistikker fremgår det at de 
pelagiske fiskeslagene sto for en samlet konsumeksport 
på nesten 7,5 milliarder kroner. Den pelagiske andelen 
av sjømateksporten totalt har vært fallende en stund, 
men økte noe i 2014 til nesten 11 %. - I tillegg til konsum-
delen, kommer eksport av mel og olje for ca. 1,1 mrd. 
millioner kroner. Samlet pelagisk eksport inkl. mel & 
olje står dermed for ca. 8,6 mrd. kroner.

Samlet sett var de fire største pelagiske markedene 
i 2014 målt i verdi; Japan, Kina og Nederland – og så 
Russland som kom på en fjerdeplass til tross for at 
importen dit stoppet i august. 

FREMTIDIG UTVIKLING
Driften forventes påvirket av de kvoter som gjelder for 
2015 og utviklingen i de pelagiske markedene. Styret 
anser likevel ikke dette som noe som endrer driften i 
forhold til dagens nivå.

Styret er, etter at den såkalte Tveteråsrapporten ble lagt 
frem, også opptatt av å tydeliggjøre lagets rolle inn i den 
politiske debatten i kjølvannet av rapporten. Slik styret 
ser det, ventes det ikke store endringer i forhold til de 
oppgaver og den drift laget fortsatt ønsker å stå for.

Som ledd i samfunns debatten omkring salgslagenes 
rolle, har styret også registrert at FHL i økt grad utfordrer 
laget bl.a. ved på ettervinteren i 2015 gjennom rettsap-
paratet å ville hindre norske fiskere av pelagisk råstoff 
landing på Island. Tvisten gav i kjennelse fra Bergen 
Tingrett laget medhold, og laget vil derfor fortsatt 
operere etter de retningslinjer laget hittil har fulgt.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskaps- 
årets slutt som er av betydning for bedømmelsen av 
årsregnskapet.

ØKONOMISKE FORHOLD 
Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning 
om videre drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen 
er til stede.

Det er i 2014 omsatt for 6.475 mill kr gjennom Norges 
Sildesalgslag, mot 5.826 mill kr i 2013. Dette ga en samlet 
lagsavgift på 46,2 mill kr mot 37,8 mill kr i 2013. Gjennom-
snittlig avgift for omsetning gjennom laget har i 2014 
vært 0,71 %, mot 0,65 % i 2013. Lagets samlede drifts- 
inntekter økte fra 53,9 mill kr i 2013 til 61,7 mill kr i 2014.

Lagets samlede driftskostnader utgjorde 66,4 mill kr i 
2014, mot 63,6 mill kr i 2013.  

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler gav en 
netto regnskapsmessig gevinst på 16,9 mill kr i 2014, mot 
18,1 mill kr i 2013. Urealisert kursgevinst er i løpet av 
2014 steget med 1,3 mill kr. Ved utgangen av 2014 hadde 
laget en urealisert kursreserve i sin verdipapirportefølje 
på 7,8 mill kr.

Samlet viser lagets regnskap for 2014 et årsresultat på 
8,7 mill kr, mot 8,4 mill kr i 2013.  Ved utgangen av 2014 
hadde Norges Sildesalgslag en samlet bokført egen- 
kapital på 226,2 mill kr, mot 217,5 mill kr i begynnelsen 
av året. Årets resultat er disponert ved at 8,7 mill kr 
overføres til annen egenkapital.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2014 et drifts-
resultat på 1,5 mill kr mot - 5  mill kr i 2013.  Konsernets 
netto finansposter var en inntekt på 8,7 mill kr i 2014, mot 
9,5 mill kr i 2013.

Styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet Norges Sildesalgslag og 
konsernet Norges Sildesalgslag. Konsernet Norges Sildesalgslag består foruten 
av morselskapet, av datterselskapet Sildinvest A/S. 

ST YRETS MELDING 
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Fakta:
Fiskerinæringen rekrutterer 
årlig mange nye unge fiskere 

Konsernet hadde i 2014 et årsresultat på 6,7 mill 
kr, mot 5,2 mill kr i 2013.  Ved utgangen av 2014 
hadde konsernet en samlet bokført egenkapital 
på 207,7 mill kr, mot 201 mill kr i begynnelsen av 
året.  

Kontantstrømmene i selskapet har i løpet av året 
forbedret seg mer enn driftsresultatet tilsier.  
Dette skyldes i hovedsak reduksjon i kunde-
fordringer. Selskapets kundefordringer pr 31.12 
henger saman med når kvotene for året er fisket 
opp.

FINANSIELL RISIKO
Sildelagets virksomhet har risiko med hensyn til 
både kreditt, marked, likviditet og valuta, som blir 
håndtert etter detaljerte retningslinjer.  

- Kredittrisiko
Kredittrisiko er den vesentlige finansielle risiko-
faktor for Norges Sildesalgslag.  Dette er risiko 
for at kunder ikke klarer å oppfylle sine betalings-
forpliktelser i forbindelse med løpende kjøp av 
råstoff.  Alt salg skjer på kreditt mot sikkerhet 
i form av bankgaranti eller kredittforsikring. 
Sikkerhetsdekningen er ikke 100 % og en ikke 
ubetydelig egenrisiko er en systematisk følge. 
Styret har vedtatt kredittpolicy og gode overvåk-
ningsrutiner er etablert.

- Markedsrisiko
Norges Sildesalgslags driftsinntekter består 
av en %-avgift på omsetning gjennom laget. 
Markedsprisene kan variere vesentlig fra sesong 
til sesong.  Likeledes vil internasjonale kvote-
bestemmelser for pelagiske fiskeslag påvirke 
volumet som omsettes. Variasjoner i driftsinn-
tektene følger av dette. Lagsavgiften fastsettes 
av årsmøtet med grunnlag i styrets budsjett- 
underlag.

- Likviditetsrisiko
Det er en prioritert oppgave å alltid kunne tilby 
løpende oppgjør ved forfall til fartøy som omsetter 

gjennom Norges Sildesalgslag. Forsinket inn- 
betaling fra kunder er en tilleggsrisiko.

- Valutarisiko
Landinger av råstoff i utlandet skjer i noen grad 
i utenlandsk valuta mens de aller fleste fartøyer 
mottar oppgjør i NOK. Valutarisikoen avdekkes 
løpende med valutaterminer og er dermed dekket 
så langt praktisk mulig, men ikke 100 %.  

ARBEIDSMILJØ, BEMANNING 
OG ORGANISERING
Arbeidsmiljøet i Sildelaget må kunne betegnes 
som godt. Det arbeides systematisk med HMS i 
henhold til Internkontrollforskriften og et arbeids-
miljøutvalg er etablert. I løpet av 2014 hadde 
arbeidsmiljøutvalget 4 møter. Bedriftshelse- 
tjenesten er fast representert i utvalget som er 
sammensatt av representanter for ledelsen og 
for de ansatte.

De fleste ansatte er organisert i en av de to fag- 
foreningene PARAT (YS) eller Handel og Kontor 
(LO) som har tariffavtaler med Sildelaget. Silde-
laget er på sin side organisert i NHO gjennom 
Abelia. Dialogmøter mellom partene er blitt 
holdt jevnlig. Styret besluttet i 2014 å nedsette 
et Lønns- og Personalutvalg bestående av styre-
leder, nestleder i styret og to fra administra-
sjonen for bedre å forankre lønns- og personal-
spørsmål i styret, samt å tilføre arbeidet i disse 
spørsmålene nye øyne.

Sykefraværet var i 2014 på 2 % mot 2,9 % året før. 
Det må betegnes som gledelig lavt.

Ved årets utgang var det 36,6 årsverk i Norges 
Sildesalgslag. I tillegg kommer 1 årsverk som 
er tilknyttet Sildinvest AS. De fleste ansatte 
er lokalisert i Slottsgt 3 i Bergen bortsett fra 
5 kontrollører som jobber langs kysten på 
mottakene og har hjemmekontor. 

Det er i løpet av 2014 ved naturlig avgang tatt inn 
flere årsverk ved omrokkeringer internt. Det har 
vært en del av NSS strategi å tilpasse organisa-
sjonen til at der både er færre fartøyer å betjene, 
og at der i årenes løp er utviklet og tatt i bruk 
gode systemer for lagets produksjon. Et annet 
viktig moment er at staben generelt er erfaren, 
kompetent og villig til å påta seg nye oppgaver.
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Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre 
like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering 
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, 
hudfarge, språk, religion og livssyn.  
Kvinneandelen blant de ansatte var ved årets utgang 34 
%. I styret var kvinneandelen 17 %. Mindre enn 5 % av 
lagets medlemmer er kvinner (jfr unntaket i Samvirke-
lovens §69).

Lagets aktivitet påvirker ikke det ytre miljø 
ut over det en vanlig kontorbedrift ellers 
måtte gjøre.

DATTERSELSKAPER
Lagets aktiviteter ut over førstehåndsomsetningen er i 
samsvar med lagets vedtekter organisert i eget selskap, 
Sildinvest  AS. Virksomheten omfatter fast eiendom og 
eierandeler i andre selskaper. Sildinvest AS hadde i 2014 
et årsresultat på 5,9 mill kr mot 4,8 mill kr i 2013. Norges 
Sildesalgslag mottar 8 mill kr i konsernbidrag for 2014 
fra Sildinvest  AS (etter skatt).

OPPFØLGING AV ÅRSMØTETS VEDTAK 
I MAI 2014
I forbindelse med Årsmøtets vedtak i mai, skal noen 
saker nevnes.

1. OMSETNINGSSITUASJONEN ETTER 
OMSTRUKTURERING I FISKEINDUSTRIEN 
I vedtak til saken tok Årsmøtet til etterretning den sterke 
kjøperkonsentrasjonen som er et faktum innenfor 
pelagisk, - særlig innenfor mel- og oljedelen. Årsmøtet 
understreket viktigheten av å opprettholde konkur-
ransen i råvaremarkedet og at førstehåndsomsetningen 
må tilpasses de endrede forhold. Årsmøtet oppfordret 
også til at fiskerne gjennom laget etablerer samarbeids- 
kanaler i Europa på samme måte som industrien har 
gjort. 

Årsmøtet ville at auksjonen opprettholdes som hovedom-
setningsform. Minsteprisene må sikre at alle grupper får 
sin del av riktig markedspris. Årsmøtet støttet det initia-
tivet som er tatt for å øke tilgang på kunnskap om tilførsel 
av råstoff og hvordan dette innvirker på markedet. Styre 
og administrasjon vil følge opp arbeidet med å opprett-
holde auksjonens appell til fisker og kjøper, samt 
å etablere samarbeidskanaler innenfor Europa.

2. STATUS FOR DE PELAGISKE FISKEBESTAN- 
DENE OG UTVIKLING AV VIDERE SAMARBEID  
MELLOM FISKERNE OG HAVFORSKERNE
Årsmøtet uttrykte i sitt vedtak bekymring for at det ikke 
avsettes nok ressurser til å ha en forsvarlig, langsiktig 
forvaltning av de pelagiske bestandene som beskattes av 
norske fiskere. Årsmøtet uttrykte videre bekymring for 
det store avviket man konstaterer mellom hva fiskerne 
observerer og det forskerne beregner når det gjelder 
NVG-sildebestanden. Det har alvorlige konsekvenser 
for hele næringen dersom kunnskapsmangel fører til for 
lave kvoter. Store og uforutsette endringer har uheldige 
markedsmessige og samfunnsmessige konsekvenser. 
Årsmøtets vedtak følges opp av styre og administrasjon.
 
3. TEKNOLOGISKE UTFORDRINGER FOR FRAM- 
TIDIG HØSTING AV PELAGISKE FISKEBESTANDER
Årsmøtet understreket at fortsatt teknologisk utvikling 
er avgjørende både for økonomisk vekst, redusert 
uheldig miljøpåvirkning og bedre kvalitet på råstoffet. 
Årsmøtet var av den oppfatning at norsk kvalitet i større 
grad må utnyttes markedsmessig. 
Oppfølgning av saken blir gjennom at laget fortsatt bidrar 
i debattene og til gjennomføring av tiltak slik Årsmøtet 
ønsker.

4. MARKEDSFØRING AV PELAGISKE PRODUKTER 
GJENNOM NORGES SJØMATRÅD 
– STATUS OG UTFORDRINGER
Årsmøtet uttrykte tilfredshet med Sjømatrådets arbeid, 
men la også vekt på at markedsarbeidet kontinuerlig må 
evalueres for at innsatsen skal bli optimal. Som i punktet 
ovenfor, mente Årsmøtet at mer kan gjøres for å utnytte 
den kvalitative fordelen ved norsk sjømat og at arbeidet 
må omfatte en større innsats for å kartlegge potensialet 
i nye markeder i tillegg til det arbeid som fortsatt må 
gjøres i de etablerte markedsområdene.
Styre og administrasjon vil sammen med Sjømatrådet 
være en pådriver for å følge opp det Årsmøtet pekte på. 

5. PELAGISK FISK FRA FÔR TIL FOLK 
– ER DET ETT FETT? 
Årsmøtet understreket viktigheten av arbeidet som 
gjøres på dette området, og sluttet seg til prosjektet 
som har som mål å kartlegge fettsyreprofilen i pelagisk 
fisk for å skaffe bedre dokumentasjon overfor markedet. 
Styre og administrasjon er oppmerksom på at skjerpede 
kvalitetskrav til fiskeolje kan få større betydning i 
fremtidige prisforhandlinger. 
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Washington DC, 17. mars 2015
STYRET I NORGES SILDESALGSLAG SA

6. PROTOKOLLTILFØRSEL FRA KYSTGRUPPEN 
VEDRØRENDE VALG AV TILLITSVERV I LAGET
Det ble av kystgruppen fremmet en protokolltilførsel der 
kystgruppen ønsket å signalisere at etter 25 år med en 
uskreven rettesnor om valg og geografisk tilhørighet 
og gruppemessig fordeling til topptillitsvervene som 
ordfører, styreleder/nestleder og leder av kontroll- 
komiteen, er tiden moden for å avvikle denne praksisen 
og heller få rett person på rett plass. Innspillet er tatt 
med i arbeidet som ble startet omkring oppdatering av 
lagets vedtekter.

Jonny Garvik Jan Erik Johnsen Tormod Storås 
Styreleder       Nestleder

Marius Ytterstad Henning T. Veibust Eirin Roaldsen 

Bjarte Arve Nordtun John Einar Engen Rolf Larssen 

Jan Gunnarsen Rune Hovden Marianne E Raunehaug 

 Otto Gregussen
       Adm. dir.
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RESULTATREGNSK AP 2014

NORGES SILDESALGSLAG (1 000 KR) KONSERN

2013 2014 NOTE 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER

5 825 561 6 474 897 Omsetning gjennom laget - fakturert 2 6 474 897 5 825 561

-5 825 561 -6 474 897 Omsetning gjennom laget - avregnet -6 474 897 -5 825 561

37 776 46 160 Driftsinntekter 2 52 507 43 312

16 103 15 540 Andre inntekter 2 15 400 15 933

53 879 61 700 Sum driftsinntekter 2 67 907 59 245

DRIFTSKOSTNADER

42 565 46 392 Lønnskostnad 3 47 192 43 548

2 590 2 652 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6 3 531 3 480

18 448 17 381 Andre driftskostnader 3,4,5 15 645 17 170

Tap på fordringer

63 603 66 425 Sum driftskostnader 66 368 64 198

-9 723 -4 725 Driftsresultat 1 539 -4 953

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

9 284 9 617 Inntekt på investering i datterselskap 7

8 397 6 726 Renteinntekter 6 866 8 604

741 1 316 Aksjeutbytte 2 676 1 162

3 698 1 149 Gevinst/tap verdipapirer 11 1 121 3 663

344 -251 Agio/(disagio) -251 344

-1 473 472 Verdiendring finansielle investeringer 11 472 -1 473

-78 95 Verdiendring finansielle anleggsmidler 95 -78

-2 769 -2 231 Rentekostnader -2 231 -2 770

18 144 16 893 Netto finansposter 8 748 9 452

8 421 12 168 Ordinært resultat før skattekostnad 10 287 4 499

-13 -3 501 Skattekostnad ordinært resultat 13 -3 624 687

8 408 8 667 Årsresultat 6 663 5 186

OVERFØRINGER

-8 408 -8 667  Overføring fra / (til) annen egenkapital 

-8 408 -8 667  Sum overføringer 
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FEIL, FORDI: 
Fisken er en evigvarende 
ressurs som vi skal gjøre 
enda mer verdifull for kyst-
samfunnene og for nasjonen. 
Da må vi passe på at vi får 
mest mulig igjen for den 
fantastiske norske villfisken, 
like effektivt som med norsk 
oppdrettsfisk, olje, gass og 
vannkraft.

NORSK 
FISKERINÆRING
ER UVIKTIG 
FOR NORSK 
NÆRINGSLIV
 — LANGT FRA 
OLJE- OG 
GASSNÆRINGENS 
BETYDNING



Kolmulefiske 2014
Foto: Eivind M. Sævik

Fakta:
En næring for evigheten

— norske fiskebestander 
er bærekraftige
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NORGES SILDESALGSLAG (1 000 kr) KONSERN

2013 2014 EIENDELER NOTE 2014 2013

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skatt fordel 13 1 249

Sum immaterielle eiendeler 1 249

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 6 33 730 34 504

4 093 4 178 Driftsløsøre, inventar etc. 6 4 384 4 299

4 093 4 178 Sum varige driftsmidler 38 114 38 803

Finansielle anleggsmidler

51 385 51 385 Investering i datterselskap 7

100 100 Investeringer i tilknyttede selskap 8 100 100

23 907 19 748 Investering i aksjer, andeler etc 8,11,14 19 785 23 978

2 215 1 534 Andre fordringer 3, 9 1 534 2 215

24 025 28 355 Pensjonsmidler 12 28 355 24 025

101 632 101 122 Sum finansielle anleggsmidler 49 774 50 318

105 725 105 300 SUM  ANLEGGSMIDLER 87 888 90 370

OMLØPSMIDLER

Fordringer

292 502 196 385 Kundefordringer 10,14 196 385 292 502

333 32 Fordringer på konsernselskap (kunder) 15

600 892 Andre fordringer 1 055 748

10 158 9 693 Kortsiktig fordring konsernselskap 15

303 593 207 002 Sum fordringer 197 440 293 250

Investeringer

9 285 3 236 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 11, 14 3 236 9 285

9 285 3 236 Sum investeringer 3 236 9 285

2 891 102 304 Bankinnskudd, kontanter o.l. 109 658 12 153

315 769 312 542 SUM OMLØPSMIDLER 310 334 314 688

421 494 417 842 SUM EIENDELER 398 222 405 058

 

BAL ANSE PR 31.12.2014
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NORGES SILDESALGSLAG (1 000 KR) KONSERN

2013 2014 GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2014 2013

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

20 990 20 990 Reservefond 20 990 20 990

4 517 4 517 Felleseid andelskapital 4 517 4 517

192 036 200 703 Annen egenkapital 182 201 175 537

217 543 226 210 Sum opptjent egenkapital 207 708 201 044

217 543 226 210 SUM  EGENKAPITAL 16 207 708 201 044

GJELD

Avsetning for forpliktelser

7 190 6 573 Pensjonsforpliktelser 12 6 957 7 565

47 051 47 051 Tapsfond for dekning av egenrisiko 17 47 051 47 051

687 3 426 Utsatt skatt 13 1 613

54 928 57 050 Sum avsetning for forpliktelser 55 621 54 616

Kortsiktig gjeld

24 436 Gjeld til kredittinstitusjoner 14 24 436

16 902 6 711 Leverandørgjeld 15 6 938 17 199

34 171 62 224 Skyldige offentlige avgifter 62 224 34 171

667 756 Betalbar skatt 13 756 667

72 847 64 891 Annen kortsiktig gjeld 15, 17 64 975 72 925

149 023 134 582 Sum kortsiktig gjeld 134 893 149 398

203 951 191 632 SUM  GJELD 190 514 204 014

421 494 417 842 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 398 222 405 058

Jonny Garvik Jan Erik Johnsen Tormod Storås 
Styreleder       Nestleder

Marius Ytterstad Henning T. Veibust Eirin Roaldsen 

Bjarte Arve Nordtun John Einar Engen Rolf Larssen 

Jan Gunnarsen Rune Hovden Marianne E Raunehaug 

 Otto Gregussen
       Adm. dir.

Washington DC, 17. mars 2015
STYRET I NORGES SILDESALGSLAG SA



Norges Sildesalgslag Årsrapport 2014     

Regnskap

18

NOTE 1   REGNSK APSPRINSIPPER
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolideringsprinsipp 
Konsernregnskapet omfatter Norges Sildesalgslag 
med datterselskaper hvor laget eier direkte eller 
indirekte mer enn 50 prosent. Det er anvendt ensartede 
regnskapsprinsipper i konsernselskapenesregnskaper. 
Alle vesentlige transaksjonerog mellomværende mellom 
selskaper i konsernet er eliminert. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering 
av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen 
et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifi-
sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-
tidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som 
følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.

Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap vurderes etter kostmetoden.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og andre 
selskap
Investeringer i tilknyttete selskap og andre selskap 
vurderes etter kostmetoden i lagets regnskap. 

Valuta
Bankinnskudd i utenlandsk valuta er bokført til dagskurs 
31.12.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende.

Inntekter
Inntekt fra omsetning gjennom laget består av en trukket 
lagsavgift basert på en andel av omsatt fangst. Lagsav-
giften inntektsføres når fangsten er levert, altså når 
fangsten er ankommet mottak slik at risiko og kontroll er 
gått over på kjøper.  Inntekt fra tjenesteyting regnskaps-
føres når den er opptjent, og i takt med at tjenestene 
leveres.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme 
periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter 
fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt 
der der er aktuelt.

Investeringer i aksjer, andeler etc (anleggsmidler)
Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige selskaper 
og kommandittselskaper, etc hvor selskapet ikke har 
betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. 
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke forventes å være forbigående. Mottatt 
utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene 
inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer, obligasjoner, valutaterminer og 
kortsiktige plasseringer (omløpsmidler)
Aksjer, obligasjoner etc som er definert i handelsporte-
følje er bokført til virkelig verdi pr 31.12. Aksjer, obliga-
sjoner etc som ikke er definert i handelsporteføljen er 
bokført til laveste verdi av markedsverdi pr 31.12. og 
kostpris pr enkeltposisjon. Valutaterminer er vurdert til 
kurs 31.12.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
generell tapsrisiko.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Regnskapsposten inkluderer kontanter, bankinnskudd 
og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

NOTER TIL REGNSK APET 2014
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Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjenings-
profil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag 
lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forut-
setninger amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den 
største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
(korridor). Planendringer fordeles over gjenværende 
opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige 
resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransak-
sjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige 
inntekt) og endring i netto utsatt skatt samt formue-
skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat 
og resultat av ekstraordinære poster i henhold til 
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er 
presentert netto i balansen.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det 
vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til 
selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige 
driftsmidler, og tilhørende leieforpliktelse medtas 
som forpliktelse under langsiktig gjeld til nåverdi av 
betalingene. Driftsmidlet avskrives planmessig, og 
forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for 
beregnet rentekostnad. For operasjonelle leieavtaler 
kostnadsføres leien løpende.

NOTE 2   DRIFTSINNTEKTER 

Norges Sildesalgslag forestår førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. 
Lagsavgiften er en fast prosent av omsetningen.

DRIFTINNTEKTER

NORGES SILDESALGSLAG  (1000 KR)

2013 2014

 5 825 561  6 474 897  Regnskapsmessig omsatt

 -5 787 785  -6 428 737  Avregnet fisker

 37 776  46 160  Lagsavgift

ANDRE INNTEKTER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

 13 127  12 931  Inndekning av kontrollkostnader 1)  12 931  13 127 

 2 976  2 609  Diverse inntekter  2 469  2 806 

 16 103  15 540  Sum  15 400  15 933 

1) Kontrollkostnader er ført som ordinære driftskostnader og dekket inn gjennom inntrukne midler, 
som tilsvarende inngår i posten andre driftsinntekter.       

KONSERN:
Konsernets driftsinntekter for 2014 kan spesifiseres på geografisk område som følger:

KONSERN

2014 2013

LAGSAVGIFT NORGES SILDESALGSLAG

- Norge 35 543 31 732

- Andre land 10 617 6 044

Andre inntekter Norge 21 747 21 469

Sum 67 907 59 245
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NOTE 3   LØNNSKOSTNADER 

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

 27 014  27 226  Lønn  27 897  27 667 

 2 817  2 847  Honorar til styret og utvalg  2 847  2 912 

 5 646  8 859  Pensjon  8 958  5 805 

 5 747  6 241  Folketrygdavgift  6 241  5 760 

 1 341  1 219  Andre ytelser  1 249  1 404 

 42 565  46 392 Sum  47 192  43 548 

 41  39 Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  39  41 

YTELSER TIL LEDENDE 
PERSONER I SELSKAPET (1000 KR) ADM. DIREKTØR STYRET

Lønn 1 428

Annen godtgjørelse 21 1 830

Adm. direktør er medlem i selskapets innskuddspensjonsordning.  Han har i tillegg til standard ordning egen avtale 
om innskuddsbasert alderspensjon for lønn over 12G, uførepensjon for lønn over 12G, samt en skattefri engangs- 
erstatning ved død for lønn over 12 G. Kostnad 2014: TNOK 94.

LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL LEDENDE 
PERSONER, AKSJEEIERE, ANSATTE, M.V. (1000 KR)

LÅN
SIKKERHETS-

STILLELSE

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for:

Ansatte i morselskap 1 534

Ansatte i konsernet 1 534

REVISOR (TALL I 1000 KR) MOR KONSERN

Lovpålagt revisjon 260 280

Annen bistand 166 196

Attestasjonstjenester 42 42

Sum 468 518

NOTE 4   TR ANSAKSJONER MED FAGL AG

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

 2013 2014

 518  396  Norges Fiskerlags velferdsstasjoner 

 125  Kjøp av tjenester fra Norges Fiskarlag 

 168  70  Støtte til faglag 

 5  1  Annonsering hos faglag 

 816  467 
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NOTE 5   ANDRE  DRIFTSKOSTNADER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

 2013 2014

4 528 4 569  Diett-, reise- og møtekostnader

8 736 7 952  Diverse drifts- og adm.kostnader

2 359 2 658  Fremmedytelser

1 182 966  Markedsføring og informasjon

1 643 1 236  Diverse støttetiltak

18 448 17 381  Sum

NOTE 6   VARIGE  DRIFTSMIDLER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) DIRFTSLØSØRE, INVENTAR ETC.

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 29 244

Tilgang i året 2 737

Avgang ved salg/utrangering (anskaffelseskost) 407

Anskaffelseskost 31.12 31 574

Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 25 151

Avgang akkumulerte avskrivninger 407

Årets ordinære avskrivning 2 652

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 27 396

Bokført verdi pr 31.12 4 178

Økonomisk levetid 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær

KONSERN (1000 KR) BYGNINGER 
OG TOMTER

DRIFTSLØSØRE,
INVENTAR ETC KUNST SUM

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1.   *) 52 108 29 396 206 81 710

Tilgang i året 105 2 737 2 842

Avgang i året til anskaffelseskost 407 407

Anskaffelseskost 31.12 52 213 31 726 206 84 145

Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1.   *) 17 604 25 303 42 907

Avgang akkumulerte avskrivninger 407 407

Årets avskrivninger 879 2 652 3 531

Akk. av- og nedskrivninger pr 31.12. 18 483 27 548 46 031

Bokført verdi pr 31.12 33 730 4 178 206 38 114

Økonomisk levetid 0 - 33 år 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Ingen avskr.

*) Opprinnelig anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger er justert i forbindelse med korrigering av tidligere års elimineringer, 

jf note 13 og 16. 
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NOTE 7   DATTERSELSK APER

FIRMA
FORRETN.- 

KONTOR
STEMME OG
EIERANDEL

ANSK.-
TIDSPUNKT

BOKFØRT  
VERDI

RESULTAT  
2012

EGENKAP. 
31.12.12

Sildinvest AS Bergen 100,00 % 01.01.89 51 385 5 908 38 590

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag.

NOTE 8   AKSJER OG ANDELER I TILKNY TTET SELSK AP/ANDRE FORETAK

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSK.KOST. BOKFØRT

ANLEGGSMIDLER:

Catch Certificate SA 40 % 100 100

KONSERN (1000 KR)

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSK.KOST. BOKFØRT

ANLEGGSMIDLER:

Investering i tilknyttet selskap:

Catch Certificate SA 40 % 100 100

INVESTERING I AKSJER OG ANDELER:

Skude Fryseri A/S 20 % 10 10

Seagarden ASA 340 0

Andre aksjeandeler 87 62

Sum 437 72

NOTE 9   FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

2 215 1 534 Andre fordringer 1) 1 534 2 215

2 215 1 534 Sum 1 534 2 215

1) Lån ansatte inkluderer avdrag som forfaller i 2015, 0,4 mill kr.

NOTE 10   KUNDEFORDRINGER

Fordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap med MNOK 2.  

NOTE 11   FINANSPOSTER

31.12.2014 31.12.2013

KONSERN (1000 KR) KOSTPRIS BOKFØRT  VERDI KOSTPRIS BOKFØRT VERDI

Norske rentebærende papirer  9 135  7 572  14 519  11 514 

Utenlandske rentebærende papirer  2 000  1 840 

Norske aksjerelaterte papirer  7 340  5 517  12 289  8 102 

Utenlandske aksjerelaterte papirer  9 994  9 894  12 268  11 736 

Sum  26 469  22 983  41 076  33 192 

Herav klassifisert som anleggsmiddel  20 749  19 748  25 341  23 907 

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr 1.1. utgjorde 6,5 mill kr, 
er pr 31.12. økt til 7,8 mill kr.
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NOTE 12   PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Laget og konsernet har foretakspensjonsordning i livforsikringsselskap for sine ansatte.  Pensjonsordningen tilfreds- 
stiller reglene i Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon. Ordningen gir rett til fremtidige definerte ytelser. Disse er 
i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 70% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen er 
tilknyttet uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Denne ordningen er sikret.

Foretakspensjonsordningen ble lukket pr 1.5.2009.
Ansatte fra dette tidspunkt inngår i selskapets innskuddspensjonsordning.

Laget har også førtid- og toppensjonsavtale (lønn over 12G) med tidligere adm.dir. Denne ordningen er ikke sikret, 
men finansieres over selskapets drift. Laget er tilsluttet ordningen om Avtalefestet Førtidspensjon (AFP) fra 62 år til 
67 år. I tillegg ytes det gavepensjon til AFP pensjonistene. Denne ordningen er også usikret og finansieres over driften.

Lagets pensjonsordninger omfatter 84 personer, hvorav 45 mottok pensjon i 2014.

Nedenfor vises fordeling av pensjonsmidler/forpliktelser på kollektive og usikrede ordninger:

NETTO PENSJONSKOSTNADER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

 2 536  3 155  Nåverdi av årets pensjonsopptjening  3 155  2 536 

 4 230  4 825  Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  4 825  4 230 

 -3 214  -4 150  Avkastning på pensjonsmidler  -4 150  -3 214

 501  540  Periodisert arbeidsgiveravgift  540  501 

 1 088  1 139  Administrasjonskostnader  1 139  1 088 

 -834  Resultatført planendring / (avkortning)  -834

 1 740  4 428  Resultatført estimatavvik  4 437  1 882 

 6 047  9 937  Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift)  9 946  6 189 

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE SIKREDE ORDNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

 117 187  149 320 Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)  149 320  117 187 

 -92 585  -101 099 Pensjonsmidler (til markedsverdi)  -101 099  -92 585

 3 469  6 799 Arbeidsgiveravgift  6 799  3 469 

 -52 096  -83 375 Ikke resultatført estimatavvik  -83 375  -52 096

 -24 025  -28 355 Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)  -28 355  -24 025

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

 6 405  6 396 Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)  6 780  6 780 

 896  895 Arbeidsgiveravgift  895  896 

 -111  -718 Ikke resultatført estimatavvik  -718  -111

 7 190  6 573 Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)  6 957  7 565 
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ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG KONSERN

2013 2014 2014 2013

3,60 % 3,20 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 3,60 %

4,20 % 2,30 % Diskonteringsrente 2,30 % 4,20 %

3,00 % 2,50 % Årlig lønnsvekst 2,50 % 3,00 %

1,75 % 1,50 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,50 % 1,75 %

0-8 % 0-8 % Frivillig avgang medlemmer 0-8 % 0-8 %

30 % 30 % Uttakstilbøylighet AFP/ Førtidspensjonsavtale 30 % 30 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn 
vanlig benyttede forutsetninger.

NOTE  13   SK ATTEKOSTNAD

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:

Betalbar skatt på ordinært resultat

 667  756 Betalbar skatt på formue  756  667 

 -308  187 For lite/mye kostnadsført skatt tidligere år  187  -308 

 -346  2 558 Endring utsatt skatt  2 681  -1 046 

 13  3 501 Sum skattekostnad  3 624  -687 

AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD OG SKATT 
BEREGNET MED NOMINELL SKATTESATS:

 13  3 501 Årets totale skattekostnad  3 624  -687 

 2 358  3 285 Skatt beregnet med  (27%) av resultat før skatt  2 778  1 260 

 -2 345  216 Avvik  846  -1 947 

AVVIKET FORKLARES MED:

 -1 842  -1 616 Skatt på permanente forskjeller  -986  -630 

 -885  181 For lite/mye kostnadsført inntektsskatt tidligere år  181  -885 

 34  6 For lite/mye kostnadsført formuesskatt tidligere år  6  34 

 667  756 Betalbar skatt på formue  756  667 

Effekt av innregning ikke bokført utsatt skattefordel driftsmidl.  -886 

 -294  889 Endring i utsatt skatt på verdipapirer utenfor fritaksmetoden  889  -294 

 -25 Effekt av endret skattesats utsatt skatt  46 

 -2 345  216 Sum forklaring  846  -1 947 

BETALBAR SKATT I ÅRETS SKATTEKOSTNAD
FREMKOMMER SLIK:

 8 421  12 168 Ordinært resultat før skattekostnad  10 287  4 500 

 -6 579  -5 987 Permanente forskjeller  -3 652  -2 252 

 -4 392  -4 859 Endring midlertidige forskjeller  -5 313  -4 798 

 -1 322 Anvendelse av fremførbart undeskudd  -1 322 

 -2 550 Grunnlag betalbar skatt  -2 550 

Skatt, 27%

Sum betalbar skatt
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BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:

Betalbar skatt på årets resultat

 667  756 Betalbar skatt formue  756  667 

Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

 667  756 Sum betalbar skatt  756  667 

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier.

FORSKJELLER SOM UTLIGNES:

 -2 665  -2 658 Anleggsmidler  10 287  4 500 

 -1 731  -1 810 Omløpsmidler  -3 652  -2 252 

 79  63 Gevinst og tapskonto  -5 313  -4 798 

 16 835  21 782 Netto pensjonsforpliktelser  -1 322 

 12 518  17 377 Sum  10 661  5 348 

 -5 487  -2 195 Verdipapirer utenfor fritaksmetoden  -2 195  -5 487 

 -4 486  -2 492 Underskudd til fremføring  -2 492  -4 486 

 2 545  12 690 Grunnlag for beregning av utsatt skatt/-skattefordel  5 974  -4 625 

 687  3 426 Utsatt skatt/skattefordel  1 613  -1 249 

NOTE 14   PANTSTILLELSER

Laget har stilt verdipapirer og kundefordringer som pant for en trekkrettighet på MNOK 500.
Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

292 502 196 385 Kundefordringer 196 385 292 502

33 192 22 984 Verdipapirer 22 984 33 192

325 694 219 369 Totalt 219 369 325 694

NOTE 15   TR ANSAKSJONER/MELLOMREGNINGER MED NÆRSTÅENDE

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

2013 2014

333 32 Kundefordringer

10 158 9 693 Kortsiktig fordring datterselskap

3 054 3 233 Leie lokaler inkl felleskostnader

170 140 Administrasjonsgodtgjørelse

Av kortsiktig fordring datterselskap utgjør TNOK 9 617 konsernbidrag. 
Alle transaksjoner/mellomregninger med nærstående er med datterselskap.

NOTE 16   EGENK APITAL

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

RESERVEFOND
FELLESEID  

ANDELSKAPITAL
ANNEN  

EGENKAPITAL
SUM  

EGENKAPITAL
TOTAL  

EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.2013  20 990  4 517  192 037  217 543  201 044 

Årets resultat (disponert)  8 667  8 667  6 663 

Egenkapital 31.12.  20 990  4 517  200 704  226 210  207 708 
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Fakta:
Fisk og sjømat er en 
viktig vekstnæring, 
også i storbyene.

NOTE 17   TAPSFOND FOR DEKNING 
AV EGENRISIKO

Fiskeri- og Kystdepartementet har gitt Norges 
Sildesalgslag tillatelse til å  anvende inntil MNOK 
50 av inndratte midler til et tapsfond for dekning 
av lagets egen- risiko ved oppgjør for salg i første 
hånd dersom kjøper ikke er i stand til å gjøre opp 
for seg. Departementet anser midlene for dispo-
nert når de er avsatt til fondet, men at midlene 
blir tilbakeført til inndratte midler dersom laget 
på et senere tidspunkt finner det riktig å redusere 
fondets størrelse.

Fondet vært uendret i 2014. Saldo pr 31.12 er 
MNOK 47.

Når det gjelder øvrige inndratte midler 
fremkommer disse under ”Annen kortsiktig gjeld”.

NOTE 18   FINANSIELL RISIKO
Norges Sildesalgslag har som mål å ha en god 
finansiell posisjon. For å oppnå dette legges vekt 
på en god drift, lav finansiell risikoeksponering 
samt forsvarlig styring av den finansielle risikoen. 
På de viktigste områdene styres etter policyved-
tak og plan vedtatt av styret.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er den vesentlige finansielle risiko-
faktor for Norges Sildesalgslag.  Dette er risiko 
for at kunder ikke klarer å oppfylle sine betalings-
forpliktelser i forbindelse med løpende kjøp av 
råstoff. Kundene er industriforetak som fryser 
inn - tildels fileterer og fryser inn - pelagisk fisk; 
i all hovedsak for eksport. Etter en betydelig 
konsentrasjon i næringen de siste årene, er 
det i dag et mindre antall større foretak som 
dominerer kundesiden. Alt salg skjer på kreditt 
mot sikkerhet i form av bankgaranti eller kreditt-

forsikring. Sikkerhetsdekningen er ikke 100 % og 
en ikke ubetydelig egenrisiko er en systematisk 
følge. Styret har vedtatt kredittpolicy og gode 
overvåkningsrutiner er etablert.
 
Markedsrisiko i kapitalmarkeder
Tradisjonelt har Norges Sildesalgslag hatt en 
betydelig likvid formue, forvaltet etter langsiktig 
investeringsstrategi og plasseringsrammer for 
de ulike verdipapirklasser - vedtatt av styret. En 
endring av kundenes betalingsbetingelser i 2010 
medførte betydelig endring i arbeidskapital-
situasjonen og en stor del av de langsiktige 
plasseringene er avviklet i løpet av 2012 og 2013. 
Videre avvikling vil fortsatt ta noe tid og en viss 
markedsrisiko er inntil videre til stede.
 
Markedsrisiko pelagisk råstoff
Norges Sildesalgslags driftsinntekter består 
av en %-avgift på omsetning gjennom laget.  
Markedsprisene kan variere vesentlig fra sesong 
til sesong.  Likeledes vil internasjonale kvote-
bestemmelser for pelagiske fiskeslag påvirke 
volumet som omsettes. Variasjoner i driftsinn-
tektene følger av dette. Lagsavgiften fastsettes av 
årsmøtet med grunnlag i styrets budsjett-
underlag.
 
Likviditetsrisiko
Det er en prioritert oppgave å alltid kunne tilby 
løpende oppgjør ved forfall til fartøy som omsetter 
gjennom Norges Sildesalgslag. Dette til tross for 
at likviditeten, som følge av lagets betalings-
betingelser, må suppleres med en betydelig 
trekkfasilitet i bank. Forsinket innbetaling fra 
kunder er en tilleggsrisiko.
 
Valutarisiko
Landinger av råstoff i utlandet skjer i noen grad 
i utenlandsk valuta mens de aller fleste fartøyer 
mottar oppgjør i NOK. Valutarisikoen avdekkes 
løpende med valutaterminer og er dermed dekket 
så langt praktisk mulig, men ikke 100 %. Syste-
matisk spreadberegning gir løpende gevinst som 
kompenserer risikoen. 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

NORGES SILDESALGSLAG   (1000 KR) KONSERN

2013 2014 2014 2013

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

8 421 12 168 Resultat før skattekostnad 10 288 4 499

-686 -854 Periodens betalte skatt -854 -1 719

-160 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -160

2 590 2 652 Ordinære avskrivninger 3 531 3 480

78 -95 Nedskrivning anleggsmidler -95 78

199 091 85 926 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 85 856 198 925

-4 417 -4 947 Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse -4 938 -4 345

1 473 -472 Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter -444 1 508

-20 912 21 389 Endring i andre tidsavgrensningsposter 28 608 -11 308

185 638 115 607 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 121 792 191 118

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

160 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 160

-1 556 -2 737 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 842 -5 527

21 895 10 775 Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 10 781 21 917

20 339 8 198 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 8 099 16 390

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

51 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 51

4 360 -7 956 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld -7 950 4 437

-226 634 -24 436 Netto endring i kassekreditt -24 436 -226 634

8 000 8 000 Inn-/utbetalinger av utbytte/konsernbidrag

-214 223 -24 392 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -32 386 -222 146

-8 246 99 413 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 97 505 -14 638

11 137 2 891 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 12 153 26 791

2 891 102 304 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 109 658 12 153

Fra 2014 er det endret prinsipp når det gjelder klassifisering av finansposter fra operasjonell aktivitet til 
investeringsaktivitet. Sammenligningstallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende.
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FEIL, FORDI: 
Løsningen på industriens 
problemer er ikke å la den 
delen av næringen som 
ikke klarer å omstille seg 
ta over den delen av 
næringen som har omstilt 
seg og som tjener penger. 
Der hvor man har prøvd 
vertikal integrasjon ser 
man at de heller sender 
fisken ut av landet enn 
å levere fisken til egne 
mottak. Industriens 
problemer må industrien 
selv løse.

DET BESTE FOR 
FISKERI-
NÆRINGEN VIL 
VÆRE FULL 
VERTIKAL 
INTEGRASJON 
— LA INDUSTRIEN
EIE BÅTENE
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Ny Østerbris 2014
Foto: Roar Bjånesøy, NSS

Fakta:
Sysselsetter 9 400 

personer (24 700 inkl. 
ringvirkninger)
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RE VISJONSBERETNING 2014 
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RE VISJONSBERETNING 2014 
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KONTROLLKOMITEENS MELDING 2014
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Salgsutvalget gjennomfører sitt arbeid innenfor 
det ansvarsområdet som er nedfelt i instruks fra 
lagets styre. 

De viktigste områder er:

•  gjennomføre prisdrøftelser og fastsette 
førstehåndspriser for de råstoffslag som  
laget omsetter

•  fastsette avregningsregler og utarbeide 
omsetningsbestemmelser for de enkelte 
fiskerier

• fastsette aktuelle omsetningsreguleringer
•  disponere inntrukne midler og bevilgede 

støttemidler (føringstilskudd)
•  gjøre fremlegg for styret med forslag om 

eventuelle nødvendige endringer i lagets 
forretningsregler

• behandle reklamasjonssaker 

MINSTEPRISENE for NVG-sild, nordsjøsild og 
makrell til konsum fra 2013 ble videreført ved 
inngangen til 2014. Likedan ble minsteprisen 
for lodde (samfengt) på kr 1,80 pr kg og øvrige 
kjøreregler for lodde i 2013 vedtatt videreført av 
kjøper- og fiskersiden for 2014. Minsteprisen for 
kolmule (samfengt) ble i 2014 satt ned fra NOK 
1,80 pr kg til NOK 1,60 pr kg med virkning fra 20. 
februar. 
    
Tirsdag 22. april 2014 på Gardermoen ble kjøper- 
og fiskersiden enige om at det skulle gjelde 
en minstepris for nordsjøsild på NOK 3,00 pr 
kg (samfengt) for perioden 28.04.14-30.06.14.  
Videre skulle det med virkning fra 01.07 gjelde en 
minstepris for nordsjøsild med vekt på 125 gram 
og mer på NOK 3,00 pr kg og en minstepris på 
nordsjøsild med vekt under 125 gram på NOK 
2,20 pr kg. Minsteprisene for NVG-sild var ikke 
gjenstand for drøftinger på nevnte møte. 

På et møte i Bergen 2. september 2014 ble kjøper- 
og fiskersiden enige om nye minstepriser for 

makrell. De nye minsteprisene ble gjort gjeldende 
fra onsdag 3. september 2014.  Minsteprisen på 
hestmakrell (samfengt) på NOK 3,75 pr kg, som 
ble gjort gjeldende 12. september 2011, ble ikke 
endret i 2014.

Onsdag 24. september 2014 møttes kjøper- og 
fiskersiden i Bergen for å diskutere minstepriser 
på NVG-sild. Partene ble på møtet enige om å 
avvente nærmere realitetsdrøftinger inntil videre. 
Partene fortsatte drøftingene i begynnelsen av 
oktober og konkluderte drøftingene onsdag 8. 
oktober. Nye minstepriser for NVG-sild ble gjort 
gjeldende fra torsdag 9. oktober 2014.
I ett fiskeri ble det i 2014 iverksatt omsetnings-
reguleringer for en kort periode som følge av 
avtaksvansker. Det var i fisket etter makrell der 
det ble innført ventetid med virkning fra onsdag 
17. september. Ordningen ble opphevet lørdag 
20. september. God etterspørsel og konkurranse 
om råstoffet i tillegg til at de store toppene på 
råstoffsiden uteble, må ta hovedæren for at 
omsetningen i 2014 totalt sett fungerte godt.

Med virkning fra 1. januar 2013 ble det åpnet for 
at fisker og kjøper kan inngå avtaler om levering/
mottak av direktehåvede enkeltfangster på inntil 
50 t til konsum. I 2014 ble adgangen til å inngå 
avtaler utvidet som en prøveordning.  Først, med 
virkning fra 2. juni, kunne det inngås avtaler for 
direktehåvede enkeltfangster på 100 tonn og 
mindre i tillegg til at det kunne inngås avtaler 
for enkeltfangster av låssatt makrell. Dernest, 
med virkning fra 25. august, kunne fisker/
kjøper inngå avtaler for enkeltfangster av både 
låssatt makrell og låssatt sild. Det er forutsatt 
at prøveordningene skal evalueres med tanke på 
kjørereglene på dette området videre fremover.

MEL-/OLJEAVTALEN for 2014 ble avtalt viderført 
fra 2013 . Det ble i starten av året laget nye 
utbudsområder for omsetning av råstoff til mel- 
og oljeanvendelse.

NSS OG KING OSCAR var enige om følgende priser 
på brisling til hermetikk for 2014-sesongen; NOK 
6,00 pr kg (avhentet ved lås) og NOK 7,50 pr kg ved 
levering direkte til anlegg. 

SALGSUTVALGET avholdt til sammen fem fysiske 
møter og syv telefonmøter i 2014. Totalt behandlet 
salgsutvalget 79 saker i 2014 (42 saker i 2013).  

Fakta:
Spredt og lokalt eierskap 
er den beste forvaltning 
av ressursene

DRIFTSMELDING

SALGSUT VALGET 
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Lagets samlede omsetningsverdi i 2014 ble NOK 6,47 
mrd, mot NOK 5,83 mrd i 2013.

OMSATT KVANTUM, VERDI OG 
GJENNOMSNITTSPRIS I ÅRENE 2010-2014:
ÅR 2010 2011 2012 2013 2014

Kvantum 
(i 1000 tonn) 1.986 1.524 1.395 1.256 1.498

Verdi  
(NOK mrd) 6,79 8,54 7,01 5,83 6,47
Gjennom-
snitts pris  
(NOK pr. kg) 3,43 5,6 5,03 4,64 4,32

Av totalt omsatt kvantum ble det omsatt 296.900 t på 
kontrakter i 2014 fordelt med 176.100 t til konsum (hvorav 
147.800 makrell og 28.100 t nordsjøsild – i all hovedsak 
fra utenlandske fartøy) og 120.800 t til mel/olje (hvorav 
92.800 t kolmule, 9.400 nordsjøsild og 5.300 t øyepål – 
kolmule og øyepål utelukkende fra norske fartøy).

Konsumsektoren
Verdien av lagets omsetning til konsum (inkludert 
sjølproduksjon) var i 2014 på NOK 5,52 mrd, mot NOK 
5,17 mrd i 2013.  

OMSATT KVANTUM, VERDI OG PRIS I ÅRENE 2010 - 2014:
ÅR 2010 2011 2012 2013 2014

Kvantum 
(i 1000 tonn) 1,497 1,129 1,155 931 915

Verdi  
(NOK mrd) 5,9 7,74 6,57 5,17 5,52
Gjennom-
snitts pris  
(NOK pr. kg) 3,94 6,86 5,69 5,55 6,03

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til 
konsum ned med NOK 0,20 mrd, fra NOK 4,25 mrd i 2013 
til NOK 4,05 mrd i 2014. En reduksjon på 5 %.  Omsatt 
kvantum gikk ned med 80.000 t, fra 798.000 t i 2013 til 
718.000 t i 2014. I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 5,65 
pr kg til konsum (inkludert sjølproduksjon) i 2014 mot 
NOK 5,33 pr kg i 2013. Det er med andre ord redusert 
kvantum til konsum som trekker ned omsetningsverdien 
for konsumsektoren. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsum- 
om-setningen opp med NOK 0,56 mrd fra NOK 0,91 mrd 
i 2013 til NOK 1,47 mrd i 2014. Omsatt kvantum gikk opp 
fra 133.000 t til 197.000 t. I tillegg gikk også oppnådd 
gjennomsnittspris for konsumleveranser opp, fra 
NOK 6,85 pr kg i 2013 til NOK 7,44 pr kg i 2014. Det er 
makrell som først og fremst bidrar til omsetningen fra 
utenlandske fartøyer, jfr nedenstående oversikt.  

OMSETNINGEN
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MAKRELL I ÅRENE 2010-2014  
- UTENLANDSKE FARTØYER:
ÅR 2010 2011 2012 2013 2014

Kvantum 
(i 1000 tonn) 60 89 98 76 155

Verdi  
(NOK mrd) 0,51 0,98 0,88 0,67 1,30

Gjennomsnitts pris 
(NOK pr. kg) 8,55 10,93 8,98 8,85 8,42

Verdien av omsatt kvantum fra utenlandske fartøyer 
utgjorde totalt 23,9 % av lagets omsetningsverdi til 
konsum i 2014, mot 17,7 % i 2013 og 17,8 % i 2012. 

Mel- og oljesektoren
Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2014 NOK 
0,95 mrd mot NOK 0,66 mrd i 2013. Dette tilsvarer en 
økning på 44 %. Det er økt kvantum som er årsaken til 
dette, se nedenstående tabell.  

Av totalomsetningen til NSS i 2014 stod mel- og 
oljesektoren for 14,7 % av omsatt verdi (11,3 % i 2013) og 
38,9 % av omsatt kvantum (25,9 % i 2013).
 

OMSATT KVANTUM, VERDI OG PRIS  
I ÅRENE 2010 - 2014
ÅR 2010 2011 2012 2013 2014

Kvantum 
(i 1000 tonn) 489 395 240 325 583

Verdi  
(NOK mrd) 0,89 0,80 0,44 0,66 0,95

Gjennomsnitts pris 
(NOK pr. kg) 1,82 2,02 1,84 2,02 1,64

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere 
gikk opp med NOK 277 mill fra NOK 658 mill i 2013 til 
NOK 935 mill i 2014. Levert kvantum fra norske fiskere 
gikk opp fra 325.000 t i 2013 til 574.000 t i 2014.    Norske 
fiskere leverte 392.000 t i Norge (231.000 t i 2013) og 
182.000 t utenlands (94.000 t i 2013). Det ble omsatt 9.100 
t råstoff til norske kjøpere til mel-/oljeanvendelse fra 
utenlandske fiskere i 2014, hvorav 4.600 t kolmule og 
4.400 t nordsjøsild.

ANTALL KJØPERE MED OMSATT VERDI  
STØRRE ENN NOK 50 MILL I 2012 - 2014:
ÅR/ANVENDELSE KONSUM MEL/OLJE SUM
2012 23 3 26
2013 17 4 21
2014 18 7 25
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I presentasjonen er det benyttet regnskapstall for 
fangstkvanta/fangstverdier. Tallene må derfor ikke 
forveksles med fangstkvanta/fangstverdier som 
relaterer seg til kvoteår. Omsatt fangst/omsatt verdi for 
det enkelte fiskeslag er identisk med tallene 
i Omsetningsstatistikk 2014.    

Fangsttall er oppgitt i tonn (t) og avrundet til nærmeste 
100 t. Fangster mindre enn 50 t er angitt med 0. Ikke 
registrert fangst er angitt ved tegnet ” – ”. Tall i 
parentes er tilsvarende tall i 2013. Kvoter er oppgitt  
i tonn. 

NVG-Sild
NORSKE KVOTER I ÅRENE 2010-2014:
ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Kvote 894.630 586.197 497.142 376.757 254.658

NORSK KVOTE FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2014 OG 2013:
FARTØYGRUPPE / ÅR 2014 2013
Ringnot 112.613 t 174.581 t
Trål 19.470 t 32.224 t 
Kyst 121.435 t 166.152 t

Totalt* 121.435 t 376.757 t
* Inkluderer forsknings- og undervisningskvote og agnkvote. 
 Disse er på henholdsvis 590 t og 550 t i 2014.

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter maksimalkvoter 
i 2014. I tillegg kunne fartøyene overfiske/underfiske 
gjennom en kvotefleksibilitetsordning etter nærmere 
kjøreregler.

NVG-sildfisket i 2014 foregikk i første halvdel av januar 
utenfor Kaldfjord/Andfjord/Vesterålen/Lofoten. I midten 
av januar strakte fisket seg fra Andfjord i nord, via Lofoten 
til Træna i sør. I slutten av januar var silda kommet til 
Møre. I februar foregikk fisket i hovedsak på Møre frem til 
fisket ble avsluttet 19. februar. Låssettingsfisket i sør ble 
det ikke noe av i 2014 (300 t i 2013).  Vår-/sommerfisket 
(mai-september) resulterte i totalt 1.900 t hvorav 800 t 
i september.  

Høstsesongen kom i gang i andre halvdel av oktober og 
fisket foregikk i oppstarten i hovedsak i NØS nord av 
64°. Senere foregikk fisket nordover i Norskehavet og 
opp mot kysten til og med Troms fylke. Fisket pågikk 
tilnærmelsesvis uten opphold med varierende intensitet 
og ukefangster fra midten av oktober og frem til midten 
av desember. Godt vær og god tilgjengelighet gjorde 
dette mulig. I nevnte periode var det kun to døgn uten 
fangstinnmelding (23.10 og 26.10). Hovedtyngden av det 
norske høstfisket foregikk i november med 124.500 t 
innmeldt.
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Totalt ble det fisket 263.400 t i 2014 mot 360.900 t i 2013.  
Med unntak av 900 t (500 t i 2013) gikk leveransene til 
konsum. Redusert kvantum sammenholdt med økt pris 
(se tabell) resulterte i en verdireduksjon for NVG-sild til 
konsum på NOK 0,41 mrd sammenlignet med 2013. 

GJENNOMSNITTSPRISER  
TIL KONSUM (I NOK PR KG):
FARTØYGRUPPE 2014 2013
Kyst 5,24 4,87
Ringnot 5,89 5,42
Trål 5,36 5,24
Norske fartøyer 5,54 5,16
Utenlandske fartøyer 5,94 4,76

Låssettingsfisket resulterte i totalt 14.700 t mot 19.200 t i 
2013. Landnotfartøy fisket 3.100 t mot 3.000 t i 2013.

Utenlandske fartøy omsatte 12.200 t NVG-sild i 2014 
mot 24.200 t i 2013. Verdien av utenlandske fartøyers 
omsetning av NVG-sild gjennom NSS i 2014 utgjorde 
NOK 70 mill mot NOK 118 mill i 2013. 

Nordsjøsild
NORSKE KVOTER AV  
NORDSJØSILD I ÅRENE 2010 - 2014:

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Kvote 50.955 61.155 122.530 145.033 141.681

NORSK KVOTE FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2014 OG 2013:
FARTØYGRUPPE / ÅR 2014 2013
Ringnot 112.582 t 114.891 t
SUK 7.203 t 7.333 t
Trål 9.887 t 10.066 t
Kyst 11.299 t 11.503 t
Totalt* 141.681 t 145.033 t
* Inkluderer forsknings- og undervisningskvote på 440 t i 2014.

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimal-
kvoter i 2014. 

Vinterfisket etter nordsjøsild i 2014 resulterte i kun 700 t, 
i all hovedsak innmeldt i januar, mot 28.700 t 
i tilsvarende periode i 2013.  

Det tradisjonelle vår-/sommerfisket kom i gang i andre 
halvdel av mai, i tilknytning til matjessildoppstarten.  
Dette fisket foregikk i siste del av mai, i juni og i første del 
av juli. Totalt ble det innmeldt 90.000 t av norske fartøyer 
i denne perioden. I august, september og oktober fisket 
norske fartøyer totalt 11.000 t, mens det i november 
og desember ble det innmeldt henholdsvis 18.400 t og 
21.500 t. 

Totalt fisket norske fartøyer 144.000 t i 2014 mot 
144.800 t i 2013. Med unntak av 49.500 t (9.500 t i 2013) 
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FEIL, FORDI: 
Fiskeflåten består av 
6 000 moderne, innovative  
og dristige bedrifter med 
god rekruttering og en 
topp moderne flåte som 
gir arbeidsplasser til 
over 9 000 fiskere.  
Flåten er strukturert,  
modernisert, spesialisert  
og automatisert. Dette  
har gjort den svært 
konkurransedyktig.

FISKERI-
NÆRINGEN ER 
GAMMELDAGS, 
KONSERVATIV OG 
LITE INNOVATIV
OG DET ER
UMULIG FOR 
UNGDOM Å
KOMME INN
I FISKERYRKET



Nordsjøsild 2013
Foto: Roar Bjånesøy, NSS

Fakta:
Skaper ringvirkninger 

for 23,8 milliarder kroner
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gikk leveransene til konsum. Nordsjøsild registrert til 
matjes ble 14.700 t i 2014 (15.500 t i 2013), hvorav 8.700 
t i Norge (9.200 t i 2013) og 6.100 t i Danmark (6.300 t i 
2013). I tillegg er det levert sild til matjes, både i Norge 
og Danmark, som ikke er nærmere spesifisert på slutt-
seddelen. En egen fremvisningsauksjon for matjessild  
i Egersund ble også arrangert i 2014. 

Omsetningsverdien for nordsjøsild til konsum for norske 
fiskere gikk ned med NOK 215 mill, fra NOK 586 mill i 
2013 til NOK 371 mill i 2014. Årsaken til reduksjonen 
var at leveransene til konsum gikk ned med 42.800 t til 
94.500 t i 2014. I tillegg gikk gjennomsnittsprisen ned (se 
tabell).  

GJENNOMSNITTSPRISER TIL 
KONSUM (I NOK PR KG):
FARTØYGRUPPE 2014 2013
Kyst 3,16 4,08
SUK 3,14 4,09
Ringnot 3,97 4,33

Trål 4,47 3,99
Norske fartøyer 3,93 4,27
Utenlandske fartøyer 3,19 3,52

Utenlandske fartøy omsatte totalt 34.200 t nordsjøsild i 
Norge i 2014 mot 30.600 t i 2013. Av kvantumet på 34.200 
t ble 29.800 t levert til konsum. Verdien av utenlandske 
fartøyers omsetning av nordsjøsild gjennom Norges 
Sildesalgslag i 2014 utgjorde NOK 108 mill (dette var 
også verdien i 2013).

Makrell
NORSKE KVOTER I ÅRENE 2010 - 2014:

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Kvote 180.424 186.560 180.843 153.355 278.868

NORSK KVOTE FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2014 OG 2013:
FARTØYGRUPPE / ÅR 2014 2013
Ringnot 194.935 t 103.734 t
SUK 17.735 t 9.389 t
Trål 11.028 t 5.890 t
Kyst 52.005 t 28.242 t
Totalt* 278.868 t 153.355 t
* Inkluderer forsknings- og undervisningskvote og agnkvote. Disse er 
på henholdsvis 1.665 t og 1.500 t i 2014.

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimal-
kvoter i 2014. I tillegg kunne fartøyene overfiske/
underfiske gjennom en kvotefleksibilitetsordning 
etter nærmere kjøreregler. En særskilt regulering for 
Nord-Norge innenfor et kvantum på 5.000 t ble også 
utprøvd i 2014.

Fisket i Nord-Norge (nord for 64°N) i 2014, herunder 
låssettingsfiske, kom i gang i begynnelsen av juni og 
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pågikk i perioden juni-september. Fisket i 2014 resulterte 
i totalt 15.500 t, mot 10.800 t i 2013 t. I hovedsak fisket 
fartøy i kystgruppen i Nord-Norge. Jevnt over var kjøperne 
fornøyd med makrellen, størrelsen varierte noe, men hoved- 
andelen av fangstene inneholdt makrell mellom 450 g – 500 
g i gjennomsnittsvekt pr makrell.  

Høstfisket kom i gang for fullt i begynnelsen av september. 
Hovedfisket pågikk i september med totalt innmeldt 161.600 
t (67.100 t i september 2013) og i oktober med totalt innmeldt 
84.600 t (73.800 t i oktober 2013). Dorgefisket kom i gang 
i siste del av august (OBS! Med virkning fra 01.07.14 ble 
dorgerne pålagt å melde inn fangster på mer enn ti tonn til 
Norges Sildesalgslag).  Totalt fisket norske fartøyer 277.700 t 
i 2014 mot 164.700 t i 2013. Med unntak av 600 t gikk makrel-
leveransene til konsum i 2014.

GJENNOMSNITTSPRISER  
TIL KONSUM (I NOK PR KG):
FARTØYGRUPPE 2014 2013
Kyst 6,49 7,58
SUK 6,93 9,02
Ringnot 7,21 9,25
Trål 7,24 9,01
Norske fartøyer 7,07 8,87
Utenlandske fartøyer 8,43 8,87

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 
4,92 pr kg (9.700 t) mot NOK 6,53 pr kg (8.200 t) i 2013. For 
garnfisket makrell ble gjennomsnittsprisen NOK 13,91 pr kg 
(100 t) mot NOK 19,26 pr kg (100 t) i 2013. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NOK 7,14 pr kg 
(7.700 t) mot NOK 6,82 pr kg (7.100 t) i 2013. 

Omsetningsverdien for makrell til konsum gikk opp med 
NOK 0,50 mrd, fra NOK 1,46 mrd i 2013 til NOK 1,96 mrd 
i 2014. Dette skyldes økt kvantum fra 164.400 t i 2013 til 
277.100 t i 2014. Gjennomsnittsprisen gikk ned fra NOK 8,87 
pr kg i 2013 til NOK 7,07 pr kg i 2014. En prisreduksjon tilsvar- 
ende vel 20 %.  

Utenlandske fartøyer omsatte 154.500 t makrell i 2014 mot 
76.000 t i 2013. Det meste som har vært omsatt av makrell av 
utenlandske fartøyer på et år er 169.400 t i 2000. Leveransene 
gikk til konsum. Gjennomsnittsprisen til konsum var NOK 
8,43 pr kg mot NOK 8,98 pr kg i 2013. 

Hestmakrell
Norsk kvote i NØS ble satt til 47.520 t i 2014 mot 54.000 t 
i 2013. I tillegg kom 3.550 t i EU-sonen av Nordsjøen. Det var 
ingen begrensning på hva det enkelte fartøy kunne fiske.

Norske fartøyer fisket totalt 14.600 t i 2014 mot 6.800 t i 2013. 
Med andre ord ble kvantumet mer enn doblet fra 2013 til 

2014. Hovedperioden for fisket var i november og desember 
da det ble innmeldt henholdsvis 6.400 t og 7.500 t. Fisket 
foregikk i hovedsak i NØS.  

Av kvantumet på 14.600 t gikk 13.900 t til konsum i 2014 
(5.800 t i 2013). Gjennomsnittsprisen for hestmakrell til 
konsum for norske fiskere gikk opp fra NOK 7,19 pr kg i 2013 
til NOK 9,02 pr kg i 2014.  

Lodde-Barentshavet 
NORSKE KVOTER I ÅRENE  
2010-2014:
ÅR TAC NORSKE KVOTER
2010 360.000 245.000
2011 380.000 275.000
2012 320.000 221.000
2013 200.000 119.000
2014 65.000 38.980

NORSK KVOTE FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2014 OG 2013:
FARTØYGRUPPE / ÅR 2014 2013
Ringnot 27.740 t 82.800 t
Trål 4.623 t 13.800 t
Kyst 6.165 t 18.400 t
Totalt* 38.980 t 119.000 t
* Inkluderer forsknings- og undervisningskvote på 452 t i 2014.

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimalkvoter 
i 2014. For å kunne delta i fisket måtte fartøy i trål- og 
kystgruppen være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag 
innen 6. januar. Deltagelsen i trål- og kystgruppen ble videre 
begrenset ved loddtrekning.  Fremfor sesongen ble det også 
gitt adgang  for ringnotfartøy til kvotebytte mellom lodde 
i Barentshavet og lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.   

Første innmelding fra fisket kom 7. februar (26. januar i 2013). 
Fisket pågikk frem til 25. mars. Fangstene fordelte seg med 
13.500 t innmeldt i februar og 27.600 t innmeldt i mars.  

Totalt fisket norske fartøyer 40.000 t i 2014 mot 120.800 t 
i 2013. Av kvantumet på 40.000 t gikk 37.400 t til konsum 
(inkludert 700 t sjølproduksjon) og 2.600 t til mel-/oljeanvend- 
else i 2014. For 2013 var tilsvarende tall 58.800 t til konsum 
og 62.000 t til mel/-oljeanvendelse. 

I gjennomsnitt ble det for leveranser til konsum oppnådd 
NOK 2,00 pr kg i 2014 (inkludert sjølproduksjon) mot NOK 
2,20 pr kg i 2013. Omsetningsverdien av konsumleveransene 
gikk ned med NOK 54 mill til NOK 75 mill sammenlignet med 
2013. Gjennomsnittsprisen for levering til mel-/oljeanvend- 
else ble NOK 1,70 pr kg mot NOK 2,14 pr kg i 2013.
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Lodde-Jan Mayen 
Norsk kvote for vintersesongen 2014 ble satt til 49.189 t, 
hvorav 40.869 t i islandsk økonomisk sone (IØS). Fartøyene 
ble vinteren 2014 regulert med maksimalkvoter basert på 
«universalnøkkelen». Norges Sildesalgslag administrerte 
utseiling til fisket og innseiling til IØS.

Vinterloddefisket 2014 ble en fiasko. 32 fartøyer dro over for 
å fiske, men kun seks fartøyer fikk fangst.  Dårlig vær, dårlig 
tilgjengelighet  og mye landligge preget sesongen. Totalt 
fisket norske fartøy 6.200 tonn, hvorav 4.100 tonn til konsum 
og 2.100 tonn til mel/olje. Tilsvarende tall for vinterfisket i 
2013 var 40.600 tonn, hvorav 32.400 tonn til konsum og 8.200 
tonn til mel/olje.

Norsk disponibel kvote i forbindelse med sommerloddefisket 
ble satt til totalt 70.669 t, hvorav inntil 47.269 t i IØS og 36.000 t 
i Grønlands sone (GS). Totalt deltok 32 fartøyer i sommerens 
loddefiske som foregikk i GS. I motsetning til vinterfisket ble 
sommerfisket en suksess. Fisket var overstått i løpet av seks 
døgn. Totalt fisket norske fartøy 30.500 tonn, hvorav 7.800 
tonn til konsum og 22.700 tonn til mel/olje.  
   
Omsetningsverdien av konsumfisket ble på NOK 26 mill i 
2014 mot 93 mill i 2013. I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 
2,23 pr kg til konsum mot NOK 2,84 pr kg i 2013. For mel/olje 
ble omsetningsverdien NOK 45 mill i 2014 mot NOK 19 mill 
i 2013. Gjennomsnittsprisen til mel/olje ble NOK 1,80 pr kg i 
2014 mot 2,31 pr kg i 2013. 

Kolmule 
NORSK KVOTE I  
2014 OG 2013

2014 2013
Norsk disponibel kvote 386.697 t 189.132 t

-  hvorav Kolmuletrål 300.454 t 144.793 t
-  hvorav Pelagisk- og Nordsjøtrål 84.743 t 40.839 t
-  hvorav Forskning/Undervisning - 2.000 t
-  hvorav Bifangst 1.500 t 1.500 t

Kolmuletrål og Pelagisk- og Nordsjøtrål var regulert med 
fartøykvoter i 2014. I tillegg var det adgang til kvotefleksi- 
bilitet på fartøynivå som i 2013. I 2014 var det ikke adgang for 
norske fartøyer til å fiske i EU-sonen før 12. mars  

Første innmelding fra kolmulefisket i 2014 kom 16. februar 
(8. februar i 2013). Kolmulefisket pågikk i internasjonalt  
farvann frem til det ble åpnet for fiske i EU-sonen 12. mars.  
Hovedtyngden av fisket foregikk i mars og april. I mars ble 
det innmeldt 197.400 t, mens det ble innmeldt 139.900 t i april. 
Fisket i EU-sonen resulterte i totalt 212.600 t i 2014 (128.400 
t i 2013). I internasjonalt farvann ble det fisket 162.300 t 
(56.200 t i 2013). Totalt ble det fisket 398.200 t. I all hovedsak
gikk leveransene til mel/olje. 18.800 t gikk til konsum. 
Konsumfangstene ble levert i Killybegs i Irland.

Utenlandske fartøyer omsatte 4.800 t kolmule gjennom 
Norges Sildesalgslag i 2014 (300 t i 2013). Leveransene gikk 
til mel/olje.   

Omsetningsverdien av kolmulefisket til konsum gikk ned fra 
NOK 71 mill i 2013 til NOK 31 mill i 2014. 

Kolmuletrål og Pelagisk- og Nordsjøtrål var regulert med 
fartøykvoter i 2014. I tillegg var det adgang til kvotefleksibi-
litet på fartøynivå som i 2013. I 2014 var det ikke adgang for 
norske fartøyer til å fiske i EU-sonen før 12. mars.  
Første innmelding fra kolmulefisket i 2014 kom 16. februar 
(8. februar i 2013). Kolmulefisket pågikk i internasjonalt  
farvann frem til det ble åpnet for fiske i EU-sonen 12. mars. 
Hovedtyngden av fisket foregikk i mars og april. I mars ble 
det innmeldt 197.400 t, mens det ble innmeldt 139.900 t i april. 
Fisket i EU-sonen resulterte i totalt 212.600 t i 2014 (128.400 
t i 2013). I internasjonalt farvann ble det fisket 162.300 t 
(56.200 t i 2013). Totalt ble det fisket 398.200 t. I all hovedsak
gikk leveransene til mel/olje. 18.800 t gikk til konsum. 
Konsumfangstene ble levert i Killybegs i Irland.

Utenlandske fartøyer omsatte 4.800 t kolmule gjennom 
Norges Sildesalgslag  i 2014 (300 t i 2013). Leveransene gikk 
til mel/olje.   

Omsetningsverdien av kolmulefisket til konsum gikk ned fra 
NOK 71 mill i 2013 til NOK 31 mill i 2014.  

Årsaken til nedgangen var både reduserte leveranser og 
redusert pris. Kvantumet gikk ned fra 34.800 t i 2013 til 
18.500 t i 2014, mens prisen gikk ned fra NOK 2,03 pr kg i 
2013 til NOK 1,67 pr kg i 2014.  

For leveranser til mel/olje gikk omsetningsverdien opp fra 
NOK 319 mill i 2013 til NOK 561 mill i 2014. Økt kvantum fra 
160.200 t til 384.200 t er årsaken til dette. Gjennomsnitts-
prisen for kolmule til mel/olje gikk derimot ned med 27 % fra 
NOK 1,99 pr kg til NOK 1,46 pr kg.  

Tobis
Norsk kvote i NØS ble satt til 90.000 t i 2014. Opprinnelig 
kvote var 15.000 t. Den ble først utvidet til 30.000 t den 7. mai 
og dernest utvidet til 90.000 t fra 16. mai. Fisket måtte foregå 
fra 23. april til 23. juni innenfor nærmere angitte områder. 
Den 19. juni ble perioden utvidet til 30. juni. Norske fartøyer 
ble ikke tildelt tobiskvote i EU-sonen i 2014.

Den første innmeldingen fra tobisfisket kom den 2. mai (2. 
mai også i 2013). Hovedtyngden av fangstene ble tatt i mai 
med totalt innmeldt 73.400 t. Siste innmelding fra fiskeriet 
kom 25. juni. Totalt fisket norske fartøyer 82.500 t tobis i 2014 
mot 30.400 t i 2013.
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Tobisleveransene gikk i all hovedsak til mel/olje i 2014. 
I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 1,72 pr kg mot NOK 2,19 
pr kg i 2013.  

Øyepål 
Norsk kvote ble satt til 123.000 t i NØS i 2014. Fisket måtte 
foregå i perioden fra 1. april til 31. oktober.  I tillegg hadde 
Norge adgang til å fiske 15.000 t i EU-sonen. Fisket var 
regulert med maksimalkvoter.

Øyepålfisket kom i gang i begynnelsen av april. Fisket 
foregikk gjennom årets tre siste kvartaler fra oppstarten 
med månedsfangster varierende fra 600 t i april til 3.800 t i 
november. I motsetning til i 2013 ble ikke kvoten i EU-sonen 
i 2014 ble oppfisket. Totalt ble det fisket 18.600 t øyepål av 
norske fartøyer i 2014 mot 47.100 t i 2013.

Gjennomsnittsprisen for øyepål til mel-/oljeanvendelse 
i 2014 ble NOK 1,73 pr kg mot NOK 1,80 pr kg i 2013.  

Havbrisling 
Norsk kvote i EU-sonen var på 9.000 t i 2014. I NØS var det ikke 
tillatt å fiske. For øvrig var det forbud mot å fiske i perioden 
fra 1. april til 31. juli. Ringnotfartøy, i tillegg til pelagisk trål- 
og nordsjøtrålfartøy, kunne delta. Fartøyene var regulert 
med maksimalkvote. Fartøy måtte melde utseiling til Norges 
Sildesalgslag.

Vinteren 2014 ble det ikke fisket havbrisling som følge av at 
det ikke var kommet på plass en avtale mellom EU og Norge.  

Høstfisket ble imidlertid et positivt bidrag. Kvoten ble i all 
hovedsak oppfisket i løpet av to og en halv uke med oppstart 
6. september. 13 fartøyer deltok.

Totalt ble det fisket 9.015 t. Alle leveransene gikk til mel/olje. 
I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 1,98 pr kg for levering til 
mel-/oljeanvendelse i 2014.  

Kystbrisling 
Norsk kvote i Skagerrak ble satt til 2.496 t i 2014. Fisket 
er ikke kvoteregulert i andre områder. Fiskeridirektoraret 
dispenserte for et begrenset fiske til fersk- og ansjosan- 
vendelse i begynnelsen av året i Oslofjorden og i Rogaland.  

Det tradisjonelle prøvefisket i fjordene på Vestlandet ble 
gjennomført i månedskiftet  juli/august. I 2014 ble det 
gjennom et samarbeidsprosjekt finansiert av King Oscar 
og Norges Sildesalgslag også organisert et forsøksfiske 
i ytre Sognefjorden i to omganger før det ordinære prøve-
fisket. Formålet var blant annet å få kartlagt eventuelle 

forekomster av brisling på vandring ut av fjorden. Det forhold 
at en kom sent i gang med forsøksfisket gav i realiteten lite 
informasjon.  

Brislingfisket til hermetikkanvendelse ble åpnet 1. september 
i Rogaland, Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden. 
Senere ble også andre fjorder åpnet. Fiske på stor brisling 
kunne foretas etter utløpet av fredningsperioden, dvs etter 
31.07. Fartøyene måtte imidlertid kontakte NSS før fangsting 
med tanke på å forsikre seg om at det var omsetningsmulig-
heter for fangstene.

Vinterfisket etter stor brisling resulterte i totalt åtte 
innmeldte fangster fra Oslofjorden på til sammen 150 t. Tre 
fartøyer deltok. Fangstene ble levert til en kjøper i Norge 
og en i Sverige. Hermetikkfisket kom i gang 5. september, i 
Sognefjorden. Fra andre halvdel av oktober ble det også fisket 
noe i Hardagerfjorden og i Nordfjord.  Kun tre fartøyer deltok 
i dette fisket som pågikk frem til 13. november. Høstfisket 
etter stor brisling, som tradisjonelt foregår i Oslofjorden, kom 
i gang i andre halvdel av november. To fartøyer deltok under 
fisket i Oslofjorden. Totalt ble det innmeldt 118 t, gjennom-
snittsstørrelsen var på ca 50 stk pr kg. Dårlig tilgjengelighet, 
dårlig vær, liten fisk og blandingsfangster preget høstfisket. 
Fangstene ble levert til Sverige til rundfrysing.    

Verdien av kystbrislingfisket i 2014 ble 10,0 mill mot 7,0 mill 
i 2013.  

FORDELINGEN PÅ ANVENDELSE I  
2014 OG 2013:
ANVENDELSE / ÅR 2014 2013
Hermetikk 1.400 t 400 t
Krydring, røking og rundfrysing 300 t 800 t
Mel/Olje - -
Utkast 0 t 0 t
Totalt 1.700 t 1.300 t

FORDELINGEN PÅ DISTRIKT I  
2014 OG 2013:
OMRÅDET / ÅR 2014 2013
Oslofjorden med Øst- og Vestfold 300 t 800 t
Telemark med Ø. & V. Agder - -
Rogaland - -
Hardanger / Sunnhordland 100 t -
Sognefjorden 1.100 t 400 t
Nordfjord 200 t -
Møre og Romsdal - -
Trøndelag - -
Totalt 1.700 t 1.300 t
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Emneside

FEIL, FORDI: 
Dersom fiskeflåten ville  
industrien til livs kunne vi 
fryst fisken om bord 
og solgt den rett ut av  
landet til en høyere pris. 
Men her ønsker vi heller  
et sterkt og lønnsomt 
samarbeid med industrien.
NORSK FISK ER 
VANSKELIG 
Å EKSPORTERE 
OG REDDES AV AT 
NORSK INDUSTRI 
HJELPER 
FISKERNE MED 
Å TA UNNA 
FISKEN
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Mottak av makrell
Foto: Roar Bjånesøy, NSS

Fakta:
Bestilte 873 nye moderne 

båter fra 2004 — 2014 
(87 % fra norske verft)
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Driftsmelding

Kontroller har fokus på de forretningsmessige forhold som 
gjelder for markedsplassen og de offentlige bestemmelser 
som omhandler forvaltning og ressursuttak. Norges Silde-
salgslag (NSS) deltar i arbeid med Nasjonal Strategisk 
Risikovurdering i samarbeid med Fiskeridirektoratet, 
Kystvakta og andre fiskesalgslag i Norge.

I 2014 ble det utgiftsført NOK 12,9 mill. til dekning av 
kostnader i forbindelse med arbeidet til avdelingens 5 
ansatte, til 8,2 årsverk i andre avdelinger og NOK 0,5 mill. 
til dekning av generelle kontrollutgifter i laget. Utgiftene 
dekkes i sin helhet av inntrukne midler.

Kontroll ved innmelding
Svært mye av den informasjonen som registreres ved 
innmelding av fangst, er knyttet til opplysninger som er 
nødvendig for å kunne kontrollere og holde oversikt med 
forhold nedfelt i forskrifter om utøvelse av det enkelte fiskeri: 
Økonomisk sone, kvotesone, fartøy, fartøygrupper, merke-
register m.m. Øvrige viktige registreringer er naturligvis art, 
kvantum og redskap. Innmeldingsdata oversendes rutine-
messig til Fiskeridirektoratet fortløpende. Alle fangster, 
unntatt dorgefangster mindre enn 10 tonn og fangster tatt 
med garn, skal innmeldes til NSS før landing.

Fysisk kontroll ved landing
Norges Sildesalgslags kontrollører har i 2014 gjennomført 
660 kontroller mot 591 kontroller i 2013. Kontrollørene 
har prioritert kontroll på konsumfangster som makrell, 
NVG-sild, nordsjøsild, lodde, hestmakrell, brisling og 
kolmule. Det ble også prioritert å ha kontrollører til stede på 
Island i forbindelse med sommerlodde leveringer. Sildelaget 
hadde også kontrollør i Irland for å se på kolmulelaster.
 
Fysisk kontroll ved landing av fangster til mel- og oljepro-
duksjon har ikke vært prioritert fra Sildelagets side. 
Kontrollørene har i 2014 vært involvert i saker hvor det er 
blitt reklamert fra kjøper når det gjelder råstoffkvalitet. 
Kontrollørene har bistått salgsleder ved 56 reklamasjoner i 
2014, mot 32 reklamasjoner i 2013. 
Totalt ble det kontrollert 160 493 543 kg i 2014 av landet 
kvantum til konsum sammenlignet med 136 361 729 kg i 
2013. 

De færreste kontrolloppdrag medfører anmerkninger til 
fartøy eller anlegg. De forhold som våre kontrollører påpeker 
blir vanligvis tatt til følge av fiskere og kjøpere umiddelbart. 

Gjennom året deltok kontrollavdelingen på samarbeids-
møter med Kystvakten og Fiskeridirektoratets regions- 
kontorer i Sør, Vest og Nord. 

Risikovurdering og utarbeidelse av kontrollrutiner
Kontrollavdelingen hadde i 2014 økt kontroll og fokus på 
makrellfiske i nord.

En ordinær kontroll omfatter vanligvis parameterne 
nedenfor; 
 • Kontroll av art
 • Sortimentsprøver (om de utføres    
  og hvor mange prøver som tas)
 • Kontroll av vekter (plomberinger, display)
 • Utkast (veid og kommet på sluttseddel)
 • Bifangst (veid og kommet på sluttseddel)
 • Sluttseddel og/eller landingsseddel 
  (at korrekt kvantum og sortiment er 
  kommet på, at utkast og     
  bifangst er korrekt registrert).  

Dokumentkontroll – sluttsedler
Dokumentkontroll av sluttsedler omfatter kontroll mot 
regelverk, kvoter og innmeldte data. Det gjøres vedtak om 
inndragning ved fangst over kvote, ulovlig bifangst og evt. 
andre forhold som går inn under lagets vedtakskompe-
tanse. Andre brudd på regelverk som oppdages i kontrollen, 
oversendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
 
Rapportering til offentlige myndigheter
NSS har en sentral oppgave som leverandør av informasjon 
til Fiskeridirektoratet, og det legges ned et betydelig arbeid 
både når det gjelder fangstdata og systematisert infor-
masjon som leveres etter behov. Fiskeridirektoratet med 
tilhørende etater har også leseadgang direkte hos NSS 
til innmeldinger, sluttsedler og auksjon. I samsvar med 
inndragningsforskriften rapporteres inntrukket beløp pr. 
hjemmel, og hvordan disse er disponert, til Nærings- og 
Fiskeridepartementet pr. 1. april hvert år.

Kontinuerlig vedlikehold av kvoterettigheter 
på fartøynivå
Slutt- og landingssedler følges opp mot tildelte kvoter i 
nåtid. Eierskifter, rettighetsendringer og struktureringer 
stiller store krav til oppfølgning for å kunne vise korrekt 
restkvote til enhver tid. Det er viktig at den enkelte fisker 
holder seg oppdatert om gjeldende regelverk og egen kvote 
før fisket starter. Arbeidet på dette området er blitt betydelig 
mer ressurskrevende for laget de senere år.

KONTROLL

Kontrollarbeidet har som formål å se til at lover, forskrifter, forretningsregler, 
omsetningsbestemmelser og rundskriv som regulerer de pelagiske fiskerier, overholdes. 
Avdelinger direkte involvert i arbeidet er kontroll-, salgs-, FA- og IT-avdelingen.
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Marked, profil og informasjon

Sild
Årsstatistikken fra Sjømatrådet viser at det i 2014 totalt ble 
eksportert 296.000 tonn sild, en volumnedgang på 15,5 % fra 
året før eller totalt noe ca. 54.000 tonn mindre. Snittprisen 
på sild sett under ett ble kr. 9,16 mot 9,01 i 2013, altså en 
liten oppgang. Det ble likevel en nedgang også i samlet verdi 
ettersom verdien kom ut ca. 14 % lavere enn året før og endte 
for sild på vel 2,7 mrd. kroner. Årets kvoter var som kjent 
lavere enn året før, men samtidig ble det fra august stopp i 
eksporten til Russland. Til tross for dette hadde altså silde-
eksporten mot slutten av året en kanskje bedre utvikling enn 
først antatt tidlig på høsten. Av volumet fordelte 137.727 tonn 
seg til rundsild og 108.517 tonn til filet. Prisene som gikk noe 
opp mot slutten av året fikk likevel lavere snitt enn året før 
sett under ett; 7,09 (7,26) for rundsild og 11,92 (12,19) for filet. 
For desember isolert sett ble snittprisen for rundsild 7,65 og 
for filet 13,75. 

De største markedene for rundsild målt i verdi var i 2014 
EU27, Ukraina - og Russland selv om eksporten til Russland 
stoppet helt i august. For filet var også EU27 størst, mens 
Hviterussland og Russland fulgte bak om vi holder enkelt-
stater i EU utenfor. 

Makrell
Om det var en nedgang for sild sammenlignet med året 
før, ble det for makrell en markant økning. Totalt ble det 
eksportert nesten 388.000 tonn makrell i 2014, mot 243.183 
tonn i 2013. Snittprisen over året var kr. 10,22 sammen-
lignet med kr. 11,26 i 2013. Volumøkningen bidro likevel til 
at samlet eksportverdi nærmet seg 4 mrd. kroner i 2014, en 
oppgang på nærmere 46 % fra året før!

De største markedene målt i verdi for makrell i 2013 var Kina 
fulgt av Japan, mens EU27 havnet på en tredjeplass, dernest 
Nigeria og Sør-Korea begge med betydelig vekst. Kina og 
Japan dominerte og sto for 40 % av eksportvolumet i fjor.

Hestmakrell og lodde
Fisket etter hestmakrell og lodde hadde ikke de helt store 
avvik til foregående år og må vel regnes som moderate 
også i 2014 selv om hestmakrell slo til på «oppløpssiden». 
Eksporten kom samlet opp i nesten 6.000 tonn mot 7.000 
tonn i 2013. 88 % ble eksportert i desember. Snittprisen i 
løpet av året ble 12,62 sammenlignet med 11,23 i 2013. De 
største markedene var Japan og EU27 (Nederland). Gabon 
og Vietnam betalte best; begge over 13 kroner, 

Lodde-eksporten ble volum mer enn halvert og endt på 
knappe 38.000 tonn mot vel 84.000 tonn i 2013. Prisen ble noe 
høyere i 2014; 5,01 mot 4,36 i 2013, men kom samlet likevel 
ikke opp i mer enn knappe 190 mill. kroner mot 366,5 mill. 
kroner året før. For lodde ble det uendret markedsranking; 
Russland størst til tross for importstoppen i august, fulgt av 
Kina og EU27. Deretter fulgte Ukraina, Litauen og Vietnam. 
Japan endte på en 7. plass for lodde også i 2014. Konsumet 
for lodde i Japan har en tid vært for nedadgående. 

Samlet sett var de fire største pelagiske markedene i 2014 
målt i verdi; Japan, Kina og Nederland – og så Russland 
som kom på en fjerdeplass til tross for at importen stoppet 
i august. 
 
I tillegg til konsumdelen, kommer eksport av mel og olje. 
Mottatte tall viser en eksport tilsvarende ca. 115.000 tonn 
mel & olje til en verdi av1,1 mrd. kroner. Eksportverdien kan 
holdes opp mot lagets totalomsetning som endte på 6,47 
milliarder kroner. 

Norges Sildesalgslag omsatte 583.000 tonn råstoff til 
produksjon av fiskemel og fiskeolje i 2014 og førstehånds-
verdien ble på knappe 954 mill. kroner.

MARKEDET FOR PEL AGISKE FISKESL AG I  2014

PELAGISK EKSPORT I 2014 – Eksporttallene for 2014 viser en samlet pelagisk konsumeksport 
(sild, makrell, lodde, hestmakrell og fersk kolmule) på 7,5 milliarder kroner, en oppgang på ca. 9 % 
sammenlignet med året før. Eksporten av norsk sjømat generelt gikk opp med ca. 12 % og satte igjen 
ny rekord med en samlet eksportverdi på nesten 69 milliarder kroner. Den pelagiske andelen av 
norsk sjømateksport holdt seg dermed i området opp mot 11 % av samlet verdi. 

Med utgangspunkt i at mer enn 900.000 tonn pelagisk fisk er omsatt til konsum gjennom Norges 
Sildesalgslag i løpet av 2014, skulle dette tilsvare ca. 3,6 milliarder pelagiske måltider (= 250 g fisk/
måltid), eller mat til nesten 10 millioner mennesker hver eneste dag.  
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Fiskerne våre er, som alle andre, avhengige av 
nyheter og informasjon og er flittige brukere av 
nett og mobile løsninger. I 2014 hadde vi over 10,3 
millioner visninger på www.sildelaget.no samt 
økende trafikk både på app’ene, Facebooksiden 
og Twitter.  

Innmeldinger av fangster skjer til alle døgnets 
tider. Våre applikasjoner både i AppStore og 
GooglePlay er svært mye brukt for de som vil 
være oppdatert hele tiden både på fangster, 
fangstområder og auksjoner. 

Trafikken på nettsidene følger takten i fisket. Vi 
ser at de mest hektiske fiskeriperiodene også er 
tiden for å lese mer nyheter, hente ut statistikk, 
kvoter og prisinformasjon fra Sildelagets internett 
og ekstranett.  

Facebook er også en kanal som er i vekst.  Våre 3 
100 faste følgere gjør at saker som blir publisert 
til Facebooksiden får god spredning. Fiskerne og 
fartøyene er etter hvert også blitt mye mer aktiv 
og synlig på sosiale medier, særlig med bilder fra 
fiskefeltene.

Sildelaget har også en profil på Twitter der 690 
organisasjoner og interessenter følger de saker 
vi deler. Disse blir og delt ut videre. 

Mobil og nettbrett tar innpå PC’en
Mobiler og nettbrett er sentrale og viktige 
redskaper for fiskere både når de er om bord og 
hjemme. Behovet for stadig oppdatering er stort 
og over 40 % av all trafikken på www.sildelaget.
no er nå via en mobiltelefon eller nettbrett

Bilder er populært
Bilder og billedserier blir mer og mer populære 
både på sildelaget.no og på sosiale medier. 
I 2014 var billedserier det som var mest lest på 
nett, særlig billedserier om nybygg som får stor 
oppmerksomhet. Til sammen hadde vi 8 billed-
serier, disse over 640 000 visninger gjennom hele 
året.

Utenlandske brukere
Av den totale bruken av våre tjenester på nett 
er 13 % av brukerne utenfor Norge. De fleste av 
brukerne er fra Storbritannia og Irland med  3,4 % 
av brukerne. Også Danmark er godt representert 
med 3 % av utenlandsk trafikk. Informasjon av 
våre felles fiskeriressurser og den norske omset-
ningen på fisk er mye lest i utlandet.

Andre aktiviteter
Som en del av miljøtiltakene støtter Norges Silde-
salgslag miljøarbeid som har rent hav i fokus. 
I 2014 har vi deltatt på ulike arrangement langs 
kysten med økonomisk støtte og informasjon. 
Dette gjelder for eksempel sildebord, årsmøter og 
konferanser. Det største enkelttiltaket er bidrag 
til ”Fiskesprell” som sammen med de andre 
salgslagene, Sjømatrådet og flere departement 
skal bidra til at barn og unge får kjennskap og 
kunnskap om sjømat.  

Deltakelse i Sjømatrådets Markedsgrupper for 
pelagisk fisk inngår som en del av markeds-
arbeidet i Norges Sildesalgslag.

INFORMA SJON

Fakta:
Fiskeflåten er avgjørende 

for all annen fisk- og 
sjømatnæring

Fakta:
Norge har Europas mest 
moderne fiskeflåte
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Norske fartøyer, levert i Norge: KONSUM MEL/OLJE SJØLPROD. TOTALT

Fiskeslag Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg

NVG-sild        257 001  1 422 125  5,53  880  2 337  2,66  452  2 798  6,19  258 333  1 427 261  5,52 

Nordsjøsild     68 344  268 578  3,93  47 032  118 363  2,52  115 376  386 941  3,35 

Makrell         270 641  1 913 863  7,07  563  1 460  2,59  271 204  1 915 323  7,06 

Hestmakrell     13 613  122 625  9,01  698  1 759  2,52  14 311  124 385  8,69 

Lodde - Barentshavet  36 476  71 358  1,96  2 063  2 758  1,34  681  2 668  3,92  39 220  76 784  1,96 

Lodde - Jan Mayen  578  930  1,61  13 447  23 636  1,76  14 024  24 566  1,75 

Kolmule         311  236 648  342 236  1,45  236 960  342 236  1,44 

Tobis           119  238  2,00  62 673  107 989  1,72  62 792  108 227  1,72 

Øyepål          21  14 923  26 019  1,74  14 944  26 019  1,74 

Kystbrisling    1 511  9 389  6,21  1 511  9 389  6,21 

Havbrisling  8 209  16 223  1,98  8 209  16 223  1,98 

Diverse fisk  459  58  0,13  4 576  7 373  1,61  5 035  7 431  1,48 

Totalt:  649 074  3 809 167  5,87  391 713  650 154  1,66  1 133  5 466  4,82  1 041 921  4 464 786  4,29 

Norske fartøyer, levert i utlandet: KONSUM MEL/OLJE SJØLPROD. TOTALT

Fiskeslag Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg

NVG-sild        4 972  30 386  6,11    4 972  30 386  6,11 

Nordsjøsild     26 189  102 558  3,92  2 446  6 124  2,50    28 634  108 682  3,80 

Makrell         6 449  45 717  7,09  2  4  1,82    6 451  45 721  7,09 

Hestmakrell     315  2 958  9,40  17  46  2,67    332  3 004  9,05 

Lodde - Barentshavet  278  876  3,15  523  1 647  3,15    801  2 523  3,15 

Lodde - Jan Mayen  11 250  25 396  2,26  11 388  21 136  1,86    22 637  46 532  2,06 

Kolmule         18 210  30 859  1,69  143 010  212 543  1,49    161 220  243 402  1,51 

Tobis           19 707  34 047  1,73    19 707  34 047  1,73 

Øyepål          8  7  0,90  3 694  6 161  1,67  3 702  6 168  1,67 

Kystbrisling    197  840  4,28    197  840  4,28 

Havbrisling  715  1 430  2,00    715  1 430  2,00 

Diverse fisk  799  1 277  1,60    800  1 277  1,60 

Totalt:  67 866  239 597  3,53  182 300  284 415  1,56  250 167  524 011  2,09 

Utenlandske fartøyer, levert i Norge: KONSUM MEL/OLJE SJØLPROD. TOTALT

Fiskeslag Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg

NVG-sild        10 509  62 464  5,94  1 720  7 646  4,45  12 229  70 111  5,73 

Nordsjøsild     24 866  79 552  3,20  4 409  12 786  2,90  29 275  92 338  3,15 

Makrell         153 617  1 294 660  8,43  897  6 276  7,00  154 513  1 300 936  8,42 

Hestmakrell     79  79 

Kolmule         286  4 553  6 659  1,46  1  3  2,76  4 840  6 662  1,38 

Øyepål          6  3  0,49  174  256  1,47  180  259  1,44 

Diverse fisk  33   2  7,63  33  2  0,06 

Totalt:  189 396  1 436 680  7,59  9 136  19 700  2,16  2 618  13 927  5,32  201 150  1 470 307  7,31 

Utenlandske fartøyer, levert i utlandet: KONSUM MEL/OLJE SJØLPROD. TOTALT

Fiskeslag Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg

Nordsjøsild     4 949  15 582  3,15      4 949  15 582  3,15 

Kolmule         5  4  0,90  5  4  0,90 

Øyepål          31  28  0,90      31  28  0,90 

Diverse fisk  9  8  0,90      9  8  0,90 

Totalt:  4 993  15 622  3,13  4 993  15 622  3,13 

Totalt: KONSUM MEL/OLJE SJØLPROD. TOTALT

Fiskeslag Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg Tonn Omsatt (1000 kr) kr / kg

NVG-sild        272 482  1 514 976  5,56  880  2 337  2,66  2 172  10 445  4,81  275 535  1 527 758  5,54 

Nordsjøsild     124 347  466 271  3,75  53 887  137 273  2,55  178 234  603 543  3,39 

Makrell         430 707  3 254 240  7,56  565  1 463  2,59  897  6 276  7,00  432 169  3 261 979  7,55 

Hestmakrell     14 007  125 583  8,97  716  1 805  2,52  14 722  127 388  8,65 

Lodde - Barentshavet  36 754  72 234  1,97  2 586  4 406  1,70  681  2 668  3,92  40 021  79 307  1,98 

Lodde - Jan Mayen  11 827  26 326  2,23  24 834  44 772  1,80  36 661  71 098  1,94 

Kolmule         18 812  30 864  1,64  384 211  561 438  1,46  1  3  2,76  403 024  592 305  1,47 

Tobis           119  238  2,00  82 380  142 036  1,72  82 499  142 274  1,72 

Øyepål          67  38  0,57  18 791  32 435  1,73  18 857  32 473  1,72 

Kystbrisling    1 708  10 230  5,99  1 708  10 230  5,99 

Havbrisling  8 924  17 653  1,98  8 924  17 653  1,98 

Diverse fisk  501  66  0,13  5 376  8 649  1,61  2  7,63  5 877  8 718  1,48 

Totalt:  911 330  5 501 065  6,04  583 149  954 268  1,64  3 752  19 393  5,17  1 498 231  6 474 726  4,32 

Justering av tidligere år  171  

Totalt:  6 474 897 

Omsetningsstatistikk 2014
Omsetningsstatistikken for 2014 vil bli endret/korrigert i løpet av 2015 og er således ikke 
endelig. Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje. 
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Adm. Direktør
Otto Gregussen

Dir. Marked
Strategi og Info.
Jarle A. Hansen

Informasjons-
konsulent

Roar Bjånesøy

Sekr. leder/ 
personal

Grete Ellingsen

Sekretærer
Hilde Færø

Line Dale Nilsson
Engelke Nydegger

Økonomidirektør
Erik Brinchmann- 

Hansen

Salgsdirektør
Knut Torgnes

Konsulent konsum
Roald Oen

Konsulent mel/
olje

Svanhild
Kambestad

IT-leder

Økonomisjef
Øyvind Furnes

Salgsledere
Odd F Andersen
Kenneth Garvik

IT-konsulenter
Øyvind-Harald 

Bolstad
Sverre Viddal

Tor Arvid Store-
sund

Rolf Erstad
Bjørg Granberg

(Catch Certificate)

Vaktmester
Erling Blænes

F/A-sjef
Greta Langhelle

Regnskaps-
medarbeidere

Laila Ravik
Bjørg Eva Førsund

F/A-medarbeidere
Nina Lilletvedt

Marianne Raunehaug
Laila Gjerde

Øyunn Hagen (50 %)

Salgsmedarbeidere
Jan Inge Skåtøy (33 %)

Sigbjørn Hansen
Knut Ivar Nilsen
Åge Røttingen

Odd M. Andreassen
Trond Remøy

Sigmund Langeland

Kontrollører
Georg Wastian

Magne Ossletten
Sigbjørn Sandtorv
Stig-Arne Eliassen

Kontrollsjef
Gustav Sæter

ORGANISA SJONEN PR. 1.  MAI 2015

I PERMISJON:
Tor Odd Torkell-
sen
Lena Brungot
Are Strand
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