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P R  O T O K O L L 

Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 4. og 5. mai 2017 på Scandic Ørnen 

Hotel i Bergen under ledelse av ordfører Ivar Andreassen, 

Møtet ble åpnet kl 09.00 den 4, mai med sang av Gud Signe Vårt Dyre Fedreland. 

SAK 1  ÅPNING 

Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen. I talen mintes årsmøtet de 

som var gått bort siden sist møtet var samlet, spesielt nevnt Charles Remø og 

Arnstein Warholm. 

Varaordfører i Bergen, Marita Moltu, hilste fra byen. 

SAK 2  KONSTITUERING 

a) Godkjenning av innkalling 

Vedtak : Innkalling godkjennes uten merknader. 

b) Navneopprop 

Navneopprop ble foretatt. 

Vedtak : Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn, ansatte og gjester 

protokolleres : 

       
ÅRSMØTE - UTSENDING NR  GJESTER NR  STYRET 

       

Majala, Jørn-Oddvar 1  Moltu, Marita 101  Berntsen, Trond 

Lundberg, Geir 2  Berg, Ronny 102  Garvik, Jonny 

Andreassen, Ivar 4  Heggø, Ingrid 103  Garvik, Kenneth 

Eide, Kurt Andre 6  Trellevik, Ove 104  Gunnarsen, Jan 

Hermansen, Ole 7  Martens, Søren 105  Hovden, Rune 

Ervik, Kjartan 9  Holmefjord, Liv 106  Johnsen, Jan-Erik 

Longva, Gunnar 10  Ulriksen, Vidar 107  Nordtun, Bjarte 

Vik, Knut Arne 12  Larsen, Hermod 108  Remøy, Anders*perm 5.5. 

Smådal, Petter Geir 13  Monsen, Thord 109  Roaldsen, Eirin 

Torvanger, Jan 15  Sandberg, Per 110  Svanes, Kjell 

Ringstad, Arne 16  Fallebø, Marit 111  Veibust, Henning 

Myklebust, Arve 17  Rokkones, Lise 112  Ytterstad, Marius 

Sævik, Eivind M Sævik 18  Høgset, Jonny 113   

Birkeland, Arne 19  Ingebrigtsen, Kjell 114  Observatør for de ansatte 

Halstensen, Christian 20  Gregussen, Otto 115  Bjånesøy, Roar 

Melingen, Lars 21  Rånes, Heidi Merethe 116   

Eidesvik, Lars Magne 22  Stautland, Audun 117  Salgsutvalget: 

Olsen, Ola 23  Linchausen, Harald 118  Heggebø, Kåre 

Taranger, Ingmar 25  Berfjord, Jonny 119  Lønning, Svein Atle 
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Hevrøy, Ole Anker 26  Rasmussen, Nina 121  Troland, Mons Eivind 

Hjønnevåg, Thomas 27  Frantsen, Mariann 122   

Vea, Kåre 29  Økland, Ask 123  Kontrollkomité: 

Einebærholm, Edvin 30  Instebø, Britt Sæle 124  Alvestad, Finn M. 
Meløysund, Einar*perm 5.5. 
kl 11 31  Stenevik, Daniel 125  Lønning, Rune 

Vikten, Per-Roger 33  Sivertsen, Stig Atle 126  Vaage, Tor Håkon 

Bakken, Kjell Bjørnar 34  Ferkingstad, Jacob 127   

Hansen, Pål Martin 35  Guldbrandsen, Synne 128  Norges Sildesalgslags Hjelpefond: 

Kristoffersen, Rolf Guttorm 36  Sperre, Inger Marie 129  Dale, Astrid 

Angelsen, Sten 37  Dale, Kyrre 130   

Arnøy, Arnfinn 38  Andreassen, Geir 131  Meklingsnemnd: 

Stokke, Gunnar 39  Lovund, Lars 132  Hillersøy, Tore 

Storehaug, Inge 40  Storås, Tormod 133  Riise, Arne 

Viken, Terje 42  Blakstad, Erica J 134  Troland, Abraham Inge 

Giske, Kåre Jakob 43  Skjelland, Merete 135   

Nergård, Odd Marvin 44  Sele, Jens Victor 136  Medlemmer: 

Ferkingstad, Albert 45  Fiskerstrand, Ingar 137  Lie, Peder O. 

Ulland, Alf 46  Stangeland, Kjell 138  Majala, Joar 

Sekkingstad, Arild 47  

Pallisgaard 
Christensen, Bent 139   

Rommetveit, Geir 48  Østervold, Tor 140  Revisor: 

Iversen, Olaf 49  Johannesen, Arne 141  Rasmussen, Tom 

Snerthammer, Terje 50  Tobiassen, Øystein 142   

Benjaminson, Roar 51  Johansen, Jan 143  Juridisk rådgiver: 

Troland, Abraham Inge 52  Ytterstad, Magnus 144  Rieck, Ole 
Vedø, Aleksander*perm 5.5. 

kl 9.00 53  Nakken, Johannes 145   

Lønning, Rune 54  Ludvigsen, Kåre 146  Statens kontrollør: 

Vikshåland, Helge 56  Møgster, Heine 147  Rastum, Håkon 

Lønning, Ståle 57  Østensjø, Harald 148   

Langåker, Steinar 59  Larsen, Freddy 151  Ansatte: 

   Tande, Thorvald    Andersen, Odd Fredrik 

      Brinchmann-Hansen, Erik 

      

Ellingsen, Grete 
Furnes, Øyvind 

Hansen, Jarle A 
Kambestad, Svanhild 
Langhelle, Greta 

Oen, Roald 
Oma, Paul 
Torgnes, Knut 

Wiborg, Rune 
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c) Godkjenning av saksliste og møteplan 

 

Vedtak : Styrets forslag til møteplan og saksliste godkjennes uten 

merknader og tas inn i protokollen 

S A K S L I S T E  

SAK 1   Åpning   

SAK 2   Konstituering  

a) Godkjenning av innkalling  

b) Navneopprop  

c) Godkjenning av saksliste og møteplan  

d) Godkjenning av forretningsorden  

e) Valg av lønnsnemnd  

f) Valg av to møtesekretærer   

g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen  

h) Valg av redaksjonsnemnd  

SAK 3   Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding 

for 2016  

SAK 4   Administrasjonens orientering  

Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma  

SAK 5   Fiskeripolitisk debatt – Verdiskapning i pelagisk fiskerinæring   

Innledninger v/statssekretær Ronny Berg og adm.dir. Paul M. Oma  

SAK 6  Omsetningsformer  

Innledninger v/adm.dir. Søren Martens – Fish Pool og  salgsdir. Knut 

Torgnes  

SAK 7  Presentasjon av lagets oppdaterte strategi  

SAK 8  Fastsettelse av avgift til laget  

SAK 9  Vedtektsendring  

SAK 10  Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2016  

SAK 11  Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ  

SAK 12  Valg  

a) Valg av meklingsnemnd  

b) Valg av styremedlemmer  
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c) Valg av leder og nestleder til styret  

 

M Ø T E P L A N  

Torsdag 4. mai 

Kl. 09.00 - 09.30 Åpning  

Kl. 09.30 – 12.00 Årsmøtesaker  

Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj 

Kl. 13.00 – 15.00 Fiskeripolitisk debatt – Verdiskapning i pelagisk fiskerinæring 

 Innledninger v/statssekretær Ronny Berg og  

adm.dir. Paul M. Oma 

Debatt ledes av Thorvald Tande jr. – Norsk Fiskerinæring 

Kl. 15.00 – 16.00 Omsetningsformer 

   Innledninger v/adm.dir Søren Martens – Fish Pool 

og salgsdir Knut Torgnes    

Kl. 16.00  Gruppemøter 

Kl. 19.00  Festmiddag  

 

Fredag 5. mai 

Kl. 09.00 – 10.00 Presentasjon av lagets oppdaterte strategi 

Kl. 10.00 – 12.00 Årsmøtesaker 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 

Avslutning 

 

d) Godkjenning av forretningsorden 

Vedtak : Forretningsorden godkjennes uten merknader og limes inn i 

protokollen. 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag 
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FORRETNINGSORDEN  

1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer, representanter fra lagets administrasjon og innbudte 
gjester.  Pressen har adgang til møtet.  

2. Møtet ledes av årsmøtets ordfører og varaordfører.  Til å føre protokollen velges 

to sekretærer.  

3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak.  Ut over dette kan 
administrerende direktør og forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende 

bemerkninger.  Årsmøtet treffer avgjørelser om begrensninger i taletid.  

 Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden i samme sak og med høyst ett 
minutts taletid.  Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte 

merknader til forretningsorden.  

4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller.  Når 
strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.   

5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter 

bestemmer noe annet.  I tvilstilfelle, eller når minst 10 utsendinger forlanger det, 
foregår avstemmingen ved navneopprop.  For øvrig stemmes ved alminnelig 
votering.  

6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges.  Ingen anses valgt som ikke 

oppnår minst halvdelen av avgitte stemmer.  Skjer ikke dette ved første gangs 
votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste 

stemmetall.  Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.  

7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet.  

8. Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre 
vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid.  

9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak.  

10. Protokollen leses opp ved hver møtedags slutt og underskrives av årsmøtets 

ordfører og to valgte utsendinger.  

11. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.  

12. Øvrige medlemmer kan møte uten forslags- og stemmerett, og inviteres via 
lagets nettside for egen kostnad.  

13. Mobiltelefoner skal settes i lydløs under møtet.  
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e) Valg av lønnsnemnd 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:  

 Til lønnsnemnda velges:  

 1.  Arnfinn Arnøy  

 2.  Ståle Lønning  

 3.  Kjartan Ervik  

 4.  Ole K. Hermansen  

 Ole K. Hermansen velges som lønnsnemndas leder.  

Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær  

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag. 

f) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen. 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag. 

g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

I tillegg til årsmøtets ordfører velges Henning Olaf Iversen og Geir Lundberg til å 

underskrive protokollen. 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag. 

h) Valg av redaksjonsnemnd 

Styret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtak: 

 Til redaksjonsnemnd velges: 

1. Arne Ringstad 

2. Einar Helge Meløysund 
3. Aleksander Vedø 

4. Ola Olsen 
 

Ola Olsen velges som redaksjonsnemndas leder. 
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Paul M. Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær. 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag. 

Helge Vikshåland ble oppnevnt enstemmig til settemedlem til valgkomiteen for 

Anders Klovning som hadde meldt forfall. 

SAK 3 ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING, 

KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES 

SILDESALGSLAG 2016 

Årsmeldingen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. 

Erik Brinchmann-Hansen la frem hovedtall fra regnskapet. Revisor Tom Rasmussen 

redegjorde for revisjonsberetningen. Kontrollkomiteens leder Finn M Alvestad 

refererte kontrollkomiteens beretning. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtak: 

1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2016 som Norges Sildesalgslags 

regnskap for 2016.  Årets underskudd dekkes slik: 

Overført fra annen egenkapital kr 6.663 000,- 

2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2016, årsmeldingen 2016 og revisors 

beretning 2016 til etterretning. 

3. Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2016 til etterretning. 

Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag. 

SAK 4 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET 

HITTIL I ÅR 

Orientering ble holdt av adm.dir Paul Oma. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtak: 

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år til 

etterretning. 

Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag. 

SAK 5  FISKERIPOLITISK DEBATT – VERDISKAPING I PELAGISK 

FISKERINÆRING 

Innledning ved statssekr Ronny Berg(FrP) og adm.dir Paul Oma. Det ble kjørt 
politisk debatt med de overnevnte og Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (H). 
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Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

1. Årsmøtet tar innledningene til statssekretær Ronny Berg og adm.dir. Paul 

Oma til orientering. 
 

2. Årsmøtet understreker viktigheten av stabilitet i næringens rammevilkår, 
herunder fiskesalgslagsloven, for å sikre lønnsomheten og verdiskapningen i 

næringen. 
 

3. Bærekraftig forvaltning og høsting av ressursene er grunnlaget for 
lønnsomhet og verdiskaping på lang sikt.  
 

4. Bærekraftig forvaltning er også en forutsetning for å oppnå miljømerking av 

fiskeriene som mange markeder krever i dag.  
 

5. Årsmøtet noterer seg at store svingninger i kvotene og stor usikkerhet i 
bestandsanslagene for de viktigste pelagiske bestandene svekker 
forutsigbarheten for næringen. Å få på plass bærekraftige og langsiktige 

kvoteavtaler med alle relevante kyststater vil øke forutsigbarheten. 
  

6. Økt kunnskap om bestandene er også en avgjørende forutsetning for å styrke 
forutsigbarheten i næringen. Årsmøtet forlanger at relevante 

forskningsinstitusjoner gis tilstrekkelige ressurser for å oppnå dette.  
 

7. Videre peker Årsmøtet på nødvendigheten av at sjømat generelt og pelagisk 

fisk spesielt gis større prioritet i norsk handelspolitikk. Bedret markedsadgang 
til EU, som er vårt nærmeste og største marked, vil være det viktigste tiltaket. 

Det er også viktig at norske myndigheter sikrer pelagiske fiskeriinteresser 
knyttet til Brexit-prosessen. 

 

8. Norges Sildesalgslags markedsplass er avgjørende for verdiskapningen i 
pelagisk fiskerinæring både for fiskere og kjøpere. Årsmøtet forventer at 

rammene for markedsplassen tilpasses og sikrer størst mulig verdiskaping for 
hele næringen. 

 

9. Årsmøtet ber om at norske myndigheter bidrar til å harmonisere 
kontrollrutinene for pelagisk fisk i Nordøst-Atlanteren. Det er viktig at et kilo er 

et kilo uavhengig av hvor fisken landes. Dette vil bidra til å sikre like 
konkurransevilkår blant aktørene i de landene som er avhengig av de samme 

pelagiske ressursene. 
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10. Årsmøtet ser nødvendigheten av at Norges Sildesalgslag er en pådriver i 

arbeidet for å oppnå overnevnte. 

 Årsmøtet vedtok at videre ordskifte og behandling i saken ble utsatt til møtets 2. 
dag. Innkomne forslag ble vedtatt overlevert redaksjonsnemnda for bearbeiding. 

 
SAK 6 OMSETNINGSFORMER 
 

Innledninger ved salgsdir. Knut Torgnes og Søren Martens fra Fishpool 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

1. Årsmøtet tar innledningene til Adm. dir. Søren Martens, Fishpool og 

Salgsdirektør Knut Torgnes, Norges Sildesalgslag til orientering. 
 

2. Årsmøtet holder fast ved at Sildelagets markedsplass må bidra til reell 
markedsbasert konkurranse om fangstene og gi flest mulig kunder anledning 

til å kjøpe fangster gjennom en åpen auksjon basert på like konkurransevilkår. 
 

3. Årsmøtet merker seg de proteksjonistiske tiltak som er iverksatt hva gjelder 

førstehåndsomsetning av fisk på Færøyene, og den diskusjon som er startet 
om å iverksette tiltak også i Skottland. Årsmøtet krever at norske myndigheter 
og Norges Sildesalgslag aktivt arbeider for frihandel med fisk, dette gjelder 

også i førstehåndsmarkedet. 
 

4. Årsmøtet er tilfreds med å konstatere at Sildelagets markedsplass, med   
omsetningsformer, åpenhet og metode for minsteprisfastsettelse, i stor grad 

er i overenstemmelse med de anbefalinger som gis fra ekspertgruppen som 
ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet om forenklinger og 

forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.  
 

5. Årsmøtet er skeptisk til å åpne for mer avtalesalg i det fysiske markedet enn 
det som allerede praktiseres. Økt bruk av avtalebasert omsetning kan 

redusere den frie konkurransen mellom kjøperne om tilgang til pelagiske 
fangster. 
 

6. Årsmøtet imøteser at Norges Sildesalgslag innen høsten 2017 vil publisere 

indekser for hvilke priser som er oppnådd for de viktigste fiskeslag omsatt 
gjennom lagets auksjoner. 
 

7. Årsmøtet er positiv til fastsettelse av dynamiske minstepriser basert på 

referanseprisindekser. Utgangspunktet må være indekser som gjenspeiler 
markedsutviklingen generelt slik dette viser seg i prisene i 

førstehåndsmarkedet. For å unngå en utvikling i minsteprisene slik vi så på 
nvg-sild vinteren 2017 mener Årsmøtet det er nødvendig å se på modellene 
for beregning av dynamiske minstepriser. Årsmøtet ber derfor om at det 
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utarbeides mekanismer som forhindrer store endringer over kort tid der 

årsaken er ubalanse i førstehåndsmarkedet. 
 

8. Årsmøtet er positiv til at det fra Norges Sildesalgslag jobbes aktivt for å utvide 

menyen av omsetningsløsninger på den pelagiske markedsplassen til å 
inkludere «blokksalg» og gjennom etablering av et finansielt 

prissikringssystem jfr. det som praktiseres for laks gjennom Fishpool. 
 

Årsmøtet vedtok at videre behandling i saken ble utsatt til møtets 2. dag. 

Møtet ble hevet kl 17.00 og satt igjen den 5. mai kl 09.00. 

 

SAK 7 SILDELAGETS STRATEGI - «SILDELAGET I 100»  

Innledning ved Jarle A Hansen. 

Styrets forslag til veedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

1. Årsmøtet har med interesse lyttet til presentasjonen av de nyeste tanker 
omkring Sildelagets strategi for de kommende år. 

 
2. Årsmøtet er av den oppfatning at styre og administrasjon har nedlagt et godt 

stykke arbeid for å kunne løfte laget videre fremover i årene som kommer. Det 
er helt grunnleggende for Årsmøtet at laget opprettholdes som en 
velfungerende markedsplass med allsidige omsetningstilbud både overfor 

fiskere og kjøpere. På den måten kan laget bidra til å øke verdiskapingen, og 
ikke minst opprettholde det som i 90 år har vært lagets formål, 

førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.  
 

 
3. I en verden med stadig nye krav og omskiftelige vinder;  

der internasjonale rammebetingelser endrer seg,  
der nasjonale betingelser endrer seg, - hvor blant annet det stadig er noen 

som kjemper ubønnhørlig mot salgslagstanken, og der det teknisk og 

kompetansemessig stilles høyere krav enn før,  

- er det for et velfungerende salgslag avgjørende å kunne tilpasse seg. Dette 

er en konstant prosess i et hele tiden økende tempo.  

4. Årsmøtet erkjenner dette, men ønsker likevel å understreke overfor både 
styre og administrasjon at dette likevel aldri må gå på bekostning av lagets 

primære tjenester. 
 

5. Med dette som ledestjerne for seilasen i årene som kommer, slutter Årsmøtet 

seg til de tanker som er presentert. Det er påkrevd å ha både nye tanker og 
mål å navigere etter, nettopp for at markedsplassen skal bestå, og dessuten 
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bli enda bedre. For Årsmøtet er ikke noe viktigere enn at Norges 

Sildesalgslag opprettholder sin posisjon og helst også styrker den, bl.a. ved å 
tydeliggjøre hva laget står for.  
Årsmøtet er av den oppfatning at både pelagiske fiskere, mangfoldet i 

pelagisk næring, og samfunnet for øvrig er best tjent med at Sildelaget er 

effektivt, og at laget utvikler seg i takt med tid og krav. Da må også andre og 

nye føringer legges til grunn for at laget skal kunne være i stand til være den 

trygge plattformen det har vært også inn i et nytt ti-år.  

6. Årsmøtet støtter derfor lagets nye strategi; herunder de fire strategiske 

grepene: 

 Styrke og utvikle organisasjonen 

 Øke kjennskapen og kunnskapen 

 Bli en tydelig internasjonal aktør 

 Aktiv og relevant samarbeidspartner 
 

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag. 

SAK 5 FISKERIPOLITISK DEBATT – VERDISKAPING I PELAGISK 

SEKTOR – fortsatt behandling 

Redaksjonsnemndas forslag ble referert slik  (endringer fra styrets forslag 

fremkommer i rødt) : 

1. Årsmøtet tar innledningene til statssekretær Ronny Berg og adm.dir. Paul 
Oma til orientering. 

 

2. Årsmøtet understreker viktigheten av stabilitet i næringens rammevilkår, 

herunder fiskesalgslagsloven, for å sikre lønnsomheten og verdiskapningen i 
næringen. 

 

3. Bærekraftig forvaltning og høsting av ressursene er grunnlaget for 

lønnsomhet og verdiskaping på lang sikt.  
 

4. Bærekraftig forvaltning er også en forutsetning for å oppnå miljømerking av 
fiskeriene som mange markeder krever i dag. Årsmøtet er derfor svært kritisk 

til åpningen som myndighetene foreslår for utvinning av olje og gass på 
viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. 

 

5. Årsmøtet noterer seg at store svingninger i kvotene og stor usikkerhet i 
bestandsanslagene for de viktigste pelagiske bestandene svekker 

forutsigbarheten for næringen. Å få på plass bærekraftige og langsiktige 
kvoteavtaler med alle relevante kyststater vil øke forutsigbarheten. 

  

6. Økt kunnskap om bestandene er også en avgjørende forutsetning for å styrke 
forutsigbarheten i næringen. Årsmøtet forlanger at relevante 
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forskningsinstitusjoner gis tilstrekkelige ressurser for å oppnå dette. Årsmøtet 

oppfordrer til å ytterligere styrke samarbeidet mellom forskere og fiskere. 
 

7. Videre peker Årsmøtet på nødvendigheten av at sjømat generelt og pelagisk 

fisk spesielt gis større prioritet i norsk handelspolitikk. Bedret markedsadgang 
til EU, som er vårt nærmeste og største marked, vil være det viktigste tiltaket. 

Det er også viktig at norske myndigheter sikrer pelagiske fiskeriinteresser 
knyttet til Brexit-prosessen. Årsmøtet er tilfreds med normalisering i forholdet 
mellom Norge og Kina som vil gi nye muligheter også for pelagisk næring. 

Årsmøtet oppfordrer Sildelaget til å ta en aktiv rolle i dette arbeidet. 
 

8. Norges Sildesalgslags markedsplass er avgjørende for verdiskapningen i 
pelagisk fiskerinæring både for fiskere og kjøpere. Årsmøtet er også bekymret 

for en utvikling mot for få aktører både på fisker og kjøpersiden kan svekke 
auksjonssystemet. Årsmøtet forventer at rammene for markedsplassen 
tilpasses og sikrer størst mulig verdiskaping for hele næringen. 

 

9. Årsmøtet ber om at norske myndigheter bidrar til å harmonisere kontroll- og 

rapporteringsrutinene for pelagisk fisk i Nordøst-Atlanteren. Det er viktig at et 
kilo er et kilo uavhengig av hvor fisken landes. Dette vil bidra til å sikre like 
konkurransevilkår blant aktørene i de landene som er avhengig av de samme 

pelagiske ressursene. 
 

10. Årsmøtet krever at norske fiskere skal få beholde verdien av de størjene som 

fanges som bifangst i pelagiske fiskerier. 
 

11. Årsmøtet konstaterer at norske myndigheter har liten eller ingen fokus på 
sjøpattedyrenes negative innvirkning på de pelagiske bestandene. Årsmøtet 

vil påpeke at en bærekraftig høsting av ressursene i havet forutsetter også 
høsting av sjøpattedyr. Det vises i denne sammenheng til beregninger fra 
Havforskningsinstituttet som viser at vågehvalen alene spiser ca. 1,2 millioner 

tonn fisk bare i Nordøst-Atlanteren. 
 

12. Årsmøtet har merket seg Nærings- og fiskeridepartementets forskriftsendring 
vedrørende fjordlinjene hvor man stenger fartøy over 21 meter ute fra 

Kaldfjorden og Bergsfjorden i nvg-sildfisket til fordel for oppdrett, turistfiske og 
hvalsafari. Årsmøtet tar sterk avstand fra slike vernetiltak på bekostning av 

fiskeri. Dette vil også ha negative konsekvenser for fiskeindustrien i området. 
  

13. Årsmøtet ser nødvendigheten av at Norges Sildesalgslag er en pådriver i 
arbeidet for å oppnå overnevnte. 

Styrets forslag med redaksjonsnemndas endringer og tilføyelser ble enstemmig 
vedtatt. 
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SAK 6 OMSETNINGSFORMER – fortsatt behandling 

Kjell Bjørnar Bakken levert endringsforslag i pkt 7 slik : 

«Pkt 7: Til erstatning for andre setning : For å unngå en utvikling i minsteprisen slik vi 

så på nvg-sild vinteren 2017, mener Årsmøtet det er nødvendig å ENDRE modellene 

for beregning av dynamiske minstepriser. Årsmøtet ber derfor om at det utarbeides 

modeller og mekanismer som forhindrer store endringer over kort tid. 

Oppnådde eksportpriser vil kunne være ett av parametrene som burde vektlegges 

ved beregning av minstepris 

Det må videre avtalefestes med Sjømat Norge om hvilke kriterier som skal kunne 

utløse ekstraordinære tiltak, eks type håndbrekk. 

Kjell Bjørnar Bakken» 

Det ble vedtatt å oversende forslaget til redaksjonsnemnda for behandling. 

 

SAK 8 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET 

Erik Brinchmann-Hansen innledet. 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

For kommende årsmøteperiode 2017/2018 fastsettes følgende bestemmelser 
vedrørende avgift til Norges Sildesalgslag: 

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av 

respektive omsetningsbeløp svares en avgift.  Slik avgift beregnes imidlertid 
ikke av offentlige støttemidler og evt. fratrekk i råstoffprisen. 

a) For leveranse fra fisker av ferskt ubearbeidet råstoff, bulkført eller 

kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,65% på fisker. 
b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 

0,45% på fisker.  Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres 

med 10% av brutto salgsbeløp.  Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan 
likevel ikke settes lavere en minstepris for tilsvarende fersk vare levert i 

Norge. 
c) Endringen gjelder fra 1. juli 2017. 

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag. 

 

SAK 9 VEDTEKTSENDRINGER 

Jarle A Hansen redegjorde i saken ut fra foreliggende forslag fra styret. 
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Endringsforslagene ble referert slik : 

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

1. Valgordning kystgruppen 

 

Styret foreslår derfor at årsmøtet gjør følgende vedtak: 

Vedtektenes § 9.1, Årsmøtet, 2. ledd endres fra: 

Årsmøtet består av 60 utsendinger med to personlige varamedlemmer for 

hver utsending. 

Til: 

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For ringnot- og trålgruppen skal det 

velges 2 personlige varautsendinger for hver utsending. For kystgruppen skal 

det velges varautsendinger i rekkefølge innen hver region. (jfr § 9.5) 

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag. 

 

2. Valgnemndas funksjonstid 

 

Vedtektenes § 11, Årsmøtets oppgaver, pkt 10 endres fra : 

10. Valg av valgnemnd - 4 medlemmer med personlige varamedlemmer (for 3 år). 

Minst 1 medlem skal være mannskapsmedlem.  

Til : 

10.Valg av valgnemnd - 4 medlemmer med personlige varamedlemmer (for 3 

år). Minst 1 medlem skal være mannskapsmedlem. Når et nyvalgt årsmøte 

trer sammen, skal valget av ny valgnemnd foretas på slutten av dette første 

årsmøtet. Denne nye valgnemnda, vil da virke i de 3 påfølgende årsmøter. 

Det er ikke et krav at den/de som velges er utsendinger og/eller tilstede i 

salen. 

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag. 

 

3. Meklingsnemndas sammensetning og instruks 

Styret foreslår derfor at årsmøtet gjør følgende vedtak : 

Vedtektenes § 11, Årsmøtets oppgaver -  pkt. 12 – endres fra : 

 I ordinære årsmøter behandles : 

 ……. 
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 12. Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer (for 3 år) 

Til : 

 I ordinære årsmøter behandles : 

 ……. 

12. Valg av meklingsnemnd, 3 medlemmer, samt 6 numeriske 

varamedlemmer (for 3 år). Ved bruk av varamedlemmer skal en 

tilstrebe å opprettholde gruppevis representasjon i meklingsnemden. 

Meklingsnemnda skal være fulltallig (4) for å være vedtaksfør. (Jfr § 19) 

I tillegg foreslår styret at instruks for meklingsnemnd oppdateres og endres 

tilsvarende slik (skrift i rødt er endringer): 

Instruks for meklingsnemnda 

1. Meklingsnemda er nedsatt i henhold til Fiskesalgslagslovens bestemmelser 

og vedtektenes § 19 - Ordning av tvister. 

 

Meklingsnemnda består av 4 medlemmer, hvorav 3 medlemmer velges av 

Årsmøtet, mens lederen oppnevnes av fiskeridirektøren. 

 

Meklingsnemda skal mekle i tvister mellom laget og medlemsfartøyer i saker 

hvor vedtak ikke kan påklages til høyere forvaltningsmyndighet. 

Meklingsnemnda skal være fulltallig (4) for å være vedtaksfør. 

 

2. Saker til behandling i meklingsnemnda oversendes nemndas leder etter at 

styret har fattet endelig vedtak i saken, og det er mottatt klage på vedtaket 

innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. 

 

3. Meklingsnemnda skal ledes ut fra prinsippet om upartiskhet, likhet og 

rettferdighet. 

 

Partene skal ha anledning til å møte og legge frem sitt syn for 

meklingsnemnda. Partene kan ikke la seg representere ved advokat, men kan 

møte med den advokatbistand som ønskes. 

 

Det skal føres protokoll over forhandlingene i meklingsnemnda, som skal 

underskrives av meklingsnemnda og partene. 

 

4. Ved spørsmål om habilitet gjelder Forvaltningslovens bestemmelser. Når et 

medlem i meklingsnemnda er inhabil, møter varamedlem etter numerisk 

orden. 
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Med unntak av verv som årsmøteutsending, kan ingen være medlem av 

meklingsnemda og samtidig ha annet verv i laget, lønnet eller ulønnet. 

 

5. Meklingsprosessen er konfidensiell og meklingsnemdas medlemmer har 

taushetsplikt i saker som behandles av nemnda. 

Laget dekker meklingsnemndas kostnader. En parts kostnader er partens 

eget ansvar. 

Vedtak vedrørende meklingsnemndas sammensetning og instruks ble enstemmig 

vedtatt. 

Følgende setningen ble referert og tatt ut av saksfremlegget og stemt over særskilt 

(ettersom det ikke er en vedtektsendring): 

«I tillegg ber årsmøtet styret om å vurdere en tilsvarende endring i vedtektene for 

ringnot og trål, og i tilfelle legge det frem for årsmøtet i 2018.» 

Tillegget ble enstemmig vedtatt. 

SAK 10 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR NORGES SILDESALGSLAGS 

HJELPEFOND 2016 

Astrid Dale refererte fra regnskap og årsmelding i Hjelpefondet. 

Styret i Norges Sildesalgslags Hjelpefond foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak: 

Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 

2016 til etterretning. 

Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag. 

SAK 6 OMSETNINGSFORMER – fortsatt behandling 

Ola Olsen redegjorde for redaksjonsnemndas prosess og endringsforslag til styrets 

opprinnelige forslag. Det var kun endringer i pkt 7 som ble referert slik : 

7. Årsmøtet er positiv til fastsettelse av dynamiske minstepriser basert på 
referanseprisindekser. Utgangspunktet må være indekser som gjenspeiler 

markedsutviklingen generelt slik dette viser seg i prisene i 
førstehåndsmarkedet. For å unngå en utvikling i minsteprisene slik vi så på 

nvg-sild vinteren 2017 mener Årsmøtet det er nødvendig å endre modellene 
for beregning av dynamiske minstepriser. Årsmøtet ber derfor om at det 
utarbeides mekanismer som forhindrer store endringer over kort tid der 

årsaken er ubalanse i førstehåndsmarkedet. Oppnådde eksportpriser vil 
kunne være ett av parametrene som burde vektlegges ved beregning av 

minstepris. Det må videre avtalefestes med Sjømat Norge om hvilke kriterier 
som skal kunne utløse ekstraordinære tiltak. 
 

Styrets forslag ble endelig vedtatt inkl pkt 7 med redaksjonsnemndas 

endringsforslag. 
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SAK 11 FASTSETTTELSE AV GODTGJØRELSE OG REGULATIV 

 

Ole K Hermansen la frem lønnsnemndas innstilling slik : 

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2017 

 

A.    HONORAR FOR PERIODEN               2017/2016   

1. Styrets leder 193.000 

 2. Styrets nestleder 99.000 

3. Styrets medlemmer - pr. medlem 64.000 

4. Styrets medlemmer, valgt av ansatte 64.000 

5. Årsmøtets ordfører 53.000 

6. Årsmøtets varaordfører 13.000 

7. Salgsutvalget - pr. medlem 53.000 

8. Salgsutvalgets leder 68.000 

9. Kontrollkomiteens leder 60.000 

10. Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl. 42.000 

11. Ansattes observatør i styret  0 

 

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse. 

12. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på  

 Kr 163.000. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i 

egenskap av styreleder. 

13. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på  

 Kr 131.000. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i 
egenskap av nestleder. 

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 2.700 for hvert forfall.  Møtende 

varamedlem honoreres med kr. 2.700 for hvert møte.  Ved innkalling til møter på kort 
varsel som følge av ekstraordinære saker, skal det ikke gjøres avkorting ved forfall. 
 

Honorar til tillitsvalgt oppnevnt av salgsutvalget vedrørende brislingomsetningen, 

honoreres for nærmere dokumenterte oppdrag med kr 11.900. 
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B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2017 

Det foreslås gitt kr. 3.500 til hver av årsmøtets sekretærer for arbeidet under dette 

årsmøtet. 

C. REGULATIV 

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i 
perioden 2016/17: 

1. Reisegodtgjørelse. 

Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn. 

For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godtgjørelsen regnet etter den 

takst som gjelder for 1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av 
lugaravgift/soveplasstillegg. 

For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter gjeldende takst.  Annen 

reisemåte blir godtgjort etter utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike 
utlegg. 

Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort etter Statens regulativ for 
enkeltreiser.  Egen bil må ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige 

transportmidler som er rimeligere og heller ikke forsinker reisen. 

Alle reiser i lagets tjeneste skal, i samsvar med de regler som er fastsatt i dette 
regulativ, foretas på den billigste måte for laget. 

2. Diett-/kostgodtgjørelse. 

Laget dekker diett-/kostgodtgjørelse for utsendinger, tillitsmenn og tidligere 

tillitsmenn. 

Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal fremlegges). Diett-
/daggodtgjørelse og "nattillegg" godtgjøres etter de satser og de regler som til 

enhver tid gjelder i Staten. 

For reiser utenfor Norge gjelder også Statens diettsatser, men styret gis fullmakt til å 
øke satsene i de tilfeller hvor forholdene gjør dette rimelig. 

Må noen som er innkalt til møte i lagets tjeneste foreta en dyrere reise enn reisen fra 

hjemstedet grunnet fiske eller annen næringsvirksomhet, kan reise-, kost- og 
daggodtgjørelse regnes fra det sted reisen startet og tilbake til det stedet fisket eller 
virksomheten skal fortsette.  Det må skaffes bilag for alle reiseutgifter o.l. som 

ekstrareisen medfører. 

3. Daggodtgjørelse/arbeidsgodtgjørelse. 

Alle som reiser i lagets tjeneste og som ikke oppebærer fast lønn i laget, utbetales 
en daggodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste som fastsettes til kr. 3.200 etter de 

regler som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. Denne godtgjørelsen 
gjelder således ikke funksjonærer eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til 

dirigerings-/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av laget. Dersom reisen 
medfører fravær mindre enn en hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men 
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arbeidsfortjeneste er tapt for hele dagen, kan det likevel ytes daggodtgjørelse, selv 

om dette ikke følger av Statens regler. 

For telefonmøter betales en godtgjørelse på kr. 700 pr. møte. 

For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt. 

Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet. 

Bergen, 5. mai 2017 

LØNNSNEMNDA 

 

Ståle Lønning Ole Hermansen Kjartan Ervik  Arnfinn Arnøy 

(sign)   (sign)   (sign)   (sign) 

 

Lønnsnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 12 VALG 

Arve Myklebust la frem valgnemndas innstilling slik : 

 

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES 
SILDESALGSLAG 2017 

 
a) Valg av meklingsnemnd med vara i rekkefølge - (for 2 år) 

 
Medlemmer:     Innstilles til valg: 

Arne Riise        Ikke på valg     

Abraham Inge Troland    Ikke på valg  

Tore Hillersøy     Ikke på valg 

Varamedlemmer i rekkefølge:   

1. Ivar Andreassen     Ingmar Taranger 

 
2. Aleksander Vedø    Ikke på valg 
 

3. Ivar Gustad     Ikke på valg 
 

4*)        Kurt Bjarne Nilsen 

5*)       Steinar Langåker 

6*)       Erlend Matre 
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b) Valg av styremedlemmer (for 2 år) 

Ringnot 

På valg:      Innstilles til valg:   

1. Marius Ytterstad     Gjenvalg 

2. Henning Veibust     Gjenvalg 

3. Anders Remøy      Gjenvalg 

 

Varamedlemmer: 

For 1. Birger Dahl jr     Gjenvalg 

 Jørn Oddvar Majala    Gjenvalg 

For 2. Rita Christine Sævik   Gjenvalg 

 Petter Geir Smådal    Gjenvalg 

For 3. Mons Eivind Troland   Gjenvalg 

 Arve Myklebust    Gjenvalg 

Trål 

1. Kjell Svanes     Gjenvalg 

Varamedlemmer: 

For 1. Kenneth Dahl    Gjenvalg 

 Jan Ove Fylkesnes    Gjenvalg 

 
Kyst 

1. Jan-Erik Johnsen     Gjenvalg 

2. Jan Gunnarsen     Gjenvalg 

Varamedlemmer: 

For 1.  Sigvald Berntsen    Gjenvalg 

 Olav Fredriksen    Gjenvalg 

For 2. Jakob M. Jakobsen    Gjenvalg 

 Alf Ulland     Gjenvalg 
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c) Valg av leder og nestleder til styret  

 

På valg:      Innstilles til valg: 

Jan-Erik Johnsen, nestleder   Gjenvalg 

Jonny Garvik, styreleder     Gjenvalg 

Valget gjelder for 1 år 

 

Bergen, 5. mai 2017 

VALGNEMNDA 
 

Edvin Einebærholm  Petter Smådal Arve Myklebust Helge Vikshåland 

(sign)    (sign)   (sign)   (sign) 

 

Valg ble gjennomført punkt for punkt.  

Alle valg var enstemmige i henhold til innstilling. 

Jonny Garvik takket for tilliten ved gjenvalg. 

Protokollen ble opplest og vedtatt. 

Møtet ble hevet kl 12.00. 

 

Bergen, 5. mai 2017 

 

Geir Lundberg  Ivar Andreassen  Henning Olaf Iversen 

(sign.)    (sign.)    (sign.) 

 

 

Vedlegg : Ordførerens tale til det 5. ordinære årsmøtet i Norges Sildesalgslag. 
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Årsmøtetale 2017 

Årsmøteutsendinger, ærede gjester og øvrige møtedeltakere. Det er en glede for meg å ønske 
dere alle velkommen til Bergen og nytt årsmøte i Norges Sildesalgslag.  
Vi skriver nå 2017 og i år er det altså 90 år siden forløperen til dagens Sildesalgslag ble 

startet. Så dere fiskere og redere her i salen er jubilanter hele gjengen som eiere av Sildelaget. 
Gratulerer så mye. 

Hovedgrunnen for oppstarten i 1927 var at fiskerne ville ha sin rettmessige andel av verdien 
av fangsten, altså rett markedspris for fisken. Det måtte være en balanse i handelen mellom 
fisker og kjøper. Vi kan med trygghet si at nå, 90 år senere, gjelder akkurat samme tanke. 

Vi er kommet langt på disse 90 årene. Alle har sett de gamle filmene om hvordan det var. 
Ikke bare var vi mange, mange flere fiskere og fiskekjøpere enn i dag, men teknologi, 

arbeidsforhold, sikkerhet og mye annet er forandret. De yrkesaktive her i salen, vel, noen av 
de med lett gråning i håret i alle fall, har selv sett store nyvinninger de årene de har vært på 
havet. 

Men grunntanken bak det hele står like sterkt ennå. Vi skal hente fisken fra havet, vi skal 
levere den og vi forventer den rette prisen. Og står vi samlet, gjennom Norges Sildesalgslag, 

og samlet når vi skal ha myndigheter og andre med på vår del av utviklingen i 
fiskerinæringen, ja, da står vi sterke. Næringen har ikke på mange år hatt tilsvarende 
oppmerksomhet fra utsiden som den har nå, og det er ytterst viktig at fiskernes side i alle 

nærings-og utviklingsdiskusjoner blir grundig hørt og, ikke minst, tatt hensyn til. 

Det skal være politiske diskusjoner på årsmøtet, det ser vi alle frem til. Vi skal og høre om 

Sildelagets strategi i tiden som kommer. Vi må alltid huske på at utviklingen i samfunnet 
aldri stopper opp, og i disse to dagene har alle her anledning til å komme med gode meninger 
og tanker om de tingene som opptar oss mest. Det ser vi frem til.  

Siden sist vi møttes er det noen av våre egne som har gått bort: 

Charles Remø gikk bort 6. mars i år, 93 år gammel. Charles var utdannet fiskeskipper og 
telegrafist bosatt på Remøy i Herøy. Han var fisker og aktiv organisasjonsmann og politiker 

med stort samfunnsengasjement. Han var en av de største pådriverne i prosessen som førte 
frem til en landsomfattende salgsorganisasjon for pelagisk sektor i Norge i 1989, det moderne 

Norges Sildesalgslag. Han var krigsseiler under krigen og med ham er ett av de siste 
sannhetsvitner fra D-dagen i Normandie gått bort. Han ble hedret med Kongens 
fortjenstmedalje i gull for sin samfunnsinnsats.  

Etter en karriere som representantskapsmedlem og salgsstyremedlem i både Noregs 
Sildesalslag og Feitsildlaget og landstyremedlem i Norges Fiskarlag, var han styreleder i 

Feitsildlaget da Norges Sildesalgslag ble stiftet. I prosessen var han også leder i 
samarbeidsrådet og leder i interimsstyret foran etableringen av dagens Sildelag. I dag kjenner 
vi stor takknemlighet overfor Charles Remø og hans visjoner og store arbeid som har bidratt 

til at vi kan samles her i dag, i en solid, moderne og landsomfattende organisasjon. Han 
samlet et delt Silde-Norge til ett rike, og det er en jobb som fortsetter den dag i dag. 

Arnstein Warholm gikk bort nå i april og ble begravet 2. mai – 73 år gammel. 
Warholm var medlem av salgsutvalget for mel, olje og for fra 2001 til 2008. Han var også 
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medlem av representantskapet i en periode fra 1998 til 2000. Arnstein Warholm representerte 

ringnot mannskap for Møre og Romsdal. 

Jeg ber forsamlingen om å reise seg og hedre deres minne og alle andre som har gått bort 
siden sist vi var samlet med et minutts stillhet- 

Takk_ 

I fjor fra denne talerstolen, vel, den i Stavanger i alle fall , sa jeg til dere at 2015 hadde vært 

et spennende år for norsk fiskeri. Jeg skal gjenta meg selv nesten ordrett i år. 
Også 2016 har vært et spennende år for norsk fiskeri. 

Våre folkevalgte har heller ikke i 2016 ligget på latsiden når det gjelder å gå fiskerinæringen i 

sømmene. I etterkant av Tveteråsutvalget som var høydepunktet politisk i 2015, har vi i år 
fått Eidensutvalget om kvoter, utvalg om førsthåndsomsetning av fisk og melding om 

leverings og tilbudsplikt, bare for å nevne noen. Man skal holde tunga ganske rett i munnen 
for å navigere seg trygt gjennom alle høringer og utvalg, og det er ikke lett å forutse alle 
mulige slags fremtidskonsekvenser disse meldingene kan gi. Derfor er det viktig at vi fiskere 

setter oss grundig inn i sakene gjennom våre tillitsvalgte og ansatte i salgslagene og faglagene 
slik at våre interesser, selv der de spriker internt hos oss, blir ivaretatt. 

Forandring er bra, spesielt forandring som leder til forbedring. Det skal vi selvsagt være med 
på.  
Men det er ikke til å stikke under en stol at det er andre interesser som vil ha forandringer 

som kan skade flåteleddet og det vi står for. Det skal vi selvsagt kjempe mot.  
Dagens regjering har på toppen av alle sine utvalg og stortingsmeldinger lagt frem en 

HAVSTRATEGI der planer for vekst og flere jobber i havnæringen skal komme. De refererer 
til OECD tall som sier at havøkonomiene kan doble seg frem til år 2030. Vel, da regner jeg 
med at fiskeri er en vesentlig del av disse planene. Vi leverer fisk for mange milliarder, vi har 

mange arbeidsplasser ombord og fiskeflåten er grunnlaget for mange flere arbeidsplasser 
innen teknologi, verft, utstyr og andre tilstøtende næringer. Det skal vi selvsagt fortsette med. 

 

Fiskeriminister Sandberg, som nå også vikarierer som Innvandrings- og integreringsminister, 
uttalte tidligere at det ikke lenger er flaut å være fisker. 

Jeg måtte tenke litt på den og hvem han da hadde i tankene når han sa det. Jeg regner med at 
det er ytterst få, om noen, i denne salen som har noensinne vært flau over yrket sitt. Da er det 
ubetenksomt at en minister for næringen gir uttrykk overfor allmennheten at det er sånn, det 

forsterker ikke det inntrykket de kanskje allerede har om næringen. Men når det er sagt, så 
har han framsnakket næringen på mange andre positive måter. Så får vi se etter alle pågående 

høringer hvordan politikken hans slår ut til sist. For oss, så er det jo det som teller når alt er 
sagt. 

2016 ble et godt økonomisk år for Sildelaget og oss fiskere. Kvotetotalen var ikke blant den 

høyeste, rundt 300 000 tonn mindre enn i år, men gode priser oppveiet for mye av det. Særlig 
på lodde og kolmule opplevde vi gode priser, men også på konsumfisken var 2016 et bra år. I 

år har det vært lavere priser så langt, særlig på mel og olje, og det viser igjen at vi er utsatt for 
markedskrefter som av og til ligger langt utenfor fra vår kontroll. Det hadde mange ganger 
vært ønskelig med mer stabile kvoter og stabile priser over tid, men dette er noe vi alle har 
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lært oss å leve med. Det gode er at det er et marked for all fisken vår, og i knapphetstider så 

er det mange som kjemper om den. Men vi er ikke alene der ute i markedet. 

I 2016 har det vært mye roligere om forskning og kvoteestimeringer enn det vi opplevde i 
2015. Det kan virke som om Havforskningen har giret opp innsatsen med tokt, særlig så silda, 

og selv om usikkerheten om mengdene alltid vil være tilstede, så er vel alle enige om at mer 
forskning vil være til hjelp for alle parter. Det kommer også mye mer teknologi på banen, 

ikke minst muligheter til å samle inn og analysere mye data. Dette er vel fremdeles et stykke 
inn i fremtiden, men at forskernes resultater og analyser blir ettergått er bra. Det er store 
verdier og en viktig fremtid for oss fiskere som står på spill når forskere og myndigheter skal 

estimere bestander, sette kvoter og forhandle med de andre kyststatene. Her, som det har vært 
sagt i tidligere år, er det ytterst viktig av vi fiskere står samlet gjennom våre organisasjoner 

for å sikre oss vår del av den berømte kaken. Og i disse spørsmålene er det jo sånn at hele 
fiskerinæringen står samlet og samarbeider bra. Også i handelspolitikken er det viktig at vi 
sammen jobber for å både opprettholde de markedene vi har og finner nye. Russland, et av 

våre største sildemarked gjennom tidene, er fortsatt ute, og politisk og handelsmessige 
uroligheter preger andre viktige markeder. Selv om det ikke akkurat er fiskernes bord å få 

fisken ut dit, så er det viktig av vi støtter kjøperne, myndigheter og Sjømatrådet i deres 
innsats for å få fisken solgt til priser som gjenspeiler det vi vil ha for fisken 
Når dette er sagt om samarbeid i hele næringen så er det noen utsagn og utfall i media i det 

siste som har irritert meg og slikt må man si fra om. Det er fremdeles elementer som 
hardnakket hevder at det er fiskernes og fiskernes såkalte «monopol» gjennom Sildelaget som 

er roten til alt vondt som tilfaller industrien og dens evne til å være mer lønnsom. Det virker 
som om dette skal være en pågående kampsak for enkelte selv om vi aldri så mye har fått 
bekreftet at både salgslagsomsetningen gjennom salgslagsloven og deltagerloven er ting som 

virker. Det er andre land som har andre systemer enn oss, men vi må tenke langt og hardt på 
om det er slik vi vil ha det. Og det er nå krefter i de landene som jobber hardt for en modell 
som faktisk er mer lik den vi har nå her hos oss. Vi har snakket om den berømte kaken før. 

Den blir ikke større ved å fordele den her i landet mellom land og hav. Den blir bare større 
om vi greier å gjøre den mer verdifull ute i verdensmarkedet. 

Vi vet det kommer modernisering, vi vet det kommer strukturering, men det er viktig det 
foregår i former som gagner samfunnet og fiskerne best mulig. En stor flåte og en stor 
kjøperflokk er noe av det viktigste norsk fiskerinæring har. Det var synd det gikk dårlig med 

nyetableringen av fabrikk i Måløy, men vi ser nå at det kommer to nye mel/olje fabrikker i 
sør. Det kan bare bety at det er store verdier i industrien når det satses slik. Det er slik en 

markedsplass med konkurranse om råstoffet skal virke. 

Samtidig har det det siste året blitt gjort mange samarbeidsprosjekter mellom salgslagene og 
Sjømat Norge når det gjelder dynamisk minstepris, terminkontrakter og andre avtaler, ikke 

bare hos Sildelaget, men også hos våre søsterselskaper i hvitfisksektoren. Så får man håpe at 
håpløse krangler og usakligheter i pressen forsvinner, og at kreftene heller jobber i lag for å 

forbedre alle sine plasser i næringen. Det skal i alle fall vi her i Sildelaget jobbe for. 

Politisk har det vært mer fokus på næringer som er tilknyttet havet. Jeg nevnte tidligere den 
store Havstrategien som regjeringen legger opp til, med forhåpninger om stor vekst for mye 

av det som har med havet å gjøre. Det har lenge vært sagt at det ikke blir mer villfiskressurser 
ute i havet, men at det er viktig at vi forvalter godt den mengden vi har…slik at vi har den til 

evig tid. At det ikke er mer villfisk går vel på de artene vi fisker nå, men også alle her har fått 
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med seg at det er uante mengder annen fisk nede i dypet, for eksempel mesopelagisk fisk. Vi 

er selvsagt glad for at forskere og myndigheter ser på nye muligheter, men vil igjen påpeke 
viktigheten av å bruke forskningsressurser på de artene som er både mest lønnsomme og mest 
viktige for oss nå: Torsk, sild, makrell, sei, hyse, og lodde. Vi håper at de neste årene blir lagt 

ned en stor innsats i å både forske mer på bestandene, gjøre gode kvoteavtaler og forvalte 
dette på en måte som tilsier de skal bli evigvarende ressurser. 

Det var en gledelig kurve som også ble presentert tidligere. Den siste oversikten fra 
direktoratet viste at nedgangen i antall fiskere hadde flatet ut og at vi sågar har sett en liten 
vekst i 2016, også blant kvinner. Det er viktig at det kommer unge folk inn i næringen og 

ikke bare på fartøyene. Søkerantallet til skoler som utdanner unge folk til mange ulike jobber 
i hele SJØMATNÆRINGEN er i vekst. Det er disse nye, skarpe hodene, selvfølgelig i 

samarbeid med oss som er erfarne i faget, som skal drive alt videre og utvikle det til nye 
muligheter. Digitalisering, roboter, delingsøkonomi og andre nyvinninger er over oss og det 
kommer selvfølgelig til å bety noe også for oss i fiskeri. Mye tar vi i bruk nesten uten å tenke 

på hvor fort det har kommet, andre ting kan vi vegre oss mer for. Men å sikre arbeidsplasser i 
denne næringen, helst her hjemme på berget, må være et mål for oss alle. 

Det er viktig å tenke på at alt som vi fisker blir til mat, enten som direkte måltider eller 
gjennom melet og oljen vi bidrar med fisk til. Pelagisk fiskeri bidro med 9-10 millioner 
måltider per dag i verdenssammenheng, og det kan bli mer om vi forvalter dette ordentlig. 

Det er en voksende verden der ute, og fisken vår er noe av det mest proteinrike man kan få i 
seg. Kan vi samtidig skape flere jobber i næringen, er det en ekstra bonus.  

 
Som sagt så er Sildelaget 90 år. Det er, i dagens samfunn, en godt voksen alder. Men som 
dere ser av Årsmeldingen så stopper det ikke her for Sildelaget heller. Vi, altså oss fiskere, 

ser videre fram mot de neste 10 år og de neste 10 etter det. Unge fiskere vil komme til, nye 
ideer vil komme opp, nye løsninger vil komme frem. Men mye av det vi allerede har er også 
verdt å ta med seg videre. Samholdet, samarbeidet, auksjonssystemet, markedsplassen, ja, det 

er mange ting i salgslagsstrukturen som har sikret oss fiskere, familiene våre og 
lokalsamfunnene våre. Og dermed også landet i sin helhet. Så det er viktig at vi de neste 

årene, frem mot 100 og forbi, tar aktivt del i utviklingen slik at den blir slik vi vil ha den. 
 
Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å gjøre for 

et utmerket samarbeid også i 2016. Jeg vil rette en stor takk til styret, de ansatte og 
administrasjonen i Sildelaget som styrer denne fellesskuta som vi alle her er ombord i. Og en 

takk til dere som er her som medlemmer og representanter i utvalg og andre valgte organer i 
næringen. Det er viktig å bidra med kunnskap og tanker, og det er avgjørende for næringen at 
både gamle og nye fiskere stiller i organisasjonene våre. 

Da gjenstår det bare å ønske alle et godt møte med gode debatter og samtaler. Sammen blir 
nok de neste årene like spennende, om ikke mer spennende, enn de 90 vi har allerede har lagt 

bak oss. 

Med disse ord vil jeg erklære det 5. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag SA for åpnet. 

Takk for oppmerksomheten. 

Bergen, 4. mai 2017 - Ivar Andreassen 


