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NORGES SILDELAGSLAG 
ETIKK OG BÆREKRAFT 

 
 
Norges Sildesalgslag er et fisker-eid omsetningsorgan av pelagisk fisk, som i medhold av 
Havressurslova og Fiskesalslagslova, og dertil hørende forskrifter, er tillagt myndighet til 
å omsette pelagisk fisk og drive kvotekontroll av pelagiske fiskearter. Vi har et tett 
samarbeid med de norske myndighetene, særlig Fiskeridirektoratet. All vår omsetning 
foregår i henhold til norske lover, regler og fiskeribestemmelser.  
 
All pelagisk fisk fanget av norske fartøy, på norske kvoter, som omsettes i første hånd 
såkalt førstehåndsomsetning, skal omsettes gjennom et salgslag.  
 
Norges Sildesalgslag kontrollerer all pelagisk fisk som omsettes, om den er fisket på 
lovlig kvote og måte. For fangster som omsettes fra utenlandske fartøy, vil fangsten bli 
rapportert til båtens hjemland og kvoteført der. Ved eventuelle overskridelser av norske 
kvoter, blir dette rapportert til myndighetene, fangstverdien kan bli inndratt etter gjeldende 
regler og fisker kan bli straffet i henhold til gjeldene lover. 
 
De norske fiskekvotene blir fastsatt av norske myndigheter. For delte bestander settes 
kvotene etter forhandlinger med andre kyststater er avsluttet, og i samråd med og 
uavhengige vitenskapsmiljø i Norge, i samråd med rådene fra ICES. 
 
Hovedfiskeslagene som omsettes via Norges Sildesalgslag er MSC-godkjent. Dette 
gjøres for å få en langsiktig, bærekraftig og god forvaltning av bestandene. Norges 
Sildesalgslag omsetter som hovedsak ikke fisk som norske og internasjonale 
organisasjoner har utpekt som utrydningstruete arter, men disse kan forekomme i mindre 
mengder som bifangst i blandingsfiskeri.  
 
Norges Sildesalgslag omsetter hovedsakelig fisk som er fisket i Nordsjøen, Atlanteren og 
i Barentshavet, i nasjonalt og internasjonalt farvann. Det forekommer også at vi omsetter 
fisk som er fisket andre steder som f.eks. Østersjøen.  
 
 
 
 
Norges Sildesalgslag, 04.01.19. 
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