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PRISAVTALER FOR 2018 
RÅSTOFF TIL KONSUM – MINSTEPRISER (NOK/KG)

NVG-SILD
For nvg-sild ble minsteprisene fra 31.12.17 videreførte 
ved oppstarten av 2018.  Nevnte minstepriser var for 
øvrig sammenfallende med «gulvet» fastsatt av Nor-
ges Sildesalgslag med virkning fra 28.10.17 (modellen 
som ble gjort gjeldende fra det tidspunktet inneholdt alt-
så «gulv» og dynamisk minsteprisregulering såfremt de 
oppnådde førstehåndsprisene tilsa regulering).

Som følge av bedre førstehåndspriser på den største 
silda ved oppstarten av 2018 ble det iverksatt nye min-
stepriser med grunnlag i den dynamiske regulerings-
mekanismen med virkning fra tirsdag 16.01.2018, jfr 
overnevnte.  Men, med bakgrunn i blant annet innspill 
fra Sjømat Norge om at markedssituasjonen for den 
minste silda var vanskelig, ble minsteprisene for den 
minste silda ikke gjenstand for regulering, mens min-
steprisene for Gr 1, Gr 2 og Gr 3 ble regulert i henhold 
til modellen.  Med denne endringen ble styrkeforholdet 
mellom de ulike minsteprisene for de ulike størrelses-
gruppene endret.  Frem mot midten av februar falt pri-
sene tilbake og med virkning fra 19.02.18 var det på 
nytt «gulvet» som satte minsteprisene. 

Vinteren/Våren 2018 utarbeidet Norges Sildesalgslag 
og Sjømat Norge et forslag til justerte dynamiske min-
steprismodeller for nordsjøsild og nvg-sild.  Da det ikke 
lykkes partene og enes med grunnlag i forslaget, ble 
det gjennomført mekling i saken.  Meklingen resulterte 
i enighet mellom partene.  Hovedelementene var 1) at 
minsteprisene i den dynamiske minsteprisregulerings-
modellen på nordsjøsild og nvg-sild settes til 78% av 
omsatt pris mot tidligere 80% og 2) at det etableres et 
«gulv» gitt ved minstepris på nordsjøsild/nvg-sild pluss 
kr 0,30 pr kg.  Norges Sildesalgslag oversendte Sjømat 
Norge et forslag til minstepriser på nvg-sild som skulle 
gjelde fra 11.06.18 som implementerte meklingsresul-
tatet.  Partene ble imidlertid enige om å avvente im-
plementering av meklingsresultatet til minimumskvan-
tumet på 5000 t ble nådd.       

Høstfisket etter nvg-sildfisket kom i gang i midten av ok-
tober.  Førstehåndsprisene var positive ved oppstarten 
og den dynamiske modellen regulerte minsteprisene for 
de tre påfølgende ukene.  Prisene falt imidlertid tilbake 
og med virkning fra mandag 12.11.18 var det på nytt 
«gulvet» som satte minsteprisene (og denne gang med 
utgangspunkt i meklingsresultatet).  Fredag 16.11.18 
meddelte Sjømat Norge at de «var uenig i tilnærmingen 
mht gulvet for nvg-sild».  Norges Sildesalgslag fastsatte 

imidlertid minsteprisene på nvg-sild iht meklingsresulta-
tet resten av 2018.    

Nedenstående tre oversikter viser hva minsteprisene 
var på nvg-sild ved oppstarten av 2018, fom 16.01 og 
«minstepris-gulvet» som ble iverksatt fra og med man-
dag 12.11.2018. OBS!  Minsteprisene var ikke gjen-
stand for regulering etter 12.11 i 2018.  Med andre ord 
satte «gulvet» minsteprisene resten av året.

Sortiment / Periode 01.01 –    

Gr 1 vekt på 350 g og over 3,75
Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 3,59
Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 3,39
Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 2,93
Gr 5 vekt under 125 g – konsum 2,49
Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,25

Sortiment / Periode 19.02 – 

Gr 1 vekt på 350 g og over 3,75
Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 3,59
Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 3,39
Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 2,68
Gr 5 vekt under 125 g – konsum 2,28
Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,25

Sortiment / Periode 12.11 – 31.12

Gr 1 vekt på 350 g og over 3,84

Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 3,69

Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 3,47

Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 2,74

Gr 5 vekt under 125 g – konsum 2,32

Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,70*

*  Justert fra kr 1,25 pr kg til kr 1,70 pr kg fra 22.10.
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NORDSJØSILD
For nordsjøsild ble minsteprisen for Gruppe 1 regulert med grunnlag i en 
dynamisk minsteprisreguleringsmodell gjennom 2018.  Modellen ble imidlertid 
justert med virkning fra tirsdag 29,05, iht meklingsresultatet, jfr overnevnte.  
For Gruppe 2 ble prisen avtalt mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag.  
Nedenstående to oversikter viser hva minsteprisene var på nordsjøsild ved 
oppstarten av 2017 og ved utgangen av 2017.  I perioden fra 04.06 til og med 
08.07, dvs i matjesperioden gjaldt det en samfengtpris for nordsjøsild.

Sortiment / periode 01.01 – 28.05

Gr 1 vekt på 125 gram og over 2,43

Gr 2 vekt under 125 g - konsum 2,20

Gr 2 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,10

Sortiment / periode 03.12 – 31.12

Gr 1    vekt på 125 gram og over 3,04

Gr 2    vekt under 125 g - konsum 2,40*

Gr 2    vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,50**

*  Justert fra kr 2,20 pr kg til kr 2,40 pr kg fra 12.11.
** Justert fra kr 1,10 pr kg til kr 1,50 pr kg fra 12.11.

MAKRELL
For makrell ble minsteprisen for Gruppe 1 regulert med grunnlag i en dynamisk 
minsteprisreguleringsmodell gjennom 2018.  For Gruppe 2 ble prisen avtalt 
mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag.  Nedenstående to oversikter 
viser hva minsteprisene var på makrell ved oppstarten av 2018 og ved utgan-
gen av 2018.  

Sortiment / periode 01.01 – 14.01

Gr 1 vekt på 250 gram og over 2,0155 øre pr gram gj.vekt

Gr 2 vekt under 250 g – konsum 3,50 pr kg

Gr 2 vekt under 250 g – mel/olje (frasortert) 1,50 pr kg

Sortiment / periode 03.12 – 31.12

Gr 1 vekt på 250 gram og over 2,6855 øre pr gram gj.vekt

Gr 2 vekt under 250 g – konsum 3,50 pr kg

Gr 2 vekt under 250 g – mel/olje (frasortert) 1,80 pr kg*

*  Justert fra kr 1,50 pr kg til kr 1,80 pr kg fra 22.10.

MAKRELL - FERSK ANVENDELSE
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 07.05 Samfengt 12,00

08.05 – 04.07 Samfengt 15,00

05.07 – 31.12 Samfengt 12,00

HESTMAKRELL
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 3,75
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LODDE
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 2,50*

*Minsteprisen for lodde gjaldt for alle konsumanvendelser. Et eget avviksreglement regulerte 
prisen ved avvik (skadet fisk, modning, størrelse og andel rognlodde).  Prisen for en loddefangst 
Kunne ikke etter eventuell regulering for avvik settes lavere enn minsteprisen på NOK 2,50 pr kg.

HAVBRISLING
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 3,00

KOLMULE
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 1,60

KYSTBRISLING
Hermetikkanvendelse
Periode Leveringsmåte Pris 
01.08 – 31.12 Levert ved not/lås 6,65*

01.08 – 31.12 Levert til kjøpers anlegg 8,15*

*Minsteprisene gjaldt for all åtefri kystbrisling fra 10 cm og over.  Det ble betalt for inntil 20 % 
innblanding av brisling 9,5 til 10,0 cm.  Fangstene måtte inneholde 80 % brisling, og andelen 
utkast måtte ikke overstige 20 %.  For halve volumet måtte fettinnholdet være 11 % og for det 
øvrige måtte fettinnholdet være minimum 7,5 %.  

Anvendelse fersk og krydring
Periode Sortiment Pris
01.01 – 31.12 Gr 1   Kystbrisling med vekt på 21,7 g og mer 6,50

01.01 – 31.12 Gr 2   Kystbrisling med vekt mellom 18,2 g og 21,7 g 5,00

01.01 – 31.12 Gr 2   Kystbrisling med vekt på 18,2 g og mindre 4,00

Anvendelse frysing
Periode Sortiment Pris
01.01 – 31.12 Gr 1   Kystbrisling med vekt på 21,7 g og mer 5,50

01.01 – 31.12 Gr 2   Kystbrisling med vekt mellom 18,2 g og 21,7 g 4,50

01.01 – 31.12 Gr 2   Kystbrisling med vekt på 18,2 g og mindre 4,00
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Minstepriser Polar-torsk Hav-brisling
Makrell 
f.01-07.

Makrell 
e. 01.07. Hest-makrell

01.jan.            139,66            203,13            255,65            281,19            209,26 
05.feb 141,28 202,10 250,22 273,59 207,58
12.feb 153,61 227,29 290,80 321,70 234,86
19.feb 157,39 235,06 303,35 336,60 243,28
26.feb 158,36 236,18 304,39 337,60 244,37
09.apr 150,76 219,11 275,55 303,00 225,69
30.apr 148,74 214,13 266,78 292,37 220,19
21.mai 142,23 204,05 253,38 277,35 209,71
28.mai 142,12 201,38 246,95 269,08 206,49
04.jun 141,52 199,94 244,46 266,06 204,91
11.jun 138,98 195,39 237,65 258,16 200,06
03.sep 146,96 207,69 254,00 276,48 212,86
05.nov 147,12 208,73 256,27 279,36 214,07

KOLMULE
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

01.jan. 179,60 160,67 153,14 147,04 148,99 157,22 163,26 161,38 160,61 172,48 174,61 180,44

05.feb
           
181,02 

           
163,39 

           
156,34 

           
150,98 

           
152,76 

           
160,16 

           
165,76 

           
163,75 

           
162,65 

           
173,57 

           
175,61 

           
181,89 

12.feb 198,29 175,73 166,82 159,18 161,55 171,66 178,89 176,94 176,45 190,76 193,25 199,20

19.feb 210,37 179,51 170,00 161,66 164,21 175,18 182,90 180,98 180,68 196,04 198,67 204,51

26.feb 204,77 180,69 171,19 162,88 165,42 176,36 184,08 182,13 181,80 197,16 199,78 205,71

09.apr 193,84 173,48 165,39 158,85 160,94 169,78 176,27 174,24 173,39 186,14 188,45 194,75

30.apr 190,85 171,68 164,04 158,07 160,01 168,18 174,27 172,21 171,18 183,10 185,30 191,75

21.mai 182,36 164,34 157,14 151,60 153,42 161,04 166,76 164,76 163,72 174,89 176,98 183,23

28.mai 181,72 164,84 158,07 153,13 154,80 161,73 167,07 164,99 163,72 174,07 176,06 182,60

04.jun 180,84 164,29 157,65 152,88 154,50 161,24 166,47 164,38 163,06 173,17 175,14 181,72

11.jun 177,41 161,60 155,24 150,79 152,33 158,68 163,66 161,58 160,19 169,81 171,71 178,28

03.sep 187,81 170,59 163,68 158,72 160,41 167,42 172,86 170,70 169,32 179,85 181,89 188,72

05.nov 188,18 170,58 163,53 158,37 160,11 167,35 172,91 170,78 169,48 180,27 182,34 189,08

LODDE
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
01.jan. 180,97 172,46 147,13 119,37 138,96 154,00 189,19 186,75 183,82 190,54 195,24 189,20

05.feb
           
178,85 

           
171,92 

           
148,71 

           
122,79 

           
140,49 

           
154,90 

           
186,73 

           
184,94 

           
181,48 

           
187,60 

           
191,89 

           
186,38 

12.feb 200,08 189,78 160,66 129,07 151,74 168,63 213,41 209,97 207,30 215,46 221,18 213,83

19.feb 206,87 195,46 164,40 130,96 155,26 172,96 221,66 217,70 215,27 224,08 230,24 222,32

26.feb 207,84 196,50 165,43 131,96 156,24 173,99 222,57 218,65 216,15 224,95 231,10 223,19

09.apr 192,82 184,32 158,02 129,02 149,27 165,11 204,00 201,40 198,21 205,43 210,49 203,99

30.apr 188,70 181,06 156,18 128,50 147,54 162,84 198,45 196,29 192,85 199,57 204,27 198,23

21.mai 180,47 173,28 149,62 123,26 141,34 155,94 188,81 186,88 183,49 189,77 194,17 188,52

28.mai 178,03 171,87 149,69 124,65 141,42 155,55 185,20 183,78 180,02 185,80 189,85 184,65

04.jun 176,99 171,03 149,19 124,47 140,96 154,94 183,61 182,30 178,49 184,12 188,07 182,99

11.jun 173,40 167,84 146,76 122,81 138,67 152,29 178,98 177,89 174,00 179,34 183,08 178,28

03.sep 184,25 177,95 155,06 129,21 146,51 161,10 190,76 189,38 185,43 191,30 195,41 190,13

05.nov 185,23 178,57 155,19 128,89 146,62 161,38 192,07 190,54 186,71 192,73 196,95 191,53

RÅSTOFF TIL MEL OG OLJE  - MINSTEPRISER 2018 (ØRE/KG)
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NS-SILD
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

01.jan. 205,76 205,76 223,64 229,69 247,17 264,65 267,34 249,86 229,69 226,33 230,63 226,60

05.feb
           
206,28 

           
206,28 

           
221,53 

           
227,04 

           
242,97 

           
258,88 

           
261,34 

           
245,41 

           
227,04 

           
223,98 

           
228,94 

           
225,27 

12.feb
           
228,43 

           
228,43 

           
251,37 

           
258,71 

           
279,95 

           
301,19 

           
304,46 

           
283,23 

           
258,71 

           
254,63 

           
258,66 

           
253,76 

19.feb 235,25 235,25 260,58 268,51 291,40 314,29 317,82 294,92 268,51 264,11 267,83 262,55

26.feb 236,51 236,51 261,72 269,63 292,49 315,36 318,87 296,01 269,63 265,24 269,05 263,77

09.apr 222,02 222,02 241,18 247,69 266,46 285,24 288,14 269,35 247,69 244,07 248,74 244,41

30.apr 217,92 217,92 235,10 241,15 258,62 276,08 278,77 261,30 241,15 237,79 242,77 238,74

21.mai 208,00 208,00 223,85 229,51 245,85 262,19 264,70 248,36 229,51 226,37 231,25 227,48

28.mai 206,45 206,45 220,18 225,38 240,40 255,42 257,73 242,71 225,38 222,49 227,83 224,36

04.jun 205,26 205,26 218,43 223,50 238,15 252,81 255,06 240,41 223,50 220,68 226,11 222,73

11.jun 201,05 201,05 213,16 217,96 231,85 245,73 247,87 233,98 217,96 215,30 220,80 217,60

03.sep 213,18 213,18 226,91 232,19 247,44 262,68 265,02 249,78 232,19 229,25 234,87 231,36

05.nov 213,87 213,87 228,29 233,71 249,39 265,07 267,48 251,80 233,71 230,70 236,18 232,56

NVG-SILD
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

01.jan. 232,03 206,28 174,53 169,13 200,96 259,68 269,10 274,26 274,93 256,11 240,64 243,30

05.feb 231,16 207,30 177,03 172,42 201,21 254,49 263,06 267,66 268,27 251,12 237,04 240,08

12.feb 259,28 228,47 191,43 184,51 223,43 295,02 306,45 312,84 313,66 290,78 272,00 274,52

19.feb 267,94 234,97 195,84 188,21 230,28 307,56 319,89 326,84 327,72 303,06 282,81 285,16

26.feb 269,24 236,28 197,09 189,49 231,48 308,64 320,96 327,88 328,76 304,14 283,92 286,32

09.apr 250,29 222,61 188,42 182,64 216,83 279,92 290,03 295,57 296,29 276,07 259,45 262,34

30.apr 244,79 218,79 186,19 181,00 212,67 271,20 280,61 285,69 286,36 267,56 252,11 255,18

21.mai 233,35 208,93 178,13 173,35 202,93 257,65 266,45 271,18 271,81 254,21 239,76 242,76

28.mai 230,52 207,74 178,33 174,18 201,21 251,35 259,44 263,71 264,29 248,11 234,82 238,09

04.jun 228,92 206,62 177,66 173,68 200,01 248,87 256,75 260,90 261,47 245,69 232,73 236,04

11.jun 223,80 202,53 174,62 170,96 195,82 242,04 249,52 253,41 253,94 238,99 226,71 230,06

03.sep 237,79 214,59 184,48 180,33 207,73 258,58 266,79 271,10 271,69 255,27 241,78 245,21

05.nov 238,90 215,16 184,58 180,23 208,46 260,82 269,26 273,72 274,33 257,44 243,57 246,92

ØYEPÅL
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

01.jan. 160,06 147,87 142,20 143,03 149,55 161,75 167,43 173,10 173,10 173,94 174,78 167,43

05.feb
           
162,16 

           
151,15 

           
146,08 

           
146,95 

           
152,88 

           
163,89 

           
168,96 

           
174,03 

           
174,03 

           
174,90 

           
175,76 

           
168,96 

12.feb
           
175,78 

           
160,85 

           
153,85 

           
154,76 

           
162,68 

           
177,60 

           
184,61 

           
191,62 

           
191,62 

           
192,54 

           
193,45 

           
184,61 

19.feb 179,96 163,81 156,20 157,13 165,67 181,81 189,42 197,03 197,03 197,96 198,88 189,42

26.feb 181,09 164,97 157,38 158,31 166,83 182,95 190,54 198,14 198,14 199,07 200,00 190,54

09.apr 172,80 159,71 153,61 154,52 161,52 174,62 180,72 186,81 186,81 187,72 188,62 180,72

30.apr 170,63 158,51 152,90 153,81 160,32 172,44 178,05 183,66 183,66 184,56 185,47 178,05

21.mai 163,21 151,89 146,66 147,54 153,63 164,94 170,16 175,39 175,39 176,26 177,13 170,16

28.mai 163,25 152,92 148,20 149,07 154,68 165,00 169,72 174,45 174,45 175,33 176,21 169,72

04.jun 162,60 152,56 147,96 148,84 154,30 164,36 168,94 173,53 173,53 174,41 175,28 168,94

11.jun 159,76 150,27 145,96 146,83 152,00 161,48 165,80 170,11 170,11 170,98 171,84 165,80

03.sep 168,85 158,39 153,61 154,52 160,21 170,66 175,44 180,22 180,22 181,13 182,03 175,44

05.nov 168,99 158,20 153,26 154,17 160,01 170,80 175,74 180,68 180,68 181,58 182,50 175,74
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TOBIS

Minstepriser  ->11 
                   

12 
                   

13 
                   

14 
                   

15 
                   

16 
                   

17 
                   

18 
                   

19 
                   

20 
                   

21 
                   

22 
01.jan. 151,84 151,84 155,35 158,87 158,04 165,07 172,12 179,15 190,56 201,96 201,96 201,96

05.feb
           
155,61 

           
155,61 

           
158,84 

           
162,08 

           
160,83 

           
167,30 

           
173,77 

           
180,24 

           
191,20 

           
202,15 

           
202,15 

           
202,15 

12.feb 164,93 164,93 169,39 173,85 173,60 182,52 191,44 200,37 214,00 227,64 227,64 227,64

19.feb 167,76 167,76 172,59 177,41 177,45 187,10 196,76 206,41 220,87 235,31 235,31 235,31

26.feb 168,98 168,98 173,81 178,63 178,62 188,28 197,93 207,57 222,06 236,53 236,53 236,53

09.apr 164,14 164,14 168,05 171,96 171,16 178,98 186,80 194,63 207,16 219,69 219,69 219,69

30.apr 163,09 163,09 166,70 170,31 169,22 176,43 183,64 190,85 202,76 214,66 214,66 214,66

21.mai 156,31 156,31 159,64 162,96 161,80 168,45 175,10 181,76 192,91 204,06 204,06 204,06

28.mai 157,61 157,61 160,64 163,68 162,17 168,24 174,31 180,38 190,98 201,60 201,60 201,60

04.jun 157,27 157,27 160,22 163,16 161,56 167,45 173,33 179,22 189,64 200,07 200,07 200,07

11.jun 155,00 155,00 157,75 160,51 158,78 164,29 169,79 175,30 185,28 195,27 195,27 195,27

03.sep 163,26 163,26 166,30 169,34 167,66 173,74 179,81 185,89 196,67 207,46 207,46 207,46

05.nov 162,99 162,99 166,12 169,25 167,69 173,95 180,21 186,47 197,44 208,41 208,41 208,41

Minstepriser
                   

23 
                   

24 
                   

25 
                   

26 
                   

27 
                   

28 
                   

29 
                   

30 
                   

31 
                   

32 
                   

33 
                   

34 
01.jan. 198,44 198,44 194,92 191,40 187,88 184,36 176,48 172,95 172,95 172,95 176,48 175,63

05.feb
           
198,92 

           
198,92 

           
195,68 192,45 189,21 185,98 178,26 175,02 175,02 175,02 178,26 177,01

12.feb 223,18 223,18 218,72 214,26 209,80 205,34 196,16 191,70 191,70 191,70 196,16 195,90

19.feb 230,48 230,48 225,65 220,82 216,00 211,17 201,55 196,72 196,72 196,72 201,55 201,59

26.feb 231,71 231,71 226,88 222,06 217,23 212,40 202,76 197,93 197,93 197,93 202,76 202,75

09.apr 215,78 215,78 211,88 207,96 204,05 200,14 191,51 187,61 187,61 187,61 191,51 190,71

30.apr 211,06 211,06 207,45 203,84 200,24 196,64 188,33 184,73 184,73 184,73 188,33 187,25

21.mai 200,74 200,74 197,41 194,08 190,76 187,43 179,60 176,27 176,27 176,27 179,60 178,43

28.mai 198,57 198,57 195,53 192,50 189,47 186,43 178,85 175,81 175,81 175,81 178,85 177,34

04.jun 197,13 197,13 194,18 191,24 188,30 185,35 177,87 174,93 174,93 174,93 177,87 176,27

11.jun 192,52 192,52 189,76 187,01 184,26 181,50 174,27 171,52 171,52 171,52 174,27 172,54

03.sep 204,42 204,42 201,39 198,35 195,31 192,28 184,53 181,49 181,49 181,49 184,53 182,85

05.nov 205,28 205,28 202,15 199,01 195,88 192,75 184,91 181,78 181,78 181,78 184,91 183,34

Minstepriser
                   

35 
                   

36 
                   

37 
                   

38 
                   

39  40-> 
01.jan. 174,79 174,79 179,15 179,15 183,51 183,51

05.feb 175,76 175,76 180,24 180,24 184,73 184,73

12.feb 195,64 195,64 200,37 200,37 205,08 205,08

19.feb 201,62 201,62 206,41 206,41 211,21 211,21

26.feb 202,75 202,75 207,57 207,57 212,40 212,40

09.apr 189,91 189,91 194,63 194,63 199,34 199,34

30.apr 186,17 186,17 190,85 190,85 195,55 195,55

21.mai 177,26 177,26 181,76 181,76 186,26 186,26

28.mai 175,83 175,83 180,38 180,38 184,92 184,92

04.jun 174,68 174,68 179,22 179,22 183,76 183,76

11.jun 170,82 170,82 175,30 175,30 179,78 179,78

03.sep 181,18 181,18 185,89 185,89 190,60 190,60

05.nov 181,77 181,77 186,47 186,47 191,17 191,17
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STØTTEMIDLER FRA STATEN 2018

Av støttemidlene til fiskerinæringen i 2018 ble Norges Sildesalgslag gitt 
NOK 4,386 mill (5,048 mill i 2017).  Midlene gikk til føring av sild, makrell og 
hestmakrell. 

SILD
Føringsmidlene ble utbetalt til kjøpere som avhentet sild til produksjonsan-
vendelse med føringsbåt ved lås/merd etter følgende retningslinjer:

Periode Anvendelse Føringsdistanse Tilskudd*
01.01 – 31.12 Konsum og mel/olje Under 100 n m NOK 0,15 pr kg
”” ”” Mellom 100 – 300 n m NOK 0,25 pr kg
”” ”” Over 300 n m NOK 0,35 pr kg

* I tillegg ble fisker trukket kr 0,35 pr kg - det totale tilskuddet var således kr 0,50 pr kg, 0,60 pr 
kg og 0,70 pr kg.

MAKRELL
Følgende ordninger gjaldt i 2018: 

A. Tilskudd til føring av låssatt makrell og hestmakrell.
NOK 0,25 pr kg i føringstilskudd til kjøpere som avhentet makrell og hest-
makrell til produksjonsanvendelse med føringsbåt ved lås/merd.  I tillegg ble 
fisker trukket kr 0,35 pr kg – total tilskuddssats til kjøper var således kr 0,60 
pr kg.

B.	 Tilskudd	til	føring	av	makrell	fisket	med	dorg/harp.
NOK 0,35 pr kg i føringstilskudd til kjøpere som avhentet dorg/harp fanget 
makrell på fiskefeltet til produksjonsanvendelse med føringsbåt.  I tillegg ble 
fisker trukket kr 0,35 pr kg – total tilskuddssats til kjøper var således kr 0,70 
pr kg.
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NORSKE KVOTER I PERIODEN 2014-2018 
(1000 TONN).

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild            255* 172* 193* 433* 305*

Nordsjøsild 1) 142* 134* 156* 145* 179*

Makrell                           279* 242* 206* 234* 189*

Hestmakrell 51 46 58 33 53

   - herav i EU-sonen    3,55 3,55 3,55 3,55 2,55

Lodde-Jan Mayen 2)  49 81 58 59 74

Lodde-Barentshavet 39 72 - - -

Kolmule 387* 498* 301* 411* 421*

   - herav i EU-sonen    278 103 225 330 338

   - herav i Færøy-sonen 124 80 35 35 33

Tobis   90 100 40 120 70

   - herav i EU-sonen    - - - - -

Øyepål          123 178 210 204 91

   - herav i EU-sonen    15 15 15 25 15

Havbrisling i EU-sonen             9 9 20 10 10

* En fleksibilitetsordning innebærer muligheter for å kunne fiske mer/
mindre enn kvoten.

1) Inkluderer sild i Nordsjøen og Skagerrak
2) Kvoten gjelder for perioden juni foregående år og 
frem til april i angitt kalenderår

NORSKE FISKERES FANGSTER OMSATT 
GJENNOM LAGET I PERIODEN 2014 - 2018 (1000 
TONN). 

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild       263 176 197 389 333

Nordsjøsild                  144 138 154 137 168

Makrell                     278 242 210 222 186

Hestmakrell                15 10 11 11 11

Lodde-Barentshavet                40 71 - - 123

Lodde-Jan Mayen 37 51 58 59 74

Kolmule                       398 489 309 398 438

Tobis                      82 101 41 120 70

Øyepål                         19 44 36 21 25

Havbrisling                  9 9 20 10 9

Kystbrisling                 2 1 2 0 1

Avskjær (sild) - - - - -

Diverse                 6 6 9 9 12

Totalt                                     1 192 1 336 1 048 1 378 1 451

UTVIKLINGEN I VERDIEN AV DE ULIKE FISKESLAG 
OMSATT GJENNOM LAGET I PERIODEN 2014-2018 
(NOK MILL).  INKLUDERT AVSKJÆR, FAKS OG 
PRESS/KUTT.

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild 1 527 1 226 1 612 1 868 1 577

Nordsjøsild                    604 805 1 176 604 764

Makrell                  3 262 3 227 3 516 3 317 3 618

Hestmakrell                 127 50 56 48 70

Lodde-Barentshavet 79 162 - - 337

Lodde-Jan Mayen 71 142 249 330 191

Kolmule                       592 951 948 584 983

Tobis                            142 204 121 216 157

Øyepål            32 86 95 34 65

Havbrisling            18 53 66 25 44

Kystbrisling/småsild 10 4 10 3 10

Totalt                           6 475 6 922 7 873 7 040 7 842

NORSKE FISKERES LEVERANSER I UTLANDET 
– PR LAND (1000 TONN).

2014 2015 2016 2017 2018
Danmark 195 173 104 149 165

Færøyane 2 7 - 11 6

Storbritannia 10 0 1 5 11

Irland 29 28 5 16 36

Island 14 61 31 35 96

Russland - - - - -

Sverige 1 1 1 0 0

Tyskland - - - - -

Totalt 250 270 142 216 314

UTENLANDSKE FISKERE – PR LAND 
- LEVERANSER I NORGE (1000 TONN).

2014 2015 2016 2017 2018
Danmark 37 41 27 39 28

Færøyane 4 7 33 2 20

Storbritannia 145 125 111 114 99

Irland 11 9 8 8 10

Island - - - - -

Russland 3 3 2 4 5

Sverige 1 4 3 5 4

Grønland - - - 0 -

Polen - - - - -

Totalt 201 190 184 172 165

STATISTIKK
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UTVIKLINGEN I OPPNÅDDE PRISER* FOR 
RÅSTOFF TIL KONSUM OMSATT GJENNOM LAGET 
I PERIODEN 2014-2018. EKSKLUSIV 
SJØLTILVIRKET VARE (NOK/KG).

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild      5,56 6,73 7,70 4,68 4,52

Nordsjøsild                3,75 5,21 6,50 4,01 4,09

Makrell                 7,56 8,38 11,08 9,57 12,85

Hestmakrell                          8,97 6,41 6,74 7,11 8,77

Lodde-Barentshavet                    1,97 2,60 - - 2,75

Lodde-Jan Mayen 2,23 2,84 4,41 5,95 2,92

Kolmule 1,64 2,06 - - -

Havbrisling - 3,80 3,68 4,67 5,86

Kystbrisling 5,99 5,70 6,39 6,48 7,37

Totalt 6,04 6,04 8,56 6,42 6,96

*) Det tas forbehold om at prisene ikke er direkte sammenlignbare grun-
net innebygde forskjeller fra år til år (f.eks størrelsessammensetning, 
ulike konsumanvendelser til ulike priser og leveranser fra utenlandske 
fiskere). Alt råstoff omsatt gjennom Norges Sildesalgslag, både norsk 
og utenlandsk, er inkludert i tabellen.

ANDEL (%) AV KVANTUM OMSATT GJENNOM LA-
GET TIL KONSUM ULIKE RÅSTOFFSLAG I PERIO-
DEN 2014-2018. 
NORSKE OG UTENLANDSKE FARTØY

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild      100 100 100 97 99

Nordsjøsild                  70 97 99 96 70

Makrell                        100 100 100 100 100

Hestmakrell                   95 68 35 34 54

Lodde-Barentshavet 94 66 - - 75

Lodde-Jan Mayen                          32 52 90 89 11

Kolmule                        5 2 0 0 0

Tobis                            0 0 0 2 1

Øyepål                         0 0 0 0 0

Havbrisling                   0 8 2 14 2

Kystbrisling                  100 100 100 100 100

Totalt                           61 53 62 61 54

LEVERT TIL NORSKE SILDEMELFABRIKKER PERI-
ODEN 2014-2018. 
NORSKE OG UTENLANDSKE FARTØYER 
(1000 TONN).  

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild                              1 0 0 14 2

Nordsjøsild 51 5 2 7 56

Makrell                        1 0 0 1 1

Hestmakrell                  1 2 6 5 5

Lodde-Barentshavet                          2 22 - - 29

Lodde-Island/Jan M. 13 7 5 4 18

Kolmule                       241 325 255 265 259

Tobis                            63 92 37 122 66

Øyepål                   15 31 30 15 21

Havbrisling                  8 19 23 9 15

Annet (avskjær o.l.)         5 5 8 6 9

Totalt                          401 508 367 447 479

UTVIKLINGEN I REALISERTE PRISER FOR RÅSTOFF 
TIL MEL/OLJE OMSATT GJENNOM LAGET I PERIO-
DEN 2014-2018 (NOK PR KG)

2014 2015 2016 2017 2018
NVG-sild                     2,66 3,00 2,87 2,63 3,02

Nordsjøsild 2,55 2,95 2,81 2,39 3,64

Makrell                   2,59 2,71 3,24 2,52 3,23

Hestmakrell           2,52 2,58 3,08 2,20 3,01

Lodde-Barentshavet                    1,70 1,71 - - 2,29

Lodde-Island/Jan M 1,80 2,76 3,10 2,38 2,53

Kolmule               1,46 1,91 2,76 1,47 2,16

Tobis                      1,72 2,00 2,97 1,63 2,25

Øyepål              1,73 1,95 2,63 1,59 2,57

Havbrisling               1,98 2,47 2,67 1,91 2,84

Totalt 1,64 1,97 2,77 1,58 2,36

Tallene inkl. alt råstoff omsatt gjennom laget til mel- og 
oljeanvendelse, både norsk og utenlandsk.  Førstehånds 
avskjær, faks og press/kutt er ekskludert.
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PROTOKOLL
Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 24. og 25. mai 2018 på Hotel Quality Edvard Grieg i Bergen under 
ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet kl 09.00 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 var Rolf Larssen.

SAK 2  KONSTITUERING
A) Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader

B) Navneopprop
Navneopprop ble foretatt i henhold til nedenstående liste. 
Gjester ble ikke ropt opp.

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

Majala, Jørn-Oddvar 1
Lundberg, Geir 2
Dahl, Birger H. 3
Andreassen, Ivar 4
Sørheim, Egil 5
Holst, Morten 8
Hepsø, Petter 9
Aasnes, Janne Grethe 10
Stølen, Jan Andre 11
Vik, Knut Arne 12
Smådal, Petter Geir 13
Torvanger, Jan 15
Ringstad, Arne 16
Myklebust, Arve 17
Thu, Tore 18
Møgster, Ole Inge 19
Halstensen, Christian 
Strand

20

Melingen, Lars Johan 21
Eidesvik, Lars Magne 22
Njåstad, Hans Reidar 
- dag 1
Olsen, Ola - dag 2 23
Lie, Per William 
- perm dag 2

24

Taranger, Ingmar 25
Rabben, Sverre 26
Vaage, Tor 28
Vea, Torbjørn 29
Einebærholm, Edvin 30
Meløysund, Einar 31
Gullvik, Håkon 32
Vikten, Per-Roger 33
Bakken, Kjell Bjørnar 34
Larsen, Roger 35
Kristoffersen, Rolf Guttorm 36
Angelsen, Sten 
- perm dag 2

37

Arnøy, Arnfinn 38
Storehaug, Inge 40
Giske, Kåre Jakob 43
Nergård, Odd Marvin 44
Ferkingstad, Albert 45
Røttingen, Johannes S. 46
Heggebø, Kåre 
- perm dag 2

48

Iversen, Olaf - perm dag 2 49
Glesnes, Jarle 50
Jakobsen, Jakob Magnar 51
Troland, Abraham Inge 52
Vedø, Aleksander 
- ank. 1400

53

Klovning, Anders 54

Sævik, Stig Arne 55
Lønning, Ståle 57
Langåker, Steinar 59

GJESTER NR
Pedersen, Veronica 101
Dragset, Rune 102
Melkstavik, Stina 103
Brungot, Lena 104
Slotte, Aril 105
Rørtveit, Asbjørn Warvik 106
Sandberg, Per 107
Larsen, Hermod 108
Monsen, Thord 109
Fallebø, Marit 110
Ingebrigtsen, Kjell 111
Jørgensen, Jan Birger 112
Rånes, Heidi Merethe 113
Stautland, Audun 114
Berfjord, Jonny 115
Rasmussen, Nina 116
Frantsen, Mariann 117
Økland, Ask 118
Instebø, Britt Sæle 119
Jonassen, Steinar 120
Myrvang, Trygve 121
Nygård, Tommy 122
Karlsen, Kenneth 123
Maråk, Rita Naustvik 124
Sperre, Inger-Marie 125
Johansen, Sverre 126
Sele, Jens Victor 127
Dyb, Thomas Jarnes 128
Bjordal-Aven, Ingeborg 129
Michelsen, Aage 130
Østervold, Tor 131

132
Johannesen, Arne 133
Johansen, Jan 134
Vea, Didrik 135
Ludvigsen, Kåre 136
Møgster, Heine 137
Rabben, Øystein 138
Olsen, Ola Christian 139
Maråk, Audun 140
Arvesen, Inger-Anne 141
Guldbrandsen, Synne 143

STYRET
Berntsen, Trond
Garvik, Jonny

Gunnarsen, Jan
Hovden, Rune
Johnsen, Jan-Erik
Lilletvedt, Nina
Nordtun, Bjarte
Troland, Mons Eivind, vara 
for A. Remøy
Roaldsen, Eirin
Svanes, Kjell
Ytterstad, Marius

OBSERVATØR ANSATTE:
Førsund, Bjørg Eva

SALGSUTVALGET:
Garvik, Jonny – (Sitter også 
i styret)
Heggebø, Kåre – (Er også 
Utsending)
Johnsen, Jan-Erik – (Sitter 
også i styret)
Lønning, Svein Atle - (Ved-
tatt som
setteutsending for Helge 
Vikshåland)
Troland, Mons Eivind – 
(Sitter også i styret)

KONTROLLKOMITÉ:
Alvestad, Finn M.
Gullvik, Håkon (Er også 
utsending)
Sørheim, Egil (Er også 
utsending)

NORGES SILDESALGS-
LAGS HJELPEFOND:
Dale, Astrid - utsending 
dag 2 for
Per William Lie

MEKLINGSNEMND:
Riise, Arne
Troland, Abraham Inge (Er 
også
utsending)

ORGANISASJONSUT-
VALGET:
Dahl, Birger H. (Er også 
utsending)
Klovning, Anders (Er også 
utsending)
Bakken, Kjell B. (Er også 
utsending)

MEDLEMMER:
Lokøy, Jonny

REVISOR:
Rasmussen, Tom

JURIDISK RÅDGIVER:
Rieck, Ole

STATENS KONTROL-
LØR:
Rastum, Håkon

SILDINVEST AS:
Brinchmann-Hansen, Erik

CATCHCERTIFICATE SA:
Granberg, Bjørg

ANSATTE
Andersen, Odd Fredrik
Bjånesøy, Roar
Ellingsen, Grete
Furnes, Øyvind
Garvik, Kenneth
Hansen, Jarle A.
Hatland, Tony
Kambestad, Svanhild
Langhelle, Greta
Oen, Roald
Oma, Paul
Torgnes, Knut
Wiborg, Rune

ÅRSMØTE - UTSENDINGER    NR
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C) Godkjenning av saksliste og møteplan 
Vedtak: Saksliste og møteplan godkjennes uten merkna-
der og limes inn i protokollen.

SAKSLISTE

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 
 protokol len
h)  Valg av redaksjonsnemnd

SAK 3  ÅRSMELDING - REGNSKAP - 
 REVISJONSBERETNING - 
 KONTROLLKOMITEENS MELDING 
 FOR 2017

SAK 4  ADMINISTRASJONENS ORIENTERING
 Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma

SAK 5  STATUS I ARBEIDET MED 
 MARKEDSADGANG FOR SJØMAT
 Innledning v/statssekretær Veronica Pedersen

SAK 6  FORSKNING PÅ PELAGISKE BESTANDER
 Innledning v/Aril Slotte - Havforskningsinstituttet

SAK 7  VEDTEKTSENDRINGER

SAK 8  PELAGISKE MARKEDSUTSIKTER
 Innledning v/Asbjørn Warvik Rørtveit – Norges  
 Sjømatråd

SAK 9  FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

SAK 10 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 
 NORGES SILDESALGSLAGS 
 HJELPEFOND 2017

SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG  
 REISEREGULATIV

SAK 12 VALG
a)  Valg av nominasjonskomiteer på kyst
b)  Valg av styremedlemmer
c)  Valg av leder og nestleder til styret

M Ø T E P L A N  for årsmøtet i
Norges Sildesalgslag 2018

Torsdag 24. mai
Kl. 09.00 - 09.30  Åpning

Kl. 09.30 – 10.30  Årsmøtesaker

Kl. 10.30 – 11.00  Administrasjonens 
   orientering
   Innledning v/adm.dir. 
   Paul M. Oma

Kl. 11.00 – 12.00  Status i arbeidet med 
   markedsadgang for sjømat
   Innledning v/statssekretær 
   Veronica Pedersen

Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00  Forskning på 
   pelagiske bestander
   Innledning v/Aril Slotte - 
   Havforskningsinstituttet

Kl. 14.00 - 1600  Årsmøtesaker - 
   Herunder Vedtektsendringer

Kl. 16.00   Gruppemøter

Kl. 19.00   Festmiddag

Fredag 25. mai
Kl. 09.00 – 10.00  Pelagiske markedsutsikter
   Innledning v/ Asbjørn Warvik  
   Rørtveit – Norges Sjømatråd

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
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FORRETNINGSORDEN
1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets 
medlemmer,    kontrollkomiteens medlemmer, repre-
sentanter 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 sam-
me sak. Ut over dette kan administrerende direktør og 
forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende bemerk-
ninger. 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 under-
tegnet av forslagsstiller. Når strek er satt, kan ikke for-
slag settes frem eller trekkes tilbake.

5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med min-
dre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, 
eller når minst 10 utsendinger forlanger det, foregår av-
stemmingen 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 avgit-
te stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, 
foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd 
høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrek-
ning.

7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet.

8. Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den opp-
satte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte el-
ler 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 utsen-
dinger.

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

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

13. Mobiltelefoner skal settes i lydløs under møtet.

E) Valg av lønnsnemnd
Vedtak: Til lønnsnemnda velges:

1. Arnfinn Arnøy
2. Ståle Lønning
3. Janne Grethe Strand Aasnes
4. Sverre Rabben

Arnfinn Arnøy velges som lønnsnemndas leder.
Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær

F) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen
Vedtak: Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og 
Grete Ellingsen.

G) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Albert 
Ferkingstad og Geir Lundberg til å underskrive protokol-
len

H) Valg av redaksjonsnemnd
Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges:

1. Arne Ringstad
2. Einar Helge Meløysund
3. Abraham Inge Troland
4. Geir Lundberg

Geir Lundberg velges som redaksjonsnemndas leder
Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær

Valg av settevaraordfører
Vedtak: Kåre Heggebø ble valgt som settevaraordfører 
for Geir Stuve Rommetveit som hadde forfall

SAK 3 ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONS 
 BERETNING, KONTROLLKOMITEENS  
 MELDING FOR NORGES SILDESALGS-
LAG
Årsmeldingen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt.
Øyvind Furnes la frem hovedtall fra regnskapet.
Revisors beretning ble gjennomgått av revisor Tom Ras-
mussen fra KPMG.

Kontrollkomiteens leder Finn Alvestad refererte kontroll-
komiteens beretning.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

1.  Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2017 som  
 Norges Sildesalgslags regnskap for 2017. 
Årets   overskudd disponeres slik:
 Overført til annen egenkapital kr 8.167.000,-
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2.  Årsmøtet tar konsernregnskapet 2017, 
 årsmeldingen 2017 og revisors beretning 2017  
 til etterretning.

3.  Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 
2017   til etterretning.

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.

SAK 4 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING  
 OM LAGETS VIRKSOMHET HITTIL I ÅR
Innledning ved Paul Oma.

Styrets forslag ble referert slik:
Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets 
virksomhet hittil i år til etterretning.

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag

SAK 5 STATUS I ARBEIDET MED 
 MARKEDSADGANG
Innledning ved statssekretær Veronica Isabell Peder-
sen.

Styrets forslag ble referert slik:
Styret foreslår at årsmøtet gjør følgende vedtak:
«Årsmøtet i Norges Sildesalgslag tar innledningen fra 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) v/ Statssekre-
tær Veronica Pedersen til orientering.

Årsmøtet har merket seg at statsministeren, fiskerimi-
nisteren og flere andre statsråder i ulike sammenhenger 
understreker viktigheten av frihandel for Norge. Års-
møtet merker seg også den positive innsats de samme 
statsråder gjør for å fremme frihandel for sjømat i forbin-
delse med besøk i ulike land som utgjør viktige marke-
der for norsk sjømat.

Årsmøtet er tilfreds med at situasjonen mellom Norge 
og Kina gjør at relasjonene mellom landene kan nor-
maliseres og at dette snart også vil gjenspeile seg hva 
gjelder handel og særlig frihandel med sjømat. Årsmøtet 
ber NFD om ikke å glemme de spørsmål som må avkla-
res mellom Norge og Kina om eksport av fiskemel og 
fiskeolje slik at det åpnes for normal handel med disse 
produktene fra Norge slik det eksempelvis er fra våre 
viktigste konkurrentland Peru, EU, Færøyene og Island 
til Kina.

Norges Sildesalgslag har i ulike sammenhenger etter-
lyst et større engasjement fra regjeringen i arbeidet med 
frihandel for fisk inn i det viktige EU markedet, og Års-
møtet vil understreke viktigheten av dette arbeidet for 
norsk sjømat, ikke minst for pelagiske arter. I denne 
sammenheng må også nevnes arbeidet som må gjøres 
for å sikre norske interesser, inklusiv frihandel med Stor-
britannia, i forbindelse med Brexit.

Etter det Årsmøtet i Norges Sildesalgslag er kjent med, 

er Norge nå bak EU, Færøyene og Island i arbeidet med 
frihandelsavtaler med Japan. Om så er tilfelle er dette 
særlig bekymringsfullt sett i sammenheng med den sto-
re betydningen dette markedet har for lodde og makrell 
som eksporteres fra Norge.

(1) Årsmøtet viser til at eksporten av sild, makrell og 
lodde til Russland stoppet opp som følge av gjensidige 
sanksjoner i forbindelse med spørsmål som ligger uten-
for de handels- og fiskeripolitiske. Norges Sildesalgslag 
ber likevel norske myndigheter om å opprettholde dialo-
gen med Russland i håp om at forholdene før eller se-
nere kan normalisere seg og gi grunnlag for at handelen 
med fisk mellom Norge og Russland kan gjenopptas.

Årsmøtet vil understreke at Norges Sildesalgslag for-
venter at regjeringen tar på alvor de synspunkt som 
norsk sjømatnæring i felleskap fremmer gjennom Sjø-
matalliansen, hvor ikke bare enkeltmarkeder har fokus, 
men også arbeidet for en ny WTO-avtale med vesentlig 
bedre rammebetingelser for sjømat.

Årsmøtet beklager sterkt at fiskeriministeren har redu-
sert markedsavgiften for pelagisk fisk til 0,3 %. Dette be-
tyr at det er minimalt med ressurser til å drive markeds-
arbeid for pelagisk fisk fra og med 2019. Sjømatrådets 
arbeid er veldig viktig for pelagisk næring, spesielt i den 
situasjonen vi har i dag med utestengelse fra det russis-
ke markedet. Sildelaget har derfor krevd at avgiften set-
tes opp igjen til 0,75 %, noe som både Norges Fiskarlag 
og Pelagisk Forening har sluttet seg til og som er på nivå 
med det som gjelder i hvitfisksektoren.

Årsmøtet vil understreke viktigheten av at Norges Silde-
salgslag engasjerer seg i handelspolitiske spørsmål da 
dette i vesentlig grad har betydning for fiskernes inntje-
ning som første ledd i verdikjeden fra råvare til forbru-
ker.»

Einar Helge Meløysund fremmet følgende endringsfor-
slag:

(1) «ber likevel» erstattes med «krever at» 
 «i håp om at forholdene før eller senere kan 
 normalisere seg» erstattes med «slik at 
 forholdene raskt kan normalisere seg»

Tilleggspunkt:
Årsmøtet ber styret jobbe for å skaffe Sildelaget tillatelse 
til å kunne omsette størje.

Einar Helge Meløysund (sign.)

Styret sluttet seg enstemmig til at Meløysunds forslag 
ble lagt til og tatt inn i det opprinnelige.

Vedtak: Årsmøtet vedtar så forslaget enstemmig.

Lunsj kl. 12.15 – 13.15 
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SAK 6 FORSKNING PÅ PELAGISKE 
 BESTANDER
Aril Slotte fra Havforskningsinstituttet innledet i saken.
Styrets forslag til vedtak ble referert slik:
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
«Årsmøtet tar innledningen fra 
Havforskningsinstituttet v/ Aril Slotte til orientering.

Årsmøtet registrerer at kvotesituasjonen for de viktigste 
pelagiske artene svinger relativt mye fra år til år. De to 
viktigste artene i verdiskapningsmessig forstand i pela-
gisk sektor, makrell og nvg-sild, er gode eksempler på 
dette.

De store svingningene blir svært dramatiske om de ikke 
er fundert på best mulig eller reell kunnskap om bestan-
dene. De årlige kvoterådene kan da bli gitt på sviktende 
eller feilaktig grunnlag, med de konsekvenser dette kan 
gi for fiskerne på den ene siden og for industrien på den 
andre siden. I dette ligger det at næringsaktivitet, inntek-
ter og verdiskapning kan gå tapt med grunnlag i at «vi 
ikke vet».

Det er derfor helt avgjørende at havforskningen til en-
hver tid har fokus på å utvikle metoder/modeller for 
bestandsestimering og årlige kvoteråd slik at disse blir 
mest mulig pålitelige. Årsmøtet vil også peke på at det 
er viktig å tenke annerledes og være nyskapende slik at 
ikke vanskelighetsgraden med å fristille seg fra etablert 
metodikk/tenkning legger føringer på fremtidig utvikling. 
Det vises her til diskusjoner om forvaltningsmodeller og 
referansepunkter for eksempelvis nvg-sild. Det er åpen-
bart at disse grenseverdiene legger viktige premisser for 
bestandsvurderingene og kvoterådene og således blir 
dette sentrale tema.

Det er for øvrig ingen hemmelighet at forskernes model-
ler er svært kompliserte og krevende, og at etterprøving 
av at alt er gjort riktig er en utfordring. Dette har vi blant 
annet fått demonstrert til fulle med henvisning til kvote-
rådene på nvg-sild for 2017 og 2018. Årsmøtet vil derfor 
spesielt be om at modellene for bestandsestimering og 
kvoteråd forsøkes forenklet (i dette ligger det at usikker-
het må reduseres til et minimum), og at kvalitetssikrings-
rutinene styrkes slik at en for fremtiden unngår å komme 
i situasjoner som vi har hatt for nvg-sild.

Årsmøtet vil også trekke frem at tiltak for å stabilisere de 
årlige kvotene fra år til år (stabilitetsklausuler) er svært 
viktige bidrag for en mest mulig bærekraftig utvikling av 
bestandene. Slike tiltak kan beskytte bestandene enten 
forskerne overestimerer bestandene og tilrår store kvo-
teøkninger eller de underestimerer bestandene og tilrår 
store kvotereduksjoner. I tillegg til at slike klausuler bi-
drar til at variasjonene i de årlige kvotene reduseres og 
at potensiell usikkerhet knyttet til store endringer i kvote-
rådene reduseres, vil slike tiltak også bidra til å utjevne 

tilførslene til industrien og markedene mellom år og så-
ledes bidra til større stabilitet for både fiskere, industri og 
markedsaktører.

Årsmøtet ber også om at havforskningen utreder en end-
ring av eksisterende kvotefleksibilitet på 10% (altså at 
det kan settes igjen inntil 10% av årets kvote til
neste år eller at en kan fiske 10% av neste års kvote i år). 

Dette gjelder for nvg-sild, makrell, nordsjøsild og kolmu-
le. Årsmøtet vil konkret be om at en utreder en endring til 
at en fortsatt kan fiske 10% av neste års kvote i år, men 
der en i tillegg utvider muligheten til å sette igjen kvote fra 
et år til det neste fra 10% til 20%. Norges Sildesalgslag 
vil i denne sammenheng spesielt henlede oppmerksom-
heten mot situasjoner der større kvotereduksjoner fra ett 
år til det neste fører til relativt store endringer i tilførsels-
situasjonen fra ett år til det neste. Det er derfor årsmøtet 
sitt standpunkt at det i alminnelighet må kunne åpnes for 
utvidelse av overføringsadgangen. Dette vil kunne være 
hensiktsmessig av mange grunner, blant annet vil et slikt 
tiltak kunne opprettholde jevnere aktivitet på fisker/kjø-
persiden fra år til år samt bidra positivt i år der markede-
ne ikke er i stand til å absorbere høye fangstvolumer. Å 
øke kvotefleks til 20 % vil være gunstig også mht. størrel-
sen på gytebestanden og størrelsessammensetningen i 
fangstene. Det vil dermed bidra positivt til den biologiske 
situasjonen i havet.

Årsmøtet ber særskilt om at det for fremtidige år blir gjen-
nomført gytetokt i forbindelse med at lodde i Barentsha-
vet er på vei til gytefeltene i februar/mars. Årsmøtet ser 
svært negativt på at forskningen velger bort en tettere 
oppfølging av dette fiskeriet. Gytefeltstokt vil bidra til 
merkunnskap om bestanden og således gi bedre faglig 
grunnlag for de årlige kvotefastsettelser. Dette kan også 
gi økt næringsaktivitet og verdiskaping for ressursen.

Årsmøtet har merket seg at kystbrisling nå er blitt gjort 
til gjenstand for en svært detaljert regulering fra myndig-
hetenes side. Rådgivningen er relativ unik og særegen i 
internasjonal målestokk. Årsmøtet vil derfor henstille HI, 
som er leverandør av de årlige kvoterådene, om å ha en 
god og tett dialog med de aktuelle næringsaktørene om 
utvikling av modell/metode for fastsettelse av de årlige 
rådene.

Årsmøtet mener at i alminnelighet må marin havforskning 
vært et høyt prioritert satsningsområde fremover. Norge 
er en stormakt i fiskerisammenheng og vi må også vise 
dette på havforskningsområdet. For Norge er det helt 
avgjørende at vi har nødvendig kunnskap om de viktige 
og verdifulle pelagiske fiskebestandene. I verste fall kan 
altså store verdier gå tapt for Norge som følge av man-
glende eller mangelfull forskning.»

Endelig vedtak i saken ble utsatt til senere i møtet.
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SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER
Paul Oma innledet i saken og gjennomgikk vedtekt-
sendringene i møtet i henhold til styrets forslag slik:

VEDTEKTSENDRINGER
Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak :

§§ 9.1. og 9.2. endres fra :
§ 9. ÅRSMØTET
9.1 Medlemmene representeres ved valgte 
 utsendinger på årsmøtet.

 Årsmøtet består av 60 utsendinger. For 
 ringnot- og trålgruppen skal det velges 2 
 personlige varautsendinger for hver utsending.  
 For kystgruppen skal det velges varautsendin- 
 ger i rekkefølge innen hver region. (jfr § 9.5)

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik:

Konsesjonspliktig ringnot
(inkl. kolmule trål) 29 hvorav 10 mann-

skapsmedlemmer
Trål
(ekskl. kolmuletrål) 9 hvorav 3 mannskaps-

medlemmer

Kystfiskere 22
hvorav fortrinnvis 8 

mannskapsmedlem-
mer

Med mannskapsmedlem i disse bestemmelser menes 
en person som helt eller delvis er avlønnet med andel 
av fangstinntekter og/eller hyre og som ikke har eierin-
teresser i trål- eller ringnotfartøy.

Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Val-
ginstruksen (pkt. 9.7)

§§ 9.1. og 9.2. endres til :
§ 9. ÅRSMØTET
9.1 Medlemmene representeres ved valgte 
 utsendinger på årsmøtet.

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For ringnotgruppen 
skal det velges 2 personlige varautsendinger for hver 
utsending. For trålgruppen skal det velges varautsen-
dinger i rekkefølge. For kystgruppen skal det velges 
varautsendinger i rekkefølge innen hver region (jfr § 9.5)

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik:

Konsesjonspliktig ringnot
(inkl. kolmule trål)

Med to personlige varautsendinger 
for hver utsending. s

29 hvorav 10 mann-
skapsmedlemmer

Trål
(ekskl. kolmuletrål)

Varautsendinger

9

9

hvorav 3 mannskaps-
medlemmer

3 for mannskap

Kystfiskere

Varautsendinger

22

22

hvorav fortrinnvis 8 
mannskapsmedlem-

mer

hvorav fortrinnvis 8 
for mannskap

 
Med mannskapsmedlem i disse bestemmelser menes 
en person som helt eller delvis er avlønnet med andel 
av fangstinntekter og/eller hyre og som ikke har eierin-
teresser i trål- eller ringnotfartøy.

Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold til Val-
ginstruksen (pkt. 9.7)

§ 9.4.2. endres fra :
9.4.2. Mannskapsutsendinger
 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen 
 valgdistrikter som fastsettesav styret. 
 
Valg av utsendinger og 2 varautsendinger pr utsending 
skjer i to trinn:

1. Nominering av en kandidat pr fartøy:

Mannskap på medlemsfartøy som helt eller delvis er 
lønnet med andel i fangsten og/eller hyre, peker ut en 
kandidat for hvert medlemsfartøy.

Også i valgdistrikt med få fartøy skal det foretas et 
tilstrekkelig antall nominasjoner til å fylle plassene for 
utsendinger og varautsendinger.  

2. Når listen over nominerte utsendinger fra hvert 
valgdistrikt er klar, legges den ut på lagets nettside 
for stemmegivning blant samtlige stemmeberettigede 
mannskapsmedlemmer i vedkommende distrikt. 
 
Utsendinger fra det avgående årsmøtet er valgbare hvis 
de ellers fyller vilkårene i §7.
 
Valg gjennomføres i henhold til Valginstruksen (pkt 9.7).

§ 9.4.2. endres til :
9.4.2. Mannskapsutsendinger
 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen 
 valgdistrikter som fastsettes av styret. 

Valg av utsendinger og varautsendinger skjer i to trinn:

1. Nominering av en kandidat pr fartøy:

Mannskap på medlemsfartøy som helt eller delvis er 
lønnet med andel i fangsten og/eller hyre, peker ut en 
kandidat for hvert medlemsfartøy. Også i valgdistrikt 
med få fartøy skal det foretas et tilstrekkelig antall nomi-
nasjoner til å fylle plassene for utsendinger og varaut-
sendinger.  
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2. Når listen over nominerte utsendinger fra hvert valg-
distrikt er klar, legges den ut på lagets nettside for stem-
megivning blant samtlige stemmeberettigede mann-
skapsmedlemmer i vedkommende distrikt. Utsendinger 
fra det avgående årsmøtet er valgbare hvis de ellers fyl-
ler vilkårene i §7.

Valg gjennomføres i henhold til Valginstruksen (pkt 9.7).

§ 9.7 endres fra:
9.7. Generelle bestemmelser:
 Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstå-
ende utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til 
vurdering av årsmøtet.

Utsendingene med 2 personlige varautsendinger velges 
for 3 år om gangen.  
 
Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn 
som statistisk materiale en periode på de to siste år reg-
net fra 30/9 i det år da valget skjer, se § 7.

Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruksen”) for 
gjennomføring av valg, herunder for når valg skal være 
gjennomført, kontroll av innmeldte valgresultater mv. 

§ 9.7 endres til :
9.7. Generelle bestemmelser:
 Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstå-
ende utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til 
vurdering av årsmøtet.

Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år om gan-
gen.  

Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn 
som statistisk materiale en periode på de to siste år reg-
net fra 30/9 i det år da valget skjer, se § 7.

Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruksen”) for 
gjennomføring av valg, herunder for når valg skal være 
gjennomført, kontroll av innmeldte valgresultater mv. 

§12 endres fra :
§ 12. VALG AV STYRE.
Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11  medlemmer 
velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte.

Årsmøtet velger styremedlemmene slik:

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5 hvorav 1 mannskapsmedlem
Trål (ekskl. kolmuletrål) 2  hvorav 1 mannskapsmedlem
Kystfiskere 4 hvorav fortrinnsvis 1 mann-

skapsmedlem

Årsmøtet velger 2 personlige varamedlemmer for sam-
me tidsrom som for styremedlemmene.

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 
medlemmer som er valgt av årsmøtet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig 
gjelder valgene for 2 år.  

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang 
ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 
for kystfiskere.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.
Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier.

§12 endres til :
§ 12. VALG AV STYRE
Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11  medlemmer 
velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte.
Årsmøtet velger styremedlemmene slik:

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5 hvorav 1 mannskapsmedlem
Trål (ekskl. kolmuletrål) 2  hvorav 1 mannskapsmedlem
Kystfiskere 4 hvorav fortrinnsvis 1 mann-

skapsmedlem

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge 
slik:

Ringnot eiere (inkl.kolmuletrål) 6
Ringnot mannskap 3
Trål (ekskl. kolmuletrål) 4 (2 mannskapsmedlem)
Kystfiskere 4 (1 mannskapsmedlem)

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 
medlemmer som er valgt av årsmøtet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig 
gjelder valgene for 2 år.  

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang 
ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 
for kystfiskere.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier.

Årsmøtet vedtok gruppemøte fra kl. 14.50 og møtet ble 
satt igjen kl. 15.50.
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SAK 6  FORSKNING PÅ PELAGISKE RESSURSER  
 – forts. behandling
Kystgruppen ønsket å fremme endrings- og tilleggsfor-
slag og årsmøtet vedtok utsettelse i sluttbehandlingen i 
saken.

SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER – forts. behandling
Trålgruppen fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 9.2 Trål
Varautsendinger 10
                               (9)

hvorav 4 for mannskap
             (3)

Pkt. 12 Styret
Varamedlemmer 6
                               (4)

hvorav 3 mannskapsmedl.
             (2)

Stig Arne Sævik (sign.)

Vedtak i saken ble utsatt til møtets 2. dag og møtet ble 
hevet kl. 16.05.

Møtet ble satt kl. 09.00 25.mai

Vedtak: Jarle Glesnes ble valgt til settvaraordfører for 25. 
mai. 

SAK 8 PELAGISKE MARKEDSUTSIKTER 
Innledning ved Asbjørn Warvik Rørtveit fra Norges Sjø-
matråd.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

«Årsmøtet tar innledningen fra Norges Sjømatråd v/ As-
bjørn Warvik Rørtveit til orientering.

Årsmøtet i Norges Sildesalgslag merker seg at reduksjo-
nen i eksportavgift for pelagisk fisk fra 0,75% til 0,30% 
vil gi urovekkende lite midler til markedsinnsats gjennom 
Sjømatrådet for pelagisk fisk i 2019.

Pelagiske arter eksporterer i hovedsak lite bearbeidet fra 
Norge. Årsmøtet ser det derfor som særdeles viktig at 
det drives generisk markedsføring for fisk hvor norske 
produsenter i liten grad har ferdigvarer som de selv kan 
profilere i markedene.

Det er Årsmøtets oppfatning at «Seafood from Norway» 
er blitt et begrep og et merke som både importører og 
forbrukere i de ulike pelagiske markeder forbinder med 
kvalitet og bærekraftig forvaltning. Årsmøtet beklager 
sterkt at Regjeringen ikke vil bidra til at næringen gjen-
nom Sjømatrådet kan fortsette sitt arbeid for å fremme 
norsk pelagisk fisk i ulike land. I en situasjon hvor det 
viktige russiske markedet er falt ut, grunnet andre poli-
tiske hensyn enn handelspolitiske, burde det ikke vært 
noe spørsmål om å styrke innsatsen for norsk pelagisk i 
alternative markeder.

Årsmøtet i Norges Sildesalgslag ber Regjeringen om-
gående om å heve eksportavgiften for pelagisk fisk til 
0,75% slik at Norges Sjømatråd i 2019 har midler til sin 
markedsinnsats for pelagisk minimum på dagens nivå. 
For all annen villfisk enn pelagisk er avgiften opprettholdt 
på 0,75 %.

Dersom Regjeringen ikke finner å etterkomme anmod-
ningen ber Årsmøtet Styret i Norges Sildesalgslag om å 
vurdere hvordan laget i samarbeid med Sjømatrådet og 
interesserte eksportører kan bidra til å opprettholde det 
generiske markedsarbeidet for pelagisk fisk. Innsatsen 
fra Norges Sildesalgslag må skje i samarbeid med Nor-
ges Sjømatråd, norske eksportører og de ulike ledd i kje-
dene fra produsenter til forbrukerne i aktuelle markeder.
Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.

SAK 6 FORSKNING PÅ PELAGISKE BESTAN-
DER – forts. behandling
Kystgruppen ved Kjell Bjørnar Bakken og Einar Helge 
Meløysund fremmet endrings- og tilleggsforslag som ble 
referert slik:

«Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet v/ 
Aril Slotte til orientering.

(Endringsforslagene er uthevet)
(1) Årsmøtet registrerer at anbefalingen for de viktigste 
pelagiske artene svinger relativt mye fra år til år. De to 
viktigste artene i verdiskapningsmessig forstand i pela-
gisk sektor, makrell og nvg-sild, er gode eksempler på 
dette.

De store svingningene blir svært dramatiske om de ikke 
er fundert på best mulig eller reell kunnskap om bestan-
dene. De årlige kvoterådene kan da bli gitt på sviktende 
eller feilaktig grunnlag, med de konsekvenser dette kan 
gi for fiskerne på den ene siden og for industrien på den 
andre siden. I dette ligger det at næringsaktivitet, inntek-
ter og verdiskapning kan gå tapt med grunnlag i at «vi 
ikke vet».

Det er derfor helt avgjørende at havforskningen til en-
hver tid har fokus på å utvikle metoder/modeller for 
bestandsestimering og årlige kvoteråd slik at disse blir 
mest mulig pålitelige. Årsmøtet vil også peke på at det 
er viktig å tenke annerledes og være nyskapende slik at 
ikke vanskelighetsgraden med å fristille seg fra etablert 
metodikk/tenkning legger føringer på fremtidig utvikling. 
Det vises her til diskusjoner om forvaltningsmodeller og 
referansepunkter for eksempelvis nvg-sild. Det er åpen-
bart at disse grenseverdiene legger viktige premisser for 
bestandsvurderingene og kvoterådene og således blir 
dette sentrale tema.

Det er for øvrig ingen hemmelighet at forskernes model-
ler er svært kompliserte og krevende, og at etterprøving 
av at alt er gjort riktig er en utfordring. Dette har vi blant 
annet fått demonstrert til fulle med henvisning til kvote-
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rådene på nvg-sild for 2017 og 2018. Årsmøtet vil derfor 
spesielt be om at modellene for bestandsestimering og 
kvoteråd forsøkes forenklet (i dette ligger det at usikker-
het må reduseres til et minimum), og at kvalitetssikrings-
rutinene styrkes slik at en for fremtiden unngår å komme 
i situasjoner som vi har hatt for nvg-sild.

Årsmøtet vil også trekke frem at tiltak for å stabilisere de 
årlige kvotene fra år til år (stabilitetsklausuler) er svært 
viktige bidrag for en mest mulig bærekraftig utvikling av 
bestandene. Slike tiltak kan beskytte bestandene enten 
forskerne overestimerer bestandene og tilrår store kvo-
teøkninger eller de underestimerer bestandene og tilrår 
store kvotereduksjoner. I tillegg til at slike klausuler bi-
drar til at variasjonene i de årlige kvotene reduseres og 
at potensiell usikkerhet knyttet til store endringer i kvote-
rådene reduseres, vil slike tiltak også bidra til å utjevne 
tilførslene til industrien og markedene mellom år og så-
ledes bidra til større stabilitet for både fiskere, industri og 
markedsaktører. (2) Årsmøtet mener derfor at 20% bør 
være en slik grense.

Årsmøtet ber også om at havforskningen utreder en end-
ring av eksisterende kvotefleksibilitet på 10% (altså at 
det kan settes igjen inntil 10% av årets kvote til neste år 
eller at en kan fiske 10% av neste års kvote i år). Dette 
gjelder for nvg-sild, makrell, nordsjøsild og kolmule. Års-
møtet vil konkret be om at en utreder en endring til at en 
fortsatt kan fiske 10% av neste års kvote i år, men der 
en i tillegg utvider muligheten til å sette igjen kvote fra et 
år til det neste fra 10% til 20%. Norges Sildesalgslag vil 
i denne sammenheng spesielt henlede oppmerksomhe-
ten mot situasjoner der større kvotereduksjoner fra ett år 
til det neste fører til relativt store endringer i tilførselssi-
tuasjonen fra ett år til det neste. Det er derfor årsmøtet 
sitt standpunkt at det i alminnelighet må kunne åpnes for 
utvidelse av overføringsadgangen. Dette vil kunne være 
hensiktsmessig av mange grunner, blant annet vil et slikt 
tiltak kunne opprettholde jevnere aktivitet på fisker/kjø-
persiden fra år til år samt bidra positivt i år der markede-
ne ikke er i stand til å absorbere høye fangstvolumer. Å 
øke kvotefleks til 20 % vil være gunstig også mht. størrel-
sen på gytebestanden og størrelsessammensetningen i 
fangstene. Det vil dermed bidra positivt til den biologiske 
situasjonen i havet.

Årsmøtet ber særskilt om at det for fremtidige år blir gjen-
nomført gytetokt i forbindelse med at lodde i Barentsha-
vet er på vei til, og på, gytefeltene i februar/mars. Års-
møtet ser svært negativt på at forskningen velger bort en 
tettere oppfølging av dette fiskeriet. Gytefeltstokt vil bidra 
til merkunnskap om bestanden og således gi bedre faglig 
grunnlag for de årlige kvotefastsettelser. Dette kan også 
gi økt næringsaktivitet og verdiskaping for ressursen. (3) 
Vil i den forbindelse vise til hvordan Island forvalter 
sin loddebestand.

Årsmøtet har merket seg at kystbrisling nå er blitt gjort 
til gjenstand for en svært detaljert regulering fra myndig-

hetenes side. Rådgivningen er relativ unik og særegen i 
internasjonal målestokk. Årsmøtet vil derfor henstille HI, 
som er leverandør av de årlige kvoterådene, om å ha en 
god og tett dialog med de aktuelle næringsaktørene om 
utvikling av modell/metode for fastsettelse av de årlige 
rådene.

Årsmøtet mener at i alminnelighet må marin havforskning 
vært et høyt prioritert satsningsområde fremover. Norge 
er en stormakt i fiskerisammenheng og vi må også vise 
dette på havforskningsområdet. For Norge er det helt 
avgjørende at vi har nødvendig kunnskap om de viktige 
og verdifulle pelagiske fiskebestandene. I verste fall kan 
altså store verdier gå tapt for Norge som følge av man-
glende eller mangelfull forskning.»

Nytt pkt. 4: Årsmøtet mener at det er svært bekym-
ringsfullt at det observeres så lite rødåte på kysten. 
Likeså at mageinnholdet i makrell og sild ikke inne-
holder rødåte. En ser også med stor bekymring på 
bruk av lusemiddel i oppdrettsnæringa og rødåtetrå-
ling på kysten. Årsmøtet har også klare indikasjoner 
på uønsket bifangst av yngel i rødåtetrålingen. På 
denne bakgrunn ber årsmøtet om økt fokus fra Hav-
forskningsinstituttet på rødåtas tilstedeværelse på 
kysten.

Tilleggslinje til siste avsnitt på side 2:

«Årsmøtet vil også presisere viktigheten av at be-
standenes ytterpunkter i utbredelse kartlegges bed-
re.

Nytt pkt. 5: Årsmøtet er av den formening at bestan-
den av knølhval og andre hvalarter er blitt meget 
stor.	Så	stor	at	den	vanskeliggjør	fisket	etter	NVG-s-
ild. Årsmøtet er opptatt av at det er ei bærekraftig 
høsting av ressursen i havet - også hval.

Kjell Bakken (sign.)          Einar Helge Meløysund (sign.)

Det ble votert over siste avsnitt (pkt. 5) og årsmøtet ved-
tok med overvekt å la det stå. Årsmøtet godkjente så en-
stemmig vedtaket inkludert endrings- og tilleggsforslag.

SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER – forts. behandling
Ringnotgruppen fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra ringnot i sak 7:

2. setning 9.1

For ringnotgruppen skal det velges varamedlemmer i nu-
merisk rekkefølge innen hvert valgdistrikt.

9.2
Konsesjonspliktig ringnot 29, hvorav 10 mannskapsmed-
lemmer.
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Varautsendinger 58, hvorav 20 mannskapsmedlemmer.

Marius Ytterstad (sign.)

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer inkludert for-
slaget fra trålgruppen ved Stig Arne Sævik og ringnot-
gruppen ved Marius Ytterstad ble enstemmig vedtatt.

Pause for gruppemøte fra kl 10.15.

Møtet ble satt igjen 10.50

SAK 9 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET
Øyvind Furnes innledet i saken.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:
For kommende årsmøteperiode 2018/2019 fastsettes 
følgende bestemmelser vedrørende avgift til Norges Sil-
desalgslag:

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omset-
ningen skal det av respektive omsetningsbeløp beregnes 
en avgift. Slik avgift beregnes imidlertid ikke av offentlige 
støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen.

a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bul-
kført 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 like-
vel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk 
vare levert i Norge.

Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.

SAK 10 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR
NORGES SILDESALGSLAGS HJELPEFOND 2017
Astrid Dale gjennomgikk regnskap og årsmelding for 
Hjelpefondet.

Styrets forslag ble referert slik:

Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Silde-
salgslags Hjelpefond 2017 til orientering.

Vedtak ble gjort i samsvar med forslag.

SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG 
REGULATIV
Arnfinn Arnøy gjennomgikk Innstilling fra lønnsnemnda 
slik:

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 
2018

A. HONORAR FOR PERIODEN 2017/2018
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 medlem-

mer 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 vedrø-
rende brislingomsetningen, honoreres for nærmere do-
kumenterte oppdrag med kr 11.900.

B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2018
Det foreslås gitt kr. 3.500 til hver av årsmøtets sekretæ-
rer for arbeidet under dette årsmøtet.

C. REGULATIV
Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sil-
desalgslags tjeneste i perioden 2017/18:

1. Reisegodtgjørelse.
Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillits-
menn og tidligere tillitsmenn.

For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godt-
gjørelsen 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 gjel-
dende 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 
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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, til-
litsmenn og tidligere tillitsmenn.

Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal 
fremlegges). Diett-/daggodtgjørelse og ”nattillegg” godt-
gjøres etter de satser og de regler som til enhver tid gjel-
der 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 dag-
godtgjørelse 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 ekstrarei-
sen 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 re-
gler som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. 
Denne godtgjørelsen gjelder således ikke funksjonærer 
eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til dirige-
rings-/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av la-
get. Dersom reisen medfører fravær mindre enn en hel 
dag avreise- eller hjemkomstdagen, men arbeidsfortje-
neste er tapt for hele dagen, kan det likevel ytes dag-
godtgjørelse, 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, 25. mai 2018
LØNNSNEMNDA

Arnfinn Arnøy (sign.)                             
Ståle Lønning (sign.)
Sverre Rabben (sign.)                        
Janne Grethe Strand Aasnes (sign.)

SAK 12 VALG
Arve Myklebust refererte valgnemndas forslag slik:

a) Valg av nominasjonskomiteer på kyst – 3 personer 
pr region

Region Nord-Norge (Finmark, Troms og Nordland)
Edvin Einebærholm Børge Arvesen Morten Ingebrigtsen

Region Midt-Norge (Trønderlagsfylkene, Møre & Roms-
dal og Sogn & Fjordane)
Øyving Stokke Arnfinn Arnøy Helge Norheim

Region Sør-Norge (Fra og med Hordaland til Svenske-
grensen)
Jakob M. Jakobsen Jacob Ferkingstad Ola Mosberg

b) Valg av styremedlemmer (for 2 år)
På valg styremedlemmer: Innstilles til valg:
1. Jonny Garvik 1.Gjenvalg
2. Eirin Roaldsen 2.Gjenvalg

Varamedlemmer 
Eiere:

Varamedlemmer på valg
eiere (for ett år):

Olav O. Østervold jr. 1. Petter Geir Smådal
Gunhild Lie Skålevik 2. Gunhild Lie Skålevik
Arne Birkeland 3. Birger Dahl jr.
Hans Reidar Njåstad 4. Solveig Strand
Birger Dahl jr 5. Ola Christian Olsen
Jørn Oddvar Majala 6. Jørn Oddvar Majala
Rita Chr Sævik
Petter Geir Smådal

Mannskap:
Mons Eivind Troland 1. Morten Holst
Arve Myklebust 2. Arve Myklebust

3. Tor Håkon Vaage

Trål styremedlem: Innstilles til valg:
1.Bjarte Nordtun Gjenvalg

Varamedlemmer: Varamedlemmer på valg
eiere (for ett år):

Stig Arne Sævik 1. Stig Arne Sævik
Ståle Lønning 2. Ståle Lønning
Kenneth Dahl 3. Abraham Inge Troland
Jan Ove Fylkesnes

Varamedlemmer på valg
mannskap (for ett år):
1. Kenneth Dahl
2. Jan Ove Fylkesnes
3. Lars Erik Hopmark
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Kyst styremedlem Innstilles til valg:
1. Trond Berntsen Gjenvalg
2. Rune Hovden Gjenvalg

Varamedlemmer: Varamedlemmer på valg
(for ett år):

Rolf Guttorm Kristoffersen 1. Jan Petter Børresen - 
Mannskap

Roger Larsen 2. Albert Ferkingstad
Albert Ferkingstad 3. Rolf Guttorm Kristoffersen
Øyvind Stokke 4. Olav Fredriksen
Sigvald Berntsen 5. Ola Christian Olsen
Olav Fredriksen 6. Jørn Oddvar Majala
Jakob M Jakobsen
Alf Ulland

c) Valg av leder og nestleder til styret (1 år)
På valg Innstilles til valg:
Jan-Erik Johnsen, nestleder Gjenvalg
Jonny Garvik, styreleder Gjenvalg

Bergen, 25. mai 2018
VALGNEMNDA

Arve Myklebust (sign.)     
Petter Geir Smådal (sign.)
Anders Klovning (sign.)     
Edvin Einebærholm (sign.)

Valg ble gjennomgått punkt for punkt. 

Alle valg ble enstemmig valgt i henhold til innstilling.

Jonny Garvik takket for gjenvalg.

Protokollen ble godkjent.

Møtet ble hevet kl. 11.40

Bergen, 25. mai 2018
Geir Lundberg (sign.)       
Albert Ferkingstad (sign.)
Ivar Andreassen (sign.)

Vedlegg: Ordførerens tale.
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ÅPNINGSTALE ÅRSMØTE NORGES
SILDESALGSLAG 2018

Årsmøteutsendinger, ærede gjester og øvrige møtedelta-
kere. Da er det meg en sann glede å ønske velkommen 
til årsmøte i Norges Sildesalgslag her i Bergen og Edvard 
Grieg hotell, et erkebergensk navn. 

Et av Griegs kjente verk, Dovregubbens Hall, kan vi dog 
relatere oss til alle sammen, uansett hvor vi er fra i lan-
det. Årsmøtet i Sildelaget skal være en god plass å «ris-
te» litt i grunnfjellet vi står på, men samtidig skal vi jobbe 
for at det skal stå like støtt som Dovre sjøl, også for oss 
fiskere, når vi er ferdige her i morgen. Sildelaget er nem-
lig grunnfjellet vårt og det er vi fiskere…. sammen… som 
igjen er grunnfjellet i Sildelaget. DET er viktig å huske for 
oss alle her i dag og de som blir valgt inn i organisasjo-
nen i fremtiden. Dette kommer jeg tilbake til.
 
Vi har forflyttet oss litt bort ifra havnen og nærmere Fle-
sland siden vi møttes her i Bergen i fjor. 
Det er likevel ikke så langt til stimene med nordsjøsild der 
ute i vest – og fartøyene til våre fiskerbrødre som er der 
ute på feltet. Og som vi alle har sett så er Nordsjøsildse-
songen allerede godt i gang.

Et nytt fiskeri-år er bak oss og i årsmeldingen, som vi skal 
gå gjennom senere i møtet, skal vi se fasiten. 2017 var 
i sin helhet ikke så verst for flåten, men som alltid er det 
enkelte fiskerier der ting kunne gått bedre. Det vil Paul 
belyse når han skal oppsummere litt senere i dagens 
program. 

Noen utfordringer lager vi til for oss selv mens mange 
utfordringer er det andre som står for. Sjømat Norge og 
vi fiskere har et godt samarbeid på flere områder, men 
når selger og fisker skal møtes på markedsplassen og på 
kaikanten så er det utfordringer som ikke alltid så lett lar 
seg løse. Årsmøtet må både oppfordre til, og jobbe for, 
at partene ser den gjensidige avhengigheten vi har av 
hverandre og diskuterer seg frem til løsninger vi alle kan 
leve godt med, både i enkeltsaker og i sin helhet.  

Politisk er det nye utvalg og reformer på gang, der er 
visst ikke måte på hvor mange sånne alle regjeringer 
kan sette ned. Nå har vi kvoteutvalget som snart kom-
mer med sin utredning og så hører vi at det er kontroll 
som er neste utvalgstema. Man kan bli oppgitt, særlig da 
med tanke på alt arbeidet og tid til diskusjoner som har 
gått med fra mange organisasjoner og at utfallet av disse 
utvalgene ofte blir minimale forandringer. 

Samtidig er det kjempeviktig at vi fiskere, både lokalt og 
nasjonalt, nettopp gjennom våre organisasjoner, står 

samlet om det vi vil. Underliggende i mange saker er de 
gjentatte angrepene på Fiskesalgslagslov og Deltaker-
lov. Det er også de, kjære kolleger, som er vårt grunnfjell, 
vårt Dovre om du vil. Og de skal vi beskytte, de skal vi 
hegne om. 

Når vi samles til årsmøte benytter vi som alltid anled-
ningen til å hedre dem som har gått bort siden sist vi 
var samlet. En organisasjon som Norges Sildesalgslag 
har mange medlemmer, redere og mannskaper og andre 
nære forbindelser.
I år vil vi spesielt nevne :

Mangeårig styremedlem, Rolf Larssen, gikk bort 28. sep-
tember i 2017, 63 år gammel. Rolf representerte mann-
skapene i trålgruppen i styret hvor han satt i perioden 
2009 til 2015. I årene før var han varamedlem til styret 
og møtte sporadisk. Han var også utsending til årsmøtet, 
eller representantskapsmøtet, som det het før i årene fra 
1998 til 2006. Rolf var mangeårig fisker på mange båter, 
både norske og utenlandske. Senest med nordsjøtråler 
«Morten Einar» hvor han var ansatt frem til han pensjo-
nerte seg. Vi kjente Rolf som en lun, rolig og omgjengelig 
mann som vi lærte å sette pris på. 
Vi lyser fred over Rolf Larssens minne og ber forsamlin-
gen reise seg for å hedre han og alle andre som har gått 
bort siden sist vi var samlet med et minutts stillhet
(TAKK)       
Jeg nevnte tidligere viktigheten av at vi fiskere står sam-
let, at vi har et grunnfjell, et Dovre, som står støtt under 
oss, selv når det blåser som verst ute på fiskefeltene. At 
vi står samlet, er ideen bak selve demokratiet i landet 
vårt. I Norge og i verden rundt oss er dette samholdet 
under press. Mange vil kjøre sololøp for å berike kun seg 
selv, lagånden blir svakere og urettferdigheten større. 

Disse fiskeartene vi henter der ute, i Havrommet, de skal 
vare evig og… de skal være for mange. Da snakker jeg 
ikke bare om maten de blir til verdens befolkning, men 
om arbeidsplasser og fiskerisamfunn langs kysten. Og 
vår vei å leve som fiskere og den viktige utviklingen vi 
står for. 

For de som vil fort opp og fort frem blir demokratiet fort 
en hindring, en hemsko, en brems, noe som må omgås. 
Demokratiet føles som en haug med instrukser, med re-
gler og med paragrafer om hvordan en skal gjøre ditt el-
ler datt. Det sies at av alle måter å styre et samfunn på 
er det demokratiet som er det minst dårlige. Åpenhet og 
transparens er viktig. Vi skal føle at beslutningene tas i 
fellesskap, og ikke av «gutteklubben grei» på bakrom-
met. Dette gir robuste beslutninger med legitimitet, noe 

V/ÅRSMØTETS ORDFØRER IVAR ANDREASSEN
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som igjen gir muligheter for langsiktighet i drift og plan-
legging. Det er dette vi tillitsvalgte i Sildelaget skal gjøre 
her, fatte beslutninger som er robuste, som står sterkt 
og står inn i fremtiden. Det er demokratiet som gir best 
fotfeste for god utvikling for mange, som utvikler felles-
skapet for oss alle og ikke bare for de som vil fort frem. 
Det skal selvfølgelig være rom for individualisme, for ny-
tenking, for å være bjellesau, for å ta sjanser, men i dette 
fiskeriyrket vi lever i så er det og viktig med langsiktighet 
og forutsigbarhet i mange ledd. Slik, kjære årsmøte, slik 
vokser vi. 

Vi er kjent for å diskutere mye, ja, kanskje for mye inni-
mellom. Men når løsningene endelig kommer, vel, da er 
de kanskje litt bedre for oss alle… i nettopp det lange 
løp. Og skal de rette løsningen komme, ja da må vi en-
gasjerer oss og ta tak i utfordringene sammen.  Vi kan 
ikke bare ha en positiv holdning til Sildelaget, mange av 
oss må sette litt handling bak holdningene våre. Særlig 
vi som er her i dag, vi er valgt inn som tillitsmenn, som 
de som skal ta ansvar akkurat nå. Det er et privilegium å 
sitte her i salen. Dette er sildelagets øverste organ. Det 
er vi fiskere, som eier denne organisasjonen. Det krever 
engasjement, det krever innlevelse, det krever innsats. 

Vi er kanskje ikke på Eidsvold, men det er store verdier, 
en stor og lang fremtid og en utrulig viktig næring vi sitter 
her og tar beslutninger om. Så det vi formidler til våre 
folkevalgte, til våre landsmenn, DET skal komme fra fel-
lesskapet, fra noe som får oss alle litt opp og frem, ikke 
bare de få. 

I disse dager er vår Næringsminister, Torbjørn Røe Isak-
sen, i USA for blant annet å snakke om norsk havpolitikk. 
-Regjeringen har løftet frem hav som en av våre viktig-
ste satsinger, fordi havrelaterte næringer skaper jobber 
i hele Norge. Vi skal også i framtiden leve av å være 
best på hav. Den norske havkompetansen er en viktig 
eksportvare, har næringsministeren uttalt før turen over 
Atlanteren. 

Hadde ministeren sett litt ned fra flyet sitt på første del av 
turen hadde han kanskje sett noen av oss som har vært 
lengst tilstede i dette havrommet, der bare den norske 
delen er seks ganger større en landarealet vårt. 
Han hadde kanskje sett en av de 6-7 000 fiskefartøye-
ne, noen av de 10 000 fiskerne, noen av makrellstimene, 
hvalene ja, kanskje et av forskningsskipene og dersom 
han hadde sett godt etter. 
Når dere ser på årsmeldingen fremfor dere så er over-
skriften på den «En del av noe stort». 
Så jeg vil si dette til denne ministeren, til fiskeriministeren, 
til statssekretæren som er her og alle andre politikere 
som snakker om Havrommet i sine festtaler og sine mø-
ter: 
Vi fiskere VET at havrommet er stort, vi VET det er viktig 
selv uten at vi har fattet et vedtak på det eller løftet det 
frem. Vi har nemlig vært der ute…i Havrommet… siden 
tidenes morgen, noen av oss er der ute akkurat nå og vi 
skal være der lenge etter at andre ressurser, som ikke 

er fornybare, er brukt opp. Vi skriker kanskje høyt, vi blir 
kanskje oppfattet som vanskelige og uregjerlige, vi har 
nok våre feil, vi også. Men som næring, som næringsut-
øvere er vi veldig viktig for kongeriket. 
Det vet de nok, mange av de som bestemmer, men her 
vil jeg igjen oppfordre alle her i salen, Sildelaget, hele 
sjømatnæringen til å jobbe sammen og fremme alt av 
det vi står for når det gjelder havet og dette havrommet. 
Vi opplever gang på gang at representanter fra næringen 
ikke er med i viktige utvalg, komiteer og arrangementer 
der viktige beslutninger om havrommet blir diskutert. Se-
nest var det Oceanweek 2018 i Trondheim nå i begyn-
nelsen på mai. Her er helsedepartementet, her er Støre, 
her er Isaksen, her er fiskefolk fra Færøyene. Men ingen 
fra fiskeri-Norge. 

Igjen, dette er arenaer vi må komme med i, men dette 
er og arenaer der vi må snakke med en stemme, med 
klare mål for næringen. Krangelen oss imellom får vi ta 
her og i faglagene. I de større sammenhengene må vi 
fronte felleskapet der samarbeid vil gagne alle, de felles 
løsningene vi kommer frem til. 

En ting som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden 
er søppel og plast i havet. Vi ser det selv, vi ser det på 
havet og vi ser det på strendene…og hele verden har 
visst sett det inne i den nå berømte hvalen 
Det trengtes nok en slik oppvekker. Ingen kan vel i dag 
med ren samvittighet si at vi ikke har vært med på å kaste 
ting over bord. Det var slik vi gjorde det før. Men ikke nå 
lenger. Spørsmålet er om alle vet at vi er blitt mye bed-
re. Uansett om mye av bosset er vårt eller ikke, så vil vi 
fiskere ha et særskilt ansvar siden havet er vår arbeids-
plass. Og masse av det som man finner er tau, garn og 
andre ting som kommer fra fiskere, om enn ikke bare fra 
oss her i Norge. 

Derfor er det gledelig at Sildelaget sammen med man-
ge andre organisasjoner i næringen, er aktive og støt-
ter både strandrydding og andre tiltak mot plast i havet. 
Denne aksjonen er knapt begynt, vi skal levere ren mat 
til verdens befolkning, så her ber jeg alle ta et tak i årene 
fremover, støtte ryddeaksjonene, organisere slike selv 
i lokalområdene fortsette med å ta vare på søppel om 
bord, ta med det vi får i trål og på garn og levere alt sikket 
i land. Vi fiskere er helt avhengig av et rent hav. 

Nytt siden sist er Norsk Villfisk, tidligere det mer folke-
kjente navnet Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. Norsk 
Villfisk låter litt bedre, eller? Noen tradisjoner kan tilmed 
vi kvitte oss med. 

Med Norsk Villfisk skal vi sammen fronte sakene våre 
om markedsadgang og lover som opprettholder standar-
den innen næringen. Det skal være enkelt dette, folkens, 
i teorien. Vi skal ut å hente fisken, kjøperne skal kjøpe 
fisken fra oss, helst på auksjonen til Sildelaget, kjøperne 
skal selge fisken videre med sine marginer…..og myn-
dighetene må sikre at vi har markeder som fisken kan 
gå til. Det er synd vi ikke kan bare vedta dette her på 
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årsmøtet og gått rett på festmiddagen, men det er dette 
vi må jobbe for hele tiden. Det er her vi må være vårt 
ansvar bevisst

Og i den forbindelse må jeg nevne at Sildelaget har 
kjempet for at Sjømatrådet burde få opprettholde avgif-
ten på pelagiske fiskearter til å fremme våre fiskearter 
ute i verdensmarkedet. I det viktigste asiatiske markedet 
for makrell, nemlig Japan, er det makrell fra Norge som 
er varemerket, ikke makrell fra selskap A eller selskap B. 

Store , godt betalende markeder er alfa og omega for oss 
og, uavhengig av kvotene vi får. Det som skjer der ute 
har selvfølgelig direkte effekt på våre førstehåndspriser 
og derfor må vi kunne mye om det og, ikke minst, støtte 
de tiltakene som gjør at disse markedene er åpne og til-
gjengelige for oss. Jeg nevnte kvoter, men vil i år ikke si 
så mye om dette. Aril Slotte fra Havforskning skal dra oss 
gjennom tallene litt senere og da får vi ta diskusjonene 
der. 

Jeg vil bare fra denne talerstolen understreke hvor 
enormt viktig forskning og rett bestand estimering er. Og 
til myndighetene vil jeg si, trenges det mer forskning på 
disse viktige nasjonale ressursene, vel, da får vi stille opp 
med de ressursene. Skal vi satse på Havrommet , da 
skal vi satse mest på de evigvarende ressursene som 
er der.
 
I fjor, da Sildelaget var 90 år, fikk vi presentert en strategi 
for de neste ti årene, frem mot hundreårsjubileet i 2027. 
Og min mening er at en organisasjon som Sildelaget, der 
vi står samlet, blir like viktig da som nå. Men vi fornyer 
oss, vi samarbeider, vi reorganiserer og vi får inn nye folk 
som skal fortsette dette arbeidet, både i Sildelaget og på 
egne fartøyer. 
Ett år inn i strategien er det utnevnt et organisasjonsut-
valg som skal styrke og utvikle organisasjonen, et utvalg 
bestående av oss eiere. I tillegg er Sildelaget inne i en 
periode der det vil komme inn en del nye folk, vi skal 
utføre digitale tjenester for andre salgslag og vi skal selv 
modernisere og digitalisere oss enda mer for å stå rustet 
inn i fremtiden. Men aldri glemme hovedoppgaven, en 
velfungerende markedsplass for førstehåndsomsetning 
av pelagisk fisk.

Overføringen til yngre krefter og viktigheten av arbeidet 
vi gjør sammen, må bli ivaretatt på en skikkelig måte. 
Sildelaget, lovene bak oss, demokratiet i seg sjøl 
er, som jeg sa tidligere, ikke en brems, en hindring. Det 
er det som skal drive oss fremover. Så jeg vil gjenta min 
oppfordring til oss alle. Det er alltid et press der ute, også 
på fiskerne og på Sildelaget. Vi må være vårt ansvar vel-
dig bevisst i tiden som kommer, vi må engasjere oss og 
vi må finne de gode løsningene for alle. 

Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og 
de aktører som vi har med å gjøre for et utmerket sam-
arbeid også i 2017. Jeg vil rette en stor takk til styret, 

de ansatte og administrasjonen i Sildelaget som styrer 
denne store skuta. Og en takk til dere som er her som 
medlemmer, gjester og representanter i utvalg og andre 
valgte organer i næringen. Får vi både gamle og unge 
med oss sammen om dette, så blir det nok plenty fiske-
riaktivitet ute i Havrommet også i fremtiden

Da gjenstår det bare å ønske alle et godt møte med gode 
debatter og samtaler. 
Med disse ord vil jeg erklære det 6. ordinære årsmøte i 
Norges Sildesalgslag SA for åpnet. 

Takk for oppmerksomheten.
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LAGETS 
TILLITSVALGTE
ÅRSMØTEUTSENDINGER 2016 – 2017 - 2018

RINGNOT
FINMARK
Utsending Jørn-Oddvar Majala
Vara 1 Kurt Bjarne Nilsen
Vara 2 Stein Lyder

Troms
Utsending Geir Lundberg
Vara 1 Sigbjørn Espenes
Vara 2 Linda Manin

Nordland
Utsending Birger Dahl jr.
Vara 1 Birger H. Dahl
Vara 2 Øystein O  Hanssen

Utsending Ivar Andreassen
Vara 1 Marius Ytterstad
Vara 2 Svein Vollen

Utsending Lisbet Kristine Hansen
Vara 1 Egil Sørheim
Vara 2 Geir Ove Aaker

Mannskap Nord
Utsending Kurt Andre Eide
Vara 1 Knut Harald Lilleberg
Vara 2 Ola Andreas Dahle

Utsending Ole K. Hermansen
Vara 1 Håkon Wahl
Vara 2 Vegar Eirik Myrstad

Utsending Per Arne Vean
Vara 1 Morten Holst
Vara 2 Einar Åkerøy

Nord- og Sør-Trøndelag
Utsending Kjartan Ervik
Vara 1 Eirik Ulsund
Vara 2 Petter Hepsø

Møre og Romsdal
Utsending Gunnar Longva
Vara 1 Janne Grethe Strand Aasnes
Vara 2 Lise Strand

Utsending Jan Andre Stølen
Vara 1 Karle Jostein Holm
Vara 2 Ken Arve Hole

Utsending Knut Arne Vik
Vara 1 Knut Roe Nygård
Vara 2 Atle Remøy

Utsending Petter Geir Smådal
Vara 1 Andreas Leine
Vara 2 Frank Rogne

Utsending Rita Sævik
Vara 1 Bjørn Sævik
Vara 2 Terje Teige

Sogn og Fjordane
Utsending Jan Torvanger
Vara 1 Agnar Lyng
Vara 2 Geir Magne Madsen

Møre & Romsdal/Sogn & Fjordane - mannskap
Utsending Arne Ringstad
Vara 1 Even Voldsund
Vara 2 Anders Remøy

Utsending Arve Myklebust
Vara 1 Harald Muren
Vara 2 Sigurd Turøy

Utsending Eivind Mikal Sævik
Vara 1 Geir Slatlem
Vara 2 Tore Johnsen Thu

Hordaland
Utsending Arne Birkeland
Vara 1 Ole Inge Møgster
Vara 2 Asle Halstensen

Utsending Christian Halstensen
Vara 1 Inge Møgster
Vara 2 Knut Inge Østervold

Utsending Lars Johan Melingen
Vara 1 Trond Østervold
Vara 2 Malene Skår

Utsending Lars Magne Eidesvik
Vara 1 Kristian Sandtorv
Vara 2 Alvin Gullaksen

Utsending Ola Olsen
Vara 1 Hans Reidar Njåstad
Vara 2 Alf Ove Østervold

Utsending Per William Lie
Vara 1 Astrid  Dale
Vara 2 Jonn Garvik

Hordaland/Rogaland - mannskap
Utsending Ingmar Taranger
Vara 1 Nils Heine Bussesund
Vara 2 Nils Arve Torsvik

Utsending Ole Anker Hevrøy
Vara 1 Sverre Rabben
Vara 2 Paul-Kristian Haldorsen
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Utsending Thomas Hjønnevåg
Vara 1 Bjørn Erling Lie
Vara 2 Martin Algrøy

Utsending Tor Håkon Vaage
Vara 1 Svein Ove Haugland
Vara 2 Roger Vik

Rogaland Utsending
Utsending Torbjørn Vea
Vara 1 Kåre Vea
Vara 2 June Roaldsen

KYST
REGION NORD-NORGE
Utsending Edvin Einebærholm
Vara 1 Stig Atle Sivertsen
Vara 2 Halvar Bendiksen

Utsending Einar Helge Meløysund
Vara 1 Kjell Klausen
Vara 2 Tor A. Pleym

Utsending Håkon Gullvik
Vara 1 Åge Grønås
Vara 2 Arnt-Harald Wang

Utsending Jan Petter Børresen
Vara 1 Per Roger Vikten
Vara 2 Egil Andreas Buschmann

Utsending Kjell Bjørnar Bakken
Vara 1 Tom Grande
Vara 2 Reidar Sivertsen

Utsending Roger Larsen
Vara 1 Tommy Dammen
Vara 2 Pål Martin Hansen

Utsending Rolf Guttorm Kristoffersen
Vara 1 Vidar Borgen
Vara 2 Trond Berntsen

Utsending Sten Angelsen
Vara 1 Frank Harald Bensvik
Vara 2 Svein A. Hansen

Kyst - Region Midt-Norge
Utsending Arnfinn Arnøy
Vara 1 Espen Nilsen
Vara 2 Stig Jansen

Utsending Gunnar Stokke
Vara 1 Rune Saltskår
Vara 2 Bernt Brasø

Utsending Inge Storehaug
Vara 1 Roar Norheim
Vara 2 Vidar Einebærholm

Utsending Ivar Gustad
Vara 1 Jakob Gården
Vara 2 Atle Magne Nekkøy

Utsending Jan Arve Heggøy
Vara 1 Frode Kjempenes
Vara 2 Terje Viken

Utsending Kåre Giske
Vara 1 Magnar Lending
Vara 2 Ole Morten Fjukstad

Utsending Odd Marvin  Nergård
Vara 1 Stener Andrè Hepsø
Vara 2 Odd Kristian Myhre

Kyst- Region Sør-Norge
Utsending Albert Ferkingstad
Vara 1 Dag Jone Tollevik
Vara 2 Alf Erik Ulland

Utsending Alf Ulland
Vara 1 Johannes S Røttingen
Vara 2 Gaute Tofte

Utsending Arild Sekkingstad
Vara 1 Einar Bøen
Vara 2 Gaut Harald Gautesen

Utsending Geir Stuve Rommetveit
Vara 1 Kåre Heggebø
Vara 2 Geir Even Lunde

Utsending Henning Olaf Iversen
Vara 1 Rune Waage
Vara 2 Leif Godtfredsen

Utsending Inge Glesnes
Vara 1 Terje Snerthammer
Vara 2 Jarle Glesnes

Utsending Roar Benjaminson
Vara 1 Jakob Magnar Jakobsen
Vara 2 Rune Lønøy Sangolt
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TRÅL 
HELE KYSTEN - EIERE
Utsending Abraham Inge Troland
Vara 1 Ove Pettersen
Vara 2 Erlend Lønning

Utsending Aleksander Vedø
Vara 1 Frode Kvalsvik
Vara 2 Svein Atle Lønning

Utsending Anders Klovning
Vara 1 Rune Lønning
Vara 2 Lars Peder Lønning

Utsending Bjarte Nordtun
Vara 1 Stig Arne Sævik
Vara 2 Oddvin Pettersen

Utsending Helge Vikshåland
Vara 1 Celius Eidesvik
Vara 2 Svein Arne Nordtun

Utsending Ståle Lønning
Vara 1 Finn M. Alvestad
Vara 2 Yngvar Salthaug

Utsending Geir Kenneth Eriksen
Vara 1 Kjell Sivertsen
Vara 2 Trond Kolbjørnsen

Utsending Magnar Kristoffersen
Vara 1 Jarle Prestbø
Vara 2 Steinar Langåker

Utsending Mårten Eidesvik
Vara 1 Lars Erik Hopmark
Vara 2 Jan Ove Fylkesnes

KONTROLLKOMITE
Medlemmer Varamedlemmer
Finn M. Alvestad (leder)
5561 Bokn

1. Tor Haakon Vaage
5398 Stolmen

Egil Sørheim
8178 Halsa

2. Johnny Magne Sjo
5455 Halsnøy-Kloster

Håkon Gullvik
8400 Sortland

3. Rune Lønning
5443 Bømlo

MEKLINGSNEMD
Medlemmer Varamedlemmer
Arne Riise 1. Ingmar Taranger
Abraham Inge Troland 2. Aleksander Vedø
Tore Hillersøy 3. Ivar Gustad

4. Kurt Bjarne Nilsen
5. Steinar Langåker
6. Erlend Matre

VALGNEMD
Medlemmer Varamedlemmer
Petter Geir Smådal Birger Dahl Jr
Arve Myklebust Per Arne Vean
Anders Klovning Geir Kenneth Eriksen
Edvin Einebærholm Ivar Gustad

HJELPEFONDET
Medlemmer valgt av Årsmøtet Varamedlemmer
Astrid Dale Geir K Eriksen
Jan Gunnarsen Johnny Roger Jacobsen
Medlemmer valgt av styret
Jan Torvanger Morten Johansen

STYRET
Medlemmer Varamedlemmer
Styrets leder: Jonny Garvik 
Styrets nestleder: Jan-Erik Johnsen

RINGNOT:
Medlemmer - Eiere Varamedlemmer - Eiere
Marius Ytterstad
8410 Lødingen

Henning Veibust
6014 Ålesund

Jonny Garvik
5216 Lepsøy

Eirin Roaldsen
4371 Egersund

1.Petter Geir Smådal
   6094 Leinøy
2.Gunhild Lie Skålevik
   5353 Straume
3.Birger Dahl jr.
   8001 Bodø
4.Solveig Strand
   6001 Ålesund
5.Ola Christian Olsen
   5397 Bekkjarvik
6.Jørn Oddvar Majala
   9690 Havøysund

Mannskap Varamedlemmer - Mannskap
Anders Remøy
6098 Nerlandsøy

1.Morten Holst
   8300 Svolvær
2.Arve Myklebust
   6094 Leinøy
3.Tor Håkon Vaage
   5398 Stolmen

TRÅL:
Medlemmer - Eiere Varamedlemmer - Eiere
Bjarte Nordtun
5430 Bremnes

1.Stig Arne Sævik
   6094 Leinøy
2.Ståle Lønning
   5443 Bømlo
3.Abraham Inge Troland
   5384 Torangsvåg

Mannskap Varamedlemmer - Mannskap
Kjell Svanes
5130 Nyborg

1.Kenneth Dahl
   4276 Vedavågen
2.Jan Ove Fylkesnes
   5430 Bremnes
3.Lars Erik Hopmark
   6570 Smøla
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KYST:
Medlemmer Varamedlemmer 
Jan-Erik Johnsen
8900 Brønnøysund

Trond Berntsen
9388 Fjordgard

Rune Hovden
6740 Selje

Jan Gunnarsen
1684 Vesterøy

Mannskap
1.Jan Petter Børresen
   8360 Bøstad

Eier
2.Albert Ferkingstad

Eier
3.Rolf Guttorm Kristoffersen
   8430 Myre

Eier
4.Olav Fredriksen
   6570 Smøla

Ansattes representant Varamedlem
Nina Lilletvedt 1. Roar Bjånesøy

2. Kenneth Garvik
Ansattes observatør Varamedlem
Bjørg Eva Førsund 1. Roald Oen

2. Georg Wastian

STYRETS ARBEIDSUTVALG
Medlemmer Varamedlemmer
Jonny Garvik Eirin Roaldsen
Jan-Erik Johnsen Rune Hovden
Bjarte Nordtun Kjell Svanes
Marius Ytterstad Anders Remøy
Nina Lilletvedt Roar Bjånesøy

SALGSUTVALGET
Medlemmer Varamedlemmer
Jonny Garvik 1. Eirin Roaldsen

2. Marius Ytterstad
Jan-Erik Johnsen 1. Rune Hovden

2. Jan Gunnarsen
Ringnot – lott
Mons Eivind Troland

1. Arve Myklebust
2. Johnny Roger Jacobsen

Kystgruppen
Kåre Heggebø

1.Trond Berntsen
2. Jan Petter Børresen 

Trålgruppen
Svein Atle Lønning

1. Rune Lønning
2. Ivar Taranger

Medlem uten stemmerett (ring-
not):
Eirin Roaldsen

STATENS KONTROLLØR: 
SORENSKRIVER HÅKON RASTUM

JURIDISK RÅDGIVER:
ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS

REVISOR:
KPMG
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NORGES
SILDESALGSLAG
VEDTEKTER
1989: §§ 7, 8, 9, 11, 14, 20
1992: §§ 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 20
 1993: §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  

 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
1994: §§ 6, 9
1995: §§ 9, 16
1996: §§ 12, 13
2000: § 16
2004: § 4
2011: §§ 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
 14,16,17,19,20,21
2012: §§ 1, 9
2015:§§ 3,8,9,11,13,18,20,21
2016:§ 7
2017:§§ 9,11
2018:§§ 9,12

 § 1. FIRMA.
Foretakets navn er Norges Sildesalgslag SA. Laget er en 
salgsorganisasjon av fiskere med vekslende medlemstall 
og kapital og med begrenset ansvar organisert som et 
samvirkeforetak.

§ 2. FORMÅL.
Lagets formål er ved organisert førstehåndsomsetning 
å søke å oppnå gode priser og gode betalingsvilkår for 
de fiskeslag (herunder bearbeidede produkter) som går 
inn under lagets lovbeskyttede omsetning.  Salgslaget 
kan også alene eller sammen med andre, engasjere seg 
i produkt- og markedsutvikling, produksjon, videresalg, 
eksport eller annen virksomhet når dette finnes tjenlig for 
å fremme lagets formål.  Engasjement utover organisert 
førstehåndsomsetning skal i tilfelle skje gjennom egne 
selskaper.

§ 3. INNTEKT OG ANSVAR.
Lagets inntekter skaffes til veie gjennom en avgift hvis 
størrelse fastsettes av årsmøtet, samt ved avkastning på 
investeringer og engasjement i andre selskaper.

Utover avgiften er medlemsfartøyene ikke ansvarlig for 
lagets forpliktelser.

§ 4. KONTORER.
Lagets forretningskontor er i Bergen.  Andre faste 
kontorer fastsettes av årsmøtet etter forslag av styret.  
Midlertidige kontorer (tillitsmannskontorer/ ordrekontorer) 
opprettes etter styrets bestemmelse.

§ 5. OMSETNINGSPLIKT M.V.
All fangst av fiskeslag (derunder bearbeidede produkter) 
som omfattes av lagets lovbeskyttelse, skal omsettes 
gjennom laget eller med godkjenning av laget.  
Medlemsfartøyene har plikt til å omsette all fangst av 
fiskeslag som omfattes av lagets omsetning gjennom 
laget eller med godkjenning av laget.   

Alle som omsetter fangst gjennom laget eller med 
godkjenning av laget, skal overholde lagets vedtekter og 
forretningsregler, samt bestemmelser gitt i medhold av 
disse.

§ 6.  MEDLEMSKAP

6.1 Som medlemmer i laget kan opptas enhver 
person eller sammenslutning (reder/rederi) som 
er direkte eier av norske fartøy som deltar i fiske 
som omfattes av lagets omsetning eller person 
som er mannskap og er helt eller delvis lønnet 
med andel i fangsten og/eller hyre på slikt fartøy.  
Medlemmenes rettigheter og plikter er knyttet til 
hvert enkelt fartøy (medlemsfartøyet), og gjelder 
bare så langt medlemsfartøyet deltar i fiske som 
omfattes av lagets omsetning.

6.2 Laget fører medlemsregister. Det påligger 
medlemsfartøyet å melde til laget hvem 
som er tilknyttet fartøyet og som tegner 
medlemskap i laget. Medlemsfartøyet innestår 
for at opplysningene om navn/foretaksnavn, 
fødselsdato eller organisasjonsdato og adresse 
er korrekte. Medlemmet regnes som innmeldt 
fra det tidspunkt medlemskapet er innført i 
medlemsregisteret.

6.3 Utmeldelse av laget gjøres gjeldende 3 måneder 
etter at skriftlig utmeldelse er mottatt fra 
medlemsfartøyet.

En utmeldelse kan ikke kalles tilbake etter 2 
måneder fra skriftlig utmeldelse er mottatt av 
laget.

Et utmeldt medlemsfartøy kan ikke opptas som 
medlem i laget igjen før 1 år etter at utmeldelsen 
er gjort gjeldende.

6.4 Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet 
ikke har omsatt fangst gjennom laget eller med 
godkjenning av laget i ett av de to siste år, 
regnet fra 30. september, av størrelse 1 G (G 
= grunnbeløpet i folketrygden). For personlige 
medlemmer opphører medlemskapet 3 mnd 
etter at vedkommende ikke lenger har tilknytning 
til et fartøy som fyller vilkårene for å være 
medlems fartøy i laget eller som har meldt seg 
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ut. Det påhviler rederiet for medlemsfartøyet å 
gi melding til laget straks nevnte grunnlag for 
opphør har inntrådt. 

6.5 Utmeldelse av laget eller opphør av medlemskap 
gir ikke rett til utbetaling av noen del av lagets 
midler.

§ 7. VALGBARHET TIL TILLITSVERV.
 
7.1. Valgbar til tillitsverv i laget er eier, medeier og 

mannskap på medlemsfartøy som nevnt i § 6, 
forutsatt at vedkommende:

 a. står oppført i medlemsregisteret, og

 b. står i fiskermanntallet blad B, eller på 
annen måte har vesentlig interesse i 
fisket som omfattes av lagets omsetning, 
og

 c. innenfor fiskeriene har sin hovedaktivitet 
innenfor den gruppe vedkommende skal 
representere.

7.2. Eiere, medeiere og mannskap som nevnt foran 
er å anse som valgbare selv om de på grunn av 
helbred, tillitsverv i laget eller i andre av fiskernes 
organisasjoner ikke fyller omsetningskravet i pkt 
7.1 a, jfr pkt 6.4. 

 Eiere og medeiere som nevnt foran, som 
midlertidig er ute av fisket som følge av forlis, 
salg, nybygging eller lignende, er å anse som 
valgbare i inntil 2 år etter fartøyet ble tatt ut av 
fisket.

Styret eller den styret bemyndiger avgjør hvem 
som opprettholder sin valgbarhet etter pkt 7.2

7.3. Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for 
like lang tid som de har fungert i tilsvarende 
tillitsverv.

7.4. Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv 
etter fylte 75 år.  Tillitsvalgte som fyller 75 år i 
valgperioden, tjenestegjør likevel til utløpet av 
valgperioden.

7.5. Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i samme 
tillitsverv sammenhengende i mer enn 12 år.

§ 8. LAGETS LEDELSE.
Laget ledes av et årsmøte, et styre, samt en 
administrerende direktør som ansettes av styret. Styret 
kan blant sine medlemmer oppnevne et arbeidsutvalg 
samt oppnevne salgsutvalg blant styremedlemmene og 
andre som er valgbare til tillitsverv, se § 7.  Styret kan 
delegere myndighet til utvalgene, men styret er ansvarlig 
for utvalgenes virksomhet.  Styret utpeker ledere og 

nestledere av utvalgene.

§ 9. ÅRSMØTET

9.1 Medlemmene representeres ved valgte
 utsendinger på årsmøtet.

Årsmøtet består av 60 utsendinger. For 
ringnotgruppen skal det velges varautsendinger 
i rekkefølge innen hvert valgdistrikt.  For 
trålgruppen skal det velges varautsendinger 
i rekkefølge. For kystgruppen skal det velges 
varautsendinger i rekkefølge innen hver region. 
(jfr § 9.5)

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik:

 Konsesjonspliktig ringnot (inkl. kolmuletrål)     
29 hvorav 10 mannskapsmedlemmer

 Varautsendinger 58
 hvorav 20 mannskapsmedlemmer
  
 Trål (eksl. kolmuletrål)     9   
 hvorav 3 mannskapsmedlemmer
 Varautsendinger  10 
 hvorav  4 for mannskap

 Kystfiskere	           22 
 hvorav fortrinnsvis  8 mannskapsmedlemmer
 Varautsendinger  22 
 hvorav fortrinnsvis 8 for mannskap

 Med mannskapsmedlem i disse bestemmelser 
menes en person som helt eller delvis er 
avlønnet med andel av fangstinntekter og/eller 
hyre og som ikke har eierinteresser i trål- eller 
ringnotfartøy.

Utsendingene til årsmøtet skal velges i henhold 
til Valginstruksen (pkt. 9.7)

9.3. Fordeling innenfor gruppene skal være følgende:

9.3.1. Ringnot
Fra hvert av valgdistriktene Finnmark, Troms, 
Nordland, Nord-Trøndelag/Sør-Trøndelag, Møre 
og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland 
og Rogaland skal velges blant valgbare eiere/
medeiere av fartøy 1 utsending, til sammen 
8 (faste) utsendinger, mens de øvrige 21 
(variable) utsendinger skal fordeles blant 
medlemsfartøyenes valgdistrikt i forhold til antall 
medlemsfartøyer i hvert valgdistrikt.

9.3.2. Trål.
 Samtlige  9 utsendinger skal fordeles i forhold til 

antall medlemsfartøyer innen valgdistr ikter som 
fastsettes av styret.
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9.3.3.	 Kystfiskere.
Utsendingene skal fordeles mellom 3 regioner. 
Region Nord-Norge består av medlemsfartøyer 
hjemmehørende i fylkene Finnmark, Troms 
og Nordland. Region Midt-Norge består av 
medlemsfartøyer hjemmehørende i Nord- 
og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane. Region Sør-Norge består 
medlemsfartøyer hjemmehørende i alle fylker 
fra og med Hordaland til Svenskegrensen. 
Antall utsendinger fra hver region fastsettes 
i forhold til antall medlemsfartøyer og 
mannskapsmedlemmer hjemmehørende i hver 
region vektet 50/50.

9.4. Valg i gruppene ringnot og trål:

9.4.1. Fartøyeiere.
 Valg foretas særskilt for hver gruppe innenfor 

de aktuelle valgdistrikter.  Stemme avgis 
i det valgdistrikt hvor medlemsfartøyet er 
registrert.  Hvert medlemsfartøy har 1 stemme.  
Vedkommende som avgir stemme på vegne av 
medlemsfartøyet må være legitimert.  Det kan 
møtes med 1 fullmakt i tillegg til egen stemme.

 Hvor det er få stemmeberettigede og de 
stemmeberettigede bor langt fra hverandre 
eller når særlige grunner tilsier det, kan styret 
bestemme at det skal gis adgang til skriftlig 
avstemming eller på annen måte fastsatt i 
instruks.

9.4.2. Mannskapsutsendinger
 Valg foretas særskilt for hver gruppe innen 
 valgdistrikter som fastsettes av styret. 

 Valg av utsendinger og varautsendinger skjer i to 
trinn:

1. Nominering av en kandidat pr fartøy:
     Mannskap på medlemsfartøy som helt eller
 delvis er lønnet med andel i fangsten og/eller
 hyre, peker ut en kandidat for hvert 
 medlemsfartøy. Også i valgdistrikt med få fartøy
 skal det foretas et tilstrekkelig antall 

nominasjoner 
 til å fylle plassene for utsendinger og
 varautsendinger.  

2. Når listen over nominerte utsendinger fra hvert
 valgdistrikt er klar, legges den ut på lagets
 nettside for stemmegivning blant
 samtlige stemmeberettigede
 mannskapsmedlemmer i vedkommende distrikt. 
 Utsendinger fra det avgående årsmøtet er
 valgbare hvis de ellers fyller vilkårene i §7.
 
Valg gjennomføres i henhold til Valginstruksen (pkt 9.7).

9.5. Valg av utsendinger fra kystgruppen: 

9.5.1. Årsmøtets utsendinger fra kystgruppen 
nedsetter en nominasjonskomite for hver 
region på siste årsmøte før valget skal 
gjennomføres. Nominasjonskomiteene skal 
bestå av 3 medlemmer fra den enkelte region.  
Nominasjonskomiteene skal godkjennes av 
Årsmøtet før nominasjonsprosessene starter.

9.5.2. Liste over nominerte legges ut til gjennomsyn i 
henhold til Valginstruksen (pkt 9.7).  Eventuelle 
innsigelser må fremsettes innen 1 uke etter at 
listen er lagt ut for gjennomsyn. I motsatt fall kan 
laget se bort fra innsigelsene. 

1.   Det skal nomineres minst 50% flere personer 
pr valgregion enn summen av utsendinger og 
varautsendinger.

2. Når nominasjonene er klare legges listene ut 
på lagets nettside for stemming blant 
samtlige stemmeberettigede i kystgruppen 
i vedkommende region. Det skilles i denne 
sammenheng ikke mellom fartøyeiere og 
mannskapsmedlemmer. Det er tillatt å stemme 
på valgbare medlemmer som ikke er nominerte.  

9.6  Dersom den valgte utsendingen og utsendingens 
varautsendinger har gyldig fravær til årsmøtet, 
kan det bes om oppnevning av setteutsending til 
møtet, på følgende vilkår:

1.   Vedkommende må være valgbar i henhold til § 7. 

2.  Det må foreligge enstemmig innstilling fra 
utsendingene innenfor vedkommende

  fartøygruppe om oppnevning av navngitt
  setteutsending.
  
  Årsmøtet kan med vanlig flertall godkjenne en 

oppnevnt setteutsending til møtet dersom det 
foreligger saklig grunn for dette. 

9.7. Generelle bestemmelser:
 Minst hvert 6. år skal fordelingen av 

foranstående utsendinger mellom 
redskapsgruppene tas opp til vurdering av 
årsmøtet.

 Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år 
ad gangen.  

 Ved valg av de variable utsendinger skal legges 
til grunn som statistisk materiale en periode på 
de to siste år regnet fra 30/9 i det år da valget 
skjer, se § 7.

Styret fastsetter nærmere instruks 
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(”Valginstruksen”) for gjennomføring av valg, 
herunder for når valg skal være gjennomført, 
kontroll av innmeldte valgresultater mv. 

§ 10. ÅRSMØTER.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av 
juni måned.  Saker som skal behandles på ordinære 
årsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før 
årsmøtet.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal 
også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller 
minst en tidel av medlemmene krever det skriftlig for å få 
tatt opp et klart angitt emne.  På ekstraordinære årsmøter 
behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtene sammenkalles skriftlig av styret med minst 
14 dagers varsel.  Under særlige omstendigheter kan 
årsmøtet innkalles med kortere varsel.

Årsmøtet kan holdes på andre norske steder enn der 
laget har forretningskontor.

Med innkallingen til ordinære årsmøter skal følge 
dagsorden for møtet, beretning, årsregnskap og en 
utredning om de saker som skal behandles.  Med 
innkallingen til ekstraordinære årsmøter skal følge en 
utredning om den eller de saker som skal behandles.

Lagets adm. direktør, styrets, eventuelle salgsutvalgs 
og kontrollkomiteens medlemmer deltar i årsmøtene 
med forslags- og talerett, men uten stemmerett.  
Årsmøteutsendinger som er valgt inn i kontrollkomitéen 
eller i eventuelle salgsutvalg har stemmerett.  

Årmøtet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av 
utsendingene møter.  Møter ikke så mange, berammes 
nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten 
av utsendingene møter.

Årsmøtet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører. 
Ordfører og varaordfører velges for 3 år ad gangen av og 
blant årsmøteutsendingene. Er ordfører og varaordfører 
forhindret fra å stille åpnes årsmøtet av styreleder eller 
den styret har pekt ut.   

Årsmøtets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører 
er foretatt. Dersom verken ordfører eller varaordfører 
gjenvelges, ledes konstitueringen av årsmøtet av 
styreleder eller den styret har pekt ut.

Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme. 

Møtet velger 2 sekretærer.  Over forhandlingene føres 
protokoll, som underskrives av møtelederen og 2 
valgte årsmøteutsendinger.  Før møtets slutt oppleses 
protokollen.

§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER.

I ordinære årsmøter behandles:

 1. Konstituering og valg av sekretærer og 2 
utsendinger som skal underskrive protokollen 
sammen med møteleder.

 2. Styrets beretning for siste år.

 3. Revidert regnskap for siste år.

 4. Kontrollkomitéens melding.

 5. Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av 
underskudd.

 6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte. 

 7. Valg av styre med 2 personlige varamedlemmer 
(for 2 år), samt leder og nestleder i styret (hvert 
år).

8. Valg av årsmøtets ordfører og varaordfører 
(hvert 3. år).

9. Valg av kontrollkomité med varamedlemmer 
(hvert 3. år).

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.

11. Valg av 2 styremedlemmer med personlige 
varamedlemmer til Norges Sildesalgslags 
Hjelpefond (hvert 3. år).

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)

13. Valg av nominasjonskomiteer (siste årsmøte før 
nytt valg på utsendinger skal holdes)

14. Nødvendige bestemmelser angående revisjon.

15. Fastsettelse av avgift til laget. 

16. Andre saker som overensstemmende 
med vedtektene fremlegges av styret eller 
medlemmene, samt saker som måtte bli 
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skriftlig forelagt årsmøtet av Nærings- og 
Fiskeridepartementet med minimum to ukers 
forutgående varsel.

§ 12. VALG AV STYRE.
Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11  medlemmer 
velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte.
Årsmøtet velger styremedlemmene slik:

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5  hvorav 1 mannskapsmedlem
Trål (ekskl. kolmuletrål) 2  hvorav 1 mannskapsmedlem
Kystfiskere 4  hvorav fortrinnsvis    1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge 
slik :

Ringnot eiere (inkl kolmuletrål) 6
Ringnot mannskap  3
Trål (ekskl kolmuletrål)  6
 hvorav 3 mannskapsmedlemmer
Kystfiskere   4 
 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 
medlemmer som er valgt av årsmøtet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig 
gjelder valgene for 2 år.  

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang 
ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 
for kystfiskere.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier.

§ 13. DE ANSATTES REPRESENTASJON.
Forutsatt at laget har minst 30 ansatte og mer enn 
halvparten har krevd det, har de ansatte rett til å velge 1 
medlem og 1 observatør til styret, hver med 2 personlige 
varamedlemmer.  

De ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret 
velges ved flertallsvalg direkte av og blant dem som er 
ansatt i laget.

De ansattes representanter skal ha stemmerett i alle 
saker som ikke er unntatt.  Unntatt er (1) saker hvor 
laget utøver myndighet på vegne av det offentlige med 
hjemmel i lov og (2) saker som direkte angår lagets 
formål.

De ansatte skal uten hensyn til punkt 2 ha stemmerett 
i saker som angår økonomiske disposisjoner av 

betydelig omfang i forhold til lagets ressurser, herunder 
anskaffelse av teknisk utstyr og materialer til produksjon 
eller kontor, rasjonalisering og omlegging av driften, 
herunder driftsinnskrenkninger, arbeidsfordeling, opplegg 
og endring av arbeidsrutiner, effektiviseringstiltak o.l., 
personalsaker, herunder fastsetting av lønn, opplæring 
av ansatte, velferdssaker og saker som angår samarbeid 
mellom ledelsen og de ansatte.

Reglene for gjennomføring av valgene fastsettes etter 
drøftinger mellom laget og de ansatte.

§ 14. STYRETS OPPGAVER.
Styrets plikter:

1. Å lede laget overensstemmende med 
vedtektene og årsmøtets vedtak samt 
utferdige forretningsregler og eventuelle 
omsetningsbestemmelser.

2. Å ansette adm.direktør, bestemme hans 
lønnsvilkår og utarbeide instruks for ham.

3. Å oppnevne eventuelt arbeidsutvalg og 
eventuelle salgsutvalg samt fastsette instruks for 
disse.

4. Å påse at bokføring og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll.

5. Å bestemme hvem som skal forplikte laget, samt 
meddele prokura.

6. Å bestemme tid og sted for neste ordinære 
årsmøte.

7. For øvrig på beste måte å ivareta lagets og 
medlemmenes interesser og arbeide for lagets 
fremgang.

8. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til særskilte 
utvalg, men har selv ansvar for utvalgenes 
virksomhet.

Over styrets forhandlinger føres protokoll.  Styret 
kan utpeke to av sine medlemmer til å underskrive 
protokollen.  Utskrift av protokollen skal sendes samtlige 
deltakende styremedlemmer med frist for merknader. 

For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid 
mer enn halvparten av styrets stemmeberettigede 
medlemmer/varamedlemmer være tilstede.  I tilfelle 
av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme 
utslaget.

§ 15. OFFENTLIG KONTROLLØR.
Nærings- og Fiskeridepartementet har adgang til 
å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes 
av salgslaget.  Kontrollørens lønn fastsettes av 
departementet.

§ 16. KONTROLLKOMITÉ.
Årsmøtet velger en kontrollkomité bestående av 3 
medlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge, og 
velger blant medlemmene komitéens leder og nestleder. 
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Det skal velges 1 medlem eller varamedlem fra ringnot, 
trål og kystfiskere og 1 medlem eller varamedlem 
skal være mannskapsmedlem. Medlemmene og 
varamedlemmene velges for 3 år ad gangen.

I forbindelse med valg til tillitsverv i laget fungerer 
komitéens medlemmer og varamedlemmer samlet som 
fullmaktsnemnd.

§ 17. BRUK AV ÅRSOVERSKUDD MV.
Årsoverskudd skal i utgangspunktet tilføres lagets 
reservefond og et disposisjonsfond.

Til reservefondet skal avsettes minst 10 % av netto-
overskuddet inntil dette fond har nådd en størrelse på 
minst  kr 15.000.000,-.Synker fondet under det fastsatte 
minimumsbeløp, skal avsetningen fortsette inntil fondet 
har nådd minst den fastsatte minimumsstørrelse.  

Reservefondet kan bare nyttes til å dekke underskudd 
som følger av årsregnskapet eller et oppgjør foretatt i 
løpet av regnskapsåret som ikke kan dekkes på annen 
måte.

Til disposisjonsfondet avsettes hvert år av årets 
overskudd et beløp som fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta etterbetaling til 
medlemmene så langt som dette ikke bryter med 
hensynet til styrking av lagets egenkapital gjennom 
oppbygging av fond.

§ 18. BRUDD PÅ VEDTEKTENE.
Bryter noen av medlemsfartøyene lagets vedtekter, 
eller bestemmelser gitt i medhold av disse, kan styret 
ilegge medlemsfartøyet en bot.  For øvrig gjelder 
bestemmelsene i Fiskesalgslagslova..

§ 19. ORDNING AV TVISTER.
Oppstår tvistigheter mellom laget og et medlemsfartøy, 
skal forlik prøves ved en meklingsnemnd på 4 
medlemmer, hvorav årsmøtet velger 3 medlemmer, 
mens nemndas formann oppnevnes av Fiskeridirektøren.  
Om forlik ikke oppnås, står det partene fritt for å søke 
tvistighetene avgjort ved alminnelig rettergang.

Instruks for meklingsnemnda fastsettes av årsmøtet.

§ 20. VEDTEKTSENDRINGER.
Endring av vedtektene foretas av årsmøtet.  Det skal stå i 
innkallingen til årsmøtet hva forslaget går ut på.

Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§ 21. OPPLØSNING OG AVVIKLING.
Vedtak om lagets oppløsning foretas av årsmøtet.  Gyldig 
vedtak krever 2/3 flertall.

Samtidig med vedtaket velges et styre til å forestå 

avviklingen.

Etter at lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende 
midler gå til allmennyttige formål, men slik at formål som 
tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som 
skal tilgodeses, på hvilken måte og med hvilke beløp. 
Anvendelsen av lagets formue må endelig godkjennes av 
Nærings- og Fiskeridepartementet.
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OMSETNING 2018 – KVANTUM OG VERDI
    
Fiskeslag I 1000 tonn % I NOK MILL. %

Norsk vårgytende sild 350 21,6 1 577 20,1
Nordsjøsild 193 12,0 764 9,7

Makrell 282 17,4 3 618 46,1

Hestmakrell 11 0,7 70 0,9

Lodde Barentshavet 127 7,9 337 4,3
Lodde Jan Mayen 74 4,6 191 2,4

Kolmule 457 28,2 983 12,5

Tobis 70 4,3 157 2,0
Øyepål 25 1,6 65 0,8

Havbrisling 15 0,9 44 0,6
Kystbrisling 1 0,1 10 0,1

Andre arter (bifangster mv) 11 0,7 26 0,3

Totalt 1 617 100,0 7 842 100,0

Fangst som leveres i utlandet av norske fartøyer hører også med under lagets førstehåndsomsetning. Like-
ledes utenlandske fangster som leveres i Norge. Verdiene som er benyttet i årsmeldingen i forbindelse med 
omsatt kvantum, er basert på det kjøperne betaler for varen.
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