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LEDELSEN HAR ORDET

Kjære medlemmer av Sildelaget
Dette er en spesiell tid for Norges Sildesalgslag. Lagets 
93. årsmøte blir digitalt på grunn av koronaviruset. Vi er 
trygge på at det skal gå bra, men vi er veldig leie oss for at 
vi ikke kan møtes til årsmøte på tradisjonelt vis. Vi kommer 
til å savne det sosiale, de gode innleggene og diskusjone-
ne både i og utenfor møtesalen og ikke minst festmidda-
gen. Vi skal komme sterkere tilbake i Oslo i 2021. 

Ekstra leit er det at vi ikke fikk anledning til å ta i mot de 11 
ungdomskandidatene som hadde takket ja til vår invitasjon 
til årsmøtet. Dette var et tiltak som vi hadde satt i verk for å 
øke interessen og bevisstheten rundt organisasjonsarbei-
det i Sildelaget. De vil bli invitert med på årsmøtet neste år.

Sildelagets kontorer i Slottsgaten 3 har stått tomme siden 
torsdag 12. mars. Dette var nødvendig tiltak for å hindre 
spredning av viruset. Vi er glade for at vi gjennom mange 
år har satset på digitalisering, og vi er stolte av at vi har 
klart å holde aktivitets- og servicenivået på et høyt nivå til 
tross for at Sildelagets administrasjon nå arbeider på 43 
hjemmekontor.

Mye positivt har skjedd siden forrige årsmøte;
• Markedsavgiften har blitt satt opp fra 0,3 % til 0,5 %. 

Sildelagets innsats ga resultater etter flere års kamp 
mot redusert markedsføring av pelagisk fisk. Vi deler 
gjerne æren for resultatet med faglag og enkelte 
eksporører som vi samarbeidet særdeles godt med i 
denne saken.

• Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Sildelaget 
omsetningsrett for makrellstørje. Det er en tillitser-
klæring, og kom etter et krav fremsatt på årsmøtet i 
Sildelaget i 2018.

• Sammen med de andre salgslagene klarte vi å få inn 
føringstilskuddet på statsbudsjettet etter at regjeringen 
hadde foreslått å kutte det helt ut. 

• Vi har fått en ny elektronisk signeringsapp som gjør at 
fiskerne kan signere sluttsedler på samme måte i alle 
fiskesalgslag. 

• Vi har fått nytt og mer brukervennlig ekstranett.
• Vi har fått ny «sildelags-app».
• Administrasjonen har flyttet inn i nye lokaler på toppen 

av Slottsgaten 3. Medlemmene er hjertelig velkommen 
innom for en titt og en prat når dere er i Bergen. 

Fo
to

gr
af

: F
ro

de
 F

ug
lse

th

ENGASJEMENT ER VIKTIG, 
MEDLEMSKAP ER VIKTIG,

SAMMEN STÅR VI STERKERE!“

IntroduksjonIntroduksjon

Både i 2018 og 2019 hadde vi en omsetning på ca. 8 mrd. 
kroner. Til tross for koronaviruset, så ser det ut til at vi skal 
kunne få en omsetning på det nivået også i år. Omset-
ningen går godt, og den daglige handelen foregår på en 
ryddig og god måte mellom fiskerne og kjøperne. Dette 
til tross for at vi har hatt noen politisk vanskelige saker 
mellom Sildelaget og Sjømat Norge

Når det gjelder prisene er det spesielt råstoff til fiske-
mel- og fiskeolje som har hatt en svært positiv utvikling. 
At vi har fått flere aktører på landsiden har betydd mye 
for konkurransen, og i dagens situasjon er vi trygge på at 
fiskerne får markedsriktig pris for fisken som omsettes på 
auksjonen.

Vi har også sett positive tegn for makrell og sildeprisene 
den siste tiden. Mye av dette skyldes først og fremst en 
svak kronekurs, men det har også vært god etterspørsel, 
spesielt etter makrell. 

Nå har det gått to år uten loddefiske i Barentshavet. I 2020 
ble det heller ikke loddefiske på Island. Vi får håpe og tro 
at dette vil forandre seg til 2021, og det må samtidig være 
lov å stille spørsmål om forvaltningsmodellen for lodde i 
Barentshavet er moden for revisjon.

De siste årene har vi hatt sporadiske medlemsmøter rundt 
om i landet. I vinter hadde vi et møte på Bømlo og et i 
Fosnavåg. Det var veldig gode møter, og til sammen 90 
medlemmer møtte frem på de to møtene. For oss som 
leder Laget er medlemsmøtene er en god anledning til å 
få møte og høre hva medlemmene har på hjertet. Møtene 
fungerer godt som en toveis informasjonskanal, og dette vil 
vi fortsette med.  

Avslutningsvis vil vi takke Sildelagets tillitsvalgte, alle 
medlemmene og de ansatte i Sildelaget for den innsats og 
støtte som dere har bidratt med det siste året.  Vi ønsker 
dere alle et riktig godt Årsmøte.

Hilsen 

Jonny og Paul
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STYRETS MELDING

Styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet 
Norges Sildesalgslag og konsernet Norges Sildesalgslag. 

Konsernet Norges Sildesalgslag består foruten av 
morselskapet, av datterselskapet Sildinvest AS. 

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

OMSETNING OG MARKED 
I 2019 ble det omsatt 1,42 mill tonn råstoff til en samlet verdi 
av 8,1 mrd kr. Styret konstaterer at omsetningen ble bedre 
enn opprinnelig budsjettert som følge av gode mel/oljepriser 
(økte med 26 % fra 2018), gode priser på makrell og 
nordsjøsild til konsum og høyere kvoter for nvg-sild, nord-
sjøsild og tobis enn først lagt til grunn. Det er spesielt det 
gode mel-/oljemarkedet som har bidratt til rekordhøy 
omsetningsverdi i 2019. Verdien av mel-/oljeomsetningen 
endte på det høyeste noensinne med 1,94 mrd kr. 

I alt leverte utenlandske fartøyer i Norge 127.000 tonn 
råstoff til en verdi av 1,44 mrd kr.  76 % av omsetningsver-
dien totalt representeres av råstoff til konsum mot 78 % i 
2018. For detaljer vises til avsnittene for regnskap, omset-
ning og øvrig drift. 

Eksportverdien for sild økte med 0,7 mrd kr fra året før, og 
endte på 3,2 mrd. For makrell fikk vi en eksportverdi på 4,3 
mrd kr, en økning fra året før på 0,5 mrd kr. Til tross for 
høyere priser var makrellvolumet lavere. Året som helhet 
ble et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Pelagisk 
eksport endte på ca. 8 mrd. kroner i 2019, en økning fra året 
før. Samlet nådde eksporten over 107 mrd. kroner i 2019. 

Basert på Sjømatrådets statistikker fremgår det at sild og 
makrell sto for en samlet konsumeksport på 7,5 milliarder 
kroner i 2019, mot 6,5 mrd. året før. Den pelagiske andelen 
av sjømateksporten totalt har vært fallende i flere år, dels på 
grunn av liten verdivekst, dels grunnet stadig økt andel av 
oppdrett i totaltallene. Sild og makrell sto for 7 % av samlet 
eksportverdi for sjømat i 2019.

I tillegg til konsumdelen, kommer eksport av mel og olje for 
2,2 mrd. kroner (tall fra SSB). Det er noe uklart hvor mye av 
dette som relaterer seg til de pelagiske fiskerier.

Markedsavgiften for pelagiske fiskeslag ble ved inngangen 
til 2018 redusert til 0,3 %. Dette var en reduksjon fra 0,75 
% fra tiden før 2016. Sildelaget og andre på sjøsiden har 
tatt dette opp med norske myndigheter uten å ha fått gehør 
før i 2019. Sildelaget besluttet i 2018 å benytte egne midler 
med 9 millioner kroner til markedsarbeid for pelagisk i 2019. 
Dette lyktes man med og markedsavgiften ble satt opp igjen 
til 0,5% med virkning fra 2020. Det arbeides videre med å få 
til en ytterligere økning tilbake til 0,75% som er gjort 
gjeldende for øvrige fiskeslag i villfisknæringen.

FREMTIDIG UTVIKLING
Driften forventes påvirket av de kvoter som gjelder for 2020 
og utviklingen i de pelagiske markedene. 2020 blir et år med 
reduserte kvoter, noe som kan påvirke 
lagets omsetning negativt i den grad økte priser ikke 
kompenserer. 

REDGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP OG KONSERN-
REGNSKAP
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning om 
videre drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til 
stede.

Det er i 2019 omsatt for 8.113 mill kr gjennom Norges 
Sildesalgslag, mot 7.842 mill kr i 2018. Dette ga en samlet 
lagsavgift på 52,6 mill kr mot 50,9 mill kr i 2018. 
Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har i 
2019 vært 0,65 %, det samme som i 2018. Lagets samlede 
driftsinntekter økte fra 69,7 mill kr i 2018 til 72,4 mill kr i 
2019.

Lagets samlede driftskostnader utgjorde 85,9 mill kr i 2019, 
mot 72,2 mill kr i 2018.  Årets kostnad inkluderer ekstraordi-
nær støtte til Norges Sjømatråd med 9 mill kr. 

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler gav netto 
positive finansinntekter på 11,1 mill kr i 2019, mot 8,6 mill 
kr i 2018. Urealisert kursgevinst er i løpet av 2019 økt med 
1 mill kr. Ved utgangen av 2019 hadde laget en urealisert 
kursreserve i sin verdipapirportefølje på 9,4 mill kr. 

Samlet viser lagets regnskap for 2019 et underskudd på 1,1 
mill kr, mot et overskudd på 5,3 mill kr i 2018.  Årets 
underskudd på 1,1 mill kr dekkes fra annen egenkapital. 

Ved utgangen av 2019 hadde Norges Sildesalgslag en 
samlet bokført egenkapital på 238,8 mill kr, mot 239,9 mill 
kr i begynnelsen av året.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2019 et negativt 
driftsresultat på 10,3 mill kr mot positive 1 mill kr i 2018.  
Netto finansposter i konsernet ble 6,7 mill kr i 2019, mot 
4,5 mill kr i 2018.

Årsresultatet til konsernet i 2019 ble et underskudd på 
3 mill kr, mot et overskudd på 3,8 mill kr i 2018. Ved 
utgangen av 2019 hadde konsernet en samlet bokført 
egenkapital på 213,0 mill kr, mot 216,0 mill kr i begynnelsen 
av året. 

Kontantstrømmene i selskapet har i løpet av året ført til en 
lavere kontantbeholdning ved årets slutt. Dette skyldes i 
hovedsak økte kundefordringer. Selskapets 
kundefordringer pr 31.12 henger sammen med når kvotene 
for året er fisket opp.  

For både selskapet og konsernet er likviditetsbeholdningen 
ved årsslutt god. Behovet for likviditet gjennom året er 
svingende og selskapet har vesentlige trekkfasiliteter i bank. 

Styret mener at årsregnskapet, konsernregnskapet og 
styrets melding samlet gir et rettvisende bilde av både 
selskapets og konsernets utvikling, resultat og stilling i 
henhold til norsk god regnskapsskikk.

FORHOLD INNTRÅDT ETTER REGNSKAPSÅRETS 
SLUTT
Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er 
inntrådt forhold av betydning for bedømmelsen av selskapet 
eller konsernet

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

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

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

Likviditetsrisiko 
Det er en prioritert oppgave å alltid kunne tilby løpende 

oppgjør ved forfall til fartøy som omsetter gjennom Norges 
Sildesalgslag. Forsinket innbetaling fra kunder er en 
tilleggsrisiko. 

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

ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR, BEMANNING OG 
ORGANISERING 
Arbeidsmiljøet i Sildelaget oppfattes som godt og det jobbes 
systematisk med forbedringer i henhold til gjeldende lover 
og forskrifter. Sildelagets HMS-utvalg (arbeidsmiljøutvalg) 
gjennomfører kartlegginger og risikovurderinger. 
HMS-utvalget hadde i 2019 tre møter. 
Bedriftshelsetjenesten HMS Salutis deltar i utvalgets møter.

Sykefraværet var dessverre høyere i 2019 enn vi har vært 
vant med i Sildelaget, 5,8% mot 1,8 % i 2018. Til sammen-
ligning ligger landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær 
på rundt 6%. Sykefraværet skyldes i hovedsak noen få 
langvarige sykemeldinger som inntraff i 2019. Der er ingen 
indikatorer på at økningen i sykefraværet skyldes 
utfordringer i arbeidsmiljøet. Imidlertid følges dette nøye 
opp.

I løpet av 2019 har to ansatte fratrådt på grunn av alder.  
Stillingene er blitt erstattet med nye medarbeidere. Det er 
i tillegg foretatt en omfordeling av ansvarsområder slik at 
noen avdelinger har fått tillagt nye oppgaver. Salgsavde-
lingen har fått markedsarbeidet, informasjons- og 
kommunikasjonsavdelingen har fått oppfølgingen av 
Sildelagets strategi- og handlingsplan og personalavdeling 
har fått administrasjon og styresekretariat. Bakerst i
årsrapporten finnes et oppdatert organisasjonskart.  

I tråd med Sildelagets strategi har det vært satset på 
styrking av IT-avdelingen. Innleid utviklerkapasitet er i stor 
grad blitt erstattet ved rekruttering av egne ansatte, så 
avdelingen er i løpet av året utvidet med ett årsverk.

Generasjonsskiftet i Sildelaget pågår fremdeles og i løpet 
av 2020 vil flere ansatte gå over i pensjonistenes rekker. 
Rekrutteringsprosesser er allerede i gang.

I ansettelsespolitikken arbeides det for å fremme likestilling, 
sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering 
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk og religion og livssyn.

Ved årets utgang var kvinneandelen i antall årsverk blant de 
ansatte 31% mot 33% året før. I styret var kvinneandelen 
15% mot 23% året før. Mindre enn 5% av Sildelagets 
medlemmer er kvinner. 

Ved årets utgang var det 43 ansatte på hel- og deltid, som 
utgjorde 41,9 årsverk, herunder 0,4 årsverk knyttet til drift 
av CatchCertificate SA, 1 stilling som blant annet adminis-
trerer datterselskapet Sildinvest AS og 1 stilling som 
driftsansvarlig til Sildelagets eiendom i Slottsgt 3. 

De fleste ansatte er lokalisert ved lagets kontor i Bergen, 
mens 5 inspektører arbeider langs kysten på mottakene.

Styrets meldingStyrets melding
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YTRE MILJØ
Sildelagets aktiviteter påvirker ikke det ytre miljø ut over det 
en vanlig kontorbedrift ellers måtte gjøre. Det legges vekt på 
å forebygge og unngå forurensing på så vel det indre som 
det ytre miljø.

DATTERSELSKAPER
Lagets økonomiske aktiviteter ut over førstehåndsomset-
ningen er i samsvar med vedtektene organisert i eget
selskap, Sildinvest AS.  Selskapets virksomhet omfatter fast 
eiendom og eierandeler i andre selskaper. Sildinvest AS 
hadde i 2019 et årsresultat på 3,1 mill. kr, mot 3,5 mill kr i 
2018. Norges Sildesalgslag mottar 5 mill kr i konsernbidrag 
for 2019 fra Sildinvest AS.

OPPFØLGING AV ÅRSMØTEVEDTAK MAI 2019
I forbindelse med Årsmøtets vedtak i mai, er det noen saker 
som kort skal nevnes.

A. SIILDELAGETS MARKEDSPLASS OG 
VERDISKAPNING I PELAGISK SEKTOR 
Vedtaket i saken var omfattende og omhandlet mange 
politiske saker som årsmøtet mente skulle bedre verdiskap-
ningen. Kort fortalt :

• Bevare stabile rammevilkår for den pelagiske markeds-
plassen som lovverket i dag gir.

• Sildelagets verdikjedeperspektiv, øke verdien på pela-
gisk fisk ute i markedene. Markedsavgiften til Sjømatrå-
det må økes.

• Bærekraftig forvaltning, større stabilitet i kvotene, har-
moniserte kontroller av pelagisk fisk i alle land og be-
dret markedsadgang.

• Det skal arbeides med å få på plass en fast startkvote 
på lodde i Barentshavet.

I tillegg til rutinemessig å kommunisere ut vedtaket til 
myndigheter, faglag og andre som kan bidra til å belyse 

saken, har styret ved mange anledningen tatt opp disse 
viktige temaene med relevante myndigheter og i egnede 
fora i året som har gått. Sildelaget fikk fullt gjennomslag for 
bevaring av salgslagenes rammevilkår.  

Styret melder dessuten med tilfredshet at arbeidet med - og 
investeringen i å få hevet markedsavgiften til Norges 
Sjømatråd, har lykkes. Avgiften ble hevet fra 0,3 til 0,5% fra 
2020. 

B.  BRUK AV STORDATA I PELAGISKE FISKERIER - 
DATABio
Årsmøtet fattet enstemmig vedtak om at Sildelaget skal 
engasjere seg i og bidra til forskningsprosjekter innen 
stordata for å benytte ny teknologi til f.eks å effektivisere 
fisket. Her kan Sildelaget bidra med sine åpne fangstdata, 
historiske og i sanntid, som sammenstilt med andre typer 
data kan gi aktørene i fremtidens fiskeri nyttig informasjon 
ved planlegging og gjennomføring av fisket. 

Det pågår og planlegges flere prosjekter for bruk av stordata 
innen fiskeri, både i privat og offentlig forskningssektor. Det-
te er områder der utviklingen går fort fremover. 
 
C. PELAGISK LØFT– SAMARBEIDER DER VI KAN, 
KONKURRERER DER VI MÅ 
Etter en innledning med presentasjon av FHF og deres 
forskningsprosjekter fattet årsmøtet vedtak med 
hovedpunkter:
- En portal for kommunikasjon og deling av informasjon.
- Marked for produkter fra sjøpattedyr.

Vedtaket er oversendt forskningsinstitusjoner og organisa-
sjonene i næringen. Sildelagets nettsider informerer og gir 
oppmerksomhet til prosjekter og forskningsresultater i regi 
av FHF.

Bergen 18.02.2020
STYRET I NORGES SILDESALGSLAG

Styrets melding Styrets melding

Fotograf forside:  Eivind M
. Sæ

vik/EM
Sphoto



10      Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag            Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag     11

RESULTATREGNSKAP 2019 BALANSE PR 31.12

2018 2019 NOTE 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER
7 842 037 8 112 531 Omsetning gjennom laget - fakturert 2 8 112 531 7 842 037

-7 842 037 -8 112 531 Omsetning gjennom laget - avregnet -8 112 531 -7 842 037

50 870 52 595 Driftsinntekter 2 58 067 56 618

18 838 19 814 Andre inntekter 2 20 792 18 638

69 708 72 409 Sum driftsinntekter 78 859 75 256

DRIFTSKOSTNADER
51 536 53 689 Lønnskostnad 3 55 395 52 422

1 920 1 978 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6 5 090 3 890

18 701 30 218 Andre driftskostnader 3,4,5 28 712 17 928

Tap på fordringer

72 157 85 885 Sum driftskostnader 89 197 74 240
-2 449 -13 476 Driftsresultat -10 338 1 016

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
5 000 5 000 Inntekt på investering i datterselskap 7

231 48 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 15

4 125 4 828 Renteinntekter 4 930 4 202

328 391 Aksjeutbytte 1 391 1 328

1 864 1 829 Gevinst/tap verdipapirer 11 1 829 1 864

-504 183 Agio/(disagio) 184 -504

Annen finansinntekt 9 9

-108 618 Verdiendring finansielle investeringer 11,12 618 -108

-872 750 Verdiendring finansielle anleggsmidler 11 750 -872

-1 416 -2 596 Rentekostnader -3 030 -1 431

8 648 11 051 Netto finansposter 6 681 4 488

6 199 -2 424 Ordinært resultat før skattekostnad -3 657 5 504

-942 1 287 Skattekostnad ordinært resultat 13 671 -1 711

5 257 -1 137 Årsresultat -2 986 3 793
 
OVERFØRINGER

2 003  Avgitt konsernbidrag  

-2 003  Økning av aksjeverdi i datterselskap 

-5 257 -1 137  Overføring fra / (til) annen egenkapital 

-5 257 -1 137  Sum overføringer 

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN
2018 2019 NOTE 2019 2018

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

2 619 4 398 Utsatt skatt fordel 13 3 818 2 656

2 619 4 398 Sum immaterielle eiendeler 3 818 2 656

Varige driftsmidler
Tomter og bygninger 6,14 50 599 45 347

3 657 3 568 Driftsløsøre, inventar etc. 6 3 774 3 863

3 657 3 568 Sum varige driftsmidler 54 373 49 210

Finansielle anleggsmidler
53 388 53 388 Investering i datterselskap 7

100 100 Investeringer i tilknyttede selskap 8 100 100

11 794 11 149 Investering i aksjer, andeler etc 8,11,14 11 186 11 831

1 231 1 134 Andre fordringer 3, 9 1 134 1 231

5 384 7 277 Pensjonsmidler 12 7 278 5 384

71 897 73 048 Sum finansielle anleggsmidler 19 698 18 546
78 173 81 014 SUM  ANLEGGSMIDLER 77 889 70 412

OMLØPSMIDLER
Fordringer

155 440 234 221 Kundefordringer 10,14 234 472 155 761

1 181 2 080 Fordringer på konsernselskap (kunder) 15

467 513 Andre fordringer 897 1 397

11 962 6 608 Kortsiktig fordring konsernselskap 15

169 050 243 423 Sum fordringer 235 369 157 158

Investeringer
203 281 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 11, 14 281 203

203 281 Sum investeringer 281 203
177 405 100 668 Bankinnskudd, kontanter o.l. 100 894 188 685

346 658 344 372 SUM OMLØPSMIDLER 336 544 346 046

424 832 425 386 SUM EIENDELER 414 433 416 458

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)  KONSERN

RegnskapRegnskap
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NOTER TIL REGNSKAPET
2018 2019 GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2019 2018

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

20 990 20 990 Reservefond 20 990 20 990

4 517 4 517 Felleseid andelskapital 4 517 4 517

214 423 213 286 Annen egenkapital 187 507 190 493

239 929 238 792 Sum opptjent egenkapital 213 014 216 000

239 929 238 792 SUM  EGENKAPITAL 16 213 014 216 000

GJELD
Avsetning for forpliktelser

13 163 15 912 Pensjonsforpliktelser 12 16 174 13 439

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

60 214 62 964 Sum avsetning for forpliktelser 63 225 60 490

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 14,18 14 250 15 000

Sum langsiktig gjeld 14 250 15 000

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

3 523 8 811 Leverandørgjeld 15 9 124 6 403

43 575 43 661 Skyldige offentlige avgifter 43 661 43 575

488 489 Betalbar skatt 13 489 488

2 601 Gjeld til konsernselskaper 15

74 501 70 670 Annen kortsiktig gjeld 15, 17 70 670 74 502

124 688 123 631 Sum kortsiktig gjeld 123 944 124 968

184 903 186 595 SUM  GJELD 201 419 200 458

424 832 425 386 SUM GJELD OG EGENKAPITALs 414 433 416 458

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) KONSERN

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.   
    
Konsolideringsprinsipp    
Konsernregnskapet omfatter Norges Sildesalgslag med 
datterselskaper hvor laget eier direkte eller indirekte mer 
enn 50 prosent. Det er anvendt ensartede 
regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. 
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom 
selskaper i konsernet er eliminert.     
   
Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskri-
ves til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være for-
bigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mot-
tatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskri-
ves ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjø-
res for nedenfor.
       
Aksjer i datterselskap    
Investering i datterselskap vurderes etter kostmetoden.  
      
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og andre 
selskap      
Investeringer i tilknyttete selskap og andre selskap vurderes 
etter kostmetoden i lagets regnskap.

Valuta       
Bankinnskudd i utenlandsk valuta er bokført til dagskurs 
31.12. 
    
Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende.

Inntekter     
Inntekt fra omsetning gjennom laget består av en trukket 
lagsavgift basert på en andel av omsatt fangst. 
Lagsavgiften inntektsføres når fangsten er levert, altså når 
fangsten er ankommet mottak slik at risiko og kontroll er gått 
over på kjøper.  Inntekt fra tjenesteyting regnskapsføres når 
den er opptjent, og i takt med at tjenestene leveres.  
     
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme peri-
ode som tilhørende inntekt.  I de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes for-
delingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra 
sammenstillingsprinsippet er angitt der der er aktuelt.  
     
Investeringer i aksjer, andeler etc. (anleggsmidler)
Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og 
kommandittselskaper, etc hvor selskapet ikke har  betydelig 
innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringe-
ne blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. Mottatt utbytte og andre 
overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som  
annen finansinntekt.
      
Aksjer, obligasjoner, valutaterminer og kortsiktige 
plasseringer (omløpsmidler)
Aksjer, obligasjoner etc som er definert i handelsportefølje 
er bokført til virkelig verdi pr 31.12. Aksjer, obligasjoner etc 
som ikke er definert i handelsportefølen er bokført til laveste 
verdi markedsverdi pr 31.12. og kostpris pr enkeltposisjon. 
Valutaterminer er vurdert til kurs 31.12.   
    
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurde-
ring av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
generell tapsrisiko.  
 
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Regnskapsposten inkluderer kontanter, bankinnskudd og 
andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn 
tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner
Laget har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansat-
te etter at den ytelsesbaserte ordningen ble avviklet i 2016. 
Se nærmere omtale i note 12. Laget har OTP-ordning som 
tilfredstiller kravene i loven.
    
      
 
      
 

Bergen 18.02.2020
STYRET I NORGES SILDESALGSLAG

RegnskapRegnskap
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NOTE 2: DRIFTSINNTEKTER
Norges Sildesalgslag forestår førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.
Lagsavgiften er en fast prosent av omsetningen.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige 
resultat før skatt.  Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner 
føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betal-
bar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og 
endring i netto utsatt skatt samt formueskatt. Skattekostna-
den fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordi-
nære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og 
utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige 
overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansi-
ell leasing), balanseføres under varige driftsmidler, og tilhø-
rende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under lang-
siktig gjeld til nåverdi av betalingene. Driftsmidlet avskrives 
planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt7 leie 
etter fradrag for beregnet rentekostnad. For operasjonelle 
leieavtaler kostnadsføres leien. 

2018 2019

 7 842 037  8 112 531  Regnskapsmessig omsatt

 -7 791 167  -8 059 936  Avregnet fisker

 50 870  52 595  Lagsavgift

DRIFTSINNTEKTER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)      

2018 2019 2019 2018

 50 870  52 595  Lagsavgift  52 595  50 870 

 Leieinntekter  5 472  5 748 

 15 722  15 698  Inndekning av kontrollkostnader 1)  15 698  15 722 

 3 116  4 116  Diverse inntekter  5 094  2 916 

 69 708  72 409 Sum  78 859  75 256 

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                 KONSERN

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

KONSERN (1000 KR)                      

Konsernets driftsinntekter for 2019 kan spesifiseres på geografisk område som følger:        KONSERN

LAGSAVGIFT NORGES SILDESALGSLAG 2019 2018

    - Norge 43 128 41 205

    - Andre land 9 467 9 665

Andre Inntekter Norge 26 264 24 386

Sum 78 859 75 256

NOTE 3: LØNNSKOSTNADER
NORGES SILDESALGSLAG (1000) KR                   KONSERN

2018 2019 2019 2018

 31 923  32 865  Lønn  34 399  32 622 

 3 220  3 585  Honorar til styret og utvalg  3 716  3 433 

 8 189  8 998  Pensjon  9 039  8 164 

 6 042  6 424  Folketrygdavgift  6 424  6 042 

 2 162  1 817  Andre ytelser  1 817  2 161 

 51 536  53 689  SUM  55 395  52 422 

42 43 Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 43 42

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

SIKKEHETS-
STILLELSE

Lån og sikkerhet til fordel for:

Ansatte i morselskap 1 134 0

Ansatte i konsernet 1 134 0

Adm. direktør er medlem i selskapets innskuddspensjonsordning.  Han har i tillegg til standard ordning egen 
avtale om innskuddsbasert alderspensjon for lønn over 12G, uførepensjon for lønn over 12G, samt en 
skattefri engangserstatning ved død for lønn over 12 G. Kostnad 2019: TNOK 222     

REVISOR MOR KONSERN

Lovpålagt revisjon 337 366

Annen bistand 34 46

Skatterådgivning 27 50

Andre tjenester 208 208

Attestasjonstjenester 12 12

Sum 618 682

YTELSER TIL LEDENDE
PERSONER I SELSKAPET (100KR) ADM. DIREKTØR STYRET

Lønn 2 119

Annen godtgjørelse 84 2 234

2018 2019

 319  321  Norges Fiskerlags velferdsstasjoner 

 156  166  Støtte til faglag 

 Annonsering hos faglag 

 475  487  SUM

NOTE 4: TRANSAKSJONER MED FAGLAG
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

RegnskapRegnskap

Markedsføring og informasjon i 2019 inkluderer støtte på 9 MNOK til Norges Sjømatråd



16      Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag            Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag     17

2018 2019

5 435 5 401 Diett-, reise- og møtekostnader

8 713 9 555 Diverse drifts- og adm.kostnader

2 188 4 132 Fremmedytelser

1 382 10 156 Markedsføring og informasjon

983 974 Diverse støttetiltak

18 701 30 218 SUM

NOTE 5: ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR) DRIFTSLØSERE, INVENTAR, ETC

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 37 774

Tilgang i året 1 917

Avgang ved salg/utrangering (anskaffelseskost) 72

Anskaffelseskost 31.12 39 619

NOTE 6: VARIGE DRIFTSMIDLER

Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 34 117

Avgang akkumulerte avskrivninger 44

Årets ordinære avskrivning 1 978

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 36 051

Bokført verdi pr 31.12 3 568

Økonomisk levetid 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær

KONSERN (1000 KR) BYGNINGER 
OG TOMTER

DRIFTSLØSERE, 
INVENTAR ETC

KUNST SUM

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1.      70 005 37 927 206 108 138

Tilgang i året 11 736 1 917 13 653

Avgang i året til anskaffelseskost 3 370 72 3 442

Anskaffelseskost 31.12 78 371 39 772 206 118 349
Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1.  24 659 34 269 58 928

Avgang akkumulerte avskrivninger 44 44

Årets avskrivninger 3 112 1 978 5 090

Akk. av- og nedskrivninger pr 31.12. 27 771 36 203 63 974

Bokført verdi pr 31.12 50 600 3 569 206 54 373

Økonomisk levetid 0 - 33 år 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Ingen avskr.

NOTE 7: DATTERSELSKAPER

FIRMA FORETN.-
KONTOR

"STEMME OG 
EIERANDEL"

ANSK.-
TIDSPUNKT

BOKFØRT 
VERDI

RESULTAT 
2019

EGENKAP. 
31.12.19

Sildinvest AS Bergen 100,00 % 01.01.89 53 388 3 059 33 170

NOTE 8: AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET SELSKAP/ANDRE  FORETAK
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

SELSKAPETS NAVN                              EIERANDEL                        ANSK.KOST      BOKFØRT

ANLEGGSMIDLER:
Catch Certificate SA 40 % 100 100

Norsk Villfisk SA 16 % 10 10

ANLEGGSMIDLER:
Investering i tilknyttet selskap:
Catch Certificate SA 40 % 100 100

Investering i aksjer og andeler:
Skude Fryseri A/S 20 % 10 10

Norsk Villfisk SA 16 % 10 10

Seagarden ASA 340 0

Andre aksjeandeler 43 27

Sum 403 47

KONSERN (1000 KR)

SELSKAPETS NAVN                              EIERANDEL                       ANSK.KOST       BOKFØRT

NOTE 9: FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

1 231 1 134  Andre fordringer 1) 1 134 1 231

1 231 1 134  Sum 1 134 1 231

1) Lån ansatte inkluderer avdrag som forfaller i 2019, 0,2 mill kr

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag. Norges Sildesalgslag har i 2019 inntektsført konsernbidrag fra Sildinvest AS med MNOK 5.

NOTE 10: KUNDEFORDRINGER
Fordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap med MNOK 2 

KONSERN (1000 KR) KOSTPRIS BOKFØRT VERDI KOSTPRIS BOKFØRT VERDI

Norske aksjerelaterte papirer  8 494  7 666  8 906  7 290 

Utenlandske aksjerelaterte papirer  3 902  3 754  4 935  4 697 

Sum  12 396  11 420  13 841  11 987 
Herav klassifisert som anleggsmiddel  12 121  11 139  13 566  11 784 

NOTE 11: FINANSPOSTER
Verdipapirporteføljen 31.12:                          31.12.19              31.12.18

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr 1.1. utgjorde 8,4 mill kr, er pr 31.12. økt til 9,3 mill kr.

RegnskapRegnskap

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag. 
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NOTE 12: PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Laget og konsernet har hatt en foretakspensjonsordning i 
livsforsikringsselskap for sine ansatte, samt en innskuddsba-
sert pensjonsordning for personer ansatt etter 01.05.2009. 
Foretakspensjonsordningen gir rett til fremtidige definerte 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjenings-
år, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 
ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnær-
met 70% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og 
ordningen er tilknyttet ektefelle- og barnepensjon. 
Pensjonsalderen er 67 år. Laget har styringsrett til å foreta 
endringer i foretakspensjonsordningen. Foretakspensjons-
ordningen ble avviklet for alle aktive ansatte i laget per 
30.06.2016, og alle disse ble overført til innskuddspensjons-
ordningen. For lagets pensjonister er imidlertid foretakspen-
sjonsordningen fremdeles gjeldende.   
    
Foretakspensjonsordningene omfatter 33 pensjonister pr. 
31.12.19, hvorav samtlige mottok pensjon i 2019.

Laget har også førtid- og toppensjonsavtale (lønn over 12G) 
med tidligere adm.dir, samt innskuddspensjon over driften 
for lønn over 12G for nåværende adm.dir., jf. note 3. Disse 
ordningene er ikke sikret og dekkes over selskapets drift. 
      
Laget er tilsluttet ordningen om Avtalefestet Førtidspensjon 
(AFP) fra 62 år til 67 år.  Denne ordningen er også usikret 

og finansieres over driften.     
  
Ved avvikling av Silfas AS overtok Sildinvest AS forpliktelse 
knyttet til 1 tidligere Silfas ansatt som finansieres over 
driften.       
 
Selskapet har videre en supplerende innskudsbasert drift-
spensjon. Denne pensjonsordningen er en kompensasjons-
ordning for en gruppe ansatte i forbindelse med overgang 
fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning i 
2016. De ansatte som er omfattet av kompensasjonsord-
ningen er sikret en tilleggspensjon som er finansiert over 
selskapets drift, der fremtidige pensjonsbeløp vil bli utbetalt 
av selskapet fra det tidspunkt den ansatte fyller 67 år. Det er 
de enkelte ansatte som er inkludert i ordningen som bærer 
all risiko for fremtidig avkastning.

Alle pensjonsordningene er behandlet etter 
Norsk RegnskapsStandard for pensjonskostnader. I 
forbindelse med  avviklingen av foretakspensjonsordningen 
i 2016 har laget kostnadsført gjenværende estimatavvik 
knyttet til daværende pensjonsforpliktelse.   
    
Nedenfor vises fordeling av pensjonsmidler/forpliktelser på 
kollektive og usikrede ordninger: 

2018 2019 2019 2018

 177  182  Nåverdi av årets pensjonsopptjening  182  177 

 1 138  1 156  Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  1 156  1 138 

 (1 652)  (1 626)  Avkastning på pensjonsmidler  (1 626)  (1 652)

 (48)  (41)  Periodisert arbeidsgiveravgift  (41)  (48)

 493  363  Administrasjonskostnader  363  493 

 Resultatført planendring / (avkortning)     

 1 838  2 540  Resultatført estimatavvik  2 526  1 751 

 1 946  2 574  Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift)  2 560  1 859 

NETTO PENSJONSKOSTNADER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                             KONSERN

2018 2019 2019 2018

 41 423  39 637 Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)  39 637  41 423 

 (40 211)  (38 176) Pensjonsmidler (til markedsverdi)  (38 176)  (40 211)

 171  206 Arbeidsgiveravgift  206  171 

 1 383  1 667 Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)  1 667  1 383 

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE SIKREDE ORDNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)               KONSERN

2018 2019 2019 2018

 5 422  5 734 Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)  5 995  5 783 

 764  809 Arbeidsgiveravgift  809  764 

 (515)  (565) Ikke resultatført estimatavvik  (565)  (515)

 5 671  5 978 Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)  6 239  6 032 

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                          KONSERN

2018 2019 2019 2018

4,30 % 3,80 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 % 4,30 %

2,60 % 2,30 % Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %

2,75 % 2,25 % Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,75 %

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

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

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

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                            KONSERN

SUPPLERENDE INNSKUDDBASERT DRIFTSPENSJON:
PENSJONSKOSTNADER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                             KONSERN

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

forutsetninger.

2018 2019 2019 2018

 1 922  1 553 Årlig tilskudd til driftspensjon  1 553  1 922 

 1 922  1 553 Sum tilskudd til driftspensjon  1 553  1 922 

 16  (18) Manglende tilført avkastning  (18)  16 

 9  15 Returprovisjon  15  9 

 272  291 Arbeidsgiveravgift  291  272 

 2 201  1 811 Sum pensjonskostnad inkludert arbeidsgiveravgift  1 811  2 201 

PENSJONSFORPLIKTSELSER

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

 3 427  5 354 Akkumulert pensjonskapital pr. 01.01.  5 354  3 427 

 1 922  1 553 Årlig tilskudd til driftspensjon  1 553  1 922 

 4  507 Medlemmenes krav til avkastning  507  4 

 168 Pensjonsutbetalinger  168 

 5 354  7 246 Akkumulert pensjonskapital pr. 31.12.  7 246  5 354 

RegnskapRegnskap

FORETAKSPENSJONSORDNING   
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PENSJONSMIDLER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

 3 681  5 384 Midler pr. 01.01.  5 384  3 681 

 2 420  1 522 Innbetalt til Holberg Fondene  1 522  2 420 

 (12)  525 Faktisk avkastning ved plassering i Holbergfondene  525  (12)

 9  15 Returprovisjon  15  9 

 715  168 Pensjonsutbetalinger  168  715 

 5 384  7 277 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12.  7 277  5 384 

BALANSEFØRT FORPLIKTELSE:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

 (30)  (32) Netto pensjonsforpliktelse (overfinansiering)  (32)  (30)

 755  1 022 Arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelse  1 022  755 

 725  990 Balanseført forpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift  990  725 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

 19  18 Antall aktive  18  19 

 1  2 Antall pensjonister  2  1 

 59  59 Gjennomsnittlig alder  59  59 

 8  8 Forventet gjenstående tilskuddsperiode  8  8 

Plassering i Holbergfond:

60,00 % 60,00 % Holberg Likviditet 60,00 % 60,00 %

20,00 % 20,00 % Holberg Kreditt 20,00 % 20,00 %

20,00 % 20,00 % Holberg Global A 20,00 % 20,00 %

8,78 % Faktisk tidsvektet avkastning 8,78 %

2,91 % Estimert tidsvektet avkastning 2,91 %

2018 2019
AVSTEMMING SKATTEKOSTNAD OG SKATT 
BEREGNET MED NOMINELL SKATTESATS: 2019 2018

 942  -1 287 Årets totale skattekostnad  -671  1 710 

 1 426  -533 Skatt beregnet med (22%) av resultat før skatt  -805  1 266 

 -484  -754 Avvik  134  444 

AVVIKET FORKLARES MED:
 -1 193  -1 307 Skatt på permanente forskjeller  -420  -266 

 -19  2 For lite/mye kostnadsført formuesskatt tidligere år  2  -19 

 488  489 Betalbar skatt på formue  489  488 

 122  62 Endring i utsatt skatt på verdipapirer utenfor fritaksmetoden  62  122 

 119     Effekt av endret skattesats utsatt skatt  120 

 -484  -754 Sum Forklaring  134  444 

BETALBAR SKATT I ÅRETS SKATTEKOSTNAD 
FREMKOMMER SLIK:

 6 199  -2 424 Ordinært resultat før skattekostnad  -3 657  5 504 

 -5 186  -5 940 Permanente forskjeller  -1 910  -1 154 

 1 588  924 Endring midlertidige forskjeller  -7 162  -5 006 

 2 601  -7 440 Grunnlag betalbar skatt  -12 729  -656 

 598 Skatt, 22%     

 598 Sum betalbar skatt        

BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:
 598     Betalbar skatt på årets resultat     

 488  489 Betalbar skatt formue  489  488 

 -598 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

 488  489 Sum betalbar skatt  489  488 

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

2018 2019 2019 2018

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FOREKOMMER SLIK:
 598     Betalbar skatt på ordinært resultat

 488  489 Betalbar skatt på formue  489  488 

 -19  2 For lite/mye kostnadsført skatt tidligere år  2  -19 

 -124  -1 779 Endring utsatt skatt  -1 162  1 243 

 942  -1 287 Sum skattekostnad  -671  1 710 

NOTE 13: SKATTEKOSTNAD
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                          KONSERN

FORSKJELLER SOM UTLIGNES:
 -1 878  -1 941 ANLEGGSMIDLER  6 540  -1 790 

 -2 000  -2 000 Omløpsmidler  -2 184  -2 000 

 26  21 Gevinst og tapskonto  559  700 

 -7 779  -8 635 Netto pensjonsforpliktelser  -8 897  -8 054 

 -11 631  -12 555 Sum  -3 982  -11 144 

 -274  7 Verdipapirer utenfor fritaksmetoden  7  -274 

 -7 441 Underskudd til fremføring  -13 385  -656 

 -11 905  -19 989 Grunnlag for beregning av utsatt skatt/-skattefordel  -17 360  -12 074 

 -2 619  -4 398 Utsatt skatt/skattefordel, 22%  -3 819  -2 656 

NORGES SILDESALGSLAG (1000) KR                          KONSERN

RegnskapRegnskap
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NOTE 14: PANTSTILLELSER
Laget har stilt verdipapirer og kundefordringer som pant for en trekkrettighet på MNOK 800.

I 2018 tok konsernet opp et langsiktig banklån på 15 mill kr til finansiering av leietakerrelaterte prosjekter. Lånet har en 
løpetid på 5 år og en tilbakebetalingsprofil på 20 år. Årlig avdrag er kr 750 000.

Lånet er sikret med 1. prioritets pant i Slottsgaten 3.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør:

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

Tomter og bygninger 50 599 45 347
155 440 234 221 Kundefordringer 234 221 155 440

11 997 11 430 Verdipapirer 11 430 11 997

167 437 245 651 Totalt 296 250 212 784

NOTE 15: TRANSAKSJONER/MELLOMREGNINGER MED NÆRSTÅENDE

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                           

2018 2019

11 963 6 608 Kortsiktig fordring datterselskap

1 181 2 080 Fordringer datterselskaper

2 601 Kortsiktig gjeld datterselskap

3 612 3 669 Leie lokaler inkl felleskostnader

300 200 Administrasjonsgodtgjørelse

1 113 1 187 Innleiet arbeidskraft

231 48 Renteinntekter selskap i samme konsern

Av kortsiktig fordring datterselskap utgjør TNOK 5 000 konsernbidrag. 

Alle transaksjoner/mellomregninger med nærstående er med datterselskap.

NOTE 16: EGENKAPITAL

                             NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                   KONSERN
 

RESERVEFOND

FELLESEID 

ANDELSKAPITAL

ANNEN 

EGENKAPITAL

SUM 

EGENKAPITAL

TOTAL 

EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.  20 990  4 517  214 423  239 930  216 000 

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat (disponert)  (1 137)  (1 137)  (2 986)

Egenkapital 31.12.  20 990  4 517  213 286  238 792  213 014 

NOTE 17: TAPSFOND FOR DEKNING AV 
EGENRISIKO 

Fiskeri- og Kystdepartementet har gitt Norges Sildesalgslag 
tillatelse til å  anvende inntil MNOK 50 av inndratte midler 
til et tapsfond for dekning av lagets egenrisiko ved oppgjør 
for salg i første hånd dersom kjøper ikke er i stand til å gjøre 
opp for seg.

Departementet anser midlene for disponert når de er avsatt 
til fondet, men at midlene blir tilbakeført til inndratte midler 
dersom laget på et senere tidspunkt finner det riktig å 
redusere fondets størrelse.

Fondet vært uendret i 2019. Saldo pr 31.12 er MNOK 47.

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

NOTE 18: FINANSIELL RISIKO
Norges Sildesalgslag har som mål å ha en god finansiell 
posisjon.  For å oppnå dette legges vekt på en god drift, lav 
finansiell risikoeksponering samt forsvarlig styring av den 
finansielle risikoen.  På de viktigste områdene styres etter 
policyvedtak og plan vedtatt av styret.
 
Kredittrisiko
Kredittrisiko er den vesentlige finansielle risikofaktor for 
Norges Sildesalgslag.  Dette er risiko for at kunder ikke 
klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser i forbindelse med 
løpende kjøp av råstoff.  Kundene er industriforetak som 
fryser inn - tildels fileterer og fryser inn - pelagisk fisk; i all 
hovedsak for eksport.  Etter en betydelig konsentrasjon i 
næringen de siste årene, er det i dag et mindre antall større 
foretak som dominerer kundesiden. 

Alt salg skjer på kreditt mot sikkerhet i form av bankgaranti 
eller kredittforsikring.  Sikkerhetsdekningen er ikke 100% og 
en ikke ubetydelig egenrisiko er en systematisk følge.  

Styret har vedtatt kredittpolicy og gode overvåkningsrutiner 
er etablert.
 
Markedsrisiko i kapitalmarkeder
Tradisjonelt har Norges Sildesalgslag hatt en betydelig 
likvid formue, forvaltet etter langsiktig investeringsstrategi 
og plasseringsrammer for de ulike verdipapirklasser - 

vedtatt av styret. En endring av kundenes 
betalingsbetingelser i 2010 medførte betydelig endring i 
arbeidskapitalsituasjonen og en stor del av de langsiktige 
plasseringene er avviklet i løpet av 2012 og 2013.  Videre 
avvikling vil fortsatt ta noe tid og en viss markedsrisiko er 
inntil videre til stede.
 
Markedsrisiko pelagisk råstoff
Norges Sildesalgslags driftsinntekter består av en %-avgift 
på omsetning gjennom laget.  Markedsprisene kan variere 
vesentlig fra sesong til sesong.  Likeledes vil internasjonale 
kvotebestemmelser for pelagiske fiskeslag påvirke volumet 
som omsettes.  Variasjoner i driftsinntektene følger av dette.
Lagsavgiften fastsettes av årsmøtet med grunnlag i styrets 
budsjettunderlag.
 
Likviditetsrisiko
Det er en prioritert oppgave å alltid kunne tilby løpende 
oppgjør ved forfall til fartøy som omsetter gjennom Norges 
Sildesalgslag.  Dette til tross for at likviditeten, som følge av 
lagets betalingsbetingelser, må suppleres med en betydelig 
trekkfasilitet i bank.  Forsinket innbetaling fra kunder er en 
tilleggsrisiko.
 
Valutarisiko
Landinger av råstoff i utlandet skjer i noen grad i utenlandsk 
valuta mens de aller fleste fartøyer mottar oppgjør i NOK.  
Valutarisikoen avdekkes løpende med valutaterminer og 
er dermed dekket så langt praktisk mulig, men ikke 100%.  
Systematisk spreadberegning gir løpende gevinst som 
kompenserer risikoen.  

RegnskapRegnskap
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)                                           KONSERN

2018 2019 2019 2018

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
6 199 -2 424 Resultat før skattekostnad -3 657 5 504

-2 294 -489 Periodens betalte skatt -489 -2 294

12 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -1 166

1 920 1 978 Ordinære avskrivninger 5 090 3 890

872 -750 Nedskrivning anleggsmidler -750 872

78 776 -73 450 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -75 990 80 554

1 729 853 Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse 841 1 642

108 -618 Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter -618 108

-3 179 -449 Endring i andre tidsavgrensningsposter 684 -660

84 131 -75 337 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -76 055 89 616

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
16 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 4 759

-1 846 -1 917 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -13 848 -9 565

1 309 1 935 Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 1 935 1 309

-537 34 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -7 154 -8 256

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

19 562 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 19 554

-3 833 Utbetaling til nedbetaling av kortsiktig gjeld -3 830

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -750

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 15 000

6 235 2 399 Inn-/utbetalinger av utbytte/konsernbidrag

25 797 -1 434 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -4 580 34 554

109 391 -76 737 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -87 789 115 914
68 014 177 405 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 188 685 72 771

177 405 177 405 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 100 896 188 685
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REVISJONSBERETNING 2019

RegnskapRegnskap



28      Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag            Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag     29

KONTROLLKOMITEENS MELDING
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RESSURSKONTROLL:

Sildelagets ressurskontroll finansieres av 
fiskerne. 

Sildelaget har dokumentkontroll og kvote-
kontroll for alle pelagiske fartøy. 

Sildelaget gjennomfører 
landingskontroll på 10-15% av alt 

pelagisk råstoff som landes i Norge.

Sildelagets ressurskontroll har 
utstrakt samarbeid med myndighetene

Sildelagets ressurskontroll er 
kostnadsbesparende for samfunnet.

MARKEDSARBEID

Merkenavnet Seafood from Norway bidrar 
til økt verdiskapning i alle ledd.

Markedsavgiften bidrar til at norsk 
fisk når de beste og viktigste markedene i 

verden.

Sjømat fra Norge bidrar til 37 millioner 
middager verden over hver dag.

HVORFOR
SILDELAGET?

SILDELAGET:

Garanterer oppgjør til fisker innen 
14 dager. 

Er tilgjengelig 24/7.

80 % av fisken omsettes på 
auksjon. 

Auksjonen garanterer rett pris på råstoffet.

Har like konkurransevilkår og 
lik informasjon til alle uavhengig av størrel-

se og nasjonalitet.

Lagsavgiften er kun 0,65%.

VERDISKAPNING:

Auksjonsomsetning maksimerer 
verdiskapningen i pelagiske fiskerier.

Fri konkurranse sikrer opptimal
fordeling av råstoffet.

Fisker ønsker høyest pris
Kjøper ønsker lavest pris

Auksjonen gir markedspris.

Konkurransen om råstoffet øker 
fokuset på kvalitet og effektivitet.

Konkurransen om råstoffet resulterer i 
fornyelse av teknologi på sjø og land.

HVORFOR
SILDELAGET?
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DRIFTSMELDING SALGSUTVALGET

Salgsutvalget gjennomfører sitt arbeid innenfor det an-
svarsområdet som er nedfelt i instruks fra lagets styre. 

De viktigste områder er:

- Gjennomføre prisdrøftelser og fastsette førstehåndspriser 
for de råstoffslag som laget omsetter.
- Fastsette avregningsregler og utarbeide omsetningsbe-
stemmelser for de enkelte fiskerier.
- Fastsette aktuelle omsetningsreguleringer.
- Disponere inntrukne midler og bevilgede støttemidler 
(føringstilskudd).
- Gjøre fremlegg for styret med forslag om eventuelle nød-
vendige endringer i lagets forretningsregler.
- Behandle reklamasjonssaker.

Konsum:
Minsteprisene på nvg-sild som gjaldt ved utgangen av 2018 
ble videreførte ved oppstarten av 2019.  Nevnte 
minstepriser var satt med grunnlag i Norges Sildesalgslag 
sin forståelse av meklingsresultatet mellom fisker- og 
kjøpersiden, jfr mekling 28.mai 2019.  

De dynamiske minsteprisreguleringsmodellene for nord-
sjøsild og makrell, som er avtalte mellom fisker- og kjøper-
siden, ble videreførte gjennom 2019. 

Ellers ble Norges Sildesalgslag og King Oscar også i 2019 
enige om en brislingavtale.  Se Bilaget for ytterligere infor-
masjon om minstepriser i 2019.

I 2019 ble det ikke behov for å iverksette omsetningsre-
guleringer. God etterspørsel og konkurranse om råstoffet i 
tillegg til at de store toppene på råstoffsiden uteble må ta 
hovedæren for at omsetningen i 2019 totalt sett fungerte 
svært tilfredsstillende. Værmessig representerte ellers 2019 
noe av det beste en har opplevd. Omsetningsordningen av 
nvg-sild som ble pumpet direkte fra not over i føringsfartøy 
gav noen utfordringer høsten 2019, for nærmere 
informasjon se under NVG-sild,

Mel/Olje:
Som i 2018 ble ikke fisker- og kjøpersiden enig om en 
prisavtale for 2019.  En viktig årsak til dette var at kjøpersi-
den ønsket å inngå leveringsavtaler tur for tur med 

utenlandske båter men beholde gjeldede ordning for fang-
ster fra norske fiskere. Norges Sildesalgslag kunne ikke 
akseptere at det skulle være ulike omsetningsordninger alt 
etter hvilken nasjonalitet leverandøren hadde.  
 
Siden det ikke ble undertegnet noen pris- og omsetningsav-
tale for 2019, valgte fiskersiden å fortsette med reglene for 
omsetning slik de var i 2018, med unntak for lossing.  For 
at reglene skulle stemme overens med Forretningsreglene, 
valgte Styret i Norges Sildesalgslag å kreve at alle kjøperne 
skulle kunne gjennomføre alle faser ved lossingen.

Uoverensstemmelser mellom Norges Sildesalgslag og 
Sjømat Norge om lossebestemmelser resulterte i at 
Sjømat Norge sine medlemsbedrifter stoppet kjøp av 
fangster til fiskemel og fiskeolje i en periode høsten 2019.  
Partene kom imidlertid frem til en tilnærming som løste den 
umiddelbare situasjonen. Partene nedsatte i kjølvannet av 
denne hendelsen en arbeidsgruppe som avleverte en 
rapport om problemstillinger relatert til lossing. Oppfølgin-
gen av dette arbeidet ble ikke sluttført i 2019.   

Partene valgte for øvrig å fortsette den dynamiske måten å 
beregne minsteprisene på, med prisindikatorer ut fra 
prisene i verdensmarkedet for sildemel og sildeolje som blir 
vurdert ukentlig, slik en hadde gjort de siste årene.  
  
Omsetningen til mel og olje gikk ellers stort sett greit 
gjennom året. Minsteprisene ble justert 5 ganger gjennom 
året, utenom de minsteprisene som ble satt fra 01.01.19.  

Det var ingen endringer i salt- eller flyktig Nitrogen 
tabellene.  Det var heller ikke i 2019, temperatur-, fett-, eller 
tørrstoffregulering for råstoff til mel- og oljeanvendelse.  
 
Bifangst skulle også i 2019 prises med minst egen minste-
pris, uavhengig av om den var innmeldt eller ikke, og om 
den var levert med leveringsavtale eller ikke.  Arter som 
ikke hadde egen minstepris, skulle også i 2019, prises som 
kolmule.  

Den 11. desember 2019 drøftet Norges Sildesalgslag og 
Sjømat Norge prisavtale for 2020.  Partene lykkes denne 
gang å komme til enighet.   

Salgsutvalget vedtok ellers å øremerke NOK 5,36 mill til å 
dekke eventuelle ekstraordinære føringsbehov i 2019.  Det-
te beløpet kom i tillegg til NOK 3,21 mill i tilskudd til føring 
fra staten.  På slutten av 2019 da en så at nevnte tilskudds-
midler ikke ville kunne dekke behovet i 2019 ble det videre 
bestemt at rammeverket for tilskudd skulle gjelde uforandret 
resten av 2019.  Totalt ble det utbetalt kr 10,56 mill i førings-
tilskudd i 2019 mot kr 6,17 mill 2018.  Hovedandelen av til-
skuddsmidlene gikk også i 2019 til nvg-sild med totalt 9,56 
mill kr (NOK 5,08 mill til nvg-sild i 2018).

Salgsutvalget avholdt til sammen to fysiske møter (2 i 2018) 
og 15 telefonmøter (10 i 2018) i 2019.  Totalt behandlet 
Salgsutvalget 87 saker i 2019 (69 saker i 2018).  

DriftsmeldingDriftsmelding
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OMSETNING

Lagets samlede omsetningsverdi i 2019 ble NOK 8,11 
mrd, mot NOK 7,84 mrd i 2018.  

Omsatt kvantum, verdi og gjennomsnittspris i årene 
2015-2019:
År 2015 2016 2017 2018 2019

Kvantum  
(i 1000 tonn) 

1.527 1.238 1.550 1.617 1.420  

Verdi  
( NOK mrd)

6,92 7,87 7,04 7,84 8,11

Gjennomsnittspris
(NOK pr kg) 4,53 6,36 4,54 4,85 5,71

Av totalt omsatt kvantum ble det omsatt 152.900 t på kon-
trakter i 2019 (150.200 t i 2018) fordelt med 114.400 t til 
konsum (hvorav 90.200 makrell og 24.100 t nordsjøsild  – i 
hovedsak fra utenlandske fartøy) og 38.500 t til mel/olje 
(hvorav 27.700 kolmule, 4.400 t tobis og 4.100 t øyepål  – 
utelukkende fra norske fartøy).

Konsumsektoren
Verdien av lagets omsetning til konsum (inkludert sjølpro-
duksjon) var i 2018 på NOK 6,18 mrd, mot NOK 6,10 mrd 
i 2010.  

Omsatt kvantum, verdi og pris i årene 2015 - 2019:
År 2015 2016 2017 2018 2019

Kvantum  
(i 1000 tonn) 

813 768 951 880 767 

Verdi  
( NOK mrd)

5,51 6,57 6,10 6,10 6,18

Gjennomsnittspris
(NOK pr kg) 6,78 8,55 6,41 6,93 8,05

For norske fiskere ble verdien av omsatt kvantum til kon-
sum uforandret fra 2018 og endte derfor på NOK 4,75 
mrd i 2019.  Omsatt kvantum gikk ned med 94.000 t, fra 
738.000 t i 2018 til 644.000 t i 2019.  I gjennomsnitt ble det 
oppnådd NOK 7,37 pr kg til konsum i 2019 mot NOK 6,44 
pr kg i 2018.  Økte konsumpriser (14,4 %) bidrar altså til at 
omsetningsverdien i 2019 opprettholdes til tross for 
reduserte landinger til konsum. Omsetningsverdien for 
norske fiskere til konsum var NOK 4,76 mrd i 2017.  
Konsumomsetningsverdien for norske fiskere har således 
stått stille de tre siste årene.  

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsumomsetnin-
gen opp med NOK 0,08 mrd til NOK 1,43 mrd i 2019.  
Omsatt kvantum gikk ned fra 141.700 t til 122.600 t. Opp-
nådd gjennomsnittspris for konsumleveranser gikk opp fra 
NOK 9,50 pr kg i 2018 til NOK 11,62 pr kg i 2019. Det er 

makrell som først og fremst bidrar til omsetningen fra uten-
landske fartøyer, jfr nedenstående oversikt.  
  

Makrell i årene 2015-2019 - utenlandske fartøyer:
År 2015 2016 2017 2018 2019

Kvantum  
(i 1000 tonn) 

144 107 125 96 82

Verdi  
(NOK mrd)

1,17 1,04 1,18 1,15 1,19

Gjennomsnittspris
(NOK pr kg) 8,15 9,67 9,39 11,94 14,52

Verdien av omsatt kvantum fra utenlandske fartøyer utgjorde 
totalt 23,1 % av lagets omsetningsverdi til konsum i 2019, mot 
22,1 % i 2018 og 21,9 % i 2017. 

Mel- og oljesektoren
Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2019 NOK 1,94 
mrd mot NOK 1,74 mrd i 2018.  Dette tilsvarer en økning på 
11,1 %.  Det er økte priser (25,8 %) som forklarer oppgangen. 
Omsatt kvantum gikk derimot ned. Mens gjennomsnitt 
oppnådd pris på råstoff til mel/olje var NOK 2,36 pr kg i 2018, 
var tilsvarende pris i 2019 på 2,97 pr kg.  Leveransene til mel/
olje gikk fra 738.000 t i 2018 til 653.000 t i 2019, se nedenstå-
ende tabell. Verdien av mel-/oljeomsetningen i 2019 er for 
øvrig den høyeste i Lagets historie. 

Av totalomsetningen til NSS i 2018 stod mel- og oljesektoren 
for 22,2 % av omsatt verdi (13,4 % i 2017) og 45,6 % av 
omsatt kvantum (38,6 % i 2017).

Omsatt kvantum, verdi og pris i årene 2015 - 2019
År 2015 2016 2017 2018 2019
Kvantum  
(i 1000 tonn)

713 471 599 738 653

Verdi  
(NOK mrd.)

1,41 1,30 0,94 1,74 1,94

Gj. snittspris 
(NOK pr. kg)

1,97 2,77 1,58 2,36 2,97

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere gikk opp 
fra NOK 1,69 mrd i 2018 til NOK 1,92 mrd i 2019.  Levert kvan-
tum fra norske fiskere gikk ned fra 713.000 t i 2018 til 649.000 
t i 2019.    Norske fiskere leverte 535.000 t i Norge (455.000 t i 
2018) og 114.000 t utenlands (258.000 t i 2018). Omsetnings-
verdien for norske fiskere til mel/olje var for øvrig NOK 0,92 
mrd i 2017.  Med andre ord har mel-oljeomsetningsverdien for 
norske fiskere økt med NOK 1,0 mrd de to siste årene. 

Det ble kun omsatt 4.100 t råstoff til norske kjøpere til mel-/ol-
jeanvendelse fra utenlandske fiskere i 2019 (24.800 t i 2018).

Antall kjøpere med omsatt verdi større enn NOK 50 mill i 
2013 - 2019:
År / Anvendelse Konsum Mel/Olje Sum

2013 17 4 21

2014 18 7 25

2015 16 4 20

2016 16 5 21

2017 16 5 21

2018 16 6 22

2019 15 6 21

Vi gjør oppmerksom på at enkelte kjøpere samarbeider på 
både innkjøp og salg.  
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I presentasjonen er det benyttet regnskapstall for fangst-
kvanta/fangstverdier. Tallene må derfor ikke forveksles 
med fangstkvanta/fangstverdier som relaterer seg til 
kvoteår.     

Fangsttall er oppgitt i tonn (t) og avrundet til nærmeste 100 
t.  Fangster mindre enn 50 t er angitt med 0.  Ikke registrert 
fangst er angitt ved tegnet ” – ”.  Tall i parentes er tilsvaren-
de tall i 2018. Kvoter er oppgitt i tonn. 

NVG-SILD 
Norske kvoter i årene 2015-2019:

År 2015 2016 2017 2018 2019

Kvote 172.219 193.294 432.870 304.500 429.650

Norsk kvote fordelt på fartøygrupper i 2018 og 2017:
Fartøygruppe / År 2019  2018  

Ringnot 205.062 t 137.190 t

Trål 38.821  24.391 t 

Kyst 184.132 140.665 t

Totalt* 429.650 304.500 t

* Inkluderer forskning og undervisnings-, rekrutterings- og agnkvote. Disse 

var på henholdsvis 891 t, 244 t og 500 t i 2019.

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimalkvoter i 
2019.  I tillegg kunne fartøyene overfiske/underfiske 
gjennom en kvotefleksibilitetsordning etter nærmere 
kjøreregler. 

NVG-sildfisket i 2019 startet 1. januar i det samme 
området som det sluttet i 2018, fjordene i Kvænangen og 
Nordreisa ved Skjervøy. Også i 2019 var det stor 

tilgjengelighet av den mindre sildestørrelsen her og låsset-
terne var i arbeid fra 2. januar. Omsetningsmessig gikk 
avtaket greit og flere føringsfartøy var i sving for å føre 
«låssatt» sild til mottaksanlegg både i nord og sør. Siste 
låsfangst tatt i dette området ble tatt 14. januar. Etter dette 
ble det tatt noen direktefangster utenfor fjordene når sil-
da vandret ut. Også ringnot/trål fisket en del sild utenfor 
fjordene ca. 6 500 tonn. Siste fangst fra dette området var 
25. januar.  

Snittstørrelsen varierte fra 164 g til 265 g. Første fangst fra 
Norskehavet kom 6. januar. Etter det ble det ikke tatt fang-
ster her før den 20. samme måned.  Da var silda kommet 
nærmere Lofotodden, ca 50 nm nordvest av 
Skomvær. Etter det var det fangsting videre sørover uten-
for Helgelandskysten og 10. februar ble det tatt fangst på 
Haltenbanken. Silda var ut av Hustadvika 16. februar.  
Etter at vinterfiskeriet var over, siste fangst innmeldt 
10. mars, var det ingen fangsting før 8. juni. I første kvartal 
ble det omsatt 166.000 t NVG-sild.

Høstfisket startet 23. september på Tromsøflaket. Før det 
(20/9), solgte Laget en fangst fra en islandsk båt fisket 
godt inn i IØS. Fra Smutthavet/Norskehavet kom første 
fangst 9. oktober. Størrelsen på silda fra Tromsøflaket 
varierte fra 185 til 305 gram, mens silda fra Norskehavet 
varierte fra 348 til 418 gram i snitt.

Inne på Kvænangen ble første fangst tatt 12. oktober, 
mens låssettingsfisket i dette området kom i gang 
8. november. Som høsten 2018 var det i hele 2019 tillatt 
for føringsfartøy å pumpe rett fra not hos «låssetterne». 
Omsetningen av låsfangstene ble imidlertid endret
foran høst-sesongen slik at kjøperne oppgav priser de ville 
betale for den silda de tok om bord i en føringsbåt. Når 
føringsfartøyet nærmet seg last ble det auksjon for neste 
føringsfartøy som skulle laste. Endringen bidro til å heve 
prisnivået på låssatt sild. For operativt salg var 
administreringen av ordningen relativt krevende der blant 
annet manglende etterrettelighet blant fiskere var 
medvirkende til dette.  Innføring av lik omsetning for 
tradisjonelle lås og opptak direkte fra not litt ut i høstse-
songen bidro imidlertid til at oppfølgingen bedret seg noe. 
Totalt ble det omsatt 262.900 t NVG-sild i siste kvartal. 

Som tidligere år ble det også i 2019 fisket litt sild langs 
kysten fra Møre og nordover utenom de to hovedseonge-
ne.

Totalt ble det omsatt 430.700 t av norske fiskere i 2019 
mot 332.700 t i 2018.  Med unntak av 25.100 t gikk 

DET ENKELTE FISKESLAG

Fo
to

gr
af

: F
ro

de
 F

ug
lse

th

DriftsmeldingDriftsmelding

172 219
193 294

432 870

304 500

429 650

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2015 2016 2017 2018 2019

Kvote

Fo
to

gr
af

: C
am

ila
 K

læ
vo

ld

“I TILLEGG TIL FYSISKE 
KONTROLLER SÅ UTFØRER 

SILDELAGET OGSÅ ELEKTRONISKE
KONTROLLER MED KVOTER, FANGST 
INNMELDINGER OG SLUTTSEDLER.



38      Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag            Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag     39

leveransene til konsum (i 2018 gikk 2.400 t til mel/olje).  I 
2019 gikk verdien av fisket opp med NOK 0,39 mrd til NOK 
1,88 mrd sammenlignet med 2018.  Økt kvantum bidro til 
økningen.  Gjennomsnittsprisen til konsum falt med NOK 
0,11 pr kg, tilsvarende 2,4 %.   

Gjennomsnittspriser til konsum (i NOK pr kg):
Fartøygruppe 2019 2018

Kyst 4,02 4,09

Ringnot  4,72  4,90 

Trål  4,49  4,71 

Norske fartøyer  4,39  4,50 

Utenlandske fartøyer 4,79 4,87 

Låssettingsfisket resulterte i totalt 30.700 t mot 17.900 t i 
2018.  Landnotfartøy fisket 900 t mot 800 t i 2018.

Utenlandske fartøy omsatte 16.600 t NVG-sild i 2019 mot 
17.000 t i 2018.  Verdien av fartøyenes omsetning utgjorde 
NOK 80 mill mot NOK 82 mill i 2018. 

NORDSJØSILD 
Norske kvoter av nordsjøsild i årene 2015 - 2019:

År 2015 2016 2017 2018 2019

Kvote
(i tonn) 133.868 155.919 145.282 179.391 114.677

Norsk kvote fordelt på fartøygrupper i 2019 og 2018:
Fartøygruppe / År 2019 2018

Ringnot 91.179  t 142.886 t 

SUK   5.820 t  9.121 t 

Trål 7.988  t 12.518 t 

Kyst 9.129  t 14.306 t 

Totalt*  114.677  t  179.391 t 

* Inkluderer forsknings-, og forvaltningsformål på 561 t i 2019 (560 t i 2018).

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimalkvoter i 
2019.  I tillegg kunne fartøyene overfiske/underfiske 
gjennom en kvotefleksibilitetsordning etter nærmere 
kjøreregler.  

Vinterfisket etter nordsjøsild i 2019 resulterte i 2.000 t, 
mot 200 t i tilsvarende periode i 2018.  

Det tradisjonelle vår-/sommerfisket kom i gang i slut-
ten av mai.  Fisket til konsum foregikk i siste del av mai, 
i juni og i første del av juli. Første innmelding til matjes 
kom 28.05 og siste 23.06.  Gode mel/olje priser gjorde 
at det også ble fisket til mel/olje-spesielt gjorde dette seg 
gjeldende fra juli og utover. Totalt ble det innmeldt 78.700 
t av norske 
fartøyer i mai-juni-juli.  I august, september og oktober 
fisket norske fartøyer totalt 35.300 t, mens det i november 
og desember ble innmeldt henholdsvis 10.900 t og 2.900 t.  

Totalt omsatte norske fartøyer 131.200 t i 2019 mot 
167.800 t i 2018.  Av dette kvantumet gikk 58.900 t til mel/
olje (57.700 t i 2018) og 72.300 t til konsum (110.100 t i 
2018).  Nordsjøsild registrert til matjes ble 11.100 t i 2019 
(19.100 t i 2018), hvorav 5.700 t i Norge (12.600 t i 2018) 
og 5.300 t i Danmark (6.500 t i 2018).  I tillegg er det le-
vert sild til matjes, både i Norge og Danmark, som ikke 
er nærmere spesifisert på slutt-seddel. En egen fremvis-
ningsauksjon for matjessild i Egersund ble også arrangert 
i 2019. 

Omsetningsverdien fra norske fiskere gikk opp fra NOK 
659 mill i 2018 til NOK 692 mill i 2019. Dette til tross for 
at et betydelig kvantumsfall på 36.600 t. Svært positive 
priser både til konsum og til mel/olje bidro til dette.  Gjen-
nomsnittlig konsumpris gikk opp 39 %, fra NOK 4,08 pr kg 
til NOK 5,67 pr kg i 2019.  For leveranser til mel/olje gikk 
tilsvarende pris opp 31%, fra NOK 3,64 pr kg til NOK 4,78 
pr kg i 2019.  Verdimessig ble altså 2019-sesongen svært 
positiv for nordsjøsildfiskerne.   

Gjennomsnittspriser til konsum (i NOK pr kg):

Fartøygruppe 2019 2018
Kyst 5,33 3,68
SUK  5,40   3,59 
Ringnot  5,77   4,17 
Trål  4,36   3,62 
Norske fartøyer   5,67   4,08 
Utenlandske fartøyer 6,58  4,12 

Utenlandske fartøy omsatte totalt 24.900 t nordsjøsild i 
Norge, i hovedsak gjennom leveringsavtaler, mot 25.500 t 
i 2018. Med unntak for 600 t til mel/olje ble kvantumet le-
vert til konsum.  Verdien av utenlandske fartøyers omset-
ning gjennom Norges Sildesalgslag i 2019 utgjorde NOK 
163 mill (105 mill i 2018).

MAKRELL 
Norske kvoter i årene 2014 - 2018:
År 2015 2016 2017 2018 2019
Kvote
(i tonn)

242.078 205.694 234.472 189.482 152.811

Norsk kvote fordelt på fartøygrupper i 2018 og 2017:
Fartøygruppe / År 2019 2018

Ringnot 105.553  t 131.390 t

SUK 9.644  t 11.983 t 

Trål 5.799  t 7.451 t 

Kyst 29.412  t 35.463 t

Totalt* 152.811  t 189.482 t 

* Inkluderer forsknings-og undervisningskvote, agnkvote og rekrutteringskvote. Disse 
var på henholdsvis 905 t, 1.300 t og 674 t i 2019.  Rekrutteringskvoten er inkludert i 

Kyst sin kvote.  

Fartøyene ble regulert med fartøykvoter/maksimalkvoter i 
2019.  I tillegg kunne fartøyene overfiske/underfiske gjen-
nom en kvotefleksibilitetsordning etter nærmere kjøreregler.

Vinteren 2019 fisket norske fartøyer 10.100 t makrell mot 
4.600 t vinteren 2017. Fisket i Nord-Norge (nord for 64°N) 
resulterte i 3.100 t (i hovedsak i juni og juli med henholdsvis 
700 t og 2.300 t) mot 2.400 t i 2018 og kun 340 t i 2017. Det 
beste året er fortsatt 2015 med 18.600 t.  

Høstfisket kom i gang rundt 20. september nordvest av 
Stadt. Dette var noe lengre sør enn foregående år og alle-
rede 25. september ble den første fangsten tatt i EU-sonen.  
I slutten av september var fisket forflyttet seg til sørøst av 
Orknøyene, og det så en tid ut som om fisken ville trekke 
inn i norsk sone langt sør i Nordsjøen.Men dette skjedde 
ikke, og fisket forflyttet seg nordover til sørøst av Shetland. 
Innmeldingene fra de norske fartøyene fordelte seg med 
39.800 t i september, 96.900 t i oktober og 2.700 i 
november.  I 2018 ble det til sammenligning innmeldt 22.500 
t i september, 140.800 t i oktober og 10.300 t i november.  

Totalt fisket norske fartøyer 159.300 t i 2019 mot 186.100 
t i 2018.  Med unntak av 700 t gikk makrelleveransene til 
konsum i 2019.  Gjennomsnittsvekten på makrell var noe 
høyere i 2019 sammenlignet med 2018, ca 430 g mot 410 g. 

Gjennomsnittspriser til konsum (i NOK pr kg):
Fartøygruppe 2019 2018

Kyst 14,05 11,96

SUK 14,77  12,56 

Ringnot 16,52  13,83 

Trål 14,54  11,87 

Norske fartøyer   15,82   13,31 

Utenlandske fartøyer 14,60  11,97 

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 
11,99 pr kg (1.300 t) mot NOK 9,32 pr kg (400 t) i 2018. 
For garnfisket makrell ble gjennomsnittsprisen NOK 25,53 
pr kg (29 t) mot NOK 21,47 pr kg (34 t) i 2018. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NOK 10,06 pr 
kg (6.300 t) mot NOK 8,82 pr kg (6.100 t) i 2018. 

Omsetningsverdien for makrell til konsum gikk marginalt 
opp, fra NOK 2,47 mrd i 2018 til NOK 2,51 mrd i 2019.  Det 
er økt pris fra NOK 13,31 pr kg i 2018 til NOK 15,82 pr kg 
i 2019 som bidrar til at førstehåndsverdien fra 2018 opp-
rettholdes.  Prisøkningen er på 18,9 %.  Omsatt kvantum 
gikk derimot ned med 26.800 t. 

Utenlandske fartøyer omsatte 81.700 t makrell i 2019 
mot 96.200 t i 2018.  Det meste som har vært omsatt av 
makrell av utenlandske fartøyer på et år er 169.400 t i 
2000.  Leveransene gikk til konsum. Gjennomsnittsprisen 
til konsum var NOK 14,60 pr kg mot NOK 11,97 pr kg i 
2018. Dette tilsvarer en prisoppgang på 22,0 %.

HESTMAKRELL 
Norsk kvote i NØS ble satt til 50.331 t i 2019 mot også 
50.331 t i 2018.  I tillegg kom 2.550 t i EU-sonen av Nord-
sjøen. Det var ingen begrensning på hva det enkelte fartøy 
kunne fiske.

Norske fartøyer fisket totalt 11.200 t i 2019 mot 10.700 t 
i 2018. Som i 2018 ble det også i 2019 fisket hestmakrell i 
alle årets måneder.  Fangstene varierte fra knapt 400 t til 
2.700 t pr måned.  En god halvpart av fangstene ble tatt i 
tilknytning til industritrålfiske om høsten. Fangstene fordel-
te seg med 11.100 t i NØS og 100 t i EU-sonen. De grup-
pevise fangstene viser 800 t (2.500 t) på ringnot, 6.500 t 
(5.100 t) på trål og 3.900 t (3.200 t) på kyst.  

Av kvantumet på 11.200 t gikk 3.600 t til konsum (5.500 
t i 2018).  I hovedsak var det kystfartøtyer som leverte til 
konsum med 3.400 t. Gjennomsnittsprisen gikk opp fra 
NOK 8,85 pr kg i 2018 til NOK 9,59 pr kg i 2019. 

For leveranser til mel/olje ble det oppnådd NOK 4,07 pr kg 
(NOK 3,01 pr kg i 2018).  
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KOLMULE 
Norsk kvote i 2019 og 2018

2019 2018

Norsk disponibel kvote 356.251 t 421.100 t

-  hvorav Kolmuletrål 277.073 t 328.318 t

-  hvorav Pelagisk- og Nordsjøtrål 78.149 t 92.602 t

-  hvorav Forskning/Undervisning 1.030 t 180 t

-  hvorav Bifangst - -

Norske fartøy kunne fiske inntil 287.755 t i EU-sonen og 
30.000 t i Færøy-sonen i 2019.

Kolmuletrål og Pelagisk- og Nordsjøtrål var regulert med 
fartøykvoter i 2019.  I tillegg var det adgang til kvotefleksi-
bilitet på fartøynivå som i 2018. 

Første innmelding fra kolmulefisket i 2019 kom fra 
Færøy-sonen 15. januar (11. januar i 2018), men det var 
først i siste del av februar at fisket kom i gang for alvor.  
Kolmulefisket pågikk i internasjonalt farvann og i EU-so-
nen først, senere ble fisket konsentrert om EU-sonen.  
Noen få fangster ble også tatt i Færøy-sonen. Videre ble 
det på tradisjonelt vis fisket kolmule i Nordsjøen. Hoved-
tyngden av fisket foregikk i mars (163.300 t innmeldt). I 
februar og april ble det innmeldt henholdsvis 88.700 t og 
68.600 t.  

I internasjonalt farvann ble det fisket 59.700 t i 2019 
(61.700 t i 2018). Fisket i EU-sonen resulterte i totalt 
267.200 t (345.200 t i 2018), mens fisket i Færøy-sonen 
resulterte i totalt 2.500 t (8.700 t i 2018). I norsk sone ble 
det fisket 21.100 t, i all hovedsak i Nordsjøen. Totalt ble 
det omsatt 350.400 t (438.000 t i 2018). Leveransene gikk 
til mel/olje.  Leveransene fordelte seg med 260.300 t til 
Norge (241.700 t i 2018), 38.200 t til Danmark (122.600 t), 
25.000 t til Island (32.300 t), 21.500 t til Irland (35.100 t) og 
5.400 t på Shetland (1.100 t).

Utenlandske fartøyer omsatte 2.700 t kolmule gjennom 
Norges Sildesalgslag i 2019 (18.600 t i 2018).    

Omsetningsverdien: Totalt omsatte norske fartøyer for 
882 mill i 2019 mot 945 mill i 2018.  Til tross for prisopp-
gang fra kr 2,16 pr kg i 2018 til kr 2,52 pr kg i 2019, gikk 
altså verdien ned med vel NOK 60 mill. Dette skyldes 
kvantumsnedgang med knapt 88.000 tonn. En fortsatt god 
markedssituasjon for mel/olje globalt i 2019, svekket 
kronekurs samt styrket konkurranse om råstoff blant 
kjøpere i nord-øst Atlanteren forklarer prisoppgangen.  

TOBIS 
Basert på et foreløpig råd i første del av februar ble norsk 
kvote i NØS opprinnelig satt til 55.000 t i 2019. Et nytt tokt i 
april/mai resulterte i at den foreløpige kvoten ble endret til 
totalt 125.000 t for 2019. Fisket var åpent fra 
15. april til 23. juni innenfor nærmere angitte områder.  
Norske fartøyer ble ikke tildelt tobiskvote i EU-sonen i 
2019.

Den første innmeldingen fra tobisfisket kom den 17. april 
(22. april i 2018).  Fisket foregikk i april, mai og juni, med 
henholdsvis 15.900 t, 95.400 t og 13.500 t innmeldt. Siste 
innmelding fra fisket kom 23. juni (13. juni i 2018). Totalt 
fisket norske fartøyer 124.800 t tobis i 2019 mot 69.500 t 
i 2018.
  
Tobisleveransene gikk i hovedsak til mel/olje i 2019. I 
gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 2,99 pr kg mot NOK 
2,25 pr kg i 2018.  300 t ble landet til konsum til en gjen-
nomsnittspris på NOK 3,49 pr kg.  

ØYEPÅL 
Norsk kvote ble satt til 67.730 t i NØS i 2019. Fisket måtte 
foregå i perioden fra 1. april til 31. oktober. I tillegg hadde 
Norge adgang til å fiske 14.500 t i EU-sonen. Fisket var 
regulert med maksimalkvoter.

Øyepålfisket startet beskjedent i april og mai. Fisket 
tok seg opp i juni. Månedsfangstene varierte i perioden 
juni-november mellom 7.100 t (i juni) på det laveste og 
14.300 t (i august) på det meste.  Etter at fisket var avslut-
tet i NØS ble det innmeldt 9.900 t fra EU-sonen i novem-
ber. EU-kvoten ble oppfisket i 2019.  Totalt ble det fisket 
59.700 t øyepål av norske fartøyer i 2019 mot 25.500 t i 
2018.

Gjennomsnittsprisen for øyepål til mel-/oljeanvendelse i 
2019 ble NOK 2,97 pr kg mot NOK 2,57 pr kg i 2018. Ver-
dien av 2019-fisket ble på rekordhøye NOK 177 mill mot 
NOK 65 mill i 2018.  Fisket ble således et svært positivt 
bidrag for trål-flåten. 

HAVBRISLING 
En liten rest av 2018/2019-kvoten på 10.000 t i EU-sonen 
stod igjen pr 31.12.18. Denne ble fisket av ett fartøy i 
begynnelsen av januar 2019. 2019/2020-kvoten i EU-so-
nen var også på 10.000 t. Kvoten gjaldt for perioden 
01.08.19 til 31.03.2020 (OBS! Iht kvoteavtalen mellom 
Norge og EU kan kvoten fiskes i perioden 01.07.19-
30.06.20). I NØS var det ikke tillatt å fiske. Ringnotfartøy, 
i tillegg til pelagisk trål- og nordsjøtrålfartøy, kunne delta. 
Fartøyene var regulert med påmelding, trekningsliste for 
utseiling og maksimalkvote på 550 t pr fartøy. Fartøy måtte 
melde utseiling til Norges Sildesalgslag som 
administrerte utseilingsordningen. 2019/2020-kvoten på 
10.000 t ble oppfisket i 2019.  

Første innmelding på 2019/2020-kvoten kom 05.08.  
67% av fangstene ble innmeldt i august/september.  El-
lers foregikk fisket også i de tre siste månedene av 2019.  
Fisket gikk noe tregt.  Både ringnotfartøy og trålere deltok.  

Totalt ble det omsatt 11.200 t, 7.200 t av ringnot og 4.000 
t av trål. Leveransene fordelte seg med 700 tonn til kon-
sum og 10.400 t til mel/olje. For leveranser til konsum ble 
det i gjennomsnitt oppnådd NOK 6,12 pr kg (NOK 5,86 
pr kg i 2018), mens leveranser til mel-/olje ble betalt med 
NOK 3,14 pr kg (NOK 2,90 pr kg i 2018).   

Utenom det norske fisket ble det omsatt 600 t fra ett uten-
landsk fartøy til en verdi av NOK 2 mill.

KYSTBRISLING 
Fiskeridirektoraret dispenserte for et begrenset fiske til 
fersk- og ansjosanvendelse i Oslofjorden (250 t) og i 
Rogaland (50 t) i januar 2019.  

Som i 2018 gav HI også i 2019 råd om begrensninger i 
fisket etter kystbrisling på Vestlandet. HI anbefalte 240 t i 
Hardangerfjorden t, 80 t i Nordfjord og at det ikke ble åpnet 
for fiske i Sognefjorden. Fiskeridirektoratet vedtok senere 
å fastsette kvotene til 500 t for Hardangerfjorden og 80 t 
for Nordfjord, mens rådet fra HI ble fulgt for Sognefjorden. 
I 2018 var kvotene henholdsvis 500 t i Sognefjorden, 500 
t i Hardangerfjorden og 0 i Nordfjord. Norsk kvote i Ska-
gerrak ble satt til 1.997 t i 2019 (1.997 t også i 2018). Det 
var ikke kvantumsbegrensninger i andre områder enn de 
nevnte i 2019. 

Brislingfisket til hermetikkanvendelse ble åpnet 1. oktober 
i fylkene Rogaland og Hordaland. Nordfjord ble åpnet 22. 
oktober og Møre og Romsdal 29. oktober.  Senere, den 9. 
november, ble fisket også åpnet i Oslofjorden og i 
Trondheimsfjorden. Fiske på stor brisling kunne foretas 
etter utløpet av fredningsperioden, dvs etter 31. juli. 
Fartøyene måtte imidlertid kontakte NSS før fangsting 
med tanke på å forsikre seg om at det var omsetningsmu-
ligheter for fangstene.

Vinterfisket bestod av fem innmeldte fangster fra ett 
fartøy i Oslofjorden på til sammen 137 t. Fangstene ble 
levert i Sverige.  

Hermetikkfisket foregikk primært i Trondheimsfjorden og 
i Hardangerfjorden. I Trondheimsfjorden ble det fisket vel 
1.000 t og i Hardangerfjorden knapt 300 t. I tillegg ble det 
tatt en fangst i Nordfjord. Kvaliteten på fisken var jevnt 
over god, mens størrelsen i Trondheimsfjorden (65-70 stk 
pr kg) gjorde brislingen også interessant for krydring. I den 
sammenheng ble noen få fangster solgt til krydring for 
rekordhøye NOK 9,50 pr kg. Et av kastene i Trondheims-
fjorden er for øvrig det største kystbrislingkastet som 
noensinne er gjort i de norske fjorder med ca 250 t.   

Høstfisket etter stor brisling, som tradisjonelt foregår i 
Oslofjorden, resulterte i 120 t. Ett fartøy deltok. Fangstene 
ble levert i Sverige.  Verdien av kystbrislingfisket i 2019 ble 
12,5 mill mot 9,6 mill i 2018.  

Fordelingen på anvendelse i 2019 og 2018:
Anvendelse / År 2019 2018

Hermetikk 1.400  t 1.000 t

Krydring, røking og rundfrysing 200 t 300 t

Mel/Olje - -

Utkast 0 t 0 t

Totalt 1.600 t 1.300 t

Fordelingen på distrikt i 2019 og 2018:
Område / År 2019 2018

Oslofjorden med Øst- og Vestfold 200 t 300 t

Telemark med Ø. & V. Agder - -

Rogaland 0 0

Hardanger / Sunnhordland 300 t 0 t

Sognefjorden - 300 t

Nordfjord - -

Møre og Romsdal - -

Trøndelag 1000 700

Totalt 1.600 t 1.300 t

DriftsmeldingDriftsmelding
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Fotograf: Roar Bjånesøy

DriftsmeldingDriftsmelding

Fo
to

gr
af

: E
iv

in
d 

M
.S

æ
vi

k/
EM

Sp
ho

to

“FISKERI ER EN FREMTIDSRETTET 
NÆRING



44      Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag            Årsrapport 2019 for Norges Sildesalgslag     45

KONTROLL

Kontrollavdelingen i Norges Sildesalgslag består av 5 inspektører og én leder. 
Kontrollvirksomheten utøves med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning

av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) av
01.01.2014 §17 og lagets forretningsregler § 19.

Kontrollvirksomheten skal ellers ivareta det kontrollansvar 
laget er pålagt av offentlige myndigheter i medhold av Lov 
om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havres-
surslova) LOV-2008-06-06-37 m. v. § 48 a jfr. Jf. kap. 11 
og kap. 12. samt J-47-2012 om salgsorganisasjonens kon-
trollplikt. 

Sildelagets kontrollavdeling er en svært viktig funksjon for 
å ivareta samfunnsoppdraget gitt i Havressursloven «…..
berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av 
dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande gene-
tiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og 
busetjing i kystsamfunna…» 

Kontrollavdelingen i Norges Sildesalgslag består av 5 in-
spektører og én Leder kontroll. Avdelingens ansatte gjen-
nomfører 3 fagsamlinger årlig hvor kompetanseheving og 
metodikk for kontroll er i fokus.

Avdelinger som er involvert i kontrollarbeidet er kontroll-
avdelingen, salgsavdelingen, faktura- og avregningsavde-
lingen og IT-avdelingen.

Kontroller har fokus på de forretningsmessige forhold som 
gjelder for markedsplassen og samfunnsoppdraget gitt i 
offentlige bestemmelser som omhandler forvaltning og 
ressursuttak.

Norges Sildesalgslag er ifm Nasjonal Strategisk Risikovur-
dering pålagt deltagelse i Nasjonal Operativ Risikovurdering 
for pelagisk fisk med Fiskeridirektorat, Kystvakt, 
Justervesen og mattilsyn. Sildelaget samhandler i ukentlige 
forum med denne gruppen for å gjennomføre risikobasert 
kontrollvirksomhet

KONTROLLELEMENTER:
Kontroll ved innmelding
Svært mye av den informasjonen som registreres ved inn-
melding av fangst, er knyttet til opplysninger som er 
nødvendig for å kunne kontrollere og holde oversikt med 
forhold nedfelt i forskrifter om utøvelse av det enkelte fiskeri 
og betegnes som en del av samfunnsoppdraget gitt 
Sildelaget. Innmeldingsdata oversendes rutinemessig til 
Fiskeridirektoratet fortløpende. Alle fangster over 10.000kg 
skal innmeldes til Norges Sildesalgslag.

Fysisk kontroll ved landing
Norges Sildesalgslag inspektører har i 2019 gjennomført 
557 kontroller mot 582 kontroller i 2018, noe som utgjør 
rundt 10% av landet kvantum. I tillegg til de rammer som 
settes av Stortinget og regjeringen følger en del rammer for 
ressurskontrollen gjennom internasjonale forpliktelser; 

Det skal kontrolleres minst 7,5 % av landet kvantum og 
minst 5 % av antall landinger av artene sild, makrell, 
kolmule og hestmakrell. For Fiskeridirektoratet er kontrollert 
andel kvantum har ligget mellom 6,5 og 9 pst. de siste fem 
årene.
 
Inspektørene har gjennomført kontroll på fangster (konsum/
mel-oljeproduksjon) som makrell, NVG-sild, nordsjøsild, 
lodde, hestmakrell, brisling, havbrisling, kolmule, tobis og 
øyepål. Pr. 03.02/20 var der gjennomført 80 kontroller.

Kontroll
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KontrollKontroll

Inspektørene har i 2019 vært involvert i saker hvor det er 
blitt reklamert fra kjøper når det gjelder råstoffkvalitet/slag-
skader. For makrellsesongen 2019 var der stort fokus på 
blodspot/slagskader. Inspektørene har bistått salgsleder 
ved 82 reklamasjoner i 2019, mot 70 reklamasjoner i 2018, 
hensikten her er likebehandling av kunder og fiskere, samt 
at det ansees som et ledd i ressurskontrollen at rettferdig 
behandling ved landing er et incentiv for ilandføring.

Sildelagets inspektører besøker jevnlig mottaksanlegg i ut-
landet for erfaringsoverføring og tilstedeværelse, der fore-
går ikke kontroller i regi av Sildelaget utenfor Norge utover 
oppfølging av Sildelagets forretningsregler/omsetningsbe-
stemmelser. 

Kontrollenes reaksjoner generelt:
Forhold som har brudd på Sildelagets forretningsregler på-
pekes i skriftlig form til rederi (fartøy) men kan også anmel-
des eller evt bøtelegges av styret. 

Forhold som er i brudd med havressurslovgivning som 
landingsforskrift og fiskesalgslagslov følges p.t opp med 
enten skriftlige henvendelser til fartøy/anlegg, rapporter til 
Fiskeridirektorat/Justervesenet for vurdering av overtredel-
sesgebyr eller i siste instans anmeldelse direkte fra Silde-
laget. Videre har man for kjøpersiden, utover å rapportere 
brudd til Fiskeridirektoratet, også anledning å anmode Fis-
keridirektoratet om å inndra kjøpergodkjenning, noe som 

ble gjort ved et tilfelle i 2019. 

Der ble i 2019 gjennomført et samarbeid mellom salgsla-
gene og Fiskeridirektoratet for å standardisere oppfølging 
og reaksjon ved regelbrudd som avdekkes for å sikre like-
behandling ved manglende etterlevelse av regelverk, samt 
effektivisere oppfølgingen av regelverksbrudd. Rapport er 
oversendt F.dir for utarbeidelse av retningslinjer til salgs-
lagene.

En ordinær kontroll omfatter vanligvis parameterne neden-
for; 

• Kontroll av art
• Sortimentsprøver (om de utføres og hvor mange prø-

ver som tas)
• Kontroll av vekter (plomberinger, display og hastighet 

på bånd)
• Utkast (veid og kommet på sluttseddel)
• Bifangst (veid og kommet på sluttseddel)
• Sluttseddel og/eller landingsseddel (at korrekt kvantum 

og sortiment er kommet på, at utkast og bifangst er kor-
rekt registrert).  

• Størrelsessamensetning og prøvetaking spesielt i for-
hold som omhandles av reklamasjon.

“ SILDELAGET SAMARBEIDER MED MANGE
MYNDIGHETSORGANISASJONER FOR Å IVARETA KONTROLL

Dokumentkontroll – sluttsedler
Samtlige innmeldinger og sluttseddler er gjenstand for kon-
troll. Dokumentkontroll av sluttsedler omfatter kontroll mot 
regelverk, kvoter og innmeldte data. Det gjøres vedtak ved 
fangst over kvote, ulovlig bifangst og evt. andre forhold som 
går inn under lagets vedtakskompetanse. Andre brudd på 
regelverk som oppdages i kontrollen, oversendes Fiskeridi-
rektoratet for videre behandling.

Rapportering til offentlige myndigheter
Norges Sildesalgslag har en sentral oppgave som leveran-
dør av informasjon til Fiskeridirektoratet, og det legges ned 
et betydelig arbeid både når det gjelder, fangstdata og sys-
tematisert informasjon som leveres etter behov med tilhø-
rende evalueringer. Fiskeridirektoratet med tilhørende eta-
ter har også leseadgang direkte hos Norges Sildesalgslag 
til innmeldinger, sluttsedler og auksjon.

I samsvar med inndragingsforskriften rapporteres inntruk-
ket beløp pr. hjemmel og hvordan disse er disponert til Fis-
keri- og Kystdepartementet pr. 1. april hvert år. 

Slutt- og landingssedler følges opp mot tildelte kvoter i nå-
tid. Eierskifter, rettighetsendringer og struktureringer stiller 
store krav til oppfølgning for å kunne vise korrekt restkvote 
til enhver tid. Det er viktig at den enkelte fisker holder seg 
oppdatert om gjeldende regelverk og egen kvote før fisket 
starter, her bidrar sildelagets personell med oppdatert infor-
masjon og veiledning. 
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MARKEDET FOR PELAGISKE FISKESLAG

Eksporttallene fra Sjømatrådets statistikk for 2019 viser en 
samlet pelagisk eksport på like under 8 milliarder kroner.

Volumet var 705 000 tonn.

Marked, profil og informasjonMarked, profil og informasjon

I kvantum er det en nedgang på hele 170 000 tonn, men i verdi er det en økning på 400 millioner. Sild og makrell står for 
hele 84 % av den pelagiske eksporten i mengde og over 93% av den totale verdien innen pelagisk. 

Den totale norske sjømateksporten i 2019, inkludert havbruk, var på hele 2,65 millioner tonn. Verdien ble ny rekord for 
norsk sjømateksport og endte på solide 107,3 milliarder norske kroner.

For den totale eksporten står sild og makrell for 22 % av volumet og 7 % av den totale verdien på NOK 107,3 mrd. 

Makrell:
Av de pelagiske fiskeslagene er makrell klart størst i verdi med 3,82 mrd, altså over 50 % av den totale eksportverdien av 
pelagisk fisk. For 2019 er det 4 asiatiske land, Japan, Kina, Sør-Korea og Vietnam som er de største og best betalende 
markedene. Både Kina og Vietnam produserer makrell for det japanske markedet, men særlig i Kina øker eget konsum.
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Marked, profil og informasjon

For pelagisk totalt er altså en liten oppgang totalt verdimessig selv om kvantumet gikk ned med rundt 70 000 tonn.

Sild:
Sildeeksporten i 2019 var på like under 349 000 tonn , en økning på rundt 20 % fra 2018.  Verdien på sildeeksporten endte 
på 3,17 milliarder kroner, også dette en økning på rundt 20 % fra 2018. Det var spesielt i årets 3 siste måneder at sildeek-
sporten var høyest. Det gikk mer fryst, hel sild ut i 2019 enn det gjorde i 2018.

Egypt, Nigeria og Litauen var de tre største markedene for fryst, hel sild der spesielt Nigeria gjorde et stort byks opp fra 
2018-volumet. 

For fryst filet av sild er det Polen, Litauen og Tyskland som dominerer, men særlig i Tyskland er volumet gått ned fra 2018. 
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Marked, profil og informasjon

INFORMASJON

Informasjon i dag er ingen mangelvare. Det er heller ikke 
tilgangen på den.

I den digitale verden vi lever i kan alle og enhver finne et 
medium der en kan sende og motta tekst, bilder og videoer 
i store mengder. 

Mobilen er blitt vår egen, private portal til all digital informa-
sjon vi trenger. Vi prater med familie, venner og forretnings-
forbindelser. Vi oppdaterer våre egne sosiale medier, be-
driften sine og følger med på hva alle andre gjør. Vi sender 
penger, mottar penger, sender brev og kontrakter…også 
med elektronisk signatur. Vi leser nyheter, sprer nyheter og 
deltar kanskje aktiv i debatter på nettet. Tilgjengeligheten 
på informasjon er overalt.  Og utviklingen går videre i et 
høyt tempo. 

Men med få begrensinger på tilgjengelighet kommer utfor-
dringen med å sortere det som er viktig der og da. Er du 
på jobb, er du på reise eller er du hjemme så er behovet 
forskjellig, og i mage sammenhenger blir grensene mellom 
informasjon du må ha og informasjon som forstyrre veldig 
utydelige.

I fiskerinæringen, som i alle andre næringer, er kommunika-
sjon veldig viktig.  Å være ute på havet nå er stort sett det 

samme som å være på et kontor på land eller hjemme når 
det kommer til kommunikasjon.  Det kommunisere ombord 
fartøyene, det kommuniseres mellom fartøyene, det kom-
muniseres med andre næringsaktører, det kommuniseres 
med familie og venner…og for pelagiske fiskere kommuni-
seres det mye med Sildelaget.

Sildelagets mål er å ha den rette og viktige  informasjonen 
tilgjengelig for våre fiskere og kjøpere hele tiden. Para-
doksalt nok, i disse digitale tider, så er en av våre viktigste 
ressurser at vi har bemanning 24/7. Mye bra kan sies om 
digitale tjenester, men mange ganger er det greit å ha en 
person man kan snakke med – uansett tid på døgnet. Vi får 
ofte tilbakemeldinger på at nettopp den kontakten er veldig 
nyttig for fiskerne og kjøperne  - for dem er det ofte liten 
forskjell på natt eller dag. Har man et spørsmål eller trenger 
hjelp, så er en stemme i andre enden alltid et stort pluss.

Sildelaget har fysisk 
bemanning 24/7  “

I fjor hadde vi over 2 500 000 
visninger på appen “

Men Sildelaget leverer selvfølgelig digital informasjon i de 
fleste kanaler. 

Vår nettside – sildelaget.no – har en blanding av informa-
sjon fiskerne MÅ ha og nyheter og informasjon som er nyt-
tig å få med seg.  Her kommer opptil 8 000 brukere daglig 
under hektiske fiskeridager for å sjekke innmeldinger, delta 
på auksjon, sjekke kvoter og priser, hente viktig informasjon 
om fiskeriene, lese nyheter om næringen og mye annet. 
Dette har Sildelaget levert på sine nettsider i mange år, den 
store forskjellen er at nå er det ikke lenger datamaskinen 
folk kommer inn via, men nettbrettet og…aller mest….
mobilen.

Og det er sammenheng med den utstrakte bruken av mobi-
len at vi ser Sildelagets App er blitt en stor suksess, særlig 
siden den også fikk en etterlengtet oppgradering i 2019.  I 
fjor hadde vi over 2 500 000 visninger på appen og bruken 

øker jevnt og trutt. Innmeldinger er den store driveren, men 
kvoteoversikt, nyheter og kart er også populært. I sanntid 
viser den også alle kvoter, det som er fisket og det som står 
igjen for både fiskesalg og flåtegrupper. Å ha den informa-
sjonen tilgjengelig i lommen er viktig for mange i næringen.

Men fiskeri er ikke bare et yrke, det er en livsstil. Og er det 
noen som kan vise til en spennende arbeidsplass så er det 
fiskerne. I all slags vær, fra speilblanke fjorder til stormfullt 
hav, kan de vise frem fangstbilder og videoer som fenger 
både i og langt utover sjømatnæringen. Her er det store 
kast, fersk fisk, hval, fugler og en natur som overgår det 
meste. 

I Sildelaget har vi brukt Facebook til å dele dette med man-
ge andre. Her går æren til mange der ute på havet som 
bidrar her. Det er viktigere enn det man tror. 

Norske pelagiske fiskere leverer rundt 10 millioner måltider 
hver dag. Den informasjonen er noe av det viktigste vi 
formidler. 
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OMSETNINGSSTATISTIKK 2019

Norske fartøyer, levert i Norge  Konsum   Mel/Olje  Sjølproduksjon  Totalt 

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

NVG-sild        391 674  1 711 051  4,37  22 867  95 393  4,17  414 541  1 806 444  4,36 

Nordsjøsild     55 776  317 330  5,69  58 263  278 985  4,79  114 039  596 315  5,23 

Makrell         151 240  2 402 828  15,89  712  2 903  4,08  151 952  2 405 731  15,83 

Hestmakrell     3 636  34 863  9,59  6 104  25 246  4,14  9 740  60 108  6,17 

Kolmule         637  10  0,02  259 702  661 200  2,55  260 339  661 210  2,54 

Tobis           277  967  3,49  112 881  339 291  3,01  113 158  340 257  3,01 

Øyepål          72  173  2,39  53 522  158 187  2,96  53 595  158 360  2,95 

Kystbrisling    1 338  10 812  8,08  1 338  10 812  8,08 

Havbrisling  736  4 515  6,13  9 252  29 234  3,16  9 988  33 749  3,38 

Diverse fisk  746  7  0,01  11 353  34 458  3,04  12 099  34 465  2,85 

Totalt  606 132  4 482 556  7,40  534 656  1 624 895  3,04 1 140 787  6 107 451  5,35 

Norske fartøyer, levert i utlandet  Konsum   Mel/Olje  Sjølproduksjon  Totalt 

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

NVG-sild        13 915  67 564  4,86  2 206  9 682  4,39  16 121  77 246  4,79 

Nordsjøsild     16 566  93 055  5,62  598  2 478  4,14  17 164  95 533  5,57 

Makrell         7 361  105 756  14,37  21  65  3,12  7 382  105 821  14,34 

Hestmakrell     1  0  0,50  1 484  5 644  3,80  1 484  5 644  3,80 

Kolmule         0  0  0,60  90 096  220 756  2,45  90 097  220 756  2,45 

Tobis             11 628  32 962  2,83  11 628  32 962  2,83 

Øyepål          2  0  0,10  6 148  18 896  3,07  6 150  18 897  3,07 

Kystbrisling    248  1 688  6,81    248  1 688  6,81 

Havbrisling  2  0  0,10  1 172  3 471  2,96  1 174  3 472  2,96 

Diverse fisk  27  17    1 106  4 164  3,76  1 134  4 181  3,69 

Totalt  38 122  268 080  7,03  114 459  298 119  2,60  152 580  566 199  3,71 

Utenlandske fartøyer, levert i Norge  Konsum   Mel/Olje  Sjølproduksjon  Totalt 

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

NVG-sild        13 088  62 709  4,79  522  2 211  4,23  3 015  15 332  5,09  16 625  80 252  4,83 

Nordsjøsild     24 250  159 480  6,58  617  3 196  5,18  24 867  162 676  6,54 

Makrell         80 508  1 175 322  14,60  0  1  2,75  1 213  11 343  9,35  81 722  1 186 666  14,52 

Hestmakrell     110  110       

Kolmule         196  2 327  6 400  2,75  206  823  4,00  2 729  7 223  2,65 

Havbrisling  646  2 017  3,12  646  2 017  3,12 

Diverse fisk  27   27       

Totalt  118 179  1 397 511  11,83  4 113  13 825  3,36  4 434  27 498  6,20  126 726  1 438 833  11,35 

Totalt:  Konsum   Mel/Olje  Sjølproduksjon  Totalt 

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

NVG-sild        418 677  1 841 324  4,40  25 595  107 286  4,19  3 015  15 332  5,09  447 287  1 963 942  4,39 

Nordsjøsild     96 592  569 865  5,90  59 478  284 660  4,79  156 070  854 524  5,48 

Makrell         239 109  3 683 906  15,41  733  2 969  4,05  1 213  11 343  9,35  241 055  3 698 217  15,34 

Hestmakrell     3 746  34 863  9,31  7 588  30 889  4,07  11 334  65 752  5,80 

Kolmule         833  10  0,01  352 126  888 356  2,52  206  823  4,00  353 164  889 189  2,52 

Tobis           277  967  3,49  124 509  372 253  2,99  124 786  373 219  2,99 

Øyepål          74  173  2,33  59 670  177 083  2,97  59 744  177 256  2,97 

Kystbrisling    1 586  12 500  7,88  1 586  12 500  7,88 

Havbrisling  738  4 515  6,12  11 070  34 722  3,14  11 808  39 238  3,32 

Diverse fisk  800  24  0,03  12 459  38 622  3,10  13 259  38 646  2,91 

Totalt:  762 432  6 148 147  8,06  653 227  1 936 839  2,97  4 434  27 498  6,20 1 420 093  8 112 484  5,71 

Justering av tidligere år  47

Totalt  8 112 531 

Omsetningsstatistikken for 2019 kan bli endret/korrigert i løpet av 2020 og er således ikke endelig.
Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.
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“NORSK SJØMAT 
METTER 37 MILLIONER 

HVER DAG
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NYTTIG
FOR FISKERNE
- NYTTIG FOR SAMFUNNET
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