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Rundskriv 
 
Nummer :  2720    
 
Emne : Diverse informasjon relatert til sild til konsum 
  
Til : Fiskere og kjøpere av sild konsumanvendelse 
 
Sted : Bergen 
 
Dato : 31.08.2020 
_______________________________________________________________________ 
Innmelding av fangst. 
Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter 
at fartøyet forlater feltet. 
 
Ved innmelding av sild skal følgende sortiment oppgis;  
 

- andel av fangsten der silda veier 350 g og mer  
- andel av fangsten der silda veier 300 g - 349 g  
- andel av fangsten der silda veier 200 g - 299 g  
- andel av fangsten der silda veier 125 g - 199 g  
- andel av fangsten der silda veier 100 g - 124 g  
- andel av fangsten der silda veier 0 g – 99 g        

 
I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i hele fangsten oppgis. 
 
Opplysninger om sortimentet skal skje med bakgrunn i prøvetaking om bord i fartøyet.  
Det er viktig at prøvetakingen blir utført på en slik måte at fangstens 
størrelsessammensetning blir mest mulig representativ.   
 
Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og 
gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.  
 
Kjøreregler for prøvetaking. 
Nærmere informasjon om sortimentsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk 
til konsum fremgår av Rundskriv 14/12. 
 
Vi viser også til Rundskriv 31/18  vedr. «Dokumentasjon fra fartøy ved lossing» i denne 
sammenheng. 
 
Auksjonspris/Endelig pris. 
Resultatene fra prøvetaking om bord og/eller prøvetaking før sortering på landanlegg er 
bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for de 
aktuelle sortiment.  
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Sluttseddelføring. 
Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og 
pris for hver av de aktuelle størrelsesgruppene i fangsten.  
 
Eventuell bifangst skal føres med korrekt art og korrekt kvantum på 
sluttseddelen/landingsseddelen.  Det skal føres en linje for hver aktuell bifangstart. Det 
skal ikke betales for bifangst dersom bifangsten ikke nyttes til konsum.  Nyttes derimot 
bifangster til konsum skal den betales med minimum minstepris.  
 
Reklamasjon. 
Norges Sildesalgslag minner til slutt om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi 
korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved 
større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmelding og de 
registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper 
kan reklamere.  Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges 
Sildesalgslag snarest.  
 
Vi viser for øvrig til rundskriv nr 06/14 vedrørende ”Behandling av pelagisk råstoff til 
konsum” og til rundskriv nr 07/13 vedrørende ”Reklamasjon ved landing av pelagisk 
råstoff til konsum”. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes 

Roald Oen 
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