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INNHOLD PRISAVTALER FOR 2020 
RÅSTOFF TIL KONSUM – MINSTEPRISER (NOK/KG)

NVG-SILD
For nvg-sild ble minsteprisene pr 31.12.19 videreført ved opp-
starten av 2020: 

Sortiment / Periode 01.01 – 31.12    

Gr 1 vekt på 350 g og over 3,93
Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 3,77
Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 3,55
Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 3,42
Gr 5 vekt under 125 g – konsum 3,42
Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,70

Nevnte minstepriser ble stående frem til 01.09.2020.  Minste-
prisene som ble gjort gjeldende med virkning fra tirsdag 1. 
september 2020 var resultat av at Fisker- og kjøpersiden kom 
til enighet om en ny dynamisk minsteprismodell etter mekling 
2. og 3. juli 2020.  Følgende minstepriser ble gjort gjeldende 
fra og med 01.09.20:

Sortiment / Periode  

Gr 1 vekt på 350 g og over 3,93
Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 3,85
Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 3,85
Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 2,85
Gr 5 vekt under 125 g – konsum 3,85
Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 2,00

Den dynamiske minsteprismodellen har følgende elementer: 

• Minsteprisene vil i utgangspunktet være gjenstand for 
dynamisk regulering ukentlig gjennom hele året, enten 
med grunnlag i oppnådde priser for den enkelte størrel-
sesgruppe eller med grunnlag i et «minsteprisgulv» (se 
neste punkt) eller en kombinasjon av disse.

• Det gjelder videre et «minsteprisgulv» for alle fem størrel-
sesgrupper. Dette er gitt ved den til enhver tid gjeldende 
minstepris på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg 

• I andre, tredje og fjerde kvartal vil den dynamiske minste-
prisregulering skje med grunnlag i: 

a) 78% av oppnådde priser per størrelsesgruppe i grunnlags-
perioden for den enkelte størrelsesgruppe såfremt det er 
omsatt minimum 5.000 tonn samlet sett og minimum 250 tonn 
per størrelsesgruppe og 

b) «minsteprisgulvet» dersom det gir høyere minstepriser for 
den enkelte størrelsesgruppe 

• I første kvartal og videre inntil minstekvantumet på 5.000 
t nås i perioden etter 31.03, vil den dynamiske minste-
prisregulering skje med grunnlag i:

a) 73% av oppnådde priser per størrelsesgruppe i desember, 

eventuelt også med grunnlag i oppnådde priser per størrel-
sesgruppe i siste del av november om dette er nødvendig for 
å oppnå et samlet minstekvantum på 5.000 tonn og

b) «minsteprisgulvet» dersom det gir høyere minstepriser for 
den enkelte størrelsesgruppe 

• Både auksjonsomsetning og avtaleomsetning til konsum 
inngår i grunnlaget for oppnådde priser pr størrelses-
gruppe 

• Grunnlagsperiodene for etablering av oppnådde priser 
per størrelsesgruppe består av 14-døgsperioder som lø-
per fra fredager klokken 0900 til fredager 14 døgn senere 
kl 0900 

• Minsteprisene som gjøres gjeldende fra 1. januar forut-
settes kunngjort i god tid før årsskifte 

• Minstepriser kunngjøres/publiseres ellers i alminnelighet 
om fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende man-
dager kl 0000.

Utover høsten 2020 ble minsteprisene satt med bakgrunn i 
den nye minsteprismodellen og det virket som både fisker- og 
kjøpersiden var tilfreds med den nye modellen.  Og fra fisker- 
og kjøpersiden sitt ståsted, får en håpe at en har truffet godt 
med den nye dynamiske minsteprismodellen slik at en unngår 
ytterligere diskusjoner fremover om minsteprisene på nvg-s-
ild. Følgende minstepriser gjaldt for øvrig pr 31.12.20

Sortiment / Periode

Gr 1 vekt på 350 g og over 5,01

Gr 2 vekt mellom 300 g – 349 g 4,90

Gr 3 vekt mellom 200 g – 299 g 5,01

Gr 4 vekt mellom 125 g - 199 g 4,68

Gr 5 vekt under 125 g – konsum 3,70

Gr 5 vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 2,00
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NORDSJØSILD
Minsteprisen for Gruppe 1 reguleres i henhold til en dynamisk minsteprismodell avtalt 
mellom fisker- og kjøpersiden tilbake i 2016. For Gruppe 2 er minsteprisen avtalt sær-
skilt mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag. Med bakgrunn i at minsteprisen 
på Gruppe 1 ikke hadde vært gjenstand for regulering siden mandag 30.09.19, og at 
det heftet noe usikkerhet om hvilket minsteprisnivå som ville sikre at omsetningen gikk 
rundt ved oppstarten av fisket i mai 2020, ble kjøper- og fiskersiden enig om å etablere 
en oppstartspris for Gruppe 1 sild på kr 4,25 pr kg med virkning fra mandag 18 mai 
2020. Etter den tid ble minsteprisen regulert med grunnlag i den avtalte dynamiske 
modellen.  Nedenstående to oversikter viser hva minsteprisene var på nordsjøsild ved 
oppstarten av 2020 og ved utgangen av 2020. I perioden fra 18.05 til og med 21.06, dvs 
i matjesperioden, gjaldt det en samfengtpris for nordsjøsild. 

Sortiment / periode 01.01 – 17.05

Gr 1 vekt på 125 gram og over 4,92

Gr 2 vekt under 125 g - konsum 2,40

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

Sortiment / periode 28.09 – 31.12

Gr 1    vekt på 125 gram og over 5,64

Gr 2    vekt under 125 g - konsum 2,40

Gr 2    vekt under 125 g – mel/olje (frasortert) 1,80

MAKRELL
For makrell ble minsteprisen for Gruppe 1 regulert med grunnlag i en dynamisk minste-
prismodell avtalt mellom fisker- og kjøpersiden i 2016. For Gruppe 2 er minsteprisen 
avtalt særskilt mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag.  Nedenstående tre over-
sikter viser hva minsteprisene var på makrell ved oppstarten av 2020, ved oppstarten 
av sommersesongen og ved utgangen av 2020.  

Sortiment / periode 01.01 – 12.01

Gr 1 vekt på 250 gram og over 2,7155 øre pr gram gj.vekt

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

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

Sortiment / periode 11.06 – 04.10

Gr 1 vekt på 250 gram og over 2,0000 øre pr gram gj.vekt

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

Gr 2 vekt under 250 g – mel/olje (frasortert) 2,10 pr kg

Sortiment / periode 23.11 – 31.12

Gr 1 vekt på 250 gram og over 2,3971 øre pr gram gj.vekt

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

Gr 2 vekt under 250 g – mel/olje (frasortert) 2,10

MAKRELL - FERSK ANVENDELSE
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 10.05 Samfengt 13,60

11.05 – 06.07 Samfengt 17,00

07.07 – 31.12 Samfengt 13,60

NORDSJØSILD - Fersk anvendelse
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 5,50

HESTMAKRELL
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 3,75

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

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

HAVBRISLING
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 3,00

KOLMULE
Periode Sortiment Pris 
01.01 – 31.12 Samfengt 1,60

KYSTBRISLING
Hermetikkanvendelse
Periode Leveringsmåte Pris 
01.08 – 31.12 Levert ved not/lås 7,00*

01.08 – 31.12 Levert til kjøpers anlegg 8,50*

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

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

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

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

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

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

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

Makrell 
e. 01.07. Hest-makrell

01.jan 155,38 225,01 289,30 319,14 212,79
27.jan 156,53 230,66 302,44 335,72 217,52
24.feb 164,22 242,94 319,91 355,59 228,97
30.mar 193,13 284,80 373,73 414,96 268,56
01.jun 182,86 268,11 349,63 387,44 253,05
20.jul 171,40 248,93 321,09 354,58 235,29
17.aug 163,39 236,91 305,01 336,63 223,99
07.sep 166,51 242,48 313,75 346,82 229,10
07.des 159,72 235,83 309,90 344,25 222,34

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

01.jan 194,45 179,18 169,73 162,47 165,85 173,53 182,22 182,64 180,95 181,54 175,97 193,02

27.jan 195,86 179,36 169,02 160,64 164,18 173,27 182,76 183,48 181,71 182,49 176,99 194,74

24.feb 205,48 187,91 176,87 167,83 171,58 181,43 191,56 192,38 190,51 191,37 185,62 204,39

30.mar 241,66 221,25 208,44 198,06 202,43 213,71 225,47 226,36 224,17 225,16 218,36 240,30

01.jun 228,81 209,90 198,10 188,67 192,76 202,92 213,77 214,51 212,46 213,32 206,85 227,40

20.jul 214,50 197,45 186,88 178,68 182,43 191,14 200,86 201,38 199,51 200,19 194,06 212,97

17.aug 204,49 188,34 178,34 170,64 174,20 182,37 191,57 192,03 190,25 190,88 185,03 203,00

07.sep 208,36 191,62 181,21 173,07 176,74 185,43 194,99 195,55 193,71 194,40 188,47 206,94

07.des 199,86 182,88 172,23 163,57 167,19 176,62 186,40 187,16 185,35 186,17 180,56 198,75

LODDE
Minstepriser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
01.jan 202,75 190,91 164,87 136,05 150,68 175,78 200,54 214,04 207,11 214,97 214,97 213,40

27.jan 208,38 194,56 165,92 134,87 151,10 178,04 206,69 221,29 214,49 223,30 223,30 221,54

24.feb 218,67 203,97 173,69 140,95 158,11 186,52 217,96 233,51 226,42 235,88 235,88 233,99

30.mar 255,60 238,91 204,07 166,23 185,93 218,81 255,27 273,33 264,95 275,87 275,87 273,69

01.jun 240,02 225,04 193,13 158,20 176,20 206,58 239,89 256,61 248,61 258,61 258,61 256,61

20.jul 223,25 210,15 181,42 149,64 165,78 193,46 222,04 237,12 229,50 238,34 238,34 236,57

17.aug 213,14 200,64 173,22 142,90 158,30 184,72 211,22 225,49 218,21 226,55 226,55 224,88

07.sep 218,25 205,02 176,46 145,03 161,12 188,47 216,49 231,29 223,92 232,66 232,66 230,91

07.des 214,41 199,74 169,75 137,42 154,44 182,48 211,46 226,47 219,56 228,66 228,66 226,84

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

01.jan 234,75 243,99 242,89 258,63 283,07 297,99 300,56 300,97 287,18 276,39 258,70 243,13
27.jan 238,94 249,42 249,88 267,51 294,36 311,60 314,34 314,54 299,35 286,63 266,55 249,49
24.feb 251,27 262,54 263,38 282,31 311,01 329,61 332,53 332,69 316,45 302,66 281,06 262,84

30.mar 294,94 307,93 308,57 330,42 363,67 385,04 388,44 388,68 369,87 354,08 329,19 308,08

01.jun 278,31 290,16 290,17 310,17 340,80 360,19 363,35 363,65 346,34 332,10 309,39 289,93

20.jul 259,39 269,79 268,86 286,54 313,90 330,75 333,61 334,03 318,58 306,36 286,44 269,02

17.aug 247,04 256,85 255,80 272,48 298,34 314,18 316,90 317,31 302,71 291,25 272,48 256,01

07.sep 252,39 262,70 262,04 279,52 306,46 323,21 326,01 326,38 311,15 298,97 279,25 262,09

07.des 244,10 254,94 255,58 273,79 301,45 319,29 322,12 322,29 306,64 293,45 272,69 255,13

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

01.jan 255,29 227,55 193,11 196,85 264,56 299,19 299,99 308,84 308,05 297,42 280,49 273,41

27.jan 261,42 230,98 193,84 197,64 275,02 313,30 314,70 323,98 323,09 310,41 291,19 282,73

24.feb 275,27 242,76 203,20 207,20 290,55 331,52 333,13 342,93 341,99 328,22 307,55 298,37

30.mar 322,77 285,09 239,14 243,83 339,78 387,18 388,94 400,40 399,30 383,55 359,73 349,23

01.jun 303,97 269,25 226,68 231,11 318,44 362,02 363,46 374,16 373,17 359,01 337,28 327,84

20.jul 282,37 251,32 212,90 217,03 293,36 332,17 333,15 342,97 342,09 330,01 310,95 302,90

17.aug 268,76 239,41 203,03 206,95 278,82 315,48 316,36 325,70 324,86 313,53 295,58 288,03

07.sep 275,00 244,43 206,70 210,72 286,39 324,66 325,71 335,32 334,44 322,37 303,51 295,46

07.des 267,25 235,91 197,71 201,59 281,64 321,09 322,60 332,09 331,19 318,01 298,15 289,37

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

01.jan 175,66 161,32 156,91 154,12 164,70 175,99 184,98 195,07 196,10 194,74 195,40 193,44

27.jan 176,39 160,21 155,15 152,39 163,76 176,52 186,71 197,89 199,41 197,76 198,01 195,57

24.feb 184,93 167,55 162,09 159,21 171,30 185,02 195,98 207,95 209,66 207,86 208,03 205,36

30.mar 217,61 197,56 191,28 187,89 201,95 217,76 230,39 244,23 246,14 244,09 244,38 241,34

01.jun 206,24 187,93 182,21 178,98 192,02 206,46 217,99 230,71 232,32 230,49 230,92 228,23

20.jul 193,66 177,55 172,56 169,50 181,30 193,99 204,12 215,42 216,65 215,10 215,75 213,51

17.aug 184,68 169,48 164,79 161,87 173,05 185,01 194,55 205,23 206,35 204,90 205,56 203,47

07.sep 188,04 172,09 167,15 164,18 175,76 188,33 198,34 209,50 210,77 209,22 209,79 207,53

07.des 179,92 163,21 157,97 155,16 166,85 180,02 190,57 202,08 203,69 201,98 202,19 199,66

TOBIS

Minstepriser  ->11 
                   

12 
                   

13 
                   

14 
                   

15 
                   

16 
                   

17 
                   

18 
                   

19 
                   

20 
                   

21 
                   

22 
01.jan 167,84 167,84 172,01 174,25 176,37 186,25 198,05 208,45 215,38 220,77 224,24 225,21
27.jan 166,53 166,53 171,25 174,06 176,85 188,16 201,35 212,69 220,25 225,93 229,71 230,66

24.feb 174,18 174,18 179,29 182,40 185,55 197,84 212,12 224,29 232,41 238,47 242,52 243,52

30.mar 205,44 205,44 211,37 214,96 218,55 232,79 249,37 263,56 273,02 280,10 284,82 286,00

01.jun 195,51 195,51 200,95 204,15 207,33 220,36 235,63 248,77 257,54 264,16 268,54 269,66

20.jul 184,75 184,75 189,50 192,14 194,67 205,97 219,39 231,12 238,95 244,98 248,89 249,95

17.aug 176,33 176,33 180,77 183,19 185,48 196,01 208,57 219,59 226,94 232,64 236,31 237,33

07.sep 179,01 179,01 183,67 186,28 188,80 199,90 213,05 224,51 232,16 238,03 241,86 242,88

07.des 169,56 169,56 174,37 177,22 180,07 191,58 205,02 216,56 224,25 230,04 233,89 234,86

Minstepriser
                   

23 
                   

24 
                   

25 
                   

26 
                   

27 
                   

28 
                   

29 
                   

30 
                   

31 
                   

32 
                   

33 
                   

34 
01.jan 224,62 221,16 216,86 213,27 212,56 209,93 206,46 201,20 197,87 197,03 196,77 196,38

27.jan 229,74 225,96 221,24 217,45 216,52 213,68 209,90 204,23 200,46 199,51 199,50 199,47

24.feb 242,44 238,38 233,30 229,27 228,22 225,19 221,12 215,04 210,96 209,93 209,99 210,07

30.mar 284,79 280,06 274,14 269,43 268,23 264,68 259,96 252,86 248,12 246,93 246,97 247,00

01.jun 268,63 264,25 258,78 254,36 253,30 250,01 245,63 239,04 234,69 233,60 233,54 233,45

20.jul 249,22 245,30 240,44 236,42 235,58 232,61 228,71 222,79 218,98 218,03 217,81 217,49

17.aug 236,68 233,01 228,45 224,65 223,88 221,10 217,42 211,84 208,30 207,41 207,16 206,79

07.sep 242,14 238,32 233,56 229,64 228,80 225,91 222,09 216,31 212,58 211,65 211,46 211,18

07.des 233,92 230,07 225,26 221,40 220,46 217,56 213,72 207,94 204,11 203,15 203,12 203,10

RÅSTOFF TIL MEL OG OLJE  - MINSTEPRISER 2020 (ØRE/KG)
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Minstepriser
                   

35 
                   

36 
                   

37 
                   

38 
                   

39  40-> 
01.jan 196,84 197,67 199,60 201,52 203,45 205,37

27.jan 200,38 201,32 203,23 205,13 207,04 208,94

24.feb 211,18 212,20 214,19 216,18 218,16 220,15

30.mar 248,22 249,40 251,75 254,10 256,45 258,79

01.jun 234,45 235,54 237,77 240,01 242,25 244,48

20.jul 218,12 219,07 221,19 223,30 225,42 227,54

17.aug 207,31 208,20 210,22 212,24 214,26 216,29

07.sep 211,84 212,77 214,82 216,87 218,92 220,97

07.des 204,03 204,99 206,93 208,87 210,80 212,74

STØTTEMIDLER FRA STATEN 2020

Av støttemidlene til fiskerinæringen i 2020 ble Norges Sildesalgslag gitt NOK 1,891 
mill (3,206 mill i 2019).  Midlene gikk til føring av sild, makrell og hestmakrell. 

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

Periode Anvendelse Føringsdistanse Tilskudd*
01.01 – 31.12 Konsum og mel/olje Under 100 n m NOK 0,10 pr kg
”” ”” Mellom 100 – 300 n m NOK 0,20 pr kg
”” ”” Over 300 n m NOK 0,30 pr kg

* I tillegg ble fisker trukket kr 0,40 pr kg - det totale tilskuddet var således kr 0,50 pr kg, 0,60 pr 
kg og 0,70 pr kg. 

MAKRELL
Følgende ordninger gjaldt i 2020: 

A. Tilskudd til føring av låssatt makrell og hestmakrell.
NOK 0,20 pr kg i føringstilskudd til kjøpere som avhentet makrell og hestmakrell til 
produksjonsanvendelse med føringsbåt ved lås/merd.  I tillegg ble fisker trukket kr 
0,40 pr kg – total tilskuddssats til kjøper var således kr 0,60 pr kg.

B.	 Tilskudd	til	føring	av	makrell	fisket	med	dorg/harp.
NOK 0,30 pr kg i føringstilskudd til kjøpere som avhentet dorg/harp fanget makrell på 
fiskefeltet til produksjonsanvendelse med føringsbåt.  I tillegg ble fisker trukket kr 0,40 
pr kg – total tilskuddssats til kjøper var således kr 0,70 pr kg.
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NORSKE KVOTER I PERIODEN 2016-2020 
(1000 TONN).

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild            193* 433* 305* 430* 399*

Nordsjøsild 1) 156* 145* 179* 115* 114*

Makrell                           206* 234* 189* 153* 214*

Hestmakrell 2) 58 33 53 53 39

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

Lodde-Jan Mayen 3)  58 59 74 - -

Lodde-Barentshavet - - - - -

Kolmule 301* 411* 421* 356* 360*

   - herav i EU-sonen    225 330 338 288 291

   - herav i Færøy-sonen 35 35 33 30 30

Tobis   40 120 70 125 250

   - herav i EU-sonen    - - - - -

Øyepål          210 204 91 82 98

   - herav i EU-sonen    15 25 15 14,5 14,5

Havbrisling i EU-sonen             20 10 10 10 10

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

1) Inkluderer sild i Nordsjøen og Skagerrak.
2) Kvoten gjelder for perioden juni foregående år og 
frem til april i angitt kalenderår.
3) Kvoten gjelder for perioden 1. juli til 30. juni påfølgen-
de år.

NORSKE FISKERES FANGSTER OMSATT 
GJENNOM LAGET I PERIODEN 2016 - 2020 (1000 
TONN). 

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild       197 389 333 431 409

Nordsjøsild                  154 137 168 131 118

Makrell                     210 222 186 159 211

Hestmakrell                11 11 11 11 13

Lodde-Barentshavet                - - 123 - -

Lodde-Jan Mayen 58 59 74 - -

Kolmule                       309 398 438 350 354

Tobis                      41 120 70 125 244

Øyepål                         36 21 25 60 64

Havbrisling                  20 10 9 11 10

Kystbrisling                 2 0 1 2 1

Diverse                 9 9 12 13 14

Totalt                                     1 048 1 378 1 451 1 293 1 439

UTVIKLINGEN I VERDIEN AV DE ULIKE FISKESLAG 
OMSATT GJENNOM LAGET I PERIODEN 2016-2020 
(NOK MILL).  INKLUDERT AVSKJÆR, FAKS OG 
PRESS/KUTT.

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild 1 612 1 868 1 577 1 964 2 505

Nordsjøsild                    1 176 604 764 854 922

Makrell                  3 516 3 317 3 618 3 698 4 203

Makrellstørje - - - - 0

Hestmakrell                 56 48 70 66 69

Lodde-Barentshavet - - 337 - -

Lodde-Jan Mayen 249 330 191 - -

Kolmule                       948 584 983 889 1 171

Tobis                            121 216 157 373 880

Øyepål            95 34 65 177 192

Havbrisling            66 25 44 39 46

Kystbrisling/småsild 10 3 10 12 9

Totalt                           7 873 7 040 7 842 8 112 10 043

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

2016 2017 2018 2019 2020
Danmark 104 149 165 88 102

Færøyane - 11 6 3 -

Storbritannia 1 5 11 14 9

Irland 5 16 36 21 27

Island 31 35 96 26 -

Russland - - - - -

Sverige 1 0 0 0 1

Tyskland - - - - -

Totalt 142 216 314 153 139

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

2016 2017 2018 2019 2020
Danmark 27 39 28 21 16

Færøyane 33 2 20 3 12

Storbritannia 111 114 99 84 116

Irland 8 8 10 9 8

Island - - - 4 7

Russland 2 4 5 4 5

Sverige 3 5 4 2 7

Grønland - 0 - - -

Polen - - - - -

Totalt 184 172 165 127 172

UTVIKLINGEN I OPPNÅDDE PRISER* FOR 
RÅSTOFF TIL KONSUM OMSATT GJENNOM LAGET 
I PERIODEN 2016-2020. EKSKLUSIV 
SJØLTILVIRKET VARE (NOK/KG).

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild      7,70 4,68 4,52 4,40 5,87

Nordsjøsild                6,50 4,01 4,09 5,90 6,87

Makrell                 11,08 9,57 12,85 15,41 13,01

Makrellstørje - - - 51,00

Hestmakrell                          6,74 7,11 8,77 9,31 8,65

Lodde-Barentshavet                    - - 2,75 - -

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

Kolmule - - - - -

Havbrisling 3,68 4,67 5,86 6,12 5,67

Kystbrisling 6,39 6,48 7,37 7,88 7,43

Totalt 8,56 6,42 6,96 8,06 8,68

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

ANDEL (%) AV KVANTUM OMSATT GJENNOM LA-
GET TIL KONSUM ULIKE RÅSTOFFSLAG I PERIO-
DEN 2016-2020. 
NORSKE OG UTENLANDSKE FARTØY

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild      100 97 99 94 100

Nordsjøsild                  99 96 70 62 72

Makrell                        100 100 100 100 100

Makrellstørje 100

Hestmakrell                   35 34 54 33 31

Lodde-Barentshavet - - 75 - -

Lodde-Jan Mayen                          90 89 11 - -

Kolmule                        0 0 0 0 0

Tobis                            0 2 1 0 0

Øyepål                         0 0 0 0 -

Havbrisling                   2 14 2 6 9

Kystbrisling                  100 100 100 100 100

Totalt                           62 61 54 54 53

LEVERT TIL NORSKE SILDEMELFABRIKKER PERI-
ODEN 2016-2020. 
NORSKE OG UTENLANDSKE FARTØYER 
(1000 TONN).  

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild                              0 14 2 23 2

Nordsjøsild 2 7 56 59 41

Makrell                        0 1 1 1 1

Hestmakrell                  6 5 5 6 9

Lodde-Barentshavet                          - - 29 - -

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

Kolmule                       255 265 259 262 303

Tobis                            37 122 66 113 203

Øyepål                   30 15 21 54 61

Havbrisling                  23 9 15 10 11

Annet (avskjær o.l.)         8 6 9 11 12

Totalt                          367 447 479 539 643

UTVIKLINGEN I REALISERTE PRISER FOR RÅSTOFF 
TIL MEL/OLJE OMSATT GJENNOM LAGET I PERIO-
DEN 2016-2020 (NOK PR KG)

2016 2017 2018 2019 2020
NVG-sild                     2,87 2,63 3,02 4,19 3,79

Nordsjøsild 2,81 2,39 3,64 4,79 5,35

Makrell                   3,24 2,52 3,23 4,05 3,95

Hestmakrell           3,08 2,20 3,01 4,07 3,32

Lodde-Barentshavet                    - - 2,29 - -

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

Kolmule               2,76 1,47 2,16 2,52 3,21

Tobis                      2,97 1,63 2,25 2,99 3,58

Øyepål              2,63 1,59 2,57 2,97 3,02

Havbrisling               2,67 1,91 2,84 3,14 3,49

Totalt 2,77 1,58 2,36 2,97 3,44

Tallene inkl. alt råstoff omsatt gjennom laget til mel- og oljeanvendelse, 
både norsk og utenlandsk.  Førstehånds avskjær, faks og press/kutt er 
ekskludert.

STATISTIKK
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PROTOKOLL
Fra digitalt årsmøte i Norges Sildesalgslag 26. mai 2020 under ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet kl. 
09.00 med Gud Signe Vårt Dyre Fedreland.

SAK 1  ÅPNING
Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen.
Årsmøtet mintes de som var gått bort siden sist vi var samlet, 
spesielt nevnt Sigmund Langeland, Kåre Ankjær Jensen, 
Øystein Rabben og Arne Saltskår.

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

B) Navneopprop
Navneopprop ble foretatt. De ble godkjent 5 setteutsendinger 
som er avmerket på deltakerlisten.

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

Aamodt, Carl 55
Alvestad, Finn Magnus 54
Andreassen, Ivar 3
Angelsen, Sten 36
Arnøy, Arnfinn 38
Bakken, Kjell Bjørnar 34
Benjaminson, Roar 51
Berntsen, Sigvald 32
Birkeland, Arne 18
Bowitz, Even 5
Børresen, Jan Petter 33
Dammen, Tommy 37
Eidesvik, Lars Magne 
Eidesvik

21

Einebærholm, Edvin 
VALGNEMND

30

Ferkingstad, Albert 45
Gåsvær, Erik 42
Halstensen, Christian S 19
Heggebø, Kåre 47
Hepsø, Audhild 7
Hevrøy, Ole Anker 27
Hjønnevåg, Thomas 29
Honningsvåg, Atle-Svein 14
Iversen, Olaf 49
Johansen, Hans Ole 6
Klovning, Anders 
VALGNEMND

53

Langåker, Steinar 60
Lie, Per William 23
Longva, Gunnar Longva 8
Lundberg, Geir 2
Lønning, Ståle 57
Madsen, Siv 13
Majala, Joar 1
Melingen, Lars Johan 20
Meløysund, Einar 31
Myklebust, Arve 15
Nilsen, Espen 39
Norheim, Roar Andre 44
Olsen, Ola 22
Rabben, Sverre 28
Sekkingstad, Arild 46
Smådal, Petter Geir 
VALGNEMND

11

Stokke, Gunnar 40
Sundnes, Vebjørn 16
Sævik, Eivind M 17
Sævik, Rita Christina 12
Taranger, Ingmar 26
Teige, Terje 9
Ulland, Alf 50
Vea, Trygve Helland 25
Vedø, Aleksander Vedø 52
Vik, Knut arne 10
Vikshåland, Helge Olav 56
Waage, Bjørn Sørli 48
Ytterstad, Stine 4
Østervold, Trond 24

STYRET
Berntsen, Trond
Garvik, Jonny
Hovden, Rune
Johnsen, Jan-Erik
Nordtun, Bjarte
Remøy, Anders
Roaldsen, Eirin
Rommetveit, Geir Stuve
Svanes, Kjell
Veibust, Henning
Wastian, Georg
Ytterstad, Marius

OBSERVATØR ANSATTE:
Lilletvedt, Nina

SALGSUTVALGET:
Lønning, Rune
Troland, Mons Eivind

VALGNEMNDA:
Vaage, Tor Håkon

KONTROLLKOMITÉ:
Alvestad, Finn M. (Er også 
utsending)
Sjo, Johnny Magne
Sørheim, Egil

STATENS KONTROLLØR
Thowsen, Ida Pollan

REVISOR:
Tom Rasmussen

ANSATTE
Bjånesøy, Roar
Ellingsen, Grete
Furnes, Øyvind
Færø, Hilde
Garvik, Kenneth
Hatland, Tony
Langhelle, Greta
Oen, Roald
Oma, Paul
Torgnes, Knut
Wiborg, Rune
Torgnes, Knut
Wiborg, Rune

GODKJENTE 
SETTEUTSENDINGER:
Guttelvik, Arve - Kyst
Vassdal, Ole Morten - Kyst
Breivik,Torbjørn - Kyst
Lønning, Svein Atle - Trål
Vikshåland, Geir Ove - Trål

ÅRSMØTE - UTSENDINGER    NR

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

SAKSLISTE

SAK 1  ÅPNING

SAK 2  KONSTITUERING

a)  Godkjenning av innkalling
b)  Navneopprop
c)  Godkjenning av saksliste og møteplan
d)  Godkjenning av forretningsorden
e)  Valg av lønnsnemnd
f)  Valg av to møtesekretærer
g)  Valg av to utsendinger til å undertegne 
 protokol len
h)  Valg av redaksjonsnemnd

SAK 3  ÅRSMELDING - REGNSKAP - 
 REVISJONSBERETNING - 
 KONTROLLKOMITEENS MELDING 
 FOR 2019

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

SAK 5  VEDTEKTSENDRINGER

SAK 6  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN

SAK 7  FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

SAK 8  ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 
 NORGES SILDESALGSLAGS 
 HJELPEFOND 2019 - AVVIKLING AV
 HJELPEFONDET - UTTALELSE FRA
 ÅRSMØTET

SAK 9  FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG  
 REISEREGULATIV

SAK 10 VALG
a)  Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til 
              meklingsnemnd
b)  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
c)  Valg av leder og nestleder til styret

M Ø T E P L A N  for årsmøtet i
Norges Sildesalgslag 2020

Torsdag 26. mai
Kl. 09.00 - 10.00  Åpning
   Konstituering
   
Kl. 10.00 - 10.20  Pause

Kl. 10.20 – 12.00  Årsmøtesaker og 
   administrasjonens 
   orientering
   Innledning v/adm.dir. 
   Paul M. Oma

Kl. 12.00 – 12.30  Lunsj

Kl. 12.30 - 14.00  Gruppemøter

Kl. 14.00 - 14.30  Vedtektsendringer
   Instruks for valgkomiteen

Kl. 14.30 – 15.00  Resterende årsmøtesaker
   og valg   

   Avslutning

D) Godkjenning av forretningsorden 
Vedtak: Forretningsorden godkjennes uten merknader 
og limes inn i protokollen
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FORRETNINGSORDEN for digitalt årsmøte 2020
1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets 
medlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, represen-
tanter fra lagets administrasjon og statens kontrollør.  
 
2.Møtet ledes av årsmøtets ordfører og varaordfører.  Til 
å føre protokollen velges to sekretærer. 
 
3.I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i sam-
me sak.  Ut over dette kan administrerende direktør og 
forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende bemerk-
ninger.  Årsmøtet treffer avgjørelser om begrensninger 
i taletid. 
 
Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden i 
samme sak og med høyst ett minutts taletid.  Alle som 
forlanger ordet må gi tegn via møtesystemet. 
 
4.Forslag må sendes skriftlig til møtelederen underteg-
net av forslagsstiller via møtesystemet.  Når strek er 
satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.  
 
5.Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre 
lagets vedtekter bestemmer noe annet.  Det stemmes 
ved alminnelig votering via systemet som ved avstem-
mingstidspunktet gir oversikt over hvem som er tilstede 
og hvem som har stemt. 
 
6.Ingen anses valgt som ikke oppnår minst halvdelen 
av avgitte stemmer.  Skjer ikke dette ved første gangs 
votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har 
oppnådd høyeste stemmetall.  Ved stemmelikhet skal 
foretas loddtrekning  
 
7.Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet. 
 
8.Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den opp-
satte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte el-
ler forlenget møtetid. 
 
9.I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og 
vedtak. 
 
10.Protokollen leses opp ved møtets slutt og signeres 
elektronisk av årsmøtets ordfører og to valgte utsendin-
ger. 
 
11. Alle mikrofoner skal stenges (mutes) når en ikke fø-
rer ordet 

E) Valg av lønnsnemnd
Vedtak: Til lønnsnemnda velges:

1.Jan Petter Børresen
2.Ståle Lønning
3.Siv Madsen
4.Sverre Rabben

Jan Petter Børresen velges som lønnsnemndas leder.
Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær

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

G) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Helge 
Vikshåland og Joar Majala til å underskrive protokollen.

H) Valg av redaksjonsnemnd
Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges:

1. Arve Myklebust
2. Einar Helge Meløysund
3. Helge Vikshåland
4. Christian Halstensen

Christian Halstensen velges som 
redaksjonsnemndas leder
Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær

SAK 3 ÅRSMELDING, REGNSKAP, 
 REVISJONSBERETNING, 
 KONTROLLKOMITEENS MELDING 
 FOR NORGES SILDESALGSLAG

Ordføreren gjennomgikk årsmeldingen avsnitt for av-
snitt. Øyvind Furnes refererte fra årsregnskapet, fra re-
visors beretning og kontrollkomiteens beretning.

Egil Sørheim foreslo for årsmøtet at det opprettes et mil-
jøfond i Norges Sildesalgslag.
 
Årsmøtet vedtok enstemmig å oversende Sørheims for-
slag til styret.

Ola Olsen fremmet følgende forslag til Årsmøtet :

«Årsmøtet konstaterer at det verken i beretningsåret 
eller i inneværende år har vært åpnet for et loddefiske 
i Barentshavet. Årsmøtet ser med bekymring på at det 
nåværende forvaltningsregime over en 35 års periode 
kun har åpnet for en sporadisk høsting av denne be-
stand, Årsmøtet ber derfor om at det blir igangsatt et ar-
beid for å endre forvaltningsregelen for lodde i Barents-
havet. Inntil slik endring i forvaltningsregelen er kommet 
på plass ber årsmøtet om at det blir åpnet for et jevnt 
uttak av lodde på 75.000 tonn pr år. Et slikt uttak vil være 
av avgjørende betydning både for å bedre oversikten og 
forståelsen av bestandens utvikling, og for å oppretthol-
de en norsk posisjon i det eksklusive konsummarkedet 
for lodde.»

Det ble satt strek på talerlisten.

Forslaget ble vedtatt oversendt redaksjonsnemnda.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2019 som 
Norges Sildesalgslags regnskap for 2019.  Årets under-
skudd dekkes slik: 
 
Overført fra annen egenkapital kr 1.137.402,- 
 
2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2019, årsrap-
port 2019 og revisors beretning 2019 til etterretning. 
 
3. Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 
2019 til etterretning.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 4 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING  
 
Orientering om lagets virksomhet ble gitt av adm.dir. 
Paul Oma.
 
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets 
virksomhet til etterretning.

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet til lunsj og gruppemøter kl 12.00 og satt 
igjen kl 14.45.

Møtet startet med fortsatt behandling av 
sak 3 Årsmelding.

På vegne av redaksjonsnemnda fremmet Paul Oma 
følgende forslag:

«Årsmøtet konstaterer at det verken i beretningsåret 
eller i inneværende år har vært åpnet for et loddefiske 
i Barentshavet. Årsmøtet ser med bekymring på at det 
nåværende forvaltningsregime over en 35 års periode 
kun har åpnet for en sporadisk høsting av denne be-
stand, Årsmøtet ber derfor om at det snarlig blir igang-
satt et arbeid for å endre forvaltningsregelen for lodde i 
Barentshavet. Inntil en revisjon av forvaltningsmodellen 
for lodde foreligger, ber Årsmøtet om at det arbeides 
for et jevnt, begrenset årlig uttak av lodde, så langt det-
te er vitenskapelig forsvarlig. Et slikt uttak vil være av 
avgjørende betydning både for å bedre oversikten og 
forståelsen av bestandens utvikling, og for å oppretthol-
de en norsk posisjon i det eksklusive konsummarkedet 
for lodde.»

Vedtak: Årsmøtet vedtar redaksjonsnemndas for-
slag enstemmig.

SAK 5 VEDTEKTSENDRINGER

Jonny Garvik innledet i saken.
Styret foreslår at vedtektene endes slik -
Vedtektene endres fra : 
 
9.7.Generelle bestemmelser: 
 

Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående 
utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til 
vurdering av årsmøtet. 
 
Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år 
ad gangen.   
 
Ved valg av de variable utsendinger skal legges til 
grunn som statistisk materiale en periode på de to 
siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, se 
§ 7. 
 
Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruk-
sen”) for gjennomføring av valg, herunder for når 
valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte 
valgresultater mv.  

Til: 
9.7.Generelle bestemmelser: 
 

Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående 
utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til 
vurdering av årsmøtet. 
 
Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år ad 
gangen.   
 
Ved valg av de variable utsendinger skal legges til 
grunn som statistisk materiale en periode på de to 
siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, se 
§ 7. 
 
Spesielt for trålgruppen er at hvis det mangler vara-
medlemmer å kalle inn fra eierne så skal det kalles 
inn varamedlemmer fra mannskapene, og samme 
hvis der mangler varamedlemmer fra mannskape-
ne så skal der kalles inn varamedlemmer fra eier-
ne.  
 
Styret fastsetter nærmere instruks (”Valginstruk-
sen”) for gjennomføring av valg, herunder for når 
valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte 
valgresultater mv.  

 
Det samme i §12 Valg av styre 
 
Vedtektene endres fra :
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§ 12.VALG AV STYRE. 
 

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer 
velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansat-
te. 
Årsmøtet velger styremedlemmene slik: 
 

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5 hvorav 1 mannskaps-
medlemmer

Trål
(ekskl. kolmuletrål) 2 hvorav 1 mannskaps-

medlemmer

Kystfiskere 4
hvorav fortrinnvis 1 

mannskapsmedlem-
mer

 
Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen. 
 
Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekke-
følge slik : 

Ringnot Eiere (inkl.kolmuletrål) 6 Ringnot Mannskap 3
Trål
(ekskl. kolmuletrål) 6 hvorav 3 mannskaps-

medlemmer

Kystfiskere 4
hvorav fortrinnvis 1 

mannskapsmedlem-
mer

 
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 
medlemmer som er valgt av årsmøtet. 
 
Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for 
øvrig gjelder valgene for 2 år.   
 
Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første 
gang ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for 
trål og 2 for kystfiskere. 
 
Det bør ved valgene tas geografiske hensyn. 
 
Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier. 

Til : 
 
§ 12.VALG AV STYRE. 
 

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer 
velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de 
ansatte. 

Årsmøtet velger styremedlemmene slik: 
 

Ringnot (inkl.kolmuletrål) 5 hvorav 1 mannskaps-
medlemmer

Trål
(ekskl. kolmuletrål) 2 hvorav 1 mannskaps-

medlemmer

Kystfiskere 4
hvorav fortrinnvis 1 

mannskapsmedlem-
mer

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen. 
 
Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekke-
følge slik : 
 
Ringnot Eiere (inkl.kolmuletrål) 6 Ringnot Mannskap 3
Trål
(ekskl. kolmuletrål) 6 hvorav 3 mannskaps-

medlemmer

Kystfiskere 4
hvorav fortrinnvis 1 

mannskapsmedlem-
mer

 
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 
medlemmer som er valgt av årsmøtet. 
 
Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for 
øvrig gjelder valgene for 2 år.   
 
Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første 
gang ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for 
trål og 2 for kystfiskere. 
 
Det bør ved valgene tas geografiske hensyn. 
 
Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier. 
 
Spesielt for trålgruppen er at hvis det mangler vara-
medlemmer å kalle inn fra eierne så skal det kalles 
inn varamedlemmer fra mannskapene, og samme 
hvis der mangler varamedlemmer fra mannskapene 
så skal der kalles inn varamedlemmer fra eierne.  

Arve Myklebust fremmet følgende endringsforslag til 
begge paragrafer.
Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn 
fra eierne i trålgruppen, så skal det kalles inn varamed-
lemmer fra mannskapene. Det samme gjelder dersom 
det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike 
tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne.

Årsmøtet vedtok Arve Myklebust sitt endringsforslag ble 
enstemmig.

SAK 6 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
Jonny Garvik innledet.

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak :
1. Kontrollkomiteen skal: 

 
a) Føre tilsyn med salgslagets virksomhet og her-
under påse at virksomheten foregår på en betryg-
gende og hensiktsmessig måte innenfor rammene 
av gjeldende lover og i samsvar med salgslagets 
vedtekter og forretningsregler, og vedtak og ret-
ningslinjer fra salgslagets årsmøte. 

b. Påse at styrets og salgsutvalgets retningslinjer og 
vedtak blir fulgt opp av salgslagets administrasjon. 
   
c. I samarbeid med revisor påse at salgslaget har 
betryggende administrative rutiner som sikrer en til-
fredsstillende intern kontroll. 
 
d. Komiteen har ansvaret for kontroll av den prak-
tiske tilrettelegging og gjennomføring av valg på 
utsendinger til årsmøtet, og skal avgi innstilling til 
årsmøtet om godkjenning av valg på nye utsendin-
ger til årsmøtet. Komiteen fungerer også som full-
maktsnemnd ved årsmøtene. 
 
2. Kontrollkomiteen har rett til å kreve seg forelagt 
alle protokoller, korrespondanse, regnskaper og 
annet arkivmateriale som etter komiteens skjønn 
er nødvendig for at komiteen kan utføre en effektiv 
kontroll. 
 
Salgslagets styre, lagets administrative ledelse og 
revisor er forpliktet til å sørge for at kontrollkomiteen 
får enhver opplysning som kontrollkomiteen mener 
er nødvendig for å kunne utføre sitt verv. 
 
Komiteens leder har adgang til å være tilstede på 
lagets styremøter. Lederen kan også la seg repre-
sentere med et annet medlem av Kontrollkomitéen. 
 
3. Kontrollkomiteen foretar sine undersøkelser så 
ofte den selv finner det påkrevet. 
 
Under utøvelsen av sitt verv kan komiteen la seg 
representere av ett eller flere medlemmer. 
 
4. Kontrollkomiteen deltar ikke i klagebehandling av 
klager etter forvaltningslovens bestemmelser, men 
kan be om å bli orientert i slike saker. 
 
Tilsvarende gjelder for saker som tas opp i lagets 
meklingsnemnd. 
 
5. Dersom kontrollkomiteen finner at det kan være 
grunn til å reise kritikk mot disposisjoner eller påpe-
ke feil eller mangler i forbindelse med administrative 
rutiner, intern kontroll, og/eller styrets og administra-
sjonens virksomhet, skal komiteen ta dette opp med 
adm.dir. og/eller styrets leder og årsmøtets ordfø-
rer.  Dersom kontrollkomiteen finner det påkrevet, 
kan den også kreve at saken forelegges årsmøtet. 

6. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi egen innbe-
retning til årsmøtet.  I denne skal komiteen redegjø-
re for komiteens arbeid siden sist avholdte årsmøte. 
Beretningen skal også inneholde komiteens ut-
talelse om årsoppgjøret og 
eventuell tilråding om resultatregnskap og balanse 
kan fastsettes og godkjennes

som lagets regnskap. Komiteens beretning skal i 
god tid før årsmøtet forelegges 
for salgslagets styre før den tilstilles årsmøtet. 
 
7. Kontrollkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om 
revisjon etter vedtektenes § 11. 
 
8. Med unntak av vervet som utsending til årsmø-
tet, kan ingen være medlem av Kontrollkomiteen og 
samtidig inneha annet verv i salgslaget, lønnet eller 
ulønnet. 
 
Ved spørsmål om habilitet gjelder Forvaltningslo-
vens bestemmelser. 
 
Medlemmene av Kontrollkomiteen har taushetsplikt 
om alt de som medlemmer av komiteen får kjenn-
skap til gjennom sin virksomhet i komiteen. 
 
Inntrer forhold som gjør at et medlem ikke lenger 
er valgbar, trer vedkommende ut av komiteen.  Nytt 
medlem av komiteen velges på første årsmøte for 
resten av vedkommendes valgperiode. 

Årsmøtet godkjenner endringer i Instruksen for 
Kontrollkomiteen enstemmig.

SAK 7 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET
Øyvind Furnes innledet i saken.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Styret foreslår at årsmøtet gjøre følgende:

Vedtak: For kommende årsmøteperiode 2020/2021 
fastsettes følgende bestemmelser vedrørende avgift til 
Norges Sildesalgslag: 
 
Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med om-
setningen skal det av respektive omsetningsbeløp be-
regnes en avgift.  Slik avgift beregnes imidlertid ikke av 
offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen. 
 

a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket 
råstoff, bulkført eller kjølt/iset,  beregnes en lags-
avgift med 0,65% på fisker. 
 
b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter bereg-
nes en lagsavgift med 0,45% på fisker.  Avgifts-
grunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres 
med 10% av brutto salgsbeløp.  Avgiftsgrunnlaget 
etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn 
minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge. 

Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak iht styrets 
forslag.
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SAK 8   ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 
NORGES SILDESALGSLAGS HJELPEFOND 
2019 – AVVIKLING AV HJELPEFONDET – 
UTTALELSE FRA ÅRSMØTET
Øyvind Furnes redegjorde i saken.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Årsmøtet tar årsberetning og regnskap for Norges 
Sildesalgslags Hjelpefond 2019 til orientering.

Årsmøtet er innforstått med at Norges Sildesalgs-
lags Hjelpefond avvikles

Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak iht styrets 
forslag.

SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE 
OG REISEREGULATIV
Øyvind Furnes orienterte i saken :

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 
2020

A HONORAR FOR PERIODEN 2019/2020 2018/2019
1. Styrets leder 208.000 208.000
2. Styrets nestleder 107.000 107.000
3. Styrets medlemmer - pr. 

medlem
69.000 69.000

4. Styrets medlemmer, valgt av 
ansatte

69.000 69.000

5. Årsmøtets ordfører 57.000 57.000
6. Årsmøtets varaordfører 14.000 14.000
7. Salgsutvalget - pr. medlem/

observatør
57.000 57.000

8. Salgsutvalgets leder 73.000 73.000
9. Kontrollkomiteens leder 65.000 65.000
10. Kontrollkomiteens øvrige 

medlemmer pr medl.
45.000 45.000

11. Valgnemndas leder 30.000 30.000
12. Valgnemndas medlemmer 20.000 20.000
13. Ansattes observatør i styret 0 0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.

12. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges 
han et beløp på Kr 176.000,-. Dette for utførelse av 
plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av 
styreleder.

13. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges 
han et beløp på Kr 141.000,-. Dette for utførelse av 
plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av 
nestleder.

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 2.900,- 
for hvert forfall.  Møtende varamedlem honoreres med 
kr. 2.900,- for hvert møte.  Ved innkalling til møter på 
kort varsel som følge av ekstraordinære saker, skal det 
ikke gjøres avkorting ved forfall.

Honorar til tillitsvalgt oppnevnt av salgsutvalget vedrø-
rende  brislingomsetningen, honoreres med kr. 12.900,-

B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2020
Det foreslås gitt kr. 3.800,- til hver av årsmøtets sekre-
tærer for arbeidet under dette årsmøtet.

C. REGULATIV

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges 
Sildesalgslags tjeneste i perioden 2019/20:

1. Reisegodtgjørelse.

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

For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir 
godtgjørelsen regnet etter den takst som gjelder for 
1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av lugaravgift/ 
soveplasstillegg.

For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter 
gjeldende takst.  Annen reisemåte blir godtgjort etter 
utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike 
utlegg.

Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort 
etter Statens regulativ for enkeltreiser.  Egen bil må 
ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige trans-
portmidler som er rimeligere og heller ikke forsinker 
reisen.

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

2. Diett-/kostgodtgjørelse.

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

Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal 
fremlegges). Diett-/daggodtgjørelse og ”nattillegg” 
godtgjøres etter de satser og de regler som til enhver 
tid gjelder i Staten.

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

Må noen som er innkalt til møte i lagets tjeneste foreta 

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

3. Daggodtgjørelse/arbeidsgodtgjørelse.

Alle som reiser i lagets tjeneste og som ikke oppebærer 
fast lønn i laget, utbetales en daggodtgjørelse for tapt 
arbeidsfortjeneste som fastsettes til kr. 3.500,- etter de 
regler som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. 
Denne godtgjørelsen gjelder således ikke funksjonærer 
eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til dirige-
rings-/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av 
laget. Dersom reisen medfører fravær mindre enn en 
hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men arbeids-
fortjeneste er tapt for hele dagen, kan det likevel ytes 
daggodtgjørelse, selv om dette ikke følger av Statens 
regler.

For telefonmøter betales en godtgjørelse på kr. 760,- pr. 
møte.

Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet mindre 
enn 3 timer, godtgjøres som telefonmøte.
Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet på 3 
timer eller mer, godtgjøres med full dagsats.

Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.

Bergen, 26. mai 2020

LØNNSNEMNDA
Jan Petter Børresen (sign.)                             
Ståle Lønning (sign.)
Sverre Rabben (sign.)                        
Siv Madsen (sign.)

SAK 10 VALG
Innstilling ble gjennomgått slik:

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I 
NORGES SILDESALGSLAG 2020
a) Valg av meklingsnemnd (2 år)

På valg: Innstilles til valg:
Abraham Inge Troland Carl Fredrik Aamodt

Varamedlem i rekkefølge:
Ivar Gustad Roy Inge Larsen

b) Valg av styremedlemmer (for 2 år)
Ringnot
På valg styremedlemmer: Innstilles til valg:
1. Jonny Garvik 1.Lars Ove Stenevik
2. Eirin Roaldsen (11 års 
tjenestetid)

2. Gjenvalg for et år

Varamedlemmer på valg
eiere (for ett år):
Petter Geir Smådal Gjenvalg
Gunhild Lie Skålevik Gjenvalg
Birger Dahl jr. Gjenvalg
Solveig Strand Gjenvalg
Ola Christian Olsen Gjenvalg
Jørn Oddvar Majala Gjenvalg

Varamedlemmer i 
rekkefølge på valg
Mannskaper (for 1 år):
Morten Holst Gjenvalg
Arve Myklebust Gjenvalg
Tor Håkon Vaage

Trål
På valg styremedlem: Innstilles til valg:
1.Bjarte Nordtun Stig Arne Sævik 

Varamedlemmer i 
rekkefølge på valg 

Innstilles til valg:

Eiere (1 år)
1. Stig Arne Sævik 1. Celius Eidesvik
2. Ståle Lønning Gjenvalg
3. Kenneth Dahl Gjenvalg

Varamedlemmer på valg
mannskap (for ett år):
1. Kenneth Dahl Gjenvalg
2. Lars Erik Hopmark Gjenvalg
3. Jan Ove Fylkesnes Gjenvalg

Kyst
1. Trond Berntsen Einar Helge Meløysund
2. Rune Hovden Gjenvalg
Varamedlemmer i rekkeføl-
ge på valg (for 1 år): 
1. Jan Petter Børresen Gjenvalg
2. Albert Ferkingstad Gjenvalg
3. Rolf Guttorm Kristoffersen Gjenvalg
4. Olav Fredriksen Gjenvalg



Norges Sildesalgslag Bilag 2020  21Norges Sildesalgslag Bilag 2020  20

Valg av leder og nestleder 
til styret
Jan-Erik Johnsen, nestle-
der 

Gjenvalg

Jonny Garvik, styreleder Lars Ove Stenevik

Valget gjelder for 1 år.

Bergen, 26. mai 2020

VALGNEMNDA    
Petter Geir Smådal (sign.)
Anders Klovning (sign.)     
Edvin Einebærholm (sign.)
Tor Håkon Vaage (sign.)

Valg ble gjennomgått punkt for punkt. 

Alle valg ble gjort enstemmige i henhold til innstilling.

Jonny Garvik takket for tiden sin som styreleder i Nor-
ges Sildesalgslag.

Protokollen ble lest opp og godkjent.

Lars Ove Stenevik, ny styreleder, hilste årsmøtet og 
takket for tilliten.

Møtet ble hevet kl 15.50.

Bergen, 26. mai 2020

Vedlegg: Ordførerens tale.

ÅPNINGSTALE ÅRSMØTE NORGES
SILDESALGSLAG 2020

Tale – årsmøte 2020

Årsmøteutsendinger og øvrige møtedeltagere.
Velkommen til Sildelagets første digitale årsmøte.  Jeg 
sitter nå her i Bergen mens dere andre utsendinger sit-
ter rundt om i det ganske land. Det er ikke sånn det 
skulle være.  Men som dere ser på kartet vi har laget 
over hvor dere sitter, så illustrerer i alle fall det hvor vik-
tig fiskerinæringen er for hele kysten.

Det var ikke mange som så for seg de store forand-
ringene verden gikk gjennom i starten av dette året. Vi 
fiskere er vant med stor usikkerhet og store svingninger. 
For de fleste av oss her i dag har verden vært relativt 
rolig i vår tid, men vi må huske at mange av oss har 
oldeforeldre som opplevde to verdenskriger. Pandemi-
er har det også vært flere av opp i gjennom historien. 
Forskjellen med denne pandemien er at stort sett hele 
verdenssamfunnet tar et kollektivt ansvar med store 
økonomiske kostnader for å begrense spredningen og 
at det ikke bare er de som blir syke som må bære byr-
den. Vi står sammen! Dette gir håp for fremtiden og at vi 
kommer oss gjennom denne krisen også.

Vi fiskere leverer sunn mat til en stadig større verdens-
befolkning. Pelagisk fisk er en relativt billig kilde til sun-
ne proteiner, vi har forvaltet våre bestander godt og 
fortsetter vi med det er det en evigvarende resurs. Mil-
jøavtrykket av pelagisk fiskeri er ned mot en tyvende-
del av enkelte andre matvarer, så fremtidsutsiktene bør 
være gode. Når mange nå må slutte å spise flaggermus 
og smågnagere ute i verden så kan vi promotere fisken 
vår som et godt alternativ.

Dette blir et noe annerledes møte enn det vi er vant 
med. Vi får ingen foredrag og presentasjoner fra inter-
essante folk i næringen med tema vi kan diskutere. Ei 
heller får vi en politisk debatt der vi kan få høre hva våre 
folkevalgte politikere har å si om pelagisk fiskeri, men 
de sakene vi skal ta opp er viktige, det er de som er 
kjerneområdene for oss som er tillitsvalgte i Sildelaget. 
Det er våre vedtekter, våre forretningsregler, valg og 
vårt samhold i Sildelaget som skal drive pelagisk fiske 
videre, selv om det er en pågående pandemi. Det er 
viktig å huske på!
Mange av de endringene som vi ser i samfunnet vil bli 
permanente, og ikke alt vil gå tilbake til slik det var før. 
Økonomisk er det mye billigere å avholde elektroniske 
møter, og vi slipper også miljøbelastende reiser. 

Jeg personlig håper at vi som har vårt yrke i fiskeriene, 

ofte langt ut på havet og langt fra hverandre i våre bå-
ter, skal ta oss råd til å møtes fysisk, invitere gjester og 
høre innlegg fra politikere og andre i næringen, mingle 
og ha sosialt innhold i våre møter slik som vi tidligere 
alltid har gjort.

Så får vi se frem til neste år. Da skal vi samles til årsmø-
te i Oslo, det er valgår, politikerne skal sanke stemmer 
og verden, om den ikke er blitt den samme, er forhå-
pentligvis litt mer normal igjen

Det har vært fint å se hvordan folk i Norge har stått 
sammen i disse krevende tider. Folk tilpasser seg, folk 
er kreative og ikke minst, folk ser etter og hjelper hver-
andre.
Den siste tiden har vært krevende for mange, også 
blant våre egne har vi dessverre hatt sørgelige tap si-
den sist vi møttes.

En av Sildelagets egne ansatte, Sigmund Langeland på 
salgsdesken, falt bort så altfor tidlig i den unge alder av 
57 år. Han vil bli sårt savnet av sine kolleger og med-
lemmer i laget.

Kåre Ankjær- Jensen, tidligere ansatt og direktør i Sil-
delaget mellom 1968 og 1989, falt også fra siste året. 
Øystein Rabben, en fargeklatt og sterk stemme blant 
fiskerne, er ikke lenger med oss etter at han omkom i 
fjor.
Fiskebasen Einar Arne Saltskår, en markant fisker og 
tidligere styremedlem i Sildelaget gikk også bort i år
For disse, og alle andre av våre yrkesbrødre som har 
forlatt oss ber jeg om et minutt stillhet.  

Tusen takk.  

Når vi nå er kommet langt inn i 2020 og med alt det som 
har snudd opp ned på våre normale liv, så skal vi nå se 
tilbake på 2019. Vi skal etter hvert tilbake til en mere 
normal hverdag og det er viktig å ta med seg de gode 
tingene vi har fått til.

2019 var et godt år for fiskeri. Omsetningen i Sildelaget 
passerte 8,1 milliarder. Mel og olje-sektoren har vært 
veldig bra med gode priser. Også for konsum har året 
vært godt med rekordpriser på bla. makrell.

Verden vil ha fisken vår, vi greier å hente den opp fra 
havet og, som vanlig, politikerne styrer på. 
Det har altså heller ikke dette året manglet på stortings-
meldinger og høringer. 

V/ÅRSMØTETS ORDFØRER IVAR ANDREASSEN



Norges Sildesalgslag Bilag 2020  23Norges Sildesalgslag Bilag 2020  22

Kvotemeldingen har tatt voldsom mye tid og energi for 
de fleste som er involvert i fiske og det har hersket mye 
usikkerhet rundt denne.  Nå er den vedtatt i Stortinget 
og heldigvis er den statlige kvotebanken borte. Det var 
den som har skapt mest støy. Det kommer til å bli for-
andringen i enkelte flåtegrupper, det blir en skatt som 
pålegges fiskerne, men hva som blir de endelige detal-
jene til slutt får vi svaret på etter en del konsekvensu-
tredninger.  
Det har også vært nedsatt et kontrollutvalg som har sett 
på alle aspekter av kontrollarbeid som gjøres på an-
leggene langs kysten …og om bord i fartøyene. Bare 
meldingen er på hele 250 sider så kontrollregimet næ-
ringen er utsatt for er altså omfattende. 

Som dere har kanskje har sett er mange av bildene i 
årsmeldingen fra våre egne inspektører i arbeid. Stor-
tingsmeldingen vil at salgslagene over tid skal gi fra seg 
mye av kontrollarbeidet. Vi på vår side mener salgsla-
gene sine inspektører er et must på kaikanten, her kan 
de sjekke kvantitet og kvalitet og opptre som meglere 
med stor kunnskap når det gjelder for eksempel rekla-
masjoner. 
Sildelagets inspektører er tilstede på 10 prosent av alle 
landinger som foretas av pelagiske fartøyer, og de kan 
fort rykke ut til en losseplass dersom der er noe som 
skal ordnes opp i. 

I tillegg kontrolleres kvoter, kvoteregnskap, innmeldin-
ger og sluttsedler fortløpende i Sildelagets systemer. 
Og alt er åpent og i direkte samarbeid med fiskerimyn-
dighetene. 

Det skal selvfølgelig ikke forekomme juks i norsk fiskeri. 
Vi må ikke la enkeltaktører og enkeltepisoder ødelegge 
for oss, og vi skal alle bidra til å kontinuerlig rydde opp 
i det som næring. Vi er som alle andre næringer avhen-
gig av et godt rykte…og like vilkår. 

TAR VARE PÅ RESSURSENE er overskriften på 
årsrapporten. Og der er vi fiskere så absolutt i fører-
setet. Det er vi som er ute på havet som må ta støyten 
hvis gjentakende fiskejuks blir det samfunnet hører om 
næringen.

Vi kan være uenig om kvoter, fordeling, reguleringer og 
alt mulig annet…og det skal vi si fra om. Vi har salgslag, 
faglag, direktorat, departement, politikere og mange an-
dre arenaer der vi kan snakke sammen,  fremme våre 
synspunkter og få forandret ting vi ser ikke virker. Vi kan 
ikke gjøre det ved å omgå regelverk og lover der det 
passer oss. For er det en ting som er sikkert, det vil bare 
slå tilbake på oss på et senere tidspunkt. 

I 2019 fortsatte også ressursrente diskusjonen. Hvem 
som eier fisken, er det en nasjonal ressurs som skal 
komme all til gode? Vel svaret er: Det er den og det 
gjør den! 

Vi fiskere har ikke fått det privilegiet å hente fisken der 

ute gratis, den jobben er kommet gjennom mange år 
der mange fiskere langs kysten har tatt risikofylte og 
tunge valg om å investere i denne næringen. Fiskeret-
tighetene er bygget opp gjennom mange år med hard 
jobbing…og slett ikke alle har vært så økonomiske gode 
som de siste ti. Og dårlige tider….som hele verden ser 
på akkurat nå…. er bare et lite virus unna.

Vi skal fortsatt hente fisken der ute. Og der vi er lokali-
sert langs hele kysten, skal vi vise enda bedre hvordan 
investeringer i lokalsamfunnet og i lokalebedrifter og 
gjennom arbeidskraften på land og sjø gir mye penger 
nettopp tilbake til hele samfunnet. Der skal vi bidra….
med å fortsette å gjøre det vi har gjort over mange år…
skape arbeidsplasser og velferd.

Som ordfører i Sildelaget i 8  år, så er det noen ord 
som jeg blir nøyd til å repetere. Det er ordene felleskap, 
samhold og ansvar. 

Skal vi løse ting her i samfunnet, store ting, viktige ting, 
ting som vil påvirke oss all i mange år fremover, da må 
vi engasjere oss. 
Vi må ha debatt, vi må komme med ideer og så må vi 
finne de rette løsningene som gagner alle på best mulig 
måte. 

I Sildelaget så gjelder dette medlemskap. Det er fint å 
ha et salgslag når det butter imot, når noen må ta dis-
kusjonene med fiskekjøperne eller påvirke politikerne. 
Eller når noen må inn å korrigere omsetningsregler og 
andre forskrifter for å løse situasjoner som oppstår i et 
bestemt fiskeri eller i en bestemt sesong.  Det er ikke 
alltid så lett å være enig når det er bestemmelser som 
kanskje går imot det en selv driver på med der og da.

Da er det to ting som gjelder:
Man må av og til, og det gjelder oss alle, løfte hodene 
og se felleskapet som vi er en del av. Skal nettopp DU 
vinne hele tiden, ja da må noen andre tape hele tiden. 
Med felleskapet skal vi alle vinne noe over tid.

Og vil man forandre spillereglene, vel, da er medlem-
skap den beste veien til det. Melde seg inn og bli valg-
bar, ta kontakt med tillitsmannappratet, snakke med folk 
i organisasjonen. Kom med kreative løsninger, tanker 
og ideer. Der er slik vi skal jobbe. 

I fjor hadde vi valg og det kom mange nye inn i systemet.  
Jeg er stolt over at dere har valgt å gjøre det , over an-
svaret dere har tatt. Og det er viktig at vi også fremover 
får nye ansikter inn i salgslagssystemet 

I min tale i fjor så sa jeg også at medlemskap i Silde-
laget er like viktig i gode tider som i dårlige. Nå har vi i 
fiskerinæringen vært skånet for det verste så langt og vi 
skal være glad for at det er mat vi bringer til markedet. 
Det behovet finnes alltid.

Men denne pandemien kan legge store føringer for 

både markedsplasser for fisken vår ute i verden, trans-
port,  handelshindringer osv. Da er det viktig at alle 
deler i vår næring, inkludert oss i Sildelaget, sammen 
gjør de rette valgene i tiden som kommer. Det kan være 
skjær i sjøen fremover som vi ikke helt vet om.  Det må 
vi alltid ha med oss.

Man må også i år si noe om forskning. Det ble nok et år 
uten lodde i 2019, hverken hos oss eller på Island. Og 
ingen kvote i 2020 heller. Vi setter pris på den ekstra 
innsatsen forskerne har gjort med speiderfartøy og tokt 
som følger lodda tettere. Vi kan ikke ønske oss en kvote 
eller fiske på en bestand som er liten, men å ha en  lod-
dekvote som kan holde viktige markeder til vi igjen kan 
levere større mengder er viktig.   

Vi vil igjen oppfordre til at forskningen og myndighetene 
legger både tid og penger i potten til at de store viktige 
bestandene blir forsket på for å minimere feilestimering 
og optimalisere fangstene. 

Det har vært god utvikling i tobiskvotene de siste årene, 
der har forskerne, ser det ut som , gjort en god jobb og 
vi har hatt to gode år med fiske. Her er det og viktig at 
vi fiskere, i saker som sildelotteriet, bidrar til at forsknin-
gen får inn så mye informasjon som mulig.

Vi må også oppfordre våre politiker og fiskerfagkyndige 
til å stå kursen ut i forvaltning av bestandene sammen 
med de andre kyststatene. Brexit skal være gjennom-
ført i 2020, med England som ny kyststat. Alle vil ha 
en større del av bestandskaka og vi må være ekstra 
påpasselig med å opprettholde våre andeler som vi har 
brukt mange år på å oppnå, og kanskje kan vi få gjort 
noe med f.eks. soneadgang på Nordsjøsilda.

Fiskeri har kanskje ikke vært den næringen Stortinget 
og mye av makten i Norge har brydd seg mest om tidli-
gere. Men norske fiskere og oppdrettere tilfører verden 
37 millioner måltider per dag og bare eksportverdien av 
fisk er over 100 milliarder.  Da skal vi forvente at vi er 
en næring der politikerne også må gjøre de langsiktige 
rette grepene.

Ny teknologi kommer fortløpende, ombord i fartøyene 
våre, på land og i hele samfunnet rundt oss. Et godt 
eksempel er hvordan vi nå sitter over 100 stykker og 
«snakker» sammen fra hver vår stue. Men det er sånn 
teknologi som også vil driver fiskerinæringen fremover 
i årene som kommer, det vil ikke alltid gå like fort, men 
det kan komme sånne hendelser som gjør at ting foran-
dres. Det må vi være forberedt på og ikke minst være 
forberedt på å bruke teknologien til vårt beste, også 
innen forskningen.

Sildelaget fikk også, sammen med de andre salgsla-
gene, muligheten til å omsette makrellstørje. Kvotene 
så langt er ikke noe å bli rik på for alle fartøyer, men 
mulighet til å bygge opp et fiske og en handel med ma-
krellstørje er noe vi ser frem til. Også andre arter er i 
forskningsfasen, og dette er noe vi skal følge godt med 

på. Det er vi fiskere som har utviklet de fiskeriene vi har 
nå, det er vi fiskere som kan gjøre det i fremtiden.

Etter at Sildelagets årsmøte vedtok å gi 9 millioner ek-
stra i støtte til Sjømatrådet i 2019, var det gledelig at de-
partementet igjen skrudde opp eksportavgiften til 0,5% 
slik at markedsjobben for pelagisk fisk kan gjennomfø-
res på en ordentlig måte.

For mel og olje produktene våre er oppdrettsnæringen 
her hjemme en viktig kunde.

For konsumfisken, spesielt makrell, er det godt beta-
lende markeder som Japan og Sør-Korea som teller.  
At verdens mest befolkede verdensdel nyter vår fisk er 
noe vi må jobbe hardt for både å opprettholde og vokse 
i. 

Sildelaget med representanter fra styret har flere gan-
ger blitt invitert til å snakke til markedet der borte om 
hvordan vi fanger fisken, kvaliteten vi leverer osv. At en 
makrell som blir tatt i et kast ute i Norskehavet skal på 
en stekepanne i Japan er vel ikke det vi fiskere tenker 
mest på når vi pumper 400 tonn om bord. Men at vi gjør 
det bærekraftig, med forsiktighet og med ekte fiskergle-
de betyr faktisk noe for de som skal spise den.

Det er som en god flaske vin, god mat eller en ny nord-
sjønot, mine venner. Det betyr faktisk litt hvor den kom-
mer fra…

For sild er markedene kanskje mer utfordrende, sær-
lig når en tenker på nedgang av sildespisere i Europa. 
Men også her er det muligheter for både nye produkter 
og nye markeder. 

Så konklusjonen er at hvis myndighetene legger til ret-
te for god forskning, gode fiskeriavtaler, støtte til Sjø-
matrådet og gode markeds- og handelsavtaler, så skal 
vi fiskere og våre venner i landindustrien både få fis-
ken opp av havet og ut i disse markedene. Og til dere 
i departementet og direktoratet: Vi skal også gjøre det 
innenfor alle lover og regler.

TAR VARE PÅ RESSURSENE. Det skal ikke bare være 
en overskrift på vår årsrapport. Vi skal alle bidra.
Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og 
de aktører som vi har med å gjøre for et utmerket sam-
arbeid i 2019. Jeg vil rette en stor takk til styret, de an-
satte og administrasjonen i Sildelaget. Og selvfølgelig 
til dere utsendinger.

Da ønsker jeg alle og enhver, hvor de enn måtte be-
finne seg, et godt og interessant digitalt årsmøte.

Med disse ordene erklærer jeg det 8. ordinære årsmøte 
i Norges Sildesalgslag og, det 93. siden salgslaget ble 
grunnlagt for åpnet.

Takk.
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LAGETS 
TILLITSVALGTE
ÅRSMØTEUTSENDINGER 2019 – 2020 - 2021

RINGNOT
FINMARK eiere
Utsending Kurt Bjarne Nilsen HAMMERFEST
1 Joar Majala HAVØYSUND
2 Jardar Majala HAVØYSUND

Troms eiere
Utsending Geir Lundberg GRATANGEN
1 Knut Martin Karlsen TROMSØ
2 Mariann Frantsen BERGEN

Nordland eiere
Utsending Ivar Andreassen BODØ
Utsending Stine Ytterstad LØDINGEN
1 Jonny Berfjord DØNNA
2 Birger H. Dahl BODØ
3 Audun Sørheim HALSA
4 Marius Ytterstad LØDINGEN

Mannskap Finmark til Nordland
Utsending Even Bowitz EVENSKJER
Utsending Hans Ole Johansen SKATVAL
1 Ståle Johan Sarassen TONNES
2 Magnus Vollen SORTLAND
3 Ole K. Hermansen RYPEFJORD
4 Johnny Roger Jakobsen BODØ

Trøndelag eiere
Utsending Audhild Hepsø STEINSDALEN
1 Kjartan Ervik DYRVIK
2 Eirik Ulsund RØRVIK

Møre og Romsdal eiere
Utsending Henning Veibust ÅLESUND
Utsending Jan Andre Stølen ÅLESUND
Utsending Knut Arne Vik ØRSTA
Utsending Petter Geir Smådal LEINØY
Utsending Rita Sævik BØLANDET
1 Gunnar Longva ÅLESUND
2 Janne Grethe Strand Aasnes ÅLESUND
3 Terje Teige ULSTEINVIK
4 Eva Toril Strand Averøy
5 Lise Strand ÅLESUND
6 Frank Rogne LEINØY
7 Andreas Leine LEINØY
8 Ronald Ervik ÅLESUND
9 Knut Roe Nygård MIDSUND
10 Per Magne Eggesbø ÅLESUND

RINGNOT 
Sogn og Fjordane Eiere
Utsending Siv Madsen FLORØ
1 Agnar Lyng MÅLØY
2 Jan Torvanger BREMANGER

Trøndelag til S&F mannskap
Utsending Arne Ringstad TJØRVÅG
Utsending Arve Myklebust LEINØY
Utsending Eilert-Geir Kvalsvik NERLANDSØY
Utsending Eivind Mikal Sævik BØLANDET
1 Håkon Wahl BOGØYVÆR
2 Harald Muren Nerlandsøy
3 Vebjørn Sundnes FOSNAVÅG
4 Atle-Svein Honningsvåg STADLANDET
5 Haakon Pettersen EGERSUND
6 Hallgeir Tarberg MOLDTUSTRANDA
7 Tore Johnsen Thu ÅLESUND
8 Adrian Sørlie MIDSUND

Hordaland eiere
Utsending Arne Birkeland STOREBØ
Utsending Christian Halstensen BEKKJARVIK
Utsending Lars Johan Melingen TORANGSVÅG
Utsending Lars Magne Eidesvik BØMLO
Utsending Ola Olsen VESTRE 

VINNESVÅG
Utsending Per William Lie KOLLTVEIT
Utsending Trond Østervold TORANGSVÅG
1 Kristian Sandtorv HJELLESTAD
2 Ole Inge Møgster KOLBEINSVIK
3 Asle Halstensen BEKKJARVIK
4 Alvin Gullaksen FONNES
5 Knut Inge Østervold TORANGSVÅG
6 Jonn Garvik Lepsøy
7 Hans Reidar Njåstad STOLMEN
8 Inge Møgster BEKKJARVIK
9 Lars Ove Stenevik BEKKJARVIK
10 Malene Skår TORANGSVÅG
11 Alf Ove Østervold TORANGSVÅG
12 Astrid Dale LEPSØY
13 Stig Østervold Torangsvåg
14 Torgeir Seim Lepsøy

Rogaland eiere
Utsending Torbjørn Vea VEDAVÅGEN
1 Trygve Helland Vea VEDAVÅGEN
2 June Roaldsen ANKENESSTRAND

Hordaland/Rogaland mannskap
Utsending Ingmar Taranger TORANGSVÅG
Utsending Ole Anker Hevrøy BEKKJARVIK
Utsending Sverre Rabben BEKKJARVIK
Utsending Thomas Hjønnevåg STRAUME
1 Stein Magnar Melingen TORANGSVÅG
2 Roger Vik RONG
3 Martin Thomassen LYNGDAL
4 Aleksander Bjørnevik FINNÅS
5 Otto Andre Vilhelmsen SKOGSVÅG
6 Harald Ringdal STOREBØ
7 Trond Ivar Drønen BERGEN
8 Svein Ove Haugland ASK

KYST
REGION NORD-NORGE
Utsending Edvin Einebærholm HERØY
Utsending Einar Helge Meløysund ENGAVÅGEN
Utsending Håkon Gullvik SORTLAND
Utsending Jan Petter Børresen BØSTAD
Utsending Kjell Bjørnar Bakken Bodø
Utsending Rolf	Guttorm	Kristoffersen MYRE
Utsending Sten Angelsen LEKNES
Utsending Tommy Dammen BODØ
1 Sigvald Berntsen FJORDGARD
2 Kjell Klausen STRAUMSJØEN
3 Egil Andreas Buschmann DIGERMULEN
4 Stig Atle Sivertsen LANDEGODE
5 Pål Martin Hansen Tromsø
6 Morten Ingebrigtsen AKKARFJORD
7 Vidar Borgen MYRE
8 Alexander Olsen Leknes

Region Midt-Norge
Utsending Arnfinn	Arnøy KOLVEREID
Utsending Espen Nilsen DYRVIK
Utsending Inge Storehaug KVAMMEN
Utsending Jan Arve Heggøy HOLMEDAL
Utsending Lars Helge Saltskår ALVERSUND
Utsending Olav Fredriksen SMØLA
Utsending Roar Norheim Bulandet
1 Tor Hugo Bergtun AUKRA
2 Vidar Einebærholm BYRKNESØY
3 Gunnar Stokke Ulsteinvik
4 John Oskar Gustad KRISTIANSUND
5 Stener Andrè Hepsø STEINSDALEN
6 Erik Gåsvær HARDBAKKE
7 Magnar Lending KOLGROV

Region Sør-Norge
Utsending Albert Ferkingstad STOL
Utsending Arild Sekkingstad BEKKJARVIK
Utsending Dag Jone Tollevik HAUGESUND
Utsending Geir Stuve Rommetveit SAGVÅG
Utsending Henning Olaf Iversen VESTERØY
Utsending Inge Glesnes GLESVÆR
Utsending Roar Benjaminson SVEIO
1 Bjørn Sørli Waage URANGSVÅG
2 Alf Ulland HIDRASUND
3 Kåre Heggebø ØLEN
4 Gaut Harald Gautesen RØVÆR
5 Bjørn Erling Benjaminson HALSNØY KLOS-

TER
6 Bjarte Sandtorv HAGAVIK
7 Johnny Magne Sjo HALSNØY KL

TRÅL 
HELE LANDET eiere
Utsending Aleksander Vedø VEAVÅGEN
Utsending Anders Klovning UTSIRA
Utsending Bjarte Nordtun BREMNES
Utsending Carl Fredrik Aamodt KRISTIANSAND
Utsending Helge Olav Vikshåland VEAVÅGEN
Utsending Ståle Lønning BØMLO
1 Finn M. Alvestad BOKN
2 Terje Eriksen SKUDENESHAVN
3 Svein Atle Lønning BØMLO
4 Celius Eidesvik BØMLO
5 Frode Kvalsvik FOSNAVÅG
6 Geir Ove Vikshåland ÅKREHAMN

HELE LANDET mannskap
Utsending Kjell Sivertsen BØMLO
Utsending Leif Magne Ytreland VEAVÅGEN
Utsending Steinar Langåker STOL
1 Geir Kenneth Eriksen ÅKREHAMN
2 Kenneth Tøkje BEKKJARVIK
3 Jarle Prestbø BOKN
4 Magnar Kristofferen KOPERVIK
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KONTROLLKOMITE
Medlemmer Varamedlemmer
Finn M. Alvestad (leder)
5561 Bokn

1. Tor Haakon Vaage
     5398 Stolmen

2. Arnfinn Arnøy
    7970 Kolvereid 

3. Terje Eriksen
    4280 Skudeneshavn

Egil Sørheim
8178 Halsa
Johnny Magne Sjo
5455 Halsnøy-Kloster

MEKLINGSNEMD
Medlemmer Varamedlemmer
Arne Riise 1. Ingmar Taranger

2. Aleksander Vedø
3. Roy Inge Larsen
4. Kurt Bjarne Nilsen
5. Steinar Langåker
6. Erlend Matre

Carl Fredrik Aamodt
Tore Hillersøy

Ved bruk av varamedlemmer skal en tilstrebe å opprettholde gruppe-
vis representasjon i meklingsnemnda.

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

STYRET
Medlemmer Varamedlemmer
Styrets leder: Lars Ove Stenevik
Styrets nestleder: Jan-Erik Johnsen

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

Henning Veibust
6014 Ålesund

Lars Ove Stenevik
5397 Bekkjarvik

Eirin Roaldsen
4371 Egersund

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

Mannskap Varamedlemmer - Mannskap
Anders Remøy
6098 Nerlandsøy

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

TRÅL:
Medlemmer - Eiere Varamedlemmer - Eiere
Stig Arne Sævik
6094 Leinøy

1. Celius Eidesvik
    5443 Bømlo
2.Ståle Lønning
   5443 Bømlo
3.Abraham Inge Troland
   5384 Torangsvåg

Mannskap Varamedlemmer - Mannskap
Kjell Svanes
5130 Nyborg

1.Kenneth Dahl
   4276 Vedavågen
2.Lars Erik Hopmark
   6570 Smøla
3.Jan Ove Fylkesnes
   5430 Bremnes

KYST:
Medlemmer Varamedlemmer 
Jan-Erik Johnsen
8900 Brønnøysund

Einar Helge Meløysund
8170 Engavågen

Rune Hovden
6740 Selje

Geir Stuve Rommetveit
5410 Sagvåg

Mannskap
1.Jan Petter Børresen
   8360 Bøstad

Eier
2. Albert Ferkingstad
   4274 Stol

Eier
3.Rolf Guttorm Kristoffersen
   8430 Myre

Eier
4.Olav Fredriksen
   6570 Smøla

Ansattes representant Varamedlem
Georg Wastian 1. Bente Eikesdal

2. Roald Oen
Ansattes observatør Varamedlem
Nina Lilletvedt 1. Mette Blindheimsvik

2. Roar Bjånesøy

STYRETS ARBEIDSUTVALG
Medlemmer Varamedlemmer
Lars Ove Stenevik Eirin Roaldsen
Jan-Erik Johnsen Rune Hovden
Stig Arne Sævik Kjell Svanes
Marius Ytterstad Anders Remøy
Georg Wastian Bente Eikesdal

SALGSUTVALGET
Medlemmer Varamedlemmer
Lars Ove Stenevik 1. Eirin Roaldsen

2. Marius Ytterstad
Jan-Erik Johnsen 1. Geir Stuve Rommetveit

2. Ivar Gustad
Ringnot – lott
Mons Eivind Troland

1. Arve Myklebust
2. Johnny Roger Jacobsen

Kystgruppen
Arild Sekkingstad

1. Jan Petter Børresen
2. Ole Morten Vassdal

Trålgruppen
Rune Lønning

1. Lars Erik Hopmark
2. Ståle Lønning

Medlem uten stemmerett (ring-
not):
Eirin Roaldsen

STATENS KONTROLLØR: 
SORENSKRIVER Ida Pollan Thowsen

JURIDISK RÅDGIVER:
ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS

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

 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
1994: §§ 6, 9
1995: §§ 9, 16
1996: §§ 12, 13
2000: § 16
2004: § 4
2011: §§ 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
 14,16,17,19,20,21
2012: §§ 1, 9
2015:§§ 3,8,9,11,13,18,20,21
2016:§ 7
2017:§§ 9,11
2018:§§ 9,12
2020: §§ 9,12

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

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

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

Utover avgiften er medlemsfartøyene ikke ansvarlig for 
lagets forpliktelser.

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

opprettes etter styrets bestemmelse.

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

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

§ 6.  MEDLEMSKAP

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

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

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

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

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

6.4 Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet 
ikke har omsatt fangst gjennom laget eller med 
godkjenning av laget i ett av de to siste år, 
regnet fra 30. september, av størrelse 1 G (G 
= grunnbeløpet i folketrygden). For personlige 
medlemmer opphører medlemskapet 3 mnd 
etter at vedkommende ikke lenger har tilknytning 
til et fartøy som fyller vilkårene for å være 

medlems fartøy i laget eller som har meldt seg 
ut. Det påhviler rederiet for medlemsfartøyet å 
gi melding til laget straks nevnte grunnlag for 
opphør har inntrådt. 

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

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

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

 a. står oppført i medlemsregisteret, og

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

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

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

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

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

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

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

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

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

for utvalgenes virksomhet.  Styret utpeker ledere og 
nestledere av utvalgene.

§ 9. ÅRSMØTET

9.1 Medlemmene representeres ved valgte
 utsendinger på årsmøtet.

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

9.2. Den gruppevise fordeling skal være slik:

 Konsesjonspliktig ringnot (inkl. kolmuletrål)     
29 hvorav 10 mannskapsmedlemmer

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

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

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

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

9.3. Fordeling innenfor gruppene skal være følgende:

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

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

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

9.4. Valg i gruppene ringnot og trål:

9.4.1. Fartøyeiere.
 Valg foretas særskilt for hver gruppe innenfor 

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

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

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

 Valg av utsendinger og varautsendinger skjer i to 
trinn:

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

nominasjoner 
 til å fylle plassene for utsendinger og
 varautsendinger.  

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

9.5. Valg av utsendinger fra kystgruppen: 

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

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

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

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

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

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

2.  Det må foreligge enstemmig innstilling fra 
utsendingene innenfor vedkommende

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

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

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

foranstående utsendinger mellom 
redskapsgruppene tas opp til vurdering av 
årsmøtet.

 Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år 
ad gangen.  

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

Dersom det mangler varamedlemmer som kan 
kalles inn fra eierne i trålgruppen, så skal det 
kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. 
Det samme gjelder dersom det mangler 
varamedlemmer for mannskapene. I slike tilfeller 
skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ved like stemmetall har møteleder dobbeltstemme. 

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

§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER.

I ordinære årsmøter behandles:

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

 2. Styrets beretning for siste år.

 3. Revidert regnskap for siste år.

 4. Kontrollkomitéens melding.

 5. Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av 
underskudd.

 6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte. 

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

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

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

10.  Valg av valgnemnd - 4 medlemmer med 
personlige varamedlemmer (for 3 år). Minst 1 
medlem skal være mannskapsmedlem. Når et 
nyvalgt årsmøte trer sammen, skal valget av 
ny valgnemnd foretas på slutten av dette første 
årsmøtet. Denne nye valgnemnda, vil da virke 
i de 3 påfølgende årsmøter. Det er ikke et krav 
at den/de som velges er utsendinger og/eller 
tilstede i salen.

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

12. Valg av meklingsnemnd, 3 medlemmer, samt 
6 numeriske varamedlemmer (for 3 år). Ved 
bruk av varamedlemmer skal en tilstrebe 
å opprettholde gruppevis representasjon i 
meklingsnemden. Meklingsnemnda skal være 
fulltallig (4) for å være vedtaksfør. (Jfr § 19)

13. Valg av nominasjonskomiteer (siste årsmøte før 
nytt valg på utsendinger skal holdes)
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14. Nødvendige bestemmelser angående revisjon.

15. Fastsettelse av avgift til laget. 

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

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

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

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge 
slik :

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

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

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

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

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges 
medlemmer fra de forskjellige fiskerier. 
 
Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles 
inn fra eierne i trålgruppen, så skal det kalles inn 
varamedlemmer fra mannskapene. Det samme gjelder 
dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. 
I slike tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra 
eierne.

§ 13. DE ANSATTES REPRESENTASJON.
Forutsatt at laget har minst 30 ansatte og mer enn 
halvparten har krevd det, har de ansatte rett til å velge 1 

medlem og 1 observatør til styret, hver med 2 personlige 
varamedlemmer.  

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

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

De ansatte skal uten hensyn til punkt 2 ha stemmerett 
i saker som angår økonomiske disposisjoner av 
betydelig omfang i forhold til lagets ressurser, herunder 
anskaffelse av teknisk utstyr og materialer til produksjon 
eller kontor, rasjonalisering og omlegging av driften, 
herunder driftsinnskrenkninger, arbeidsfordeling, opplegg 
og endring av arbeidsrutiner, effektiviseringstiltak o.l., 
personalsaker, herunder fastsetting av lønn, opplæring 
av ansatte, velferdssaker og saker som angår samarbeid 
mellom ledelsen og de ansatte.

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

§ 14. STYRETS OPPGAVER.
Styrets plikter:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme 
utslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruks for meklingsnemnda fastsettes av årsmøtet.

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

Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

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

Samtidig med vedtaket velges et styre til å forestå 
avviklingen.

Etter at lagets forpliktelser er dekket skal gjenværende 
midler gå til allmennyttige formål, men slik at formål som 
tilgodeser norske fiskere og andre fiskerifaglige formål 
prioriteres. Avviklingsstyret beslutter hvilke formål som 
skal tilgodeses, på hvilken måte og med hvilke beløp. 
Anvendelsen av lagets formue må endelig godkjennes av 
Nærings- og Fiskeridepartementet.
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OMSETNING 2020 – KVANTUM OG VERDI
    
Fiskeslag I 1000 tonn % I NOK MILL. %

Norsk vårgytende sild 428 26,6 2 505 24,9
Nordsjøsild 143 8,9 922 9,2

Makrell 324 20,1 4 203 41,8

Makrellstørje 0 0,0 5 0,0

Hestmakrell 14 0,9 69 0,7

Lodde Barentshavet - - - -
Lodde Jan Mayen - - - -

Kolmule 365 22,7 1 171 11,7

Tobis 246 15,3 880 8,8
Øyepål 64 4,0 192 1,9

Havbrisling 12 0,8 46 0,5
Kystbrisling 1 0,1 9 0,1

Andre arter (bifangster mv) 14 0,9 42 0,4

Totalt 1 611 100,0 10 043 100,0

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