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P R O T O K O L L 

 

fra digitalt årsmøte i Norges Sildesalgslag 6. og 7. mai 2021 under ledelse av 

ordfører Ivar Andreassen.  

SAK 1 ÅPNING 

Møtet startet kl. 09.00 og gikk umiddelbart til sak 2. 

SAK 2 REGJERINGENS FISKERIPOLITIKK 

Innlegg av Statsminister Erna Solberg. I etterkant ble det gjennomført en samtale 
mellom Statsminister Erna Solberg og styreleder Lars Ove Stenevik.  

SAK 3 ORDFØRERS ÅPNINGSTALE 

Ordfører åpnet møtet og holdt sin tale som følger vedlagt protokollen. 

Årsmøtet mintes de som var gått bort siden sist vi var samlet, spesielt nevnt 

Johannes Nakken og Nic Sævik med ett minutts stillhet.  

SAK 2 KONSTITUERING 

a) Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader 

b) Navneopprop 

Navneopprop ble foretatt. 

Vedtak: Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn og ansatte 

protokolleres: 

ÅRSMØTE - UTSENDING NR 
 

STYRET 

Alvestad, Finn Magnus 57 
 

Hovden, Rune 

Andreassen, Ivar 3 
 

Johnsen, Jan-Erik 

Angelsen, Sten Angelsen 36 
 

Meløysund, Einar Helge 

Arnøy, Arnfinn Gunnar 38 
 

Remøy, Anders 

Bakken, Kjell Bjørnar 34 
 

Roaldsen, Eirin 

Benjaminson, Roar 51 
 

Rommetveit, Geir Stuve 

Berntsen, Sigvald 31 
 

Stenevik, Lars Ove 

Bowitz, Even 5 
 

Svanes, Kjell 

Dammen, Tommy 37 
 

Troland, Abraham Inge vara 

Eidesvik, Lars Magne 21 
 

Veibust, Henning 

Einebærholm, Edvin 30 
 

Wastian, Georg 
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Eriksen, Terje 55 
 

Ytterstad, Marius 

Ferkingstad, Albert 45 
  

Gåsvær, Erik 40 
 

Observatør for de ansatte: 

Halstensen, Asle 18 
 

Lilletvedt, Nina 

Halstensen, Christian 
Strand 

19 
  

Heggebø, Kåre 50 
 

Salgsutvalget: 

Heggøy, Jan Arve 41 
 

Lønning, Rune 

Hepsø, Audhild 7 
 

Troland, Mons Eivind 

Hepsø, Stener 43 
  

Hevrøy, Ole Anker 27 
 

Valgnemnd: 

Ingebrigtsen, Morten 33 
 

Einebærholm, 
Edvin(utsending) 

Iversen, Henning Olaf 49 
 

Klovning, Anders  (utsending) 

Johansen, Hans Ole 6 
 

Smådal, Petter Geir 
(utsending) 

Klovning, Anders 53 
 

Vaage, Tor Håkon 

Kristoffersen, Rolf Guttorm 35 
  

Langåker, Steinar 
Langåker 

60 
 

Kontrollkomité: 

Lie, Per William 23 
 

Alvestad, Finn M. (utsending) 

Longva, Gunnar 8 
 

Sjo, Johnny Magne 

Lundberg, Geir 2 
 

Sørheim, Egil 

Lønning, Svein Atle 59 
  

Madsen, Siv 13 
 

Statens kontrollør: 

Majala, Joar 1 
 

Thowsen, Ida Pollan 

Melingen, Lars Johan 20 
  

Melingen, Stein Magnar 26 
 

Revisor: 

Myklebust, Arve 15 
 

Tom Rasmussen 

Nilsen, Espen 39 
  

Nordtun, Bjarte 54 
 

Ansatte: 

Norheim, Roar 44 
 

Bjånesøy, Roar 

Olsen, Ola 22 
 

Ellingsen, Grete 

Rabben, Sverre 28 
 

Furnes, Øyvind 

Ringstad, Arne 14 
 

Færø, Hilde 

Sekkingstad, Arild 46 
 

Garvik, Kenneth 

Sivertsen, Kjell 58 
 

Granberg, Bjørg 

Sivertsen, Stig Atle 32 
 

Klævold, Camilla 

Smådal, Petter Geir 11 
 

Nilsson, Line 

Stølen, Jan 9 
 

Oen, Roald 

Sævik, Eivind M 17 
 

Oma, Paul 

Sævik, Rita Christina 12 Perm fra kl 10.20 dag 2 Torgnes, Knut 

Vea, Trygve 25 
 

Wiborg, Rune 

Vedø, Aleksander 52 
  

Vik, Knut Arne 10 
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Vikshåland, Helge Olav 56 
  

Vilhelmsen, Otto 29 
  

Waage, Bjørn Sørli 48 
  

Ytterstad, Stine 4 
  

Østervold, Trond 24 Perm kl 1430 dag 1 
 

Tollevik, Dag Jone 47 
 

 

 

 

c) Godkjenning av saksliste og møteplan 

Vedtak: Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og tas inn i 

protokollen: 

 
S A K S L I S T E 

 
SAK 1  Åpning v/ordfører Ivar Andreassen 
 
SAK 2 Regjeringens fiskeripolitikk 

Innlegg av Statsminister Erna Solberg 
Samtale mellom Statsminister Erna Solberg og Styreleder Lars Ove 
Stenevik.  

 
SAK 3  Ordførers åpningstale 
 

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 protokollen 
h) Valg av redaksjonsnemnd 
 

SAK 4  Bestandsforskning 
Innledning v/Fagdirektør Geir Huse – Havforskningsinstituttet 

 
SAK 5  Brexit – konsekvenser for pelagisk sektor 

Innledning v/Generalsekretær Otto Gregussen – Norges Fiskarlag 
 
SAK 6 Fiskeripolitisk debatt. Representanter fra AP, SP, KrF og Fiskeri- og 

Sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og Styreleder Lars Ove Stenevik 
Debattleder Eirik Bergesen  

 
SAK 7  Administrasjonens orientering 

Innledning v/Daglig leder Paul M. Oma 
 
SAK 8  Vedtektsendring 

 

 

 



4 
 

 
SAK 9  Årsrapport - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding 

for 2020 
 
SAK 10 Fastsettelse av avgift til laget 
 
SAK 11 Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ 
 
SAK 12 Valg 

Valg av styremedlemmer 
Valg av leder og nestleder til styret 

 
 

M Ø T E P L A N   
  

for årsmøtet i  
Norges Sildesalgslag 2021  

  
Torsdag 6. mai  
  
Kl. 09.00 – 09.05  Åpning ved ordfører Ivar Andreassen  

  
Kl. 09.05 -  09.45  Statsminister Erna Solberg sitt innlegg   

– Regjeringens fiskeripolitikk  
Samtale med Styreleder ledet av Eirik Bergesen  

  
Kl 09.45 – 10.00  Pause  
  
Kl. 10.00 – 11.00  Ordførers tale til Årsmøtet  

Konstituering  
  

Kl 11.00 – 11.15  Pause  
  
Kl. 11.15 - 12.00  Bestandsforskning – pelagiske arter  

Innlegg v/Geir Huse fra Havforskningsinstituttet  
  
Lunsj kl 12.00 – 13.00  
  
Kl. 13.00 – 13.45  Brexit – konsekvenser for pelagisk sektor  

Innlegg v/Otto Gregussen fra Norges Fiskarlag  
  
Kl. 13.45 – 14.00  Pause   
  
Kl. 14.00 – 15.15   Fiskeripolitisk debatt   

Panel med Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, Cecilie 
Myrseth, AP, Steinar Reiten, KrF, Geir Pollestad, SP, 
Styreleder Norges Silesalgslag Lars Ove Stenevik  
Ledelse : Eirik Bergesen  

  

Kl. 16.00 –     Gruppemøter  
  
Fredag 7. mai  
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Kl. 09.00 – 09.45  Administrasjonens orientering  

v/Paul Oma  
  

Vedtektsendring  
  
Kl. 09.45 – 10.00  Pause  
  
Kl. 10.00 – 11.30  Årsmøtesaker  
  
Kl. 11.30 – 12.30  Lunsj  
  
Kl. 12.30 – 13.00  Årsmøtesaker med valg  
  

d) Godkjenning av forretningsorden  
 

Vedtak: Forretningsorden godkjennes uten merknader og tas inn i protokollen 
 
 

FORRETNINGSORDEN for digitalt årsmøte 2021  
 

 

1.I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer, representanter 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 samme sak.  Ut over dette kan 
administrerende direktør og forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende 
bemerkninger.  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 undertegnet 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 avstemmingstidspunktet 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 oppsatte dagsorden og kan 
gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid.  



6 
 

 

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 utsendinger.  

 

11. Alle mikrofoner skal stenges (mutes) når en ikke fører ordet  
 

e) Valg av lønnsnemnd 

Vedtak: Til lønnsnemnda velges: 

1.Sten Angelsen 

2.Aleksander Vedø 

3.Siv Madsen 

4.Sverre Rabben 

Sten Angelsen 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.Stener Andre Hepsø 

3.Helge Vikshåland 

4.Christian Halstensen 

Christian Halstensen velges som redaksjonsnemndas leder 

Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær 

 

SAK 4 BESTANDSFORSKNING PELAGISKE ARTER 

Innledning v/Fagdirektør Geir Huse – Havforskningsinstituttet 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 
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Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet ved Geir Huse til 
orientering.  
  
Årsmøtet forstår at havforskningen er gitt en stor oppgave med å 
estimere størrelsen på ulike fiskebestander for å gi best mulige årlige 
kvoteråd. Dette arbeidet er beheftet med ulik grad av usikkerhet; metodene for 
å måle/registrere fisk, måtene å beregne rekruttering, naturlig dødelighet og 
fiskedødelighet. I tillegg kommer usikkerheten til selve modellene 
som benyttes til å regne ut bestandsstørrelsene, som i neste omgang legger 
grunnlaget for de årlige kvoterådene. Arbeidet med å få redusert 
usikkerheten, samt å få etablert mest mulig robuste bestandsmodeller, er 
en oppgave årsmøtet forutsetter 
at Havforskningsinstituttet prioriterer. Herunder at både 
eksisterende kompetanse, kunnskap og teknologi nyttes til å forbedre de 
eksisterende modellene, samt at Norge som en av de 
største havnasjonene også er i ledersjiktet med hensyn til den 
fremtidige utviklingen på dette området.    
  
Årsmøtet ber om at det i størst mulig grad legges til rette 
for etterprøving av forskernes bestandsmodeller og resultater, slik at de 
kan kvalitetssikres for eventuelle feil/mangler og at 
de kan utvikles, forbedres og styrkes. Det som kanskje er mer utfordrende er 
å forklare modellene på en forståelig måte slik at fiskerne og andre 
næringsaktører kan delta i diskusjonene. Det understrekes også at det er 
viktig å tenke annerledes og være nyskapende.   
  
Med økt oppmerksomhet om havområdene og hvordan havet nyttes, er det 
viktig at bestandsmodellene gir størst mulig tillitt, og at de årlige kvoterådene i 
størst mulig grad reflekterer den reelle bestandssituasjonen for den enkelte 
art. De årlige kvoterådene må ikke bli gitt på sviktende grunnlag, med de 
konsekvenser dette kan gi for bestandene og fiskerne/industrien i form av 
tapt verdiskapning.   
  
Årsmøtet viser også til at tiltak for å stabilisere de årlige kvotene mellom år 
(stabilitetsklausuler) er svært viktige bidrag for en mest mulig bærekraftig 
utvikling av bestandene. Slike tiltak kan beskytte bestandene enten forskerne 
overestimerer bestandene, og tilrår store kvoteøkninger, eller de 
underestimerer bestandene og tilrår store kvotereduksjoner. Slike klausuler 
bidrar til at variasjonene i de årlige kvotene reduseres, og at usikkerhet knyttet 
til store endringer i kvoterådene reduseres. Dette tiltaket vil også bidra til å 
utjevne tilførslene til industrien og markedene mellom år, og vil dermed bidra 
til større stabilitet for hele verdikjeden.  
  
Årsmøtet har registrert at det er gjennomført gytetokt på lodde i 
Barentshavet de tre siste årene. Årsmøtet ber om at det i forbindelse 
med metoderevisjonen i 2022 arbeides for å få på plass en ny bestandsmodell 
som gir et sikrere bilde av bestanden. 
 
Arve Myklebust fremmet følgende tilleggsforslag: 
Årsmøtet ser med bekymring på den enorme utvikling i mengde av 
sjøpattedyr som observeres på fiskefeltene og den negative konsekvensene 
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dette har på utøvelsen av fiskeriene. Forvaltningen av sjøpattedyr må i 
fremtiden ha stort fokus. 

 
Arve Myklebust sitt tilleggsforslag ble vedtatt (40 stemmer for og 2 blanke).  
 
Styrets forslag til vedtak i saken ble enstemmig vedtatt. 
 

SAK 5 BREXIT – KONSEKVENSER FOR PELAGISK SEKTOR 
 
Innledning v/Generalsekretær Otto Gregussen – Norges Fiskarlag 
 
Styrets forslag til vedtak ble referert slik :  

Årsmøtet tar innledningen fra Otto Gregussen til orientering.  
  
Årsmøtet tar til etterretning at Norge og Storbritannia har avsluttet 
forhandlingene om en bilateral avtale for 2021. Dette betyr at norske fartøyer 
ikke kan fiske blant annet nordsjøsild og makrell i britiske farvann i 2021.  
  
Årsmøtet forstår at dette vil bety en omlegging av hvor og når norske 
fartøyer kan fiske kvotene sammenlignet med tidligere år.  
  
Bortfall av norske pelagiske kvoter som tradisjonelt har blitt overført til Norge 
fra EU (og nå også fra Storbritannia) bidrar til å svekke verdiskapingen for 
både flåten og landsiden i 2021. Her nevnes kolmule, øyepål og 
havbrisling. Årsmøtet ser svært negativt på dette, også i lys av at dette kan bli 
permanente innstramninger for norsk pelagisk 
sektor. Soneadgangsavtalen Norge har fått på plass for kolmule med EU i 
2021, herunder at «Irskeboksen» er blitt åpnet for norske 
fiskere, oppfattes positivt.       
  
Årsmøtet håper på at Storbritannia som en ny uavhengig aktør skal kunne 
se verdien av at fellesskapsløsninger, samarbeid og årlige kvoteavtaler 
gagner de involverte partene i det lange løp. Politisk kan det bli vanskelig 
for Storbritannia å stå uten årlige kvoteavtaler med 
nære og gode samarbeidspartnere i det lange løp.    
  
Årsmøtet beklager sterkt at innholdet i bilateral avtale med Storbritannia, og i 
avtalene samlet sett med både EU og Storbritannia, vil kunne 
innebære reduserte kvotegrunnlag for pelagisk sektor slik den var frem til og 
med 2020. Årsmøtet mener det er uakseptabelt at en samlet norsk pelagisk 
næring, både fiskere og industri som tredjepart i forholdet 
mellom Storbritannia og EU, skal bli skadelidende av Brexit.  
  
Årsmøtet har stor tillitt til at den norske forhandlingsdelegasjonen ivaretar de 
norske interessene på fiskeriområdet med Storbritannia best mulig.    
  
Årsmøtet er kjent med at Norges Sildesalgslag har tatt initiativ til et Webinar i 
midten av mai der hovedsaken er konsekvenser av manglende soneadgang 
i britiske farvann for avviklingen av fiske, omsetning, produksjon og 
eksport av nordsjøsild og makrell i 2021. Årsmøtet er svært fornøyd med at et 
slikt initiativ er tatt.      
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Når det gjelder handels- og veterinære utfordringer forutsetter årsmøtet 
at næringen i samarbeid med norske myndigheter arbeider for en 
frihandelsavtale og felles veterinære regler, slik at handelen med fisk og 
fiskevarer mellom Norge og Storbritannia kan gjennomføres uten tekniske 
og tariffære hindringer. 
 
Årsmøtet vedtar styrets forslag enstemmig. 

 

SAK 6 FISKERIPOLITISK DEBATT 

Deltakere : Sjømat- og Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen,  

Cecilie Myrseth, AP,  

Steinar Reiten, KrF,  

Geir Pollestad, SP 

Styreleder Lars Ove Stenevik, Sildelaget 

Ledelse : Eirik Bergesen 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Vedtak:  
 
1. Årsmøtet vil takke statsministeren for at hun valgte å delta på Norges 

Sildesalgslags årsmøte. Årsmøtet tar innledningen til statsminister Erna 
Solberg til orientering.   

  
2. Årsmøtet peker på at den positive utviklingen vi har sett i sjømatnæringen de 

siste årene i stor grad skyldes en god bestandssituasjon og stabile og 
forutsigbare rammevilkår.   

  
3. Årsmøtet merker seg at det i regjeringsplattformen slås fast at 

grunnprinsippene i fiskesalgslagsloven, deltakerloven og havressursloven står 
fast. Årsmøtet forutsetter at dette betyr at det ikke skjer endringer i 
fiskesalgslagsloven som svekker fiskernes innflytelse på 
førstehåndsomsetningen.   

  
4. CO2-utslippene fra et kilo spiselig produkt av sild og makrell utgjør kun 2 % av 

utslippene fra tilsvarende mengde produsert storfekjøtt. Sjømatnæringen 
generelt, og pelagisk fiskeri spesielt, er en del av løsningen på klimakrisen, 
ikke en del av problemet. Regjeringens forslag om en kraftig økning i CO2-
avgiften vil i liten grad bidra til omstilling, siden det ikke eksisterer gode 
alternativer til fossilt drivstoff for fiskeflåten nå. Avgiftsøkningen vil gjøre 
fiskerier ulønnsomme, og resultatet blir lavere fiskeriaktivitet og mindre 
sjømatproduksjon. Årsmøtet ber derfor om at myndighetene revurderer 
forslaget om CO2-avgift for fiskeflåten.   

   
5. Bærekraftig forvaltning og høsting av ressurser fra rene hav er grunnlaget for 

lønnsomhet og verdiskaping på lang sikt. Årsmøtet har erfart at store 
svingninger i kvotene og stor usikkerhet i bestandsanslagene for de viktigste 
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pelagiske bestandene svekker forutsigbarheten for næringen. Fiskerne bidrar 
med betydelige beløp til bestandsforskningen gjennom forskningsavgiften. 
Årsmøtet ber om at relevante forskningsinstitusjoner gis tilstrekkelige 
ressurser fra det offentlige for å kunne redusere usikkerheten i sin rådgivning.  
  

6. For at vi skal lykkes med ambisjonen om mer bearbeiding av fisk i Norge, så 
er vi avhengig av bedre markedsadgang til våre viktigste markeder. Årsmøtet 
krever at sjømat generelt og pelagisk fisk spesielt gis større prioritet i norsk 
handelspolitikk.  Denne prioriteringen må gi bedre resultater for pelagisk 
sektor i forhandlinger om nye frihandelsavtaler og i pågående «EØS-
forhandlinger» med EU.  

 
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet ble hevet kl 15.15 første dag og satt igjen 7. mai kl 09.00 

SAK 7  ADMINISTRASJONENS ORIENTERING 

Orientering om lagets virksomhet ble gitt av daglig leder Paul Oma  

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet til orientering. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt 

SAK 8  VEDTEKTSENDRINGER 

Lars Ove Stenevik innledet i saken.  

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

 Nytt pkt 9.8  
De tidsmessige begrensinger for maksimal lengde for valgperiode for 
årsmøteutsendinger og varautsendinger som er nedfelt i § 9, pkt. 9.7, 
2. avsnitt, og lengste funksjonstid for tillitsverv som er nedfelt i § 7, pkt. 
7.5 gjelder, ikke for tidsperioden regnet fra avholdelse av ordinært 
årsmøte for 2021 og frem til avholdt valg i 2022 av utsendinger til 
årsmøte.  

Styrets forslag ble vedtatt. (50 stemmer for, 1 mot og 2 blanke) 

SAK 9 ÅRSMELDING – REGNSKAP – REVISJONSBERETNING - 

KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES 

SILDESALGSLAG 

Ola Olsen fremmet følgende forslag: 
 
Årsmøtet mener at auksjonssystemet skal være det bærende omsetningssystem i 
Norges Sildesalgslag. Årsmøtet er kjent med at leveringsavtaler kan være viktig for 
industrien for å kunne styrke sine muligheter for å kjøpe utenlandsk råstoff. Årsmøtet 
konstaterer at auksjonssystemet fungerer godt som instrument for både å sikre riktig 
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pris til fisker og at kjøperne får tilgang til råstoffet. Årsmøtet mener at for å sikre et 
robust auksjonssystem er det viktig at norske fiskere i størst mulig utstrekning 
benytter auksjon som omsetningsplattform. Årsmøtet ber styret påse at utformingen 
og praktiseringen av leveringsavtaler ikke undergraver eller svekker 
auksjonssystemet. Som følge av manglende bilateral avtale med UK i 2021 har ikke 
den norske flåten adgang til å fiske i UK sitt farvann, og silde- og makrellfisket må 
derfor gjennomføres i norsk økonomisk sone. For 2021 vil hovedsesongene mest 
sannsynlig foregå til andre tidspunkt enn i de senere år. Årsmøtet ber styret om å 
justere mulighetene til å inngå leveringsavtaler på en slik måte at disse holdes 
utenom hovedsesongen for norske fiskere. 
 
Årsmøtet vedtok Ola Olsens forslag (33 for, 6 mot og 2 blanke) 
 
Ordføreren gjennomgikk årsmeldingen avsnitt for avsnitt. Øyvind Furnes refererte fra 

årsregnskapet, revisors beretning og kontrollkomiteens melding. 

 

Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 

 

1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2020 som Norges Sildesalgslags 

regnskap for 2020.  Årets overskudd disponeres slik: 

  

Overført til annen egenkapital kr 16.533.000,- 

   

2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2020, årsrapport 2020 og revisors beretning 

2020 til etterretning. 

 

3. Årsmøtet tar Kontrollkomiteens melding for 2020 til etterretning. 

 
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 10 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET 
 

Øyvind Furnes innledet i saken. 
 
Styrets forslag til vedtak ble referert slik : 
 

 For kommende årsmøteperiode 2021/2022 fastsettes følgende 
bestemmelser vedrørende avgift til Norges Sildesalgslag:  

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

  
a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, 

beregnes en lagsavgift med 0,65% (uendret) på fisker.  
  

b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 
0,45% på fisker.  Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter 
reduseres med 10% av brutto salgsbeløp.  Avgiftsgrunnlaget etter disse 
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regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk 
vare levert i Norge.  

 
Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak iht styrets forslag. 

 

 
SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REISEREGULATIV 
 
Lønnsnemndas leder Sten Angelsen refererte fra lønnsnemdas innstilling. 

 
Årsmøtet godkjente innstillingen slik den følger under : 
 
INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2021 
 
A.    HONORAR FOR PERIODEN               2020/2021 

1. Styrets leder 208.000 

 2. Styrets nestleder 107.000 

3. Styrets medlemmer - pr. medlem 69.000 

4. Styrets medlemmer, valgt av ansatte 69.000 

5. Årsmøtets ordfører 57.000 

6. Årsmøtets varaordfører 14.000 

7. Salgsutvalget - pr. medlem 57.000 

8. Salgsutvalgets leder 73.000 

9. Kontrollkomiteens leder 65.000 

10. Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl. 45.000 

11. Valgnemndas leder 30.000 

12. Valgnemndas medlemmer 20.000 

13. Ansattes observatør i styret  0 

 
Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse. 
 
14.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. 
 
15.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 vedrørende brislingomsetningen, 
honoreres for nærmere dokumenterte oppdrag med kr 12.900,-. 
 
B. REGULATIV 
 
Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i 
perioden 2020/21: 
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1. Reisegodtgjørelse. 
 
Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillitsmenn 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 
transportmidler 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 fortsette.  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 
dirigerings-/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av laget. Dersom reisen 
medfører fravær mindre enn en hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men 
arbeidsfortjeneste 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. 
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Digitale møter med planlagt og 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. 
 
For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt. 
 
Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet. 
 

Oslo, 7. mai 2021 
 

LØNNSNEMNDA 
 
____________________   _____________________ 
Sten Angelsen    Aleksander Vedø 
 
___________________   _____________________ 
Siv Madsen      Sverre Rabben 
 
   
SAK 12 VALG   
 
Petter Geir Smådal refererte valgnemndas innstilling slik :   
 
INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES SILDESALGSLAG 
2021  
 
A) Valg av styremedlemmer (for 2 år hvis ikke annet er avmerket)  
 
Ringnot  
 
På valg:      Innstilles til valg:    
 
1. Marius Ytterstad     Gjenvalg  
2. Henning Veibust     Gjenvalg  
3. Anders Remøy     Gjenvalg  
4. Eirin Roaldsen (12 år)    Jonny Lokøy (Velges for 1 år)  
 
Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
 
Eiere (for ett år):     
 
1. Petter Geir Smådal    Gjenvalg  
2. Gunhild Lie Skålevik    Gjenvalg  
3. Birger Dahl jr.     Gjenvalg  
4. Solveig Strand     Gjenvalg  
5. Ola Christian Olsen    Gjenvalg  
6. Jørn Oddvar Majala    Gjenvalg  
 
 
Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
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Mannskap (for ett år):      
 
1. Morten Holst     Gjenvalg  
2. Arve Myklebust     Gjenvalg  
3. Tor Håkon Vaage    Gjenvalg  
  
Trål       Innstilles til valg:  
 
På valg:        
 
1. Kjell Svanes     Gjenvalg  
 
Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
 
Eiere (for ett år):   
 
1. Celius Eidesvik     Gjenvalg  
2. Ståle Lønning     Gjenvalg  
3. Abraham Inge Troland    Gjenvalg  
 
 Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
 
Mannskap (for ett år):     
 
1. Kenneth Dahl     Gjenvalg  
2. Lars Erik Hopmark    Jan Ove Fylkesnes  
3. Jan Ove Fylkesnes    Frank Robert Notøy  
 
 
Kyst       Innstilles til valg:  
 
På valg:  
 
1. Jan-Erik Johnsen  (12 år)   Kjell Bjørnar Bakken  
2. Geir Stuve Rommetveit    Bjørn Sørli Waage  
 
Varamedlemmer i rekkefølge på valg (for ett år):   
 
1. Jan Petter Børresen – Mannskap  Gjenvalg  
 
2. Albert Ferkingstad    Gjenvalg  
 
3. Rolf Guttorm Kristoffersen   Gjenvalg  
 
4. Olav Fredriksen     Gjenvalg  
  
 
B) Valg av leder og nestleder til styret   
 
På valg:      Innstilles til valg:  
 
Jan-Erik Johnsen, nestleder   Kjell Bjørnar Bakken  
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Lars Ove Stenevik, styreleder   Gjenvalg  
 
 
Valget gjelder for 1 år  
 
  
Oslo 7. mai 2021  
 
VALGNEMNDA  
 
 
------------------------------------ ------------------------------------  
 
Petter Geir Smådal   Anders Klovning  
 
  
----------------------------------  ------------------------------------  
 
Edvin Einebærholm   Tor Håkon Vaage   
 
 
Valg ble gjennomført punkt for punkt. 
 
Alle valg ble gjort enstemmige i henhold til innstilling. 
 
Lars Ove Stenevik, hilste årsmøtet og takket for tilliten ved gjenvalget. Han takket 
avgående styremedlemmer for innsatsen og ønsket de nye medlemmene 
velkommen til styret. 
 
Protokollen ble lest opp og godkjent med påførte avstemmingsresultater. 
 

Møtet ble hevet kl 11.30. 
 
Oslo, 7. mai 2021 
 
 
Ivar Andreassen   Helge Vikshåland  Joar Majala   
Ordfører    Utsending   Utsending 
 
 
 
 
Vedlegg : Ordførers tale til årsmøtet. 



Årsmøteutsendinger og andre møtedeltakere  

Velkommen til nytt årsmøte i Norges Sildesalgslag. De fleste av dere ser meg her på en 
skjerm, og ikke på et ordinært «live» årsmøte som vi hadde håper på i det lengste.  Det betyr 
bare at covid-19 pandemien fremdeles gjør seg sterkt gjeldende i samfunnet. 

Det er nå et år siden jeg sist snakket til dere på Sildelagets første digitale årsmøte.  Det har 
vært et tøft og langt år for mange her i landet og ute i verden.  Våre politikere har måtte tatt 
mange vanskelige beslutninger som har påvirket oss alle i våre daglige liv. Vi kan bare håpe 
og tro at vaksiner og tid vil hjelpe til med å knekke smitten og viruset i tiden fremover. 

Samtidig vil jeg også skryte av måten vi har stått samlet på i disse tider, hjulpet hverandre og 
støttet hverandre, lokalt og nasjonalt.  Dette er tegn på et godt demokrati …at de fleste av oss 
opplever et sterkt samhold og tar ansvar for hverandre.  Det gjelder for hele samfunnet og det 
gjelder for oss i fiskerinæringen. Noen vil alltid bryte regler og noen vil alltid falle utenfor. 
Men de fleste vil og må alltid løfte blikket og se på helheten vi er en del av, helheten som gjør 
oss sterkere under vanskelige tider.  
 
For pelagiske fiskerier ble 2020 spesielt. Som dere allerede vet, og som Årsrapporten viser, så 
var 2020 et godt år for pelagisk næring. Våre mest verdifulle arter, sild og makrell, er sjømat 
som blir spist mer hjemme. At disse skulle stå frem som eksport-vinnere i 2020 var ikke gitt 
da året startet, men ble fasiten siden verden stengte ned i mars i fjor og folk måtte være mer 
hjemme. Vi fiskere og organisasjonene våre, har sammen med industrien og myndighetene 
jobbet hardt og godt sammen for å holde alle hjulene i gang med å få fisken på land og ut til 
verden.  Vi har stått av koronaen så langt og skal gjøre alt i vår makt til å fortsette med det 
fremover 

 Over 10 milliarder i førstehåndsomsetning er all-time high. Det viser at pelagisk fisk har et 
potensial til å bli enda mer viktig som en ressurs for Norge i årene fremover. Så uten å hovere 
i en vanskelig tid, skal vi tillate oss selv litt skryt for en god jobb på havet i 2020. Men det er 
mørke skyer i horisonten som vi alle fikk med oss forrige uke, det skal jeg komme tilbake til. 

Men før jeg går videre så er det tradisjonens tro at vi hedrer de som ikke lenger er blant oss. 

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Johannes Nakken var gått bort 8. januar i år, 
70 år gammel.  Johannes ble ansatt som konsulent i salgsavdelingen i Sildelaget  i 1998 og 
gikk gradene til salgsdirektør. I 2000 tiltrådte han som administrerende direktør. I en periode 
ble han også kalt til Kongens bord som statssekretær for daværende fiskeriminister Peder 
Angelsen. Johannes vokste opp i et fiskerimiljø i Øygarden Kommune og drev familierederiet 
til ringnotfartøyet «Siglar». Han  tilførte Sildelaget og resten av næringen sin enorme 
fiskerierfaring i stort monn. Johannes var høyt respektert blant sine kolleger i næringen, både 
på land og sjø i Norge og internasjonalt. 

Nic Sævik gikk bort 21. mars i år, 85 år gammel, etter lang tids sykdom. Nic drev rederiet til 
ringnotfartøyet Zeta frem til han ble pensjonist. Han var medlem av kontrollkomiteen fra 
Norges Sildesalgslags stiftelse i 1989 og frem til 2001. De siste årene ledet han 
kontrollkomiteen. Nic var en dyktig tillitsvalgt og en lun og fin kar som vi kjente godt og som 
vi satte stor pris på. 



 Fiskeriyrket er givende, men kan også være farlig. Antall ulykker blant fiskere er for høye og 
det er noe vi alltid må ha med oss ute på havet. 

Vi minnes disse og andre som er gått bort siden sist vi møttes med ett minutts stillhet. 

Tusen takk 

 Selv om møtet i år ble digitalt så har vi fått flere politikere med oss i dag. Vi ser frem til å 
høre deres tanker…og planer om den viktige fiskerinæringen fremover og håper på gode 
diskusjoner og spørsmål fra dere der ute. Det ER valgår, men vi vil ikke ha valgflesk,  vi vil 
som alltid høre mest om stabile, langsiktige rammebetingelser og solide planer som skal både 
sikre og utvikle fiskerinæringen i mange år fremover. Sjømatnæringen er i vekst og dette må 
politikerne ha med seg.   

 Vi skal også ha et innlegg om Brexit. Storbritannias exit fra EU har påvirket fiskerinæringen 
sterkt allerede og i forrige uke brøt forhandlingen med UK om gjensidig soneadgang for 2021 
sammen. Dette er svært alvorlig for norske fiskere og spesielt pelagiske fiskere som står foran 
en sesong med nordsjøsild og ikke minst den verdifulle makrellen som vi tar mye av i britisk 
farvann. Her må vi alle jobbe tett og godt sammen, fra fiskere til myndigheter, for å løse 
utfordringen. Men vi må ikke selge ut fisken vår til enhver pris. 
 
Vi skal og høre mer tilstanden på fiskebestandene våre. Det er aldri lett å bli enige om hvor 
mye vi skal ta ut fra havet og hvordan hele økosystemet henger sammen. Men vi er alle enige 
om at myndighetene, som i dag er tilstede med våre politikere,  må satse enda mer på å få 
kunnskapsnivået så høyt som mulig innen fiskeriforskning. Det vil alle tjene på.   

Mye av dette er saker som involverer faglag, fiskerorganisasjoner, salgslag, industri, 
forskning  og myndigheter. Og i midten står vi fiskere som en viktig del av alt sammen, som 
navet i dette hjulet. Det er vi som skal ut å hente fisken og bringe arbeidsplasser og 
verdiskapning tilbake til storsamfunnet. Vi skal selvsagt ta ansvaret for det, men vi vil kreve 
det som skal til for at vi og vår næring skal kunne utvikle oss fremover. 

Tittelen på årsrapporten 2020 er Fiskernes Plass På Havet. For oss fiskere er denne setningen 
en selvfølge. Vi har vår naturlige plass der ute, vi hører til der. Vi er der ute hele året. Mange 
av oss har tradisjoner og familiebedrifter som går årevis tilbake, da vi sammen med skipsfart 
var de eneste der ute.  Og ingen her trenger å bli påminnet om hvor viktig norsk fiskeri har 
vært for landet i hundrevis av år før det og kommer til å bli fremover 

Det er også mye plass der ute på havet. Vi hører mer og mer om nye næringer, utenom olje og 
gass, som skal bruke havet. Marin gruvedrift, havbasert oppdrett og vindmøller er noen 
eksempler og fremtidsplanene kan synes enorme.    

Vi fiskere skal saktens dele havet med andre næringer. Men erfaringene etter 50 år med 
oljebransjen er ikke bare konfliktfrie og norske fisker har ofte måtte vike både for 
seismikkaktivitet og i arealspørsmål.  Når mange nye næringer også skal ta plass der ute så må 
de norske fiskeriene ha fortrinn ute i havet. Ikke bare grunnet fiskernes tradisjoner, men fordi 
det norske marine matfatet, fiskeressursene våre er noe vi skal leve av til evig tid.  
 
Ingen ville finne på å sette vindmøller i den grønne åkeren på land der det dyrkes mat slik at 
de blir til hinder for produksjonen. Da må heller ingen finne på å sette vindmøller i den blå 



åkeren der fisken vår har sine viktige gyte og oppvekstområder. Her krever fiskerinæringen 
innsigelserett og at myndighetene lager fornuftige, samlede arealplaner som verner om 
fiskebestandene våre.  

Vi fiskere har, for storsamfunnet, kanskje blitt mer usynlige ute på havet de siste årene og 
fisken vi bringer til lands i Norge går stort sett til verdensmarkedene.  Her må Fiskeri- og 
sjømatministeren sammen med oss i næringen, sørge for verdiskapningen vi står for blir mer 
synlig slik som de nye havnæringene. Det er ingen som ikke skal vite at det hver dag serveres 
36 millioner middager med norsk sjømat ute i verden.  Og at denne sunne, klimavennlige og 
helsemessige sjømaten burde spises mer her hjemme også. Og her merker vi oss med glede at 
Sjømatrådet skal satse nettopp på å øke konsumet av fisk blant nordmenn. Det trenges!! 

 Jeg har i mange taler snakket om viktigheten av samhold, at vi fiskere står samlet, snakker i 
lag, diskuterer og finner løsninger.  Og der har jeg ikke, og kommer aldri, til å forandre 
mening. 

 I dag skal vi høre om politikerne sine løsninger. Om de er gode og fremtidsrettede. Som i 
deler av fiskerinæringen kan det tider høres ut blant politikere at vi lever i to forskjellige 
virkeligheter. At dersom det ene aller det andre partiet eller parten, vinner valget så er hele 
næringen utradert. Det vet vi ikke er sant, historien har vist oss det. Men dersom vi ikke finner 
løsninger som vi alle kan leve med så vet vi det bærer galt av sted. 

Jeg nevnte tidligere at den norske sjømaten, og da særlig pelagisk, er blitt mer populær ute i 
verden. Og alt på fisken blir brukt. Silderogn har blitt et kjempespennende produkt og det er 
mye forskning på å lage høyverdi produkter av deler av fisken som før gikk i kverna. Men 
kverna har i seg selv blitt er avleggs ord. Konkurransen om råstoff til mel- og oljeproduksjon 
er økende og det er bra for verdiskapningen av disse artene også. Vi har store verdier å ta vare 
på  

Men vi er ikke de eneste som leverer disse produktene ute i verden og de vi konkurrer med 
fisker på de samme bestandene. Og her er det kommet enda en «konkurrent» inn i bildet, 
nemlig Storbritannia. Som jeg nevnte så er det nå brudd i forhandlingene og her står vi norske 
pelagiske fiskere ved enda et viktig veivalg 

Kvoteavtaler og soneadgang er myndighetenes og faglagene sitt område, men det angår alle 
oss pelagiske fiskere, også gjennom salgslaget vårt. Vi fikk kolmuleavtale på plass langt ute i 
årets fisket, men tilgangen til både høstmakrellen og nordsjøsilda er nå ukjent farvann og det 
kan bli store utfordringer i sommerens og høstens fiske etter nordsjøsild og makrell 

Norges andeler av de største bestandene har vært nedadgående de siste årene. Flere av våre 
naboland land følger ikke ICES sine kvoteråd, de har tatt større andeler utover etablerte 
avtaler og fått betalt for det. Norge sin andel av totalfisket har altså vært nedadgående de siste 
årene, som Williams illustrerte i en oversikt i Norsk Fiskerinæring nylig. Dette er fysisk fisk 
vi snakker om, ikke bare prosentandeler, så overfiske er med på å skape mer konkurranse for 
den norske fisken ute i markedene, noe vi kan tape mye på over tid. 

Her må vi nå være knalltøffe i forhandlingene, sette press på våre motstandere og ikke få 
panikk om det på kort sikt svir i lommeboka vår.  Som i så mange andre situasjoner er det i 
utgangspunktet man får den beste avtalen, de viktige betingelsene settes da og det er kun 
småjusteringer som gjøres etterpå. Det er viktig at Norge er et foregangsland når det gjelder 



sikkerhet og førevar prinsippet, men det kan ikke gå på bekostning av stadig dalende andeler 
eller mangel på soneadgang slik at vi på lengre sikt skader den norske fiskerinæringen. 

Her håper vi dagens politiker også løfter nesen opp fra kvotemelding og kontrollmelding og 
andre utredninger og stortingsmeldinger. Disse er viktige nok, men våre politiker må 
fremover ha mye mer fokus på gode avtaler på kvoteandeler, soneadganger og handelsavtaler 

Fiskerinæringen, ja hele sjømatnæringen har hatt en god vekst de siste årene. Det har vært 
investert store beløp og nye ideer og ny teknologi dukker opp langs hele kysten. Norske 
fiskere, oppdrettere, industrien og mange andre som er tilknyttet næringen har får mye til. 
Dette gjenspeiler seg nå også i rekrutteringen til næringen. Søkertallene til maritime skoler er 
høyere enn på mange år og nasjonal media har hatt mange saker om ungdom som vil inn i 
næringen på alle plan.  De ser en lys fremtid i næringen og de ser muligheter for god lønn og 
gode arbeidsforhold. De vil enkelt sagt være med på denne utviklingen. Dette er noe vi som 
har vært med en stund skal stille oss veldig positiv til. Vi må passe på og sette av på tid og 
midler til disposisjon for å få de inn her. 

Enda mer gledelig er det at også kvinneandelen som søker inn til yrkene i sjømatnæringen 
øker. Noen kommer fra helt annen bakgrunn enn fiskeri, men det er ungdommen som skal 
overta på sikt og drive næringen videre 

Og da vil jeg særskilt poengtere at vi må ta vel imot alle, og at de skal føle seg velkomne hos 
oss. Det gjelder både likestilling og hvordan de tas imot og behandles av næringen. Kvinner er 
nå inne i de fleste tidligere mannsdominerte yrker og mange plasser i ledende stillinger.  Her 
kan jeg nevne både statsministeren, næringsministeren samt mange toppledere, også i vår 
næring. Vi skal ta i mot kvinnelige søkere og arbeidere på en ordentlig måte, vi skal behandle 
alle likt og vi kan ikke være bekjent av å ha metoosaker i næringen der kvinner blir trakassert. 
Den tiden er forbi, vi skal ta vare på alle, vi har modernisert våre varslingssystemer, og det er 
også opprettet varslingssystemer for tillitsvalgte i tillegg til de systemer som finnes for de 
ansatte. Alle skal føle seg ønsket i næringen vår. 

Det er skikkelig synd at alle de nye medlemmene som var valgt inn for to år siden ikke enda 
har fått møtes fysisk på et årsmøte. Dette gjør ting mer flyktig og usikkert. Sildelaget er en av 
fiskernes viktigste organisasjoner og Fiskesalgslagsloven en av våre viktigste 
premissgivere.   Vi som er tillitsvalgte i Sildelaget og i andre fiskeriorganisasjoner tar på oss, 
og har et særskilt ansvar. Vi skal sørge for at vår del av næringen går bra, vi skal passe på at 
vi sammen overholder alle regler og lover som er der, vi skal fremme fiskernes saker, vi skal 
tenke på storsamfunnet rundt oss, hvilken nytte det har av oss og vi skal planlegge for 
fremtiden. Det krever som jeg sa tidligere, gode diskusjoner på tvers av alders, flåtegruppe og 
geografi. Men jeg kan love dere, som nå nærmest en veteran i mange sammenhenger, at det er 
givende og kjekt arbeid.   Påvirkning har en egen kraft, og der er vi som ofte sitter med den i 
form av å være utøverne ute på havet. Vi må bare bruke den rett. Pusher vi for lite, får vi ikke 
det vi vil ha, pusher vi for hardt, eller splitter oss i fraksjoner, så går det mest sannsynlig ut 
over oss alle til slutt.   

 

 



Men det er nettopp derfor vi møtes her, det er derfor vi snakker sammen, der er derfor vi 
samarbeider, det er derfor vi av og til må gi og av og til må ta. 

Vi stoler på at norske myndigheter, og særlig fiskeriministeren, jobber hardt for oss både her 
hjemme og ute i verden. Da forventer vi også at de stoler på oss, og det må vi og bevise 
gjennom handlinger hele tiden. Som gjennom tillitsverv og medlemskap i Sildelaget 

Når en sier «Fiskernes plass på havet» så er det altfor lett å gå seg inn en diskusjon om 
tradisjoner. Inn i den gode fortellingen om fiskerbonden som mettet både seg, familien og 
nærsamfunnet og bidrar til både sysselsetting og verdiskapning langs kysten. 
Og tradisjonen er sann. Fortellingen er like aktuell og sann i dag, sjarken er der fremdeles, 
sysselsettingen og verdiskapningen også, men det er så mye mye mer. 

Fortellingen nå er at vi fornyer fartøyene våre hele tiden. Vi moderniserer utstyret vårt. Ikke 
bare for å fange mer fisk, men for å fange den mer effektiv, mer klimavennlig og mer 
bærekraftig. Og selve fartøyene blir mer klimavennlige, med batterier, elektriske vinsjer, 
pumper og redusert klimaavtrykk i alle ledd.  

Og vi drar ut på havet, ikke bare på det norske havet, som er 6 ganger større enn landarealet 
vårt, men langt ut i internasjonalt farvann og til andre land.  Og der er fisken. Men ikke på 
samme plass, ikke i samme mengde og ikke samme årgang som i fjor. Nei, den vandrer over 
store områder, den spiser annen fisk og blir spist selv, alt i en stor sammenheng. Og der har vi 
vært i alle år og der skal vi fortsette å være. 

Norsk villfisk er en livsviktig ressurs, det MÅ vi ta hensyn til, vi før store deler av verden 
med nødvendig sjømat og en gang i nær fremtid kommer vi nok til å fø flere nordmenn også 
 
2020 ble et spennende år på mange måte, usikkerheten var stor grunnet pandemien, men vi 
klarte året med hard jobbing og aktsomhet og samarbeid i alle ledd. 

2021 er allerede snart halvveis bak oss, men vi får i dag høre mer om utfordringen som ligger 
i kø, men som jeg sa, kanskje også noen politiske tanker som viser oss veien fremover.   

Når det gjelder forskningen så har vel alle fått med seg diskusjonen om loddefiske og hva som 
skal skje der. Jeg forventer gode diskusjoner, men også at alle legger seg i selen og driver 
frem et godt samarbeid mellom fiskere og forskere.  
 
Jeg ser frem til spennende diskusjoner i dag, vi har sikkert mange spørsmål til våre politikere. 
Vi oppfordrer som alltid at de ikke bare besøker oss i valgår. Vi vil gjerne ha de mer på 
kaikanten, på besøk om bord, på besøk i organisasjonen og alle andre stede vi som næring 
møtes. Vi vet hvor skoene trykker og dere er valgt inn for å sammen med oss utvikle norsk 
fiskerinæring 

Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å gjøre for 
et utmerket samarbeid i 2020. Jeg vil rette en stor takk til styret, de ansatte og 
administrasjonen i Sildelaget. Og selvfølgelig til dere utsendinger. 
 
Da ønsker jeg alle og enhver, hvor de enn måtte befinne seg, et godt og interessant digitalt 
årsmøte.  



Med disse ordene erklærer  jeg det 9. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag og, det 94. 
siden salgslaget ble grunnlagt for åpnet. 

Takk 
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