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Nummer : 02/22 (Erstatter 5/18) 

Emne : AUKSJONEN TIL NORGES SILDESALGSLAG - 

VALIDERING.  

Til : Kjøpere og fiskere av pelagisk råstoff  

Sted  : Bergen Dato : 29.12.21 

 

 
Dette oppdaterte rundskrivet inneholder bare redaksjonelle endringer og er en 
videreføring av gjeldende valideringsregler for Norges Sildesalgslag sin auksjon. 
 
Norges Sildesalgslag har siden tidlig på 1990-tallet avholdt elektroniske auksjoner. 
Hovedprinsippet i auksjonen kan oppsummeres med følgende punkter;  
 

• Auksjonen er basert på” anbudsprinsippet”, dvs. at kjøperne legger inn kun ett” 
lukket” bud (lukket auksjon) på hver av de fangster en ønsker seg. 

• Kjøper kan by på flere fangster med mulighet for å begrense seg med 
maksimum/minimum kvantum og maksimum antall fartøy. Dette gjelder for 
hvert fiskeslag og totalt for alle fiskeslag. 

• Kjøperne har mulighet for å prioritere fangstene. 

• Det søkes etter logiske kombinasjoner av høyeste pris og høyeste prioritet. 

• Logiske bud er fangst med sammenheng mellom høyeste pris og høyeste 
prioritet for utplukk av fangst som skal selges i valideringsforløpet. 

• Når de logiske bud er plukket ut starter så prosessen med å validere hvilke av 
fangstene med de logiske budene som skal selges. 

• Når et fartøy er blitt solgt vil dette være et unikt bud. 

• Etter hvert salg starter prosessen på nytt med utplukk av Logiske bud. 
 

 
Sorteringsrekkefølgen for salg i situasjoner med flere logiske bud, altså flere fangster 
med kjøper(e) som har høyeste pris og prioritet for kjøp av fangst, blir bestemt av 
fangstens pris. Salgsrekkefølgen for de logiske budene vil bli sortert etter pris fra 
høyeste til laveste blant de logiske budene. Videre vil det være slik at en kjøper(e) 
som har lik prioritering og høyeste bud for kjøp av flere fangster, på ethvert tidspunkt 
i valideringsforløpet får plukket ut budet med høyeste pris som logisk. Dersom det for 
fangsten som er plukket ut for salg er bydd lik pris fra flere kjøpere, vil fisker så langt 
det er mulig bli kontaktet og gitt mulighet til å velge blant de like bud. 
 

• Eksempel: 
Kjøper sin høyeste gjenstående prioritering er 99 (=har ikke tatt stilling til 
prioritering eller gjennom dette prioritert alle (gjenstående) fangster likt). 
Kjøper har 2 bud med denne prioriteringen. Det ene budet er på 5,50, det 
andre på 4,75. Da er det kun budet på 5,50 som vil inngå i logiske bud-
utplukket.  



 
 

   
 

Det samme vil gjelde dersom kjøper hadde prioritering 1 på alle sine bud, eller 
annen lik gjenstående prioritering. 
 
 

 
Det kan også oppstå situasjoner i valideringsforløpet med flere logiske bud for flere 
fangster som har likt bud/pris likt, kvantum og lik prioritering Salgsrekkefølge og 
salgsforløp når nevnte situasjon inntrer vil bli bestemt etter følgende regler: 
 
 

• Logiske bud 
Sorteringsrekkefølge for salg:  
Høyest bud/pris, høyest kvantum, høyest prioritering, eldste innmelding. 

 
 
Er det ingen logiske bud i inneværende salgsrunde, gjør systemet følgende:  
Valideringen plukker ut det gjenstående innenfor-maksbudet på hver av de usolgte 
fangstene og tar med prioriteringen til dette budet. Fangster med bare bud utenfor er 
ikke med i utvalget. Denne typen bud kalles ‘konflikt bud’ i valideringen; da er det ikke 
sammenheng mellom prisen og prioriteringen kjøper har satt på fangsten. Utplukket 
for salg av denne type fangster:  
 

• Konfliktbud 
Sorteringsrekkefølge for salg:  
Høyest prioritering, høyest bud/pris, høyest kvantum, eldste innmelding. 

 
I situasjoner hvor fangst kun har bud utenfor sitt primære utbudsområde gjelder 
følgende: 
 

• Fangster med kun bud utenfor utbudsområdet 
Sorteringsrekkefølge for salg:  
Høyest bud/pris, høyest kvantum, høyest prioritering, eldste innmelding. 

 
Oppsummering av valideringen: 
 

• Valideringen vil alltid forsøke å selge fangstene med de logiske budene 
først.  
De logiske budene er avhengig av prioriteringen OG prisen de enkelte 
kjøperne har satt i auksjonen.  

• En manglende prioritering gis tallet 99, som allikevel vil bli regnet som en 
prioritering. Kjøpere som ikke har lagt inn prioritet for noen av sine bud vil 
få alle sine bud merket med «99» og i valideringsforløpet vil dette bli 
likestilt med om kjøper hadde gitt alle sine bud prioritet 1. Kjøpere som 
velger å legge inn prioritering på noen av fangstene og andre ikke, vil få 
sistnevnte merket med «99» som i slike situasjoner betyr lavere prioritet 
enn det som er tastet inn av kjøper for øvrige fangster. 

• Om en kjøper setter lik prioritering på alle budene, så er det kun budet med 
høyest pris som oppfattes som logisk bud i enhver salgsrunde. Har kjøper 
flere bud med samme høyest pris, vil alle disse bud kunne bli plukket ut 
som logiske bud. 

• Maksimalt/minimums kvantum og maksimalt antall båt som kjøperne selv 
setter er viktige faktorer.  

• Validering selger fangster med de unike budene etter høyest pris, dernest 
kvantum ved lik høyest pris.  



 
 

   
 

• For konfliktbud vil som før høyest prioritering bli solgt først. Ved lik høyest 
prioritering er det høyest pris som vil medføre salg. I tillegg vil de valg en 
fisker har foretatt underveis i auksjonen, i forhold til like bud, bud utenfor og 

forsinket lossing, fortsatt påvirke den viderevalideringen i auksjonen.  
 
 
Det er viktig at fiskerne er tilgjengelig på telefon i tidsrommet rundt auksjonslutt.  Det 
er videre viktig at fiskerne er forberedt på å ta raske beslutninger om valg av 1) like 
bud eller 2) bud i utbudsområde 1 eller utbudsområde 2 og 3) forsinket lossing.  
Dette er viktig for at vi skal komme videre og få avsluttet auksjonen. Dersom 
det ikke oppnås kontakt med fisker, vil laget ta avgjørelsen. 
 
 
Auksjonen vil hensynta prioriteringen så langt som mulig, men vil i tilfeller som er 
nevnt ovenfor ikke alltid være absolutte, eksempelvis i tilfeller med like bud, bud med 
forsinket lossing eller i tilfeller med bud i både utbudsområde 1. og 2. 
 
I budloggen vil fangster som selges i de ulike budrunder, basert på de logiske bud, bli 
merket som unike bud. 
 
 
Kjøpere som legger inn maksimumskvantum kan bli tildelt opp til 10% merkvantum. 
 
Ønskes ytterligere informasjon om auksjonen bes dere kontakte laget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes 

Roald Oen 
 
 
Kopi: Sjømat Norge 
         Sjømatbedriftene 
          NFD 
          Fiskeridirektoratet 
          Norges Fiskarlag 
 Pelagisk forening 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


