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Rundskriv 
 
Nummer :  0622    
 
Emne : Minstepriser - den dynamiske modellen for nordsjøsild til konsum 
  
Til : Fiskere og kjøpere av nordsjøsild til konsumanvendelse 
 
Sted : Bergen 
 
Dato : 01.02.2022 
_______________________________________________________________________ 
 
Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 
(LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags 
Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for 
føstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.  
 
Den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen for nordsjøsild til konsum har følgende 
elementer: 

- Den dynamiske modellen regulerer minsteprisen for Gr 1 sild (dvs sild med vekt på 
125 gram og over).   

- Minsteprisen vil i utgangspunktet være gjenstand for dynamisk regulering ukentlig 
gjennom hele året, enten med grunnlag i oppnådde priser i en grunnlagsperiode 
eller med grunnlag i et «minsteprisgulv» dersom det gir en høyere minstepris (se 
neste punkt) 

- Minsteprisen på Gr 1 sild skal aldri settes lavere enn minstepris på nordsjøsild til 
mel/olje pluss kr 0,30 pr kg.  Sistnevnte minstepris representerer således et «gulv» 
i den dynamiske minsteprismodellen. 

- Minstepriser for Gr 2 sild (dvs sild med vekt under 125 gram) til konsum eller 
mel/olje (frasortert) avtales særskilt mellom kjøper- og fiskersiden. Nevnte 
minstepriser kunngjøres/publiseres på Lagets web-side i tilknytning til at den 
ordinære dynamiske minsteprisen kunngjøres/publiseres, se under. 

- Auksjonsomsetning, avtalesalg og leveringsavtaler inngår i grunnlaget for den 
dynamiske minsteprisregulering.    

- Totalt omsatt kvantum av Gr 1 sild i grunnlagsperioden må minimum være 5.000 t 
for at minsteprisen skal kunne reguleres med grunnlag i oppnådde priser. 

- Grunnlagsperioden er 14-døgns perioder som løper fra fredager kl 0900 til 
fredager 14 døgn senere kl 0859. 

- Minsteprisen settes til 78 % av oppnådd gjennomsnittspris for den aktuelle 
grunnlagsperioden.     

- Minsteprisene oppgis i NOK pr kg med to desimaler (eksempelvis kr 5,72 pr kg). 
- Minsteprisene modellen gir gjøres konsekvent gjeldende som minstepris (altså 

ingen avrundinger skal foretas). 
- Minstepriser kunngjøres/publiseres på Lagets web-side ved «Melding» på 

fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende mandager kl 0000. 
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- Minsteprisfastsettelse med grunnlag i den dynamiske minsteprismodell kan bli 
fraveket i særskilte situasjoner (eksempelvis kan det bli etablert en oppstartpris på 
våren om den gjeldende minstepris ikke ventes å gi salg).  Om det skjer vil det bli 
informert om dette på Lagets web-side ved «Melding». 

Med vennlig hilsen  
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes 

Roald Oen 
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