
   
 
 

Rundskriv 
Nummer:  30/22                Erstatter 26/21    

Emne: Makrell – Budgivning, validering og rapportering. 
Til:  Fiskere og kjøpere av makrell til konsum 

Sted:  Bergen   Dato: 16.08.2022 

Gjeldende regelverk for budgivning/validering og rapportering for makrell følger her:     
 
1.  Gjeldende regler for budgivning/validering (gjort gjeldende fra 07.09.20). 

 
- Kjøper skal by på både Gr 1 makrell og Gr 2 makrell (tidligere bød kjøper kun på 

Gr 1 makrell) 
- Budene på Gr 1 makrell skal enten oppgis i øre pr gram gjennomsnittsvekt (bud 

oppgis da med fire desimaler) eller i kr pr kg (bud oppgis da med to desimaler)   
- Budene på Gr 2 skal oppgis i kr pr kg (bud oppgis med to desimaler). 
- Validering skjer med grunnlag i bud på både Gruppe 1 og Gruppe 2 

(OBS!  Auksjonsprisen på den enkelte fangst vil derav gjelde for hele fangstens 
kvantum)  

- Gjeldende regelverk for prøvetaking fremgår av Rundskriv 18/21 «Sortiments- og 
andre prøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum, gjeldende 
fra 5. juli 2021» 

- Ved avvik mellom innmeldt gjennomsnittsvekt og utlosset gjennomsnittsvekt 
gjelder følgende (OBS!  Det er kun Gruppe 1 som er gjenstand for prisregulering): 
1. Er avviket +/- 5 gram og mindre blir endelig pris sammenfallende med 

auksjonspris  
2.  Er avviket større enn +/- 5 gram justeres endelig pris i henhold til 

utlosset gjennomsnittsvekt.  Prisen blir da utlosset gjennomsnittsvekt 
multiplisert med auksjonspris for Gruppe 1 (angitt i øre pr gram 
gjennomsnittsvekt). 

- På sluttseddel/landingsseddel skal pris oppgis i NOK pr kg med to desimaler for 
både Gruppe 1 og Gruppe 2 

- Og ved seddelskriving må fisker/kjøper påse at korrekt kvantum av både Gruppe 
1 og Gruppe 2 blir ført         

 
2.  Gjeldende regler for rapportering (gjort gjeldende fra 07.09.20). 
Fisker skal ved innmelding opplyse om gjennomsnittsvekt for hele fangsten, det vil si for alle 
makrellstørrelser i fangsten.  Det er viktig at fiskerne/kjøperne er oppmerksom på nevnte i 
tilknytning til programmering av prøvetakingsvektene.   
 
Ved innmelding skal fisker videre opplyse om kvantum av Gruppe 1 og Gruppe 2.  Videre 
skal fisker opplyse om andelen av makrell over 600 g, mellom 400 og 600 g, mellom 250 og 
400 g og under 250 g (altså Gruppe 2).  Det er viktig at disse opplysningene er korrekte.  
Ved store/større avvik kan det resultere i reklamasjon og prisreduksjon. 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes    Roald Oen 
 
Kopi: 
Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk 
Forening, Sjømannsforbundet, Fiskeridirektoratet og Nærings- og 
Fiskeridepartementet 


