
et hav av data
omsetning av 2 millioner tonn fisk betyr enorme 
mengder data. sildelaget tar hånd om det 
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Innhold



sildelaget er Europas største markedsplass for pelagiske¹ fiskeslag, og sildelagets elektroniske tjenester 
(e-tjenestene) er blitt en selvfølgelig del av hverdagen.  

E-tjenestene er en helt avgjørende del for både fiskeri, omsetning, eksport og forvaltning. årlig omsettes  
ca. 2 millioner tonn pelagisk fisk, et kvantum som faktisk utgjør en merkbar prosentandel av verdens samlede 
villfisk. Hvor mye dette også betyr for verden, skjønner vi når vi sier at norsk sild alene metter 6-7 millioner 
mennesker hver eneste dag!  

Denne aktiviteten skaper samtidig en enorm mengde data som sildelaget tar hånd om, forvalter, bearbeider 
og ikke minst formidler videre til bruk - enten det er for fiskeren, kjøperen eller myndighetene, der det utgjør 
en forutsetning for å løse samfunnets forvaltningsmessige oppgaver. skal matforsyningen kunne holde frem, 
må fiskeressursene holdes bærekraftig.

årsmeldingen for 2010 forsøker, i tillegg til å presentere det sedvanlige tilbakeblikket på det pelagiske året,  
å gi et innblikk i hva disse tjenestene betyr. Utviklingen går rasende fort og e-tjenestene er i løpet av relativt 
få år blitt som et livsnødvendig blodomløp i næringen. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det hele 
skulle fungere effektivt og optimalt uten dette daglige, elektroniske kretsløpet samlet på ett sted.  
- E-tjenestene er blitt en forutsetning innenfor pelagisk næring.

¹ “pelagisk” viser til fiskeslag som sild og makrell, fisk som beveger seg fritt i de store havområdene. Kommer av gresk “pelagos” for hav.

sildelagets  
elektroniske tjenester  
- en forutsetning
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Januar 

•	 Ordningen	med	fangstsertifikater	(CC)	for	eksport	av	 
 sjømat til EU iverksettes.

•	 Felles	bidrag	til	markedsføring	for	fisk	ble	justert	til	 
 0,75 % av eksportverdien.

•	 Fisk	som	selges	skal	heretter	merkes	med	opprinnelse	 
 og fangstdato.

•	 Mangeårig	salgsleder	i	Norges	Sildesalgslag,	Magne	 
	 Fagerland,	takket	av	som	pensjonist.

Februar 

•	 Norges	Sildesalgslag	tilbød	nye	elektroniske	faktura- 
 løsninger. Varsling om ny faktura på e-post og maskin- 
 lesbar faktura gjør hverdagen enklere.

•	 Doktorgrad	presentert	på	temaet	prisdannelsen	ved	 
 Norges sildesalgslags auksjoner. 

Mars 

•	 Norway	Pelagic	overtar	Emy	Fish	og	Brødr.	Myre.

April 

•	 På	årsmøtet	i	Haugesund	vedtok	Trålerlaget	innmelding	 
	 i	Fiskebåt.

•	 Den	mangeårige	avtalen	med	Jens	Berg	Shipping	som	 
 agent i Danmark, opphørte.

Mai 

•	 Matjessesongen	startet	og	tre	anlegg	i	Egersundområdet	 
 gjorde seg klar for årets matjessesong. I 2010 gikk  
 13.700 tonn nordsjøsild til matjes.

•	 Rieber	&	Søn	ASA	signerte	avtale	om	frasalg	av	King	 
	 Oscar	til	Procuritas	Capital	Investors.	

Juni 

•	 Nyvalgt	representantskap	for	Norges	Sildesalgslag	trer	 
 sammen i tromsø med bl.a fokus på auksjonsomsetning  
 og klima.

•	 Foreløpige	resultater	fra	tokt	i	mai	indikerte	at	nedgangen	 
 i bestanden av NVG-sild var større enn ventet og et   
 utvidet tokt ble besluttet.

•	 EFF	fikk	Årets	Markedspris	fra	Sildelaget	for	satsing	 
 sammen med næringen i en årrekke for å fremme  
 eksport av sild, makrell og andre fiskeslag.

•	 Nestformann	i	Norges	Sildesalgslag	Kåre	Ludvigsen,	ble	 
	 etter	lang	tjeneste	takket	av	og	Jan	Erik	Johnsen	overtok.	

Juli 

•	 Austevoll	Seafood	kjøper	seg	opp	i	Norway	Pelagic	til	37	%.

August 

•	 Norges	Sildesalgslag	deltok	på	Nor-Fishing	i	Trondheim	 
 med lagets miljøprofil i fokus.

•	 Miljøprisen	gikk	til	Sør-Norges	Trålerlag	for	sin	lange	innsats	 
 mot uønsket bifangst i industritrålfiske i Nordsjøen.

•	 Lossekonflikt	i	Peterhead	der	den	færøyske	båten	Jupiter	 
	 blir	forhindret	fra	å	losse	makrell	ved	Fresh	Catch	sitt	 
 anlegg.

September

•	 Makrellkonflikten	preget	Nordisk	Ministerråd	på	 
	 Færøyene	der	en	lang	rekke	deltakere	fra	Irland	og	 
 skottland meldte avbud.

•	 Første	revisjon	av	MSC-sertifiseringen	av	sild	og	makrell	 
 avsluttet med positivt resultat.

•	 Utvidede	betalingsbetingelser	til	kontant	30	dager	for	 
 kjøper ble innført.

Oktober

•	 Mer	lodde	i	Barentshavet	etter	at	de	foreløpige	resul- 
 tatene fra årets norsk-russiske økosystemtokt viste at  
 tilstanden i Barentshavet er god. 

•	 Kina	avlyste	et	møte	med	fiskeriminister	Lisbeth	 
 Berg-Hansen på bakgrunn av at Nobels fredspris ble  
	 tildelt	Liu	Xiaobo.

November

•	 Omsetningsrekord	for	Sildelaget	etter	at	en	NVG-fangst	 
 nordpå gjorde at sildelaget bikket rekorden fra 2002 på  
 NoK 6,346 milliarder. 

•	 Råfiskloven	besluttet	gjennomgått	etter	at	fiskeri-	og	 
 kystministeren nedsatte en arbeidsgruppe med et  
 mandat som ellers i hovedsak holder fast ved salgslagene.

•	 Ny	pelagisk	interesseorganisasjon	dannet	etter	at	flere	av	 
	 fartøyene	som	meldte	seg	ut	fra	Fiskebåtredernes	Forbund.

Desember 

•	 Island	satte	ensidig	makrellkvote	på	147.000	tonn	for	 
 2011. Etter flere forhandlinger i 2010 og i 2011 satte  
	 også	Færøyene	en	ensidig	kvote	på	150.000	tonn.	

•	 Delelinjen	årets	viktigste	sak,	mente	statsminister	Jens	 
 stoltenberg. 

•	 Avtale	på	plass	med	EU	for	pelagiske	fiskeslag	2011.

•	 Ny	omsetningrekord	for	Norges	Sildesalgslag	på	 
 6,8 milliarder kroner.

2010 kort oppsummert
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produkter, ut fra at det ikke eksisterer prissikrings- 
instrumenter. så langt har en ikke kunnet observere  
noen entusiasme på kjøpersiden i pelagisk sektor for  
et slikt system. 

til slutt vil jeg takke lagets medlemmer, ansatte,  
kunder og andre brukere av lagets tjenester, for et  
godt samarbeid i 2010.

Heine Møgster
styrets leder

rekordomsetning i 2010

Men jobben er langt fra gjort.

Det sjokk og økonomiske tap norske makrellfiskere ble 
utsatt for i 2009 ved at de ble utestengt fra fisket i 
EU-sonen, før den del av makrellkvoten de selv mente å 
ha rett til å ta i EU-sonen var oppfisket, ble på mange 
måter kompensert i 2010. overføringen av 70.000 tonn 
fra 2009 til 2010, samt selve forløpet av fisket i 2010, var 
en av flere faktorer som medvirket til et rekordresultat for 
pelagisk sektor i 2010. En annen faktor var at markedet 
for sild reagerte svært positivt da det etter hvert ble klart 
at kvoten for norsk vårgytende sild i 2011 ville bli betyde-
lig	redusert.	For	Norges	vedkommende	utgjorde	reduk-
sjonen i kvotenivå i størrelsesorden 300.000 tonn. på 
bakgrunn av disse og en del andre faktorer ble omset-
ningen gjennom Norges sildesalgslag i 2010 den største  
vi noen gang har hatt i nominelle former. omsetningen 
endte på 6,8 milliarder, det vil si på 1,05 milliarder mer 
enn året før. Kvantumet var imidlertid stabilt med like 
under 2 millioner tonn i 2010 og like over 2 millioner tonn 
i 2009. sett med norske fiskeres øyne var det i tillegg 
positivt at hele økningen pluss litt til kom som en verdi-
økning på det norske fiskere leverte. selv om det ligger  
i fiskeriets natur at det alltid vil være variasjoner mellom 
flåtegrupper og enkeltfartøyer, så må en likevel konklu-
dere med at for pelagisk sektor så vil 2010 gå inn i 
historien som et av de beste år noensinne.

Et annet positivt trekk er at vi nå er inne i en periode med 
loddefiske i Barentshavet. Baksiden av medaljen er 
selvsagt at noe av årsaken til dette er å finne i at det ikke 
er sterke årsklasser av ungsild i Barent shavet som beiter 
på loddelarvene. sånn sett er situasjonen ganske parallell 
til den vi hadde før 1983-årsklassen av norsk vårgytende 
sild dukket opp i Barentshavet. Det som likevel forundrer 
mange er kvotenivået vi i dag ligger på, sammenlignet 
med det uttaket vi hadde av loddebestanden på 70- og 
begynnelsen	av	80-tallet.	Loddebestanden	tålte	da	et	
uttak som var mange ganger høyere enn det kvotenivå vi  
i dag ligger på. En kan heller ikke si at det var fisket som 
var den direkte årsak til at loddefisket ebbet ut midt på 
80-tallet. Det er derfor behov for en kritisk gjennomgang 
av forvaltningsmodellen for lodde i Barentshavet.
Når det gjelder øvrige fiskerier vil en her bare vise til en 
detaljert gjennomgang i driftsmeldingen lengre bak i 
årsmeldingen.

salgsutvalgsstrukturen har vært uendret siden det nye 
laget ble etablert. Det vil si at en har hatt et eget salgs-
utvalg for mel- og oljeråstoff, et for konsumråstoff og et 
for hermetikkråstoff. I samme periode har det skjedd 
relativt markerte endringer med hensyn til struktur i flåten 
og på mottakssiden, anvendelse av råstoff etc. tiden var 
derfor moden til å få en gjennomgang av salgsutvalgs-
strukturen. Dette arbeidet startet i 2009, men ble først 
sluttført første halvår 2010, slik at det nye salgsutvalget 
ble valgt på det konstituerende styremøtet etter represen-
tantskapsmøtet i tromsø 3. og 4. juni 2010. struktur-
endringer av denne karakter er krevende prosesser som 
ofte kan bli oppfattet som forsøk på å forskyve makt-
balansen internt i laget. Hensikten var imidlertid å få til en 
mest mulig hensiktsmessig beslutningsprosess i forhold til 
de oppgaver Norges sildesalgslag skal løse. ting har 
imidlertid en egen evne til å gå seg til. sett i ettertid tror 
jeg de fleste vil være enig i at det å samle alle omsetnings-
messige spørsmål i et utvalg er rasjonelt. 

Norges sildesalgslag har gjennom mange år benyttet 
auksjon som sin viktigste omsetningsform. auksjon er 
imidlertid sårbart i forhold til kjøpersamarbeid, store 
eierkonstellasjoner eller overforsyning av markedet.  
på den annen side er det positivt å kunne observere at 
auksjonen fungerer tilfredsstillende når balansen mellom 
markedets behov/fysisk produksjonskapasitet og tilførsler 
er slik at markedet ikke blir direkte overforsynt. Det vil 
derfor være en viktig sak for Norges sildesalgslag og  
hele pelagisk sektor både på land og sjø å hegne om 
auksjonen som omsetningsform.

prissikring har vært et spørsmål som det har vært arbeidet 
en del med i 2010, og for så vidt også tidligere, uten at en 
har kommet i mål. Med prissikring i denne sammenheng 
mener en et finansielt marked hvor en kan sikre prisen 
uten at en fysisk må levere fisk til denne prisen. Norges 
sildesalgslags rolle i et slikt system vil være å levere de 
nødvendige data for en referansepris. Bakgrunnen for  
at vi i Norges sildesalgslag er opptatt av denne problem-
stillingen er at en i varehandelen er vant til å bruke denne 
type instrumenter på de fleste råvarer. Norges sildesalgs-
lag ønsker ikke at pelagisk sektor skal komme i en 
situasjon hvor en foretrekker annen fisk, eller andre 
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ANTALL	INNMELDTE	TONN:
1-250 tonn

315 000 tonn

styrer all omsetning av 2 millioner tonn pelagisk fisk 

I løpet av 2010 kom det 8 600 innmeldinger til Norges sildesalgslag. 1 450 elektroniske auksjoner ble  
gjennomført, og alle kjøp og salg ble fortløpende oppdatert på sildelaget sine nettsider. alle fangster blir  
automatisk lagt inn på fangstkartet på sidene, slik at en hele tiden har full oversikt over hva som blir fisket  
hvor og av hvilke båter. 

storeknut er fremdeles 
ved shetlandsbankene. 
nota er knapt oppe  
av sjøen, og 200 tonn  
nordsjøsild er allerede 
solgt

Når storeknut melder inn fangsten går den  
automatisk rett inn på neste auksjon. Etter en 
times	tid	er	fangsten	solgt	til	Sirevåg	Fisk	for	en	
pris på 4,40 kroner kiloen. skipperen er fornøyd. 



regnskap



Økonomiske forhold

Det er i 2010 omsatt for 6 810 mill kr gjennom Norges 
sildesalgslag, mot 5 746 mill kr i 2009. Dette ga en samlet 
lagsavgift på 44 mill kr mot 37 mill kr i 2009. Gjennom-
snittlig avgift for omsetning gjennom laget har i 2010 
vært	0,64	%,	samme	som	i	2009.	Lagets	samlede	
driftsinntekter økte fra 47,8 mill kr i 2009 til 55,5 mill kr  
i 2010.

Lagets	samlede	driftskostnader	økte	fra	47,7	mill	kr	i	2009	
til 59,6 mill kr i 2010.

Forvaltningen	av	lagets	formue	og	likvide	midler	gav	en	
netto regnskapsmessig inntekt på 15,7 mill kr i 2010,  
mot 48 mill kr i 2009. Urealisert kursgevinst er i løpet av 
2010 økt med 12,3 mill kr. Ved utgangen av 2010 hadde 
laget en urealisert kursreserve i sin verdipapirportefølje på 
28,7 mill kr.

samlet viser lagets regnskap for 2010 et overskudd etter 
skatt på 7,9 mill kr, mot 34,4 mill kr i 2009. Ved utgangen 
av 2010 hadde Norges sildesalgslag en samlet bokført 
egenkapital på 192,4 mill kr, mot 184,5 mill kr i begynnel-
sen av året.

Konsernet Norges sildesalgslag hadde i 2010 et drifts-
resultat på 1,2 mill kr mot 4,1 mill kr i 2009. Konsernets 
netto finansposter var en inntekt på 16,7 mill kr i 2010, 
mot 46,8 mill kr i 2009.

Konsernet hadde i 2010 et overskudd etter skatt på  
13,4 mill kr, mot 37,1 mill kr i 2009. Ved utgangen av 
2010 hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 
170,6 mill kr, mot 157,3 mill kr i begynnelsen av året.  

Forutsetningen	om	fortsatt	drift	er	til	stede,	og	 
årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne  
forutsetningen.

Arbeidsmiljø, bemanning og organisering

sildelaget har en godt motivert stab og arbeidsmiljøet må 
betegnes som godt. I henhold til gjeldende lover og 
forskrifter føres det oversikt over totalt sykefravær blant 
de ansatte. I 2010 var det totale sykefraværet 5,0 % mot 
4,0 % i 2009.  

Ved årets utgang var det i Norges sildesalgslag 41,5 
årsverk. I tillegg kommer 1 årsverk tilknyttet sildinvest as. 
De ansatte er hovedsakelig lokalisert i slottsgt 3 i Bergen, 
mens lagets 5 kontrollører har hjemmekontor.

Kvinneandelen blant de ansatte var ved årets utgang  
36 %. I styret var kvinneandelen 17 %.

For	øvrig	påvirker	ikke	laget	det	ytre	miljø.

Datterselskaper 

Lagets	aktiviteter	ut	over	førstehåndsomsetningen	er	 
i samsvar med lagets vedtekter organisert i et eget selskap, 
sildinvest as. Virksomheten omfatter eiendomsvirksomhet 
og eierandeler i andre selskaper. sildinvest as hadde  
i 2010 et resultat på 5,4 mill kr etter skatt, mot 2,7 mill kr 
i 2009.

Oppfølging av Representantskapets vedtak 3. og 4. 
juni 2010
I forbindelse med representantskapets vedtak i juni i år 
skal særlig tre saker nevnes for videre oppfølging:

1. Auksjonsomsetningen gjennom Norges Sildesalgs-
lag under skiftende forutsetninger
I vedtaket opprettholdt representantskapet at auksjonen 
skal være det bærende prinsipp for førstehåndsomsetning 
av pelagisk fisk gjennom Norges sildesalgslag, dog likevel 
slik at praksisen med direkteleveringsavtaler videreføres. 
representantskapet gav likevel styret anledning til å teste 
ut nye omsetningsformer dersom dette ansees formåls-
tjenlig. representantskapet la videre vekt på at styret skal 
prioritere arbeidet med å tilrettelegge for et finansielt 
marked for prising av pelagisk fisk.
 
Når det gjelder kravet om å avvikle muligheten for bud 
utenom utbudsområdet, advarte representantskapet 
styret mot å akseptere dette. Når det gjelder det siste ble 
det av administrasjon og styre umiddelbart tatt et initiativ 
og drøftinger fant sted hvoretter det ble innført en 
ordning med to utbudsområder.

Når det gjelder oppfølgning av saken med tilrettelegging 
for et finansielt marked, er dette fulgt opp, og arbeidet 
pågår fortsatt for å avklare en del praktiske sider.

2. Ressurssituasjonen i pelagisk sektor, samt  
havklima i endring og virkningene på marine  
økosystemer
I tillegg til å uttrykke tilfredshet og forventning rundt 
utviklingen av bestandene, la representantskapet vekt  
på at styret måtte sette fokus på de omsetningsmessige 
utfordringene et endret vandringsmønster for makrellen 
kan medføre. også når det gjelder lodde var represen-
tantskapet opptatt av utviklingen fremover og at det blir 
arbeidet aktivt for å kunne få frem en forvaltningsmodell 
for lodde i Barentshavet som kan bidra til årlige og 

Omsetning og marked

Norges sildesalgslag fastsetter minstepriser i første hånd 
etter drøftelser med kjøpernes organisasjoner. Det er 
salgsutvalgene som har vært ansvarlig for drøftingene, 
men fra 2010 er det bare ett utvalg, siden de tidligere 
utvalgene for hhv. konsumråstoff, hermetikkråstoff og 
mel, olje og fôr ble slått sammen. Målet for prisarbeidet  
er alltid å tilstrebe markedsriktige priser. 

styret har som den viktigste del av sitt arbeid å opprett-
holde/utvikle omsetningsordninger som sikrer en rasjonell 
avvikling av fisket, samtidig som det sikrer fisker gode 
priser, og kjøperne råstoff. sildelaget søker kontinuerlig å 
forbedre rutinene rundt auksjonen. I dette ligger også at 
mest mulig relevant informasjon gjøres tilgjengelig. Det 
tilstrebes derfor at sildelaget som internasjonal markeds-
plass for pelagisk råstoff, skal fungere så optimalt som 
mulig for både land- og sjøside. styret er stadig av den 
oppfatning at ingen annen omsetningsform er dokumentert 
som mer egnet til å ivareta fiskernes interesser og sam- 
tidig mer samfunnsnyttig enn den form for omsetning av 
pelagiske fiskeslag som Norges sildesalgslag organiserer. 
Dette har også uavhengig forskning bekreftet.

I 2010 ble det gjennom laget omsatt 2,0 mill. tonn råstoff, 
til en samlet verdi av 6,8 mrd. kroner. styret konstaterer at 
dette som årsresultat gav ny nominell omsetningsrekord 
ikke bare for laget som helhet, men også for norske 
fiskere som omsatte for nær 6 mrd. kroner i 2010. Vi må 
tilbake til 2001 og 2002 for å finne en omsetning som 
passerte 6 mrd. kroner. selv om omsetningen av nvg-sild 
og hestmakrell i 2010 ble lavere enn året før, bidro økt 
kvantum av makrell og andre fiskeslag til rekord- 
omsetningen. 

Utenlandsk andel av omsetningen målt i verdi, utgjorde  
ca.	12	%	-	en	liten	nedgang	fra	året	før.	Andelen	til	mel	&	
olje utgjorde en noe høyere andel enn i 2009; ca. 13 %  
av	totalomsetningen.	Kvantumsmessig	utgjorde	mel	&	olje	 
ca. 25 % - en noe høyere andel enn i 2009. 

styret er tilfreds med at eksporten av pelagiske fiskeslag 
har holdt seg gjennom 2010 og at prisene har vist tegn til 
positiv utvikling, særlig på tampen av året. pelagisk fisk er 

stadig både sunn og rimelig mat for store befolknings-
grupper i verden. Norsk sild alene metter mer enn 6-7 
millioner mennesker daglig!

Basert på Eksportutvalgets statistikker fremgår det at de 
pelagiske fiskeslagene til konsum sto for innpå 7,3 mrd. 
kroner i 2010, noe som utgjør en ørliten økning fra året 
før. I alt ble det i 2010 eksportert sjømat for nesten 54 
mrd kroner, noe som er ny rekord og målt i verdi over  
9 mrd. høyere enn året før. aldri har verden spist mer 
norsk sjømat enn i 2010; 37 millioner måltider hver dag. 
Den pelagiske andelen har imidlertid gått noe tilbake 
sammenlignet med 2009. I tillegg til disse konsumtallene, 
kommer verdien av mel og olje til eksport. I 2010 utgjorde 
dette ca. 900 mill. kroner, mot vel 700 mill. kroner i 2009.

russland beholdt posisjonen som det største markedet  
for	norsk,	pelagisk	fisk	også	i	2010.	Forbruksmønsteret	 
i	Russland	endrer	seg:	Forbruket	er	fortsatt	godt	for	
pelagisk fisk, men eksporten gikk volummessig noe 
tilbake	sammenlignet	med	året	før.	Japan	var	det	nest	
største markedet for pelagisk i 2010 fulgt av Nigeria som 
hadde vekst i forhold til 2009 og dermed kom foran 
Ukraina. 
 
Nigeria ble målt i volum, det største markedet for sild  
i 2010 med hele 129.000 tonn. russland fulgte like bak 
med knappe 122.000 tonn sild. Nigeria, russland og 
Ukraina	sto	for	over	70	%	av	sildeeksporten	i	2010.	For	
flere detaljer omkring markedene for pelagisk fisk, vises 
det ellers til markedskapitlet lengre bak i årsmeldingen.

Når det gjelder mel og olje konstaterer styret at markeds-
prisene som ligger til grunn for minsteprisene økte med  
9 % for fiskemel og 58 % for fiskeolje. Gjennomsnitts-
prisen for alt råstoff omsatt til fiskemel og fiskeolje økte 
fra kr. 1,33 pr. kg. til kr. 1,92 pr. kg i 2010 (+ 38 %).

Mel- og oljeomsetningen gjennom året gikk stort sett 
tilfredsstillende.	For	flere	detaljer	vises	til	nærmere	
orientering om råstoff til mel og olje i kapitlet  
‘Driftsmeldingen’ og omtalen av de enkelte fiskerier. 
 

styrets melding

styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet Norges sildesalgslag og  
konsernet Norges sildesalgslag. Konsernet Norges sildesalgslag består foruten  
morselskapet, av datterselskapet sildinvest a/s.
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dermed mer jevne uttak. Både i ressurssammenheng og 
med hensyn til klimaovervåking, ville representantskapet 
at forskningen opprettholdes og om mulig intensiveres, 
og at styret arbeider for å påvirke myndighetene i denne 
retning. representantskapet understreket at kunnskap i 
dette feltet er særdeles viktig for å kunne være forberedt 
på utviklingen i havområdene og derigjennom hvordan 
næringen skal kunne takle dette i årene som kommer.

ressursutviklingen og forskning tilknyttet både større 
forståelse av bestandene og klimaets innflytelse, er fulgt 
opp der det er naturlig å bidra til denne type kunnskaps-
ervering. Innenfor de budsjettrammer styret årlig setter for 
FoU	vil	dette	ha	sin	plass.	(Se	også	pkt	3	under)

3. Pris og marked for produkter fra pelagisk sektor
I likhet med punktet ovenfor der representantskapet tok 
til orde for å opprettholde trykket på forskning innenfor 
feltet ressurs og klima, var også representantskapet i 
saken om pris/marked opptatt av at det kontinuerlig 
arbeides med å skaffe tilveie kunnskap om markedene og 
deres utvikling. representantskapet ba styret opprettholde 
sin støtte til forskningsarbeid rettet mot markedsforståelse. 
I tillegg understreket representantskapet at Norges 
sildesalgslag også har en stor kontaktflate gjennom 
nettsidene som kan spre kunnskap til næringen. arbeidet 
følges opp som en del av lagets strategi og har sin plass i 
budsjettet for 2011 slik det også har vært de senere år.

Styrets arbeid ellers

styret hadde seks møter i løpet av 2010, - inklusive det 
konstituerende møtet i juni. arbeidsutvalget har hatt  
4 møter. årets styresaker har i 2010 først og fremst vært 
preget av normal, operativ drift i de fleste saksfrem- 
leggene. 
 
som noen av hovedsakene utover de før nevnte oppføl-
gingssakene fra representantskapet, kan nevnes:
•	 Salgsutvalgsstrukturen,	der	styret	etter	at	en	arbeids-	
 gruppe ble nedsatt høsten 2009, diskuterte behovet  
 for å opprettholde tre ulike salgsutvalg. som de fleste  
 kjenner til, ble de tre utvalgene erstattet av ett felles  
 salgsutvalg som om nødvendig suppleres med ekstra  
 kompetanse hvis enkeltsaker krever det.
•	 Fiskeri-	og	Kystdepartementet	orienterte	styret	på		 	
 møtet i februar om innholdet og konsekvenser av den  
 nye havressursloven. 
•	 Den	nye	kvalitetsreformen	var	i	løpet	av	året	ute	til		
 høring, en sak som styret behandlet og uttalte seg om. 
•	 Som	en	oppfølging	av	lagets	strategi,	er	en	handlings-	
 plan for laget gjennomgått og diskutert både på   
 sommermøtet og møtet før jul. 
•	 Lagets	betalingsbetingelser	har	vært	et	tilbake- 
 vendende tema og fra 1. september 2010 ble  
 30 dagers kreditt innført overfor kjøperne. Dette har  
 representert en utfordring i forhold til lagets likviditet,  
 noe som er blitt fulgt nøye opp både av administrasjon  
 og styre i etterkant. 

•	 Et	arbeid	med	å	gjennomgå	lagets	vedtekter	ble		 	
 startet høsten 2010. Behovet meldte seg primært på  
 bakgrunn av den nye samvirkeloven som setter nye  
 krav til salgslagenes vedtekter. Men også andre sider  
	 ved	dagens	vedtekter	er	blitt	drøftet.	Forslag	til		 	
 endringer vil bli en sak for representantskapet i 2011.
•	 Av	andre	saker	kan	nevnes	 
 - arbeidet med årsmeldingen og valg av tema for   
 profilering under messen i trondheim, 
 - et bokprosjekt for å samle inn materiale omkring   
 historier og anekdoter fra pelagisk sektor,
 - samt oppfølging av ordningen med fangstsertifikater  
 som ble innført 1. januar 2010,  
 - og etablering av samarbeid med Vest-Norges   
	 Fiskesalslag	og	Rogaland	Fiskesalgslag	om	felles		 	
 driftssystemer.

I styrets arbeid retter en alt inn på at laget skal stå for en 
effektiv omsetning som sikrer fiskerne 
 - gode og stabile priser, 
 - gode betalingsbetingelser 
 - like muligheter innenfor omsetningssystemene og 
 - god informasjonsflyt og elektroniske tjenester på et  
 høyt nivå.

styret og laget som helhet er opptatt av å legge vekt på 
samfunnsengasjement og -ansvar, slik at ikke lagets 
målsetting eller drift skal komme i konflikt med krav til 
ryddighet og troverdighet. Norges sildesalgslag er 
dessuten i økende grad opptatt av å kunne bidra til å 
gjøre sitt for at norsk fiskerinæring skal fremstå som 
miljøbevisst.

styret er ellers fornøyd med den konstruktive dialogen 
som er blitt ført både med landsiden og norske myndig-
heter i 2010. styret setter seg som mål å sørge for at 
denne dialogen opprettholdes for å sikre en god, felles 
næringsutvikling. styret ser det også som en prioritert 
oppgave å opprettholde konkurransekraften til den 
pelagiske markedsplassen. som redskap for å opprett-
holde lagets funksjoner på en måte som flertallet av 
norske fiskere og samfunnet for øvrig finner tjenlig,  
finner styret salgslagsordningen som den nyttigste form 
for førstehåndsomsetning fellesskapet kan få. Et vel- 
fungerende salgslag også når det gjelder formidling av 
informasjon og elektroniske tjenester, kan kun opprett-
holdes ved å satse på høy standard i utførelsen av lagets 
oppgaver både overfor medlemmer, kjøperne av pelagisk 
råstoff og i forhold til de samfunnsmessige oppgaver laget 
er	satt	til	å	skjøtte.	Lagets	omdømme	er	og	blir	alfa	og	
omega.  

styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere, 
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt  
og konstruktivt samarbeid i 2010.

Bergen, 11. april 2011 
STYRET	I	NORGES	SILDESALGSLAG
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Balanse pr 31. desember

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) NOTE 2010 2009

DRIFTSINNTEKTER

5 746 363 6 809 928 omsetning gjennom laget 2 6 809 928 5 746 363

37 036 43 993 Driftsinntekter 2 49 274 42 693

10 795 11 519 andre inntekter 2 11 409 10 665

47 831 55 512 sum driftsinntekter 2 60 682 53 358

DRIFTSKOSTNADER

26 755 38 573 Lønnskostnad 3 39 055 27 423

2 288 2 179 ordinære avskrivninger driftsmidler 6 2 742 2 801

18 682 18 827 andre driftskostnader 4,5 17 703 19 014

47 725 59 579 sum driftskostnader 59 500 49 238

106 -4 067 Driftsresultat 1 184 4 120

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

893 487 aksjeutbytte 957 1 751

14 229 11 279 renteinntekter 12 556 14 230

2 066 910 renteinntekter konsern 15

1 814 4 685 Gevinst / tap (-) verdipapirer 11 4 685 1 814

13 496 1 504 agio / disagio (-) 1 504 13 496

annen finansinntekt 11

-4 817 -6 208 rentekostnader -6 208 -4 817

20 406 3 272 Verdiendring finansielle omløpsmidler 11 3 272 20 406

-120 rentekostnad konsern

-112 -63 andre finnanskostnader -64 -112

47 975 15 746 Netto finansposter 16 702 46 779

48 082 11 679 ordinært resultat før skattekostnader 17 886 50 899

-13 729 -3 739 skattekostnad ordinært resultat 13 -4 509 -13 798

34 352 7 940 årsresultat 13 377 37 101

OVERFØRINGER

-34 352 -7 940 overføring fra / til (-) annen egenkapital

-34 352 -7 940 Sum overføringer

10 074 avgitt konsernbidrag før skatt til datterselskap - vedrørende 
2007

14 381 avgitt konsernbidrag før skatt til datterselskap

resultatregnskap 2010

20   Regnskap 21   Regnskap

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) NOTE 2010 2009

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

659 435 Utsatt skatt fordel 13 79

659 435 sum immaterielle eiendeler 79

Varige driftsmidler

tomter og bygninger 6 27 084 24 732

3 507 4 242 Driftsløsøre, inventar etc. 6 4 512 3 713

3 507 4 242 sum varige driftsmidler 31 596 28 445

Finansielle anleggsmidler

18 772 18 772 Fordringer	datterselskaper 15

5021 4331 andre fordringer 9 4 331 5 021

23 948 22 935 pensjonsmidler 12 22 935 23 948

51 385 51 385 Investering i datterselskap 7

100 100 Investeringer i tilknyttede selskap 8 100 100

Investering i aksjer og andeler 8 484 484

99 227 97 523 sum finansielle anleggsmidler 27 847 29 553

103 393 102 200 SUM	ANLEGGSMIDLER 59 443 58 077

OMLØPSMIDLER

Fordringer

267 800 251 348 Kundefordringer 10,14 251 519 267 866

793 192 Fordringer	på	konsernselskap	(kunder) 15

4 108 1 176 andre fordringer 1 628 13 083

175 Kortsiktig fordring konsernselskap 15

272 701 252 891 sum fordringer 253 147 280 949

Investeringer

187 652 177 128 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 11 177 128 187 652

187 652 177 128 sum investeringer 177 128 187 652

5 056 4 483 Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 789 5 056

465 409 434 502 SUM	OMLØPSMIDLER 443 064 473 657

568 801 536 701 SUM EIENDELER 502 507 531 734



 

Noter til regnskapNorges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) NOTE 2010 2009

GJELD OG EGENKAPITAL 

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

20 990 20 990 reservefond 20 990 20 990

4 517 4 517 Felleseid	andelskapital 4 517 4 517

158 949 166 899 annen egenkapital 145 124 131 748

184 455 192 396 sum opptjent egenkapital 170 631 157 254

184 455 192 396 sum egenkapital 16 170 631 157 254

GJELD

Avsetning for forpliktelser

8 991 8 932 pensjonsforpliktelser 12 9 427 9 671

50 000 50 000 tapsfond for dekning av egenrisiko 17 50 000 50 000

Utsatt skatt 13 117

58 991 58 932 sum avsetning for forpliktelser 59 544 59 671

Kortsiktig gjeld

210 299 119 882 Gjeld til kredittinstitusjoner 14 120 415 213 927

14 667 2 723 Leverandørgjeld 15 2 650 14 791

41 576 48 335 skyldige offentlige avgifter 48 336 41 576

1 465 3 484 Betalbar skatt 13 4 282 1 465

14 381 14 381 Gjeld til konsernselskaper 15

42 967 96 569 annen kortsiktig gjeld 17 96 651 43 050

325 354 285 373 sum kortsiktig gjeld 272 334 314 809

384 345 344 305 SUM	GJELD 331 878 374 480

568 801 536 701 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 502 507 531 734
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998. regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. 

Konsolideringsprinsipp
Konsernregnskapet omfatter Norges sildesalgslag med 
datterselskaper hvor laget eier direkte eller indirekte mer 
enn 50 prosent. Det er anvendt ensartede regnskaps- 
prinsipper i konsernselskapenes regnskaper. alle vesentlige 
transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i 
konsernet er eliminert. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av  
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler.	Fordringer	som	skal	tilbakebetales	innen	et	år	er	
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt  
til grunn.

anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 
til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid	avskrives	planmessig.	Langsiktig	lån	balanseføres	til	
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld 
oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og 
redegjøres for nedenfor.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden  
i lagets regnskap. Investeringer i tilknyttede selskaper 
vurderes etter egenkapitalmetoden.

Valuta
Bankinnskudd i utenlandsk valuta er bokført til dagskurs 
31.12.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav 
på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt 
med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme 
periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke  
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter 
fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt  
der der er aktuelt.

Andre anleggsaksjer og andeler
anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige 
selskaper og kommandittselskaper, hvor selskapet ikke  
har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. 
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre 
overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som 
annen finansinntekt.

Aksjer, obligasjoner, valutaterminer og kortsiktige 
plasseringer (omløpsmidler)
obligasjoner og kortsiktige plasseringer er bokført til 
laveste verdi av markedsverdi pr 31.12. og kostpris pr 
enkeltposisjon, siden porteføljen ikke er definert som  
en handelsportefølje.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til på-
lydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
regnskapsposten inkluderer kontanter, bankinnskudd og 
andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn 
tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjenings-
profil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt 
til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger 
amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i 
den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons-
forpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). planendringer 
fordeles over gjenværende opptjeningstid. arbeidsgiver- 
avgift er inkludert i tallene.

Skatter
skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige 
resultat før skatt. skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner 
føres mot egenkapitalen. skattekostnaden består av 
betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) 
og endring i netto utsatt skatt samt formueskatt. skatte-
kostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av 
ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. 

Bergen, 11. april 2011

Johannes	Nakken

adm. dir. 

tormod storåsHeine Møgster

styreleder

Kåre Heggebø rune Hovden

Valter rasmussen

Jens	Kristoffersen Eva toril strandRolf	Larsen Johnny	Berfjord Eirin roaldsen

tor arvid storesund

Jan	Erik	Johnsen

Nestleder



 

NOTE 3 LØNNSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

21 949 23 421 Lønn	1) 23 650 22 161

3 117 3 313 Honorar til styret og utvalg 1) 3 408 3 280

11 493 5 460 pensjon 5 592 11 786

-16 031 Effekt av endring i pensjonsavtale (jfr note 12) -16 031

4 741 4 803 Folketrygdavgift 4 817 4 741

1 486 1 576 andre ytelser 1 588 1 486

26 755 3 873  Sum 39 055 27 423

40 41 Gjennomsnittlig antall årsverk 41 40

1) Konsulentkostnader på henholdsvis kr 139 000 i 2009 og kr 450 000 i 2010 er reklassifisert til fremmedytelser  
(andre driftskostnader)

Ytelser til ledende personer i selskapet (1 000 kr) adm direktør styret

Lønn 1 241

pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 823

annen godtgjørelse 16 1 713

Lån	og	sikkerhetsstillelse	til	ledende	personer,	aksjeeiere,	ansatte,	m.v.	(1000	kr)

Lån	og	sikkerhetsstillelse	til	fordel	for: Lån sikkerhetsstillelse

ansatte i morselskap 3 531

ansatte i konsernet 3 531

Honorar til revisor (1 000 kr) Mor Konsern

Lovpålagt	revisjon 475 527

annen bistand 191 240

skatterådgivning 48

Sum 666 815

NOTE 4 TRANSAKSJONER MED FAGLAG

Norges Sildesalgslag

2009 2010 (1 000 kr)

510 526 Norges	Fiskerlags	velferdsstasjoner

120 127 Kjøp	av	tjenester	fra	Norges	Fiskarlag

222 132 profilering gjennom faglag

10 10 annonsering hos faglag

862 795

NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER

Norges	Sildesalgslag	forestår	førstehåndsomsetning	av	pelagisk	fisk.	Lagsavgiften	er	en	fast	prosent	av	omsetningen.

Driftsinntekter

Norges Sildesalgslag

2009 2010 (1 000 kr)

5 746 363 6 809 928  regnskapsmessig omsatt

-5 709 327 -6 765 935  avregnet fisker

37 036 43 993  Lagsavgift

Andre inntekter

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

9 839 9 596  Inndekning av kontrollkostnader 1) 9 596 9 839

956 1 923  Diverse inntekter 1 813 826

10 795 11 519  Sum 11 409 10 665

1) Kontrollkostnader er ført som ordinære driftskostnader og dekket inn gjennom inntrukne midler, som tilsvarende inngår 
i posten andre driftsinntekter. 

Konsern

Konsernets driftsinntekter for 2010 kan spesifiseres på geografisk område som følger:

Konsern (1 000 kr) 2010 2009

Lagsavgift	Norges	Sildesalgslag

  - Norge 38 714 31 110

  - andre land 5 279 5 926

andre inntekter Norge 16 689 16 322

Sum 60 682 53 358
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Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto  
i balansen.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige 
overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet 

(finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler, 
og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse 
under langsiktig gjeld til nåverdi av betalingene. Drifts-
midlet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres 
med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.  
For	operasjonelle	leieavtaler	kostnadsføres	leien	løpende.



 

NOTE 7 DATTERSELSKAPER

(1 000 kr)

Firma Forretn.-kontor
Stemme- og 

eierandel
Ansk.-tidspunkt Bokført verdi Resultat 2009

Egenkapital 
31.12.10

sildinvest as Bergen 100,00 % 1. jan. 1989 51 385 5 438 42 780

aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag .

NOTE 8 AKSJER OG ANDELER I TILKNyTTEDE SELSKAP / ANDRE FORETAK

Norges Sildesalgslag

(1 000 kr) Eierandel Ansk.kost. Bokført

Anleggsmidler:

Catch	Certificate	SA 40 % 100 100

Konsern

(1 000 kr) Eierandel Ansk.kost. Bokført

Anleggsmidler:

Investering i tilknyttet selskap:

Catch	Certificate	SA 40 % 100 100

Investering i aksjer og andeler:

Skude	Fryseri	A/S 20 % 1 000 10

seagarden asa 340 340

andre aksjeandeler 134 134

Sum 1 474 484

NOTE 9 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT åR 

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010  (1 000 kr) 2010 2009

4 347 3 531 andre fordringer 1) 3 531 4 347

18 772 18 772 Fordring	datterselskap	2)

23 119 22 303 Sum 3 531 4 347

1)	Lån	ansatte	inkluderer	avdrag	som	forfaller	i	2011,	0,6	mill	kr.	 
2)	Lånet	løper	p.t.	uten	avtale	om	nedbetaling.	Det	er	ikke	stillet	sikkerhet	for	lånet.

NOTE 10 KUNDEFORDRINGER

Fordringene	er	vurdert	til	pålydende	etter	fradrag	for	avsetning	til	forventet	tap	med	2	mill	kr	i	Norges	Sildesalgslag,	 
og med 2,06 mill i konsernet. 

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag

2009 2010 (1 000 kr)

230 	Fiskernes	ulykkeskasse

5 226 5 134  Diett-, reise- og møtekostnader

7 891 8 038  Diverse drifts- og adm.kostnader

1 910 2 131 	Fremmedytelser

2 509 1 987  Markedsføring og informasjon

1 146 1 307  Diverse støttetiltak

18 682 18 827  Sum

NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER

Norges Sildesalgslag

(1 000 kr) Driftsløsøre, inventar etc

opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 19 332

tilgang i året 2 979

avgang ved salg/utrangering (anskaffelseskost)

anskaffelseskost 31.12. 22 311

akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 15 825

avgang akkumulerte avskrivninger

årets ordinære avskrivning 1) 2 244

akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 18 069

Bokført verdi pr 31.12. 4 242

Økonomisk levetid 4 - 7 år

avskrivningsplan Lineær

Konsern

(1 000 kr) Bygninger og tomter Driftsløsøre, inventar etc Kunst Sum

opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 55 808 19 400 206 75 414

tilgang i året 2 893 3 065 5 958 

avgang i året til anskaffelseskost

anskaffelseskost 31.12. 58 701 22 465 206 81 372

akk. av- og nedskrivninger pr 1.1. 31 076 15 893 46 969

avgang akkumulerte avskrivninger

årets avskrivninger 1) 542 2 265 2807

akk. av- og nedskrivninger pr 31.12. 31 618 18 158 49 776

Bokført verdi pr 31.12. 27 084 4 306 206 31 596

Økonomisk levetid 0 - 33 år 4 - 7 år

avskrivningsplan Lineær Lineær Ingen avskr.

1)	Avskrivninger	knyttet	til	hjemme-PC	ordning	TNOK	65,	inngår	i	regnskapet	i	posten	”Andre	driftskostnader”.
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Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

545 483 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 483 545

529 484 rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 484 529

-1 814 resultatført planendring -1 814

196 959 resultatførte estimatavvik 1 143 489

1 270 112 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 296 1 563

151 135 periodisert arbeidsgiveravgift 136 151

1 421 248 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 432 1 714

10 825 11 366 Beregn.	pensjonsforpl.	AFP	og	udekkede	ordninger 11 861 11 505

-3 360 -3 996 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik -3 996 -3 360

1 526 1 561 periodisert arb. giveravgift 1 561 1 526

8 991 8 932 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. 9 427 9 671

Økonomiske forutsetninger

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

5,40 % 4,60 % Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 %

4,00 % 3,75 % Forventet	lønnsregulering/G-regulering 3,75 % 4,00 %

2,50 % 2,00 % Forventet	pensjonsregulering 2,00 % 2,50 %

5,60 % 5,40 % Forventet	avkastning	på	fondsmidler 5,60 % 5,60 %

0-8 % 0-8 % Frivillig	avgang	medlemmer	over/under	40	år 0-8 % 0-8 %

30,0 % 30,0 % Uttakstilbøyelighet	AFP 30,0 % 30,0 %

som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger.  
I	2010	er	det	vedtatt	endringer	i	AFP-ordningen	og	den	gamle	ordningen	er	lukket.	Dette	innebærer	at	forpliktelsen	pr.	
31.12	kun	omfatter	de	pensjonister	som	har	tatt	ut	AFP	pr	31.12.2010.	
årets pensjonskostnad er redusert med MNoK 1,8 pga denne endringen.  
 
Det er i 2009, etter forhandlinger med de ansatte, foretatt endringer i avtalt regulering av løpende pensjon 
fra G-regulering til KpI regulering. Dette medfører en reduksjon i selskapets brutto pensjonsforpliktelse.
Konsekvens av endring i avtalen fremkommer etter aktuarberegning som ”resultatført planendring”, jfr note 3.

NOTE 11 FINANSPOSTER

Verdipapirportefølje 31.12.2010

Norges Sildesalgslag   

(1 000 kr)
Kostpris 
31.12.10

Bokført  verdi
31.12.10

Kostpris
31.12.09

Bokført verdig
31.12.09

Norske rentebærende plasseringer 76 063 71 746 78 683 71 237

Utenlandske rentebærende plasseringer 18 408 12 441 25 783 20 059

Norske aksjerelaterte plasseringer 55 674 49 388 61 584 53 707

Utenlandske aksjerelaterte plasseringer 46 827 43 553 47 483 42 650

Sum 196 972 177 128 213 533 187 652

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr 1.1. utgjorde 16,4 mill kr, er ved årets slutt økt til 28,7 mill kr.

NOTE 12 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Laget	og	konsernet	har	foretakspensjonsordning	i	livforsikringsselskap	for	sine	ansatte.	Pensjonsordningen	tilfredsstiller	
reglene	i	Lov	om	Obligatorisk	Tjenestepensjon.	Ordningen	gir	rett	til	fremtidige	definerte	ytelser.	Disse	er	i	hovedsak	
avhengig	av	antall	opptjeningsår,	lønnsnivå	ved	oppnådd	pensjonsalder	og	størrelsen	på	ytelsene	fra	folketrygden.	Full	
alderspensjon utgjør tilnærmet 70 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen er tilknyttet uføre-, 
ektefelle- og barnepensjon. pensjonsalderen er 67 år. Denne ordningen er sikret. 

Laget	har	også	førtid-	og	toppensjonsavtale	(lønn	over	12G)	med	adm.dir.	Denne	ordningen	er	ikke	sikret,	men	finansieres	
over selskapets drift. 

Laget	er	tilsluttet	ordningen	om	Avtalefestet	Førtidpensjon	(AFP)	fra	62	år	til	67	år.	I	tillegg	ytes	det	gavepensjon	til	AFP	
pensjonistene. Denne ordningen er også usikret og finansieres over driften. 

Ved avvikling av silfas as overtok sildinvest as forpliktelse knyttet til 6 tidligere silfas ansatte som finansieres over driften.

Lagets	pensjonsordninger	omfatter	99	personer	samt	6	tidligere	ansatte	i	Silfas.

Nedenfor vises fordeling av pensjonsmidler/forpliktelser på kollektive og usikrede ordninger:

Kollektiv pensjonsordning

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

2 588 2 468 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 468 2 588

5 071 4 535 rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4 535 5 071

7 309 2 064 resultatførte estimatavvik 2 064 7 309

-16 031 resultatført planendring -16 031

359 504 administrasjonskostnader 504 359

-4 670 -4 337 avkastning på pensjonsmidler -4 337 -4 670

-5 374 5 234 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 5 234 -5 374 

421 376 periodisert arbeidsgiveravgift 376 421

-4 953 5 610 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 5 610 -4 953

-86 522 -94 652 Beregnede pensjonsforpliktelser -94 652 -86 522

77 531 78 915 pensjonsmidler (til markedsverdi) 78 915 77 531

-1 268 -2 219 abeidsgiveravgift -2 219 -1 268

34 206 40 891 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 40 891 34 206

23 948 22 935 Netto pensjonsmidler 22 935 23 947
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NOTE 14 PANTSTILLELSER

Laget	har	stilt	verdipapirer	og	kundefordringer	som	pant	for	en	trekkrettighet	på	MNOK	7500.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør:

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

267 800 251 348 Kundefordringer 251 519 267 866

187 652 177 128 Verdipapirer 177 128 187 652

455 452 428 476 Totalt 428 647 455 518

NOTE 15 MELLOMVæRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Norges Sildesalgslag

2009 2010 (1 000 kr)

793 192 Kundefordringer

-12 -73 Leverandørgjeld

175 Kortsiktig fordring datterselskaper

18 772 18 772 Fordringer	datterselskaper	*)

-14 381 -14 381 Kortsiktig gjeld (konsernbidrag)

*)	Posten	vedrører	lån	til	Sildinvest	AS	som	er	avdragsfritt	og	renteberegnes	med	12	måneders	NIBOR	+	1,8%.		Lånet	løper	p.t	uten	avtale	om	nedbetaling.

NOTE 16 EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag   Konsern

(1 000 kr) Reservefond
Felleseid 

andelskapital
Annen  

egenkapital
Sum 

egenkapital
Total 

egenkapital

Egenkapital 1.1. 20 990 4 517 158 949 184 455 157 254

årets endring i egenkapital:

årets resultat (disponert) 7 940 7 940 13 378

Egenkapital 31.12. 20 990 4 517 166 889 192 396 170 631

NOTE 17 TAPSFOND FOR DEKNING AV EGENRISIKO

Fiskeri-	og	Kystdepartementet	har	gitt	Norges	Sildesalgslag	tillatelse	til	å	anvende	inntil	MNOK	50	av	inndratte	midler	til	 
et tapsfond for dekning av lagets egenrisiko ved oppgjør for salg i første hånd dersom kjøper ikke er i stand til å gjøre opp 
for seg. Departementet anser midlene for disponert når de er avsatt til fondet, men at midlene blir tilbakeført til inndratte 
midler dersom laget på et senere tidspunkt finner det riktig å redusere fondets størrelse.

Når det gjelder øvrige inndratte midler fremkommer disse under ”annen kortsiktig gjeld”. 

NOTE 13 SKATTEKOSTNAD

årets skattekostnad fremkommer slik:

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010  (1 000 kr) 2010 2009

555 656 Betalbar formuesskatt 656 555

-124 30 Endring betalbar skatt tidligere år 30 -124

4 936 2 828 Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.bidrag 3 626 4 936

8 361 224 Endring i utsatt skatt 196 11 251

Korreksjon vedrørende ligning 2007 -2 821

13 729 3 739 Skatt på ordinært resultat 4 509 13 798

Betalbar skatt i balansen består av:

Norges Sildesalgslag

2009 2010 (1 000 kr)

4 937 2 828 Inntektsskatt 

-4 027 skatteeffekt av konsernbidrag 

555 656 Formuesskatt	

1 465 3 484 Betalbar skatt

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

Norges Sildesalgslag Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

-2 393 -2 437 Driftsmidler -7 764 -9 444

-1 920 -2 000 Fordringer -2 026 -1 933

-13 213 -11 292 Verdipapirer -11 292 -13 213

pensjonsforpliktelser -495 -680

Ubenyttet godtgjørelse -355

218 174 Gevinst og tapskonto 2 671 3 339

14 956 14 003 pensjonsmidler 14 003 14 956

-2 352 -1 552 Sum -4 903 -7 330

-660 -435 Netto utsatt skatt forpliktelse (-utsatt skatt fordel) -1 373 -2 052

Ikke balanseført utsatt skattefordel 1 490 1 974

-660 -435 Netto utsatt skatt forpliktelse (-utsatt skatt fordel) 117 -79
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revisjonsberetning for 2010Kontantstrømoppstilling

Norges Sildesalgslag  Konsern

2009 2010 (1 000 kr) 2010 2009

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

48 082 11 679 ordinært resultat før skattekostnad 17 886 50 899

1 358 1 495 periodens betalte skatt 1 495 1 358

2 351 2 244 ordinære avskrivninger 2 807 2 864

-10 694 945 pensjonskostnad uten kontanteffekt 769 -10 729

-20 406 -3 272 Effekt av kursendring markedsbaserte aksjer og obligasjon -3 272 -20 453

tap / gevinst ved salg av anleggsmidler 0

Endring i vare 0

14 531  17 053 Endring i kundefordringer 16 347 14 504

-1 232 -11 944 Endring i  leverandørgjeld -12 141 -602

932 10 524 Endring i verdipapirbeholdning 10 524 932

-44 296 64 090 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 72 789 -43 468

-9 374 92 823 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 107 204 -4 695

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-2 033 -2 979 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -5 958 -5 562

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler

100 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 100

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler

-1 933 -2 979 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 958 -5 462

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Netto endring i langsiktig gjeld

8 910 -90 417 Netto endring i kassekreditt -93 512 7 760

8 910 -90 417 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -93 512 7 760

-2 397 -573 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 7 734 -2 397

7 453 5 056 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 1.1. 5 055 7 452

5 056 4 483 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 12 789 5 055
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Kontroll- og fullmaktsnemndas beretning 2010

 

revisjonsberetning for 2010
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7	017	UNIKE	BRUKERE	PÅ	www.SILDELAGET.NO	30.	NOVEMBER	2010:
= 1 unik bruker

all den viktige informasjonen samlet på én nettportal 

7	000	brukere	er	innom	www.sildelaget.no	på	hektiske	dager	for	å	sjekke	innmeldinger,	kvoter	og	
nyheter. Det gjør sildelaget.no til en av de viktigste og mest brukte portalene i norsk fiskerinæring. 

auksjonsprisen på sild  
er nede i 2,90 for kiloen.
olagutt vurderer å  
vente med resten av  
kvoten til neste sesong

oppdatert informasjon er alfa og omega 
for olagutt og alle de andre båtene. Det er 
værmeldinger, reguleringsmeldinger og fangst-
kart. Det er meldinger om hvordan auksjons-
prisene er, og om hvordan de blir framover. 
Hvordan markedet er, hva kvotene blir til neste 
år, og hvilke konsekvenser det får for årets fiske. 
sildelaget.no gir all denne informasjonen. så blir 
det opp til hver enkelt båt å bestemme: Hvor skal 
vi gå? skal vi fiske nå eller skal vi vente på bedre 
priser? 



driftsmelding

salgsutvalget

omsetningssituasjonen

 Konsumsektoren

 Mel- og oljesektoren

De enkelte fiskeslag

 Nvg-sild

 Nordsjøsild

 Makrell

 Hestmakrell

	 Lodde	–	Barentshavet

	 Lodde	–	Jan	Mayen

 Kolmule

 tobis

 Øyepål

 Havbrisling

 Kystbrisling

Kontroll

ressursoversikt 2010



salgsutvalget for konsumråstoff avholdt til sammen 10 
telefonmøter og ett fysisk møte i 2010.

salgsutvalget for mel-, olje- og fôrråstoff avholdt ett 
telefonmøte i 2010 før det nye salgsutvalget ble realisert. 
Det meste av rammebetingelsene for omsetningen blir 
bestemt gjennom de årlige drøftingene med kjøpersiden. 
Justeringene	av	minstepriser	gjennom	året	følger	en	mal	
som ikke krever egne møter i salgsutvalget, men utvalget 
blir orientert før prisjusteringer blir gjennomført.

I de siste års forhandlinger med kjøpersiden har hoved-
fokus fra lagets side vært å få til omsetning av alle 
fiskeslag etter den modellen som benyttes for kolmule, 
altså at pris oppnådd i auksjonen ikke skal etterreguleres 
for analyser av fett- og tørrstoffnivå. så langt har ikke 
partene kunne enes om endring til nevnte modell. 

I de siste år har Norges sildesalgslag ønsket å legge til 
rette for at råstoff til mel/olje også skal kunne kjøpes 
gjennom konsumauksjonen på de betingelser som gjelder 
der, dette er så langt blitt avvist fra kjøpersiden. Drøft-
ingene som det nye salgsutvalget gjennomførte i desem-
ber 2010, om avtale for 2011, gav et resultat som i det 
store og hele er en videreføring av avtalen fra 2010.

Gjennom 2010 økte markedsprisene som ligger til grunn 
for minsteprisene med 9 % for fiskemel og 58 % for 
fiskeolje.

Gjennomsnittsprisen for alt råstoff omsatt til fiskemel og 
fiskeolje økte fra kr 1,33 pr kg i 2009 til kr 1,82 pr kg 
2010 (+38 %).

Mel-/oljeomsetningen gjennom året gikk stort sett 
tilfredsstillende, i den sammenheng vises det til nærmere 
orientering om råstoff til mel/olje i driftsmeldingen under 
omtalen av de enkelte fiskeri. 

Nss og King oscar var enige om følgende priser på 
brisling til hermetikk for 2010-sesongen; NoK 5,45 pr kg 
(avhentet ved lås) og NoK 6,95 pr kg ved levering direkte 
til anlegg, mot tilsvarende NoK 5,30 pr kg og NoK 6,80  
i  2009. salgsutvalget for hermetikkråstoff avholdt ingen 
møter i 2010. 

I perioden 4. juni og frem til 31. desember 2010 ble det 
totalt avviklet 7 fysiske møter i det nye salgsutvalget 
hvorav kun et medlem deltok under prisdrøftingene 
mellom King oscar og Norges sildesalgslag den 16. juni.  
I tillegg ble det avholdt 5 telefonmøter. totalt behandlet 
det nye salgsutvalget 52 saker i sitt første virkeår.

Med bakgrunn i en forutgående prosess ble de tre 
salgsutvalgene; salgsutvalget for konsumråstoff, salgs-
utvalget for hermetikkråstoff og salgsutvalget for mel-, 
olje- og forråstoff erstattet av et nytt salgsutvalg med 
virkning fra 4. juni 2010.

salgsutvalget gjennomfører sitt arbeid innenfor det 
ansvarsområdet som er nedfelt i instruks fra lagets styre. 

De viktigste områder er:

•	 gjennomføre	prisdrøftelser	og	fastsette	førstehånds-	
 priser for de råstoffslag som laget omsetter
•	 fastsette	avregningsregler	og	utarbeide	omsetnings-	
 bestemmelser for de enkelte fiskerier
•	 fastsette	aktuelle	omsetningsreguleringer
•	 disponere	inntrukne	midler	og	bevilgede	støttemidler		
 (føringstilskudd)
•	 gjøre	fremlegg	for	styret	med	forslag	om	eventuelle		
 nødvendige endringer i lagets forretningsregler
•	 behandle	reklamasjonssaker	

Minsteprisene på sild til konsum, som ble gjort gjeldende 
fra 1. juli 2009 ble videreført ved inngangen til 2010. 
Likedan	ble	minsteprisene	på	makrell	til	konsum	som	 
ble gjort gjeldende 30. juni 2008 videreført inn i 2010.

som foran 2009-sesongen ble det også fremfor 
2010-sesongen en langdryg affære å få på plass det 
endelige rammeverket for omsetning av lodde til konsum. 
Minsteprisen, som ble satt til NoK 1,80 pr kg for alle 
konsumanvendelser, ble kjøper- og fiskersiden enige om 
på et møte den 10. desember 2009, men et omforent 
avviksreglement tok imidlertid tid å komme til enighet om. 
Den 10. februar ble imidlertid kjørereglene for loddefiske 
til konsum i 2010 kunngjort.

Minsteprisene på sild gjaldt frem til torsdag 30. april.  
Med virkning fra 1. mai ble kjøpersiden og Norges 
sildesalgslag enig om å innføre en samfengt minstepris  
for nordsjøsild til konsum på NoK 3,75 pr kg, mens 
minsteprisene for sild som gjaldt for første tertial 2010  
ble videreført for NVG-sild.  

Handicapet på Danmark, på 0,15 pr kg, stod uforandret 
gjennom 2010. 

prisdrøftingene for makrell fremfor høsten 2010 fant sted 
i Bergen 5. juli. Drøftingene ble avtalt på et møte mellom 
kjøper- og fiskersiden på Gardermoen torsdag 1. juli med 
formål å sondere mulighetene for å nå frem til en felles 
forståelse vedrørende betalingsbetingelser og bud utenfor 
utbudsområde. Med bakgrunn i at partene kom frem til 

omforente løsninger på de nevnte områder ble det avtalt 
å møtes til prisdrøftinger for makrell mandag 5. juli 2010  
i Bergen. Makrelldrøftingene resulterte i nye og omforente 
minstepriser som ble gjort gjeldende med virkning fra  
1. august.

Med virkning fra mandag 27. september 2010 ble det 
innført nye minstepriser for både nordsjøsild og NVG-sild. 
prisene ble avtalt på et møte i Bergen 23. september.  
på nevnte møte ble det også enighet om at det skulle 
gjelde en minstepris for hestmakrell til konsum på  
NoK 3,00 pr kg med virkning fra 27. september.

som vinteren 2009 ble også vintersesongen 2010 relativt 
utfordrende omsetningsmessig både i forhold til NVG-sild 
og lodde. I et rundskriv som ble kunngjort 18. desember 
2009 ble det informert om at ventetid primært ville bli 
nyttet som virkemiddel ved avtaksvansker i fisket etter 
NVG-sild. I NVG-sildfisket ble det med virkning fra  
13. januar innført ventetidsregulering og denne stod frem 
til 25. februar. I løpet av denne perioden ble ventetiden 
justert flere ganger i tillegg til at ventetidsreguleringen  
var midlertidig opphevet. Ventetidsreguleringen fungerte 
rimelig godt, men det var reaksjoner på at større laster 
ikke ble underlagt lengre ventetid enn hva som var tilfellet. 
Høstfisket foregikk uten inngripen fra Norges sildesalgslag 
sin side.
 
Loddefisket	i	Barentshavet	ble	åpnet	2.	februar	i	2010	 
(26. januar i 2009). De første fangstene kom imidlertid 
først	den	12.	februar	(27.	januar	i	2009).	Fisket	foregikk	
med tiltakende intensitet og med virkning fra 23. februar 
ble det innført utseilings-/tørnregulering for levering på 
strekningen træna og nordover. 1. mars kunngjør 
kjøpersiden	kjøpestopp	fra	2.	–	4.	mars	med	mulighet	 
for ytterlig forlengelse. Bakgrunnen for stoppen var at 
kjøpersiden ønsket at det måtte kunne gis dispensasjon 
fra det eksisterende omsetningsregelverket dersom 
kjøpere i reguleringsområdet stod uten råstoff. Den  
3. mars ble saken drøftet i et salgsutvalgstelefonmøte 
med det resultat at det kom på plass en ordning som 
ivaretok industriens behov innenfor den eksisterende 
reguleringen.

salgsutvalget for konsumråstoff og salgsutvalget for  
mel-, olje- og forråstoff fattet vedtak om disponering  
av inntrukne midler, fra 2008 og 2009, våren 2010. 

I samsvar med instruks fra styret ble det videre gjort vedtak 
om retningslinjer for disponering av midler avsatt til føring 
av 1) sild til konsum- og mel-/oljeanvendelse og 2) låssatt 
makrell/hestmakrell og krokfanget makrell til produksjons-
anvendelse og 3) lodde til mel-/oljeanvendelse i 2010. 

salgsutvalget
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snittsprisen økte fra NoK 1,99 pr kg i 2009 til NoK 2,18 
pr kg i 2010.  

Verdien av kystbrisling var uforandret fra 2009 til 2010 
med NoK 18,3 mill. omsatt kvantum var også uforandret 
med 3.500 t begge årene. 

For	utenlandske fiskere gikk verdien av konsum- 
omsetningen ned med NoK 158 mill fra NoK 892 mill i 
2009 til NoK 734 mill i 2010. omsatt kvantum gikk ned 
fra 147.000 t til 127.000 t. Verdireduksjonen skyldes først 
og fremst reduserte leveranser av makrell, se tabell. 
Utenlandske fartøyer oppnådde samme gjennomsnittspris 
på makrell i 2009 og 2010 med NoK 8,55 pr kg.

Verdien av omsatt kvantum fra utenlandske fartøyer 
utgjorde totalt 12,4 % av lagets omsetningsverdi til 
konsum i 2010, mot 17,4 % i 2009. 

Omsatt kvantum og verdi av makrell til konsum i femårsperioden 
2006 - 2010 - utenlandske fartøyer

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvantum  
(i 1000 tonn)

39 46 51 84 60

Verdi 
(NoK mrd)

0,40 0,36 0,52 0,71 0,51

Mel- og oljesektoren

Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2010 NoK 
0,89 mrd mot NoK 0,61 mrd i 2009. Dette tilsvarer en 
økning på 47 %. Både økte priser og økt kvantum trekker 
opp. I gjennomsnitt er prisene opp med 37 %, mens  
kvantumet er opp med 7 %. Gjennomsnittsprisen for 
levering til mel-/oljeanvendelse gikk opp fra NoK 1,33 pr 
kg i 2009 til NoK 1,82 pr kg i 2010, mens omsatt 
kvantum gikk opp fra 456.000 t i 2009 til 489.000 t i 
2010.

av totalomsetningen til Nss i 2010 stod mel- og olje-
sektoren for 13,1 % av omsatt verdi (10,5 % i 2009)  
og 24,6 % av omsatt kvantum (22,8 % i 2009).

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje i syvårs- 
perioden 2004 - 2010

år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kvantum  
(i 1000 tonn)

1.128 780 762 798 598 456 489

Verdi 
(NoK mrd)

0,93 0,58 0,99 1,27 0,65 0,61 0,89

Gj.snittspris  
pr kg

0,83 0,74 1,30 1,59 1,09 1,33 1,82

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere 
gikk opp med nærmere NoK 250 mill fra NoK 545 mill i 
2009	til	NOK	795	mill	i	2010.	Levert	kvantum	fra	norske	
fiskere gikk opp med 21.000 t, fra 416.000 t i 2009 til 
437.000 t i 2010.  

Norske fiskere leverte totalt 371.000 t til norske anlegg  
og 66.000 t til utenlandske anlegg i 2010. I 2009 ble det 
levert 363.000 t til norske anlegg og 54.000 t til utlandet. 
Verdien av norske fartøyers mel-/oljelandinger i Norge gikk 
opp med NoK 200 mill sammenlignet med 2009, mens 
tilsvarende verdi for landinger i utlandet gikk opp med 
NoK 47 mill. De viktigste fiskeslagene for mel-/oljeanven-
delse i 2010 var kolmule med 119.000 t, NVG-sild med 
88.000 t, tobis med 78.000 t, lodde med 68.000 t og 
øyepål med 66.000 t.

For	utenlandske fiskere gikk verdien av mel-/olje- 
landinger omsatt gjennom Norges sildesalgslag opp  
med NoK 39 mill, fra NoK 59 mill i 2009 til NoK 98 mill  
i	2010.	Leveransene	gikk	opp	med	11.000	t,	fra	40.000	t	 
i 2009 til 51.000 t i 2010. Verdien av de utenlandske 
landingene til mel/olje utgjorde 11,0 % av lagets  
omsetningsverdi til mel/olje i 2010, mot 9,7 % i 2009. 

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje for uten- 
landske fartøy i syvårsperioden 2004 - 2010

år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kvantum  
(i 1000 tonn)

61 5 28 56 31 40 51

Verdi 
(NoK mrd)

52 5 39 88 35 59 98

Lagets	samlede	omsetningsverdi	i	2010	ble	NOK	6,79	mrd,	
mot NoK 5,75 mrd i 2009. 

Omsatt kvantum og verdi gjennom Norges Sildesalgslag i 
femårsperioden 2006 - 2010

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvantum  
(i 1000 tonn)

1.645 1.835 1.900 2.004 1.986

Verdi 
(NoK mrd)

4,82 4,96 5,79 5,75 6,79

Konsumsektoren 

Verdien av lagets omsetning til konsum (inkludert sjøl-
produksjon) var i 2010 på NoK 5,90 mrd, mot NoK 5,14 
mrd i 2009. omsatt kvantum gikk ned med 51.000 t, fra 
1.548.000 t i 2009 til 1.497.000 t i 2010. I gjennomsnitt 
ble det oppnådd NoK 3,94 pr kg til konsum i 2010 mot 
NoK 3,32 pr kg i 2009. En prisoppgang tilsvarende 19 %. 

Omsatt kvantum og verdi til konsum i femårsperioden 2006 - 
2010

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvantum  
(i 1000 tonn)

883 1.036 1.302 1.548 1.497

Verdi 
(NoK mrd)

3,83 3,69 5,14 5,14 5,90

For	norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til 
konsum opp med NoK 0,91 mrd, fra NoK 4,25 mrd i 
2009 til NoK 5,16 mrd i 2010. En økning på 21,5 %. 
omsatt kvantum gikk ned med 31.000 t, fra 1.401.000 t  
i 2009 til 1.370.000 t i 2010. til tross for kvantums 
nedgang ble omsetningsverdien vesentlig høyere i 2010 
enn i 2009. Dette skyldes først og fremst en økning på 
112.500 t makrell sammenlignet med 2009. Med uforan-
dret pris på makrell fra 2009 til 2010 bidro denne 
kvantumsøkningen isolert til omsetningsoppgang på vel 
NoK 900 mill.    

For	NVG-sild	gikk	gjennomsnittsprisen	(inkludert	sjøl-
produksjon) for norske fartøyers leveranser opp med 19 
%, fra NoK 2,53 pr kg i 2009 til NoK 3,01 pr kg i 2010. 
Leveransene	til	konsum	gikk	ned	med	162.000	t	til	
788.000 t i 2010. samlet resulterte dette i en verdi- 
reduksjon for NVG-sild på NoK 28 mill, fra NoK 2,405 
mrd i 2009 til NoK 2,377 mrd i 2010. Norges NVG-sild 
kvote var i 2010 på 894.630 t mot 1.002.230 t i 2009. 
Den disponible kvoten for norske fartøyer i 2010 var 
videre avhengig av ordningen med kvotefleksibilitet,  
se avsnittet om regulering under NVG-sild. 

For	sild	sør	for	62°N	(nordsjøsild)	gikk	omsetningsverdien	
opp med NoK 38 mill, fra NoK 178 mill i 2009 til NoK 216 
mill i 2010. årsaken til økningen er økt pris. Gjennomsnitts-
prisen økte fra NoK 3,78 pr kg i 2009 til NoK 4,70 pr kg i 
2010.	Leveransene	til	konsum	gikk	ned	med	1.000	t	til	
46.000 t i 2010. Norsk disponibel nordsjøsildkvote gikk 
ned fra 53.400 t i 2009 til 50.955 t i 2010.

For	makrell	gikk	omsetningsverdien	opp	med	NOK	904	
mill, fra NoK 0,975 mrd i 2009 til NoK 1,879 mrd i 2010. 
Mens prisene var uforandret fra 2009 til 2010 med NoK 
8,05 pr kg begge år, gikk kvantumet opp med 93 % fra 
121.000 t i 2009 til 234.000 t i 2010. Norsk disponibel 
kvote gikk i utgangspunktet ned fra 190.802 t i 2000 til 
180.424 t i 2010. Men som følge av at norske myndig-
heter gav adgang til å fiske et ufisket 2009-kvantum på 
nærmere 70.000 t i 2010 kunne norske fartøyer fiske 
nærmere 250.000 t i 2010. som i 2009 ble det norske 
makrellfisket i EU-sonen også stoppet i 2010, nærmere 
bestemt den 18. oktober. av denne grunn ble det stående 
igjen et kvantum i størrelsesorden 16.000 t av norsk 
disponibel kvote for 2010. Dette forklarer avviket mellom 
norsk disponibel kvote og konsumleveransene i 2010. 

Mens det i 2009 ble levert 72.000 t hestmakrell til 
konsum, ble kvantumet i 2010 12.000 t. til tross for at 
gjennomsnittprisen gikk opp fra NoK 3,90 pr kg i 2009  
til NoK 5,84 pr kg i 2009, resulterte den store kvantum-
reduksjonen i at omsetningsverdien av hestmakrellfisket 
gikk ned med 210 mill, fra totalt NoK 279 mill i 2009 til 
NoK 69 mill i 2010.  

som i 2009 ble det også åpnet for et kommersielt 
loddefiske i Barentshavet i 2010. totalt ble det levert 
195.000 t til konsum mot 157.000 t i 2009. I gjennom-
snitt ble det oppnådd NoK 2,11 pr kg i 2010 mot NoK 
1,94 pr kg i 2009. Norsk disponibel kvote var på 245.000 t 
i 2010 mot 233.000 t i 2009. omsetningsverdien av 
konsumleveransene økte med NoK 108 mill fra NoK 305 
mill i 2009 til NoK 413 mill i 2010.   

Etter at det ikke ble åpnet for loddefiske i havområdene 
ved	Island,	Grønland	og	Jan	Mayen	i	2009,	ble	det	gitt	
adgang for norske fartøyer til å fiske inntil 28.431 t 
vinteren 2010. Denne kvoten ble tilnærmelsesvis opp-
fisket. totalt ble det levert 15.000 tonn til konsum til en 
gjennomsnittspris på NoK 1,87 pr kg.
 
Utviklingen i retning av økte kolmuleleveranser til konsum 
fortsatte i 2010. totalt ble det levert 75.000 t til en samlet 
verdi på NoK 163 mill, mens tilsvarende tall for 2009 var 
49.000 t til en samlet verdi på NoK 88 mill. Gjennom-

omsetningen
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Fisket

Ringnot
Fisket	foregikk	i	første	del	av	vintersesongen	utenfor	
Vesterålen/Lofoten.	Fra	månedsskiftet	januar/februar	
foregikk fisket sørover kysten, mens silden var underveis 
til Møre. Vinterfisket fortsatte frem til midten av februar,  
i	hovedsak	i	områdene	mellom	62°N	og	Grip/Smøla.

Høstsesongen kom i gang i andre halvdel av september 
og fisket foregikk på felt opptil 200 n.mil nordvest av 
Vesterålen.	Fisket	pågikk	tilnærmelsesvis	uten	opphold	
med varierende intensitet og ukefangster frem til  
begynnelsen av desember.  siste innmelding kom  
den 6. desember. 

totalt fisket ringnot 446.400 t, hvorav 437.600 t gikk til 
konsum.  

Trål 
Vinterfisket foregikk i januar og februar, mens høstfisket 
kom i gang i begynnelsen av oktober og pågikk frem til 
11. desember. Mens vinterfisket fulgte sildas vandring 
sørover langs kysten, foregikk høstfisket nordvest av 
Vesterålen	og	senere	vest	av	Vesterålen/Lofoten.	

totalt fisket trål 88.200 t, hvorav 54.000 t gikk til konsum. 

Kyst
Vinterfisket	foregikk	i	hovedsak	utenfor	Vesterålen/Lofoten.	 
I begynnelsen av februar fortsatte fisket sørover til fiske-
feltene utenfor Møre og videre sørover til rogalandsfjordene. 
Fisket	i	sør	pågikk	med	avtagende	intensitet	helt	frem	til	
utløpet av april. I slutten av februar og i første halvdel av 
mars ble det også noe låssettingsfiske med totalt innmeldt 
4.900 t. 

Høstfisket foregikk med varierende fangsting gjennom hele 
siste tertial.  Med bakgrunn i at fisket ble stoppet allerede  
23. februar og at det etter denne dato kun var anledning til  
å fiske på den garanterte kvoten ble fisket relativt sett lite i 
denne perioden for kyst. Høstfisket, som pågikk frem til jul, 
foregikk i hovedsak nordvest/nord av Vesterålen. Det ble 
også noe låssetting i andre halvår.    

Med bakgrunn i låssettingsfisket utenfor Vestlandskysten om 
vinteren og ellers en del låssetting gjennom året resulterte 
låssettingsfisket i totalt 16.600 t i 2010 mot 17.400 t i 2009. 
Landnotfartøy	fisket	2.900	t	i	2010	mot	2.700	t	i	2009.		 

totalt fisket kyst 334.900 t, hvorav 297.600 t til konsum.  

Utenlandske fartøy

I 2010 gikk omsetningen av NVG-sild fra utenlandske 
fartøyer opp sammenlignet med 2009. Mens det ble 
omsatt 68.200 t (inkludert avskjær) i 2009, ble det omsatt 
75.200 t i 2010. De direkte leveransene til konsum økte 
med vel 3.000 t til 53.700 t i 2010. også for såkalt 

”mellomlagring” ble det en liten kvantumsoppgang. De 
omsatte fangstene ble i hovedsak landet i Norge i 2010.  
I gjennomsnitt ble det til konsum oppnådd NoK 3,33 pr 
kg mot NoK 2,80 pr kg i 2009. Gjennomsnittsprisen for 
NVG-sild til mel-/olje ble NoK 2,09 pr kg mot NoK 1,55 
pr kg i 2009.  

Verdien av utenlandske fartøyers omsetning av NVG-sild 
gjennom Nss i 2010 utgjorde NoK 232 mill mot NoK 181 
mill i 2009. 

Omsetning

Første	tertial	2010	ble	det	fisket	504.000	t	NVG-sild	av	
norske fiskere (450.000 t i første tertial 2009), hvorav  
85 % ble levert til konsum (89 %).  Norske fartøyer 
leverte 76.800 t til mel-/oljeanvendelse i perioden  
(49.500 t). til tross for at en relativ stor andel av  
fangstene i første tertial gikk til konsumanvendelse,  
ble vintersesongen både utfordrende og krevende,  
se under Salgsutvalget.  

Høstfisket kom i gang for alvor i andre halvdel av septem-
ber. sesongen forløp i det store og hele svært positivt.  
I den mest hektiske perioden av fisket i oktober og 
november varierte ukefangstene mellom 13.400 t på det 
laveste	i	uke	42	(18.10	–	24.10)	og	72.100	t	på	det	meste	 
i uke 45 (08.11 - 14.11). Høsten 2010 ble det ikke behov 
for å gripe inn med omsetningsreguleringer på grunn av 
avtaksproblemer. totalt sett fungerte avtaket godt og 
fangstene ble levert til konsum.

Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde NoK 2,72 
pr kg til konsum andre halvår 2009, oppnådde de første 
halvår 2010 NoK 2,20 pr kg. andre halvår 2010 ble 
gjennomsnittsprisen NoK 3,98 pr kg. Gjennomsnitts-
prisen for konsumsild for norske fiskere for hele 2010  
ble NoK 3,01 pr kg mot NoK 2,52 pr kg i 2009. Dette 
tilsvarer en prisøkning på 19,4 %. 

I 2010 omsatte norske fiskere 80.400 t NVG-sild til mel-/
oljeanvendelse til en gjennomsnittspris på NoK 2,01 pr kg. 
tilsvarende tall i 2009 var 68.400 t til en gjennomsnitts-
pris på NoK 1,40 pr kg. 

presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire 
hovedpunkter; 1) regulering, 2) fisket, 3) utenlandske 
fartøy og 4) omsetning. punkt 3) går ut når det ikke er 
omsatt	fangst	av	utenlandske	fartøy.	For	de	største	
fiskeslagene inneholder presentasjonen innledningsvis 
også en kort beskrivelse av det internasjonale avtaleverket 
for forvaltningen av fiskeslaget.

Videre er det i presentasjonen benyttet regnskapstall for 
fangstkvanta/fangstverdier. tallene må derfor ikke 
forveksles med fangstkvanta/fangstverdier som relaterer 
seg til kvoteår. omsatt fangst/omsatt verdi for det enkelte 
fiskeslag er identisk med tallene i Omsetningsstatistikk 
2010.    

Fangsttall	er	oppgitt	i	tonn	(t)	og	avrundet	til	nærmeste	
100	t.	Fangster	mindre	enn	50	t	er	angitt	med	0.	Ikke	
registrert	fangst	er	angitt	ved	tegnet	”	–	”.	Tall	i	parentes	
er tilsvarende tall i 2009. Kvoter er oppgitt i tonn. 

 NVG-SILD

rammeverket for den internasjonale forvaltningen av 
fisket etter NVG-sild er nedfelt i en fempart-avtale mellom 
Norge,	Russland,	Færøyene,	Island	og	EU,	og	gjennom	
den	nordøst-atlantiske	fiskerikommisjon	(NEAFC).	Som	 
i 2009 lyktes det også partene å nå frem til en omforent 
avtale for 2010, herunder bilaterale kvoteadgangs- 
arrangement.	Forsker-anbefalingen	ble	lagt	til	grunn	 
for kvotefastsettelsen. Norges kvote for 2010 ble satt til 
904.630 t før overføring (61 % med utgangspunkt i en 
TAC	på	1.483.000	t).	Norge	overførte	videre	10.000	t	
NVG-sild til russland i bytte mot 30.000 t lodde i 
Barentshavet. I 2009 var kvoteanbefalingen fra forskerne 
på 1.643.000 t NVG-sild.   

Norske kvoter av NVG-sild i perioden 2006 - 2010

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvote 564.000 780.800  925.980 1.002.230 894.630

 
 
 

Regulering

Norsk kvote av NVG-sild fordelt på fartøygrupper i 2010 (2009) 

ringnot 464.974 t (521.076 t)

trål 94.167 t (109.805 t) 

Kyst 331.399 t (367.349 t)

Sum 890.540 t (998.230 t)

av norsk disponibel kvote for 2010 på 894.630 t ble det 
avsatt et kvantum til forskning/forvaltning på 3.090 t og 
1.000 t til agn.  

Ringnot
ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter etter ”universal-
nøkkelen”.	Faktoren	ble	først	satt	til	11,05	og	senere	
endret til 11,1. Den siste endringen hadde bakgrunn i en 
avtale	mellom	Fiskebåtredernes	Forbund	(FF)	og	Sør- 
Norges trålerlag (sNt) datert den 15. desember 2009 
som endret fordelingen av gruppekvotene for makrell  
og NVG-sild mellom gruppene. ordningen med kvote-
fleksibilitet på fartøynivå for ringnot- og trålgruppen ble 
videreført i 2010. ordningen innebar 1) at fartøy kunne 
overføre inntil 10 % av sin fartøykvote i 2010 til 2011 og 
2) at fartøy kunne forskuttere inntil 10 % av fartøykvoten 
i 2010 ved at det forskutterte kvantumet ble trukket fra 
på 2011 kvoten. 

Trål 
trålerne ble regulert med fartøykvoter etter fartøyenes 
basistonnasje.	Faktoren	ble	fastsatt	til	8,1	den	1.	februar.	
trålere kunne også benytte seg av kvotefleksibilitet, se 
avsnittet foran.
 
Kyst
ordningen med maksimalkvoter med en garantert kvote  
i bunn ble videreført i 2010. Kvoteenheten for fastsettelse  
av maksimalkvote ble fra årets start satt til 66 t med en 
garantert kvoteenhet på 50 t. Gruppens fiske ble stoppet 
allerede 23. februar. Uavhengig av stoppen kunne kystfartøy 
fortsette fisket innenfor den garanterte kvoten. Kystfartøy   
kunne videre forskuttere inntil 10 % av sin garanterte kvote, 
et kvantum som ville bli trukket fra deres kvote i 2011.

som i 2008 og 2009 ble det også i 2010 åpnet for et fiske 
innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene i den nordøstlige 
del av Norges økonomiske sone. Det ble ikke fisket sild 
utenfor	Finnmark	i	2010.		

også i 2010 ble det avsatt 2.000 t til fartøy uten deltager-
adgang som fisker sild kun med landnot eller garn. 

De enkelte fiskeslag
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 NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i skagerrak. 
Forvaltningen	av	nordsjøsild	foregår	innenfor	det	 
bilaterale fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU.  
For	2010	ble	det	oppnådd	enighet	om	å	begrense	fisket	 
i Nordsjøen til 164.300 t og i skagerrak til 33.855 t. Dette 
innebar en reduksjon av kvoten med 4 % eller med 6.700 
t i Nordsjøen, mens kvoten i skagerrak ble redusert med 
10 % eller med 3.867 t sammenlignet med 2009.

Norske kvoter av nordsjøsild i perioden 2006 - 2010 (i tonn)

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvote 140.798 106.563 63.960 53.400 50.955

Regulering

Norsk kvote av nordsjøsild fordelt på fartøygrupper i 2010 (2009) 

ringnot 36.898 t (38.861 t) 

sUK  2.355 t (2.481 t)   

trål 3.481 t (3.639 t) 

Kyst 7.000 t (7.000 t) 

Sum 49.734 t (51.980 t)

av norsk disponibel kvote for 2010 på 50.955 t ble det 
avsatt et kvantum til forskning/undervisning på 1.220 t.  

Norges disponible kvote av nordsjøsild i 2010 fordelte seg slik på 
fartøygrupper og områder

Nordsjøen Skagerak* sum

ringnot 33.594 3.304 36.898

sUK 2.144 211 2.355

trål 3.481 - 3.481

Kyst 6.000 1.000 7.000

Totalt 45.220 4.515 49.734

*Av	totalkvoten	i	Skagerrak	kunne	inntil	20	%,	eller	903	t,	fiskes	 
i Nordsjøen i 2010.

Ringnot
Ringnot	var	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	satt	
til	0,77	i	Nordsjøen	og	til	0,08	i	Skagerrak.	Faktorene	ble	
ikke endret gjennom året. 

SUK
SUK	var	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	først	 
satt til 0,55 i Nordsjøen og til 0,08 i skagerrak. Kvote-
skjæringsdatoen ble i 2010 satt til 1. oktober. Den  
16. oktober ble faktorene økt til henholdsvis 1,1  
i Nordsjøen og 0,16 i skagerrak, samtidig som  

kvotene	ble	omgjort	til	maksimalkvoter.	Fisket	ble	stoppet	
den 18. oktober da gruppekvoten var beregnet oppfisket.

Trål
I utgangspunktet er trålkvoten ment å dekke eventuell 
bifangst av sild i industritrålfisket i Nordsjøen. I 2010 ble 
det ikke åpnet for et direkte fiske etter nordsjøsild.

Kyst
Gruppen var inndelt i lukket gruppe og åpen gruppe. 
Fartøyer	i	lukket	gruppe	hadde	til	disposisjon	6.850	tonn	 
i 2010, hvorav 500 tonn ble avsatt til et låssettingsfiske 
innenfor grunnlinjene i skagerrak etter 1. september.  
Åpen	gruppe	hadde	en	avsetning	på	150	t.	Lukket	gruppe	
ble regulert med maksimalkvoter med garantert kvote  
i bunn. Maksimalkvotene var differensierte i henhold til 
fartøyets hjemmelslengde. Kvoteenheten ble ved opp-
starten av året satt til 8,0 t, hvorav 5,7 tonn var et 
garantert kvantum. Den 7. oktober ble kvoteenheten  
økt til 10,0 t. opprinnelig kvoteenhet på 5,7 t var 
garantert og kunne fiskes ved en eventuell stopp i 
gruppens	fiske.	Fisket	ble	stoppet	10.	november.	Fisket	 
på låssettingskvoten i skagerrak ble ikke stoppet i 2010.

Fisket 
 
Ringnot

Noen fartøyer deltok i et vinterfiske i januar. Det tradi-
sjonelle vår-/sommerfisket kom i gang i andre halvdel av 
mai,	i	tilknytning	til	matjessildoppstarten.	Fisket	nådde	en	
topp i juni måned med samlet 25.400 t innmeldt.  
I	månedene	juli	–	oktober	ble	det	samlet	registrert	fisket	
4.400 t, i november derimot ble det innmeldt 8.700 t. 
Den siste ringnotfangsten ble innmeldt 15. desember.

totalt fisket ringnot 36.800 t. av dette kvantumet ble 
36.000 t levert til konsum, tilsvarende en konsumandel  
på 97,8 % mot 93,3 % i 2009. 

SUK
Fartøyene	deltok	i	hovedsak	i	fisket	i	hovedsesongen.	
totalt fisket sUK 2.600 t. Hele kvantumet ble levert til 
konsum. 

Trål
Det ble ikke åpnet for direktefiske for gruppen, se ovenfor.  

Kyst
totalt ble det omsatt 7.500 t av fartøy i kystgruppen  
i 2010. av dette gikk 6.500 t til konsum og 1.000 t til 
mel-/oljeanvendelse. I 2009 gikk 5.600 t til konsum av et 
kvantum	på	6.300	t.	Fra	og	med	2010	er	all	sild,	inkludert	
kystsild i skagerrak, omsatt gjennom Norges sildesalgslag.

I 2010 gikk 90,7 % av leveransene fra norske fiskere til 
konsum mot 93,3 % i 2009. 
Norske fartøyers landinger i utlandet gikk ned fra 37.600 
t i 2009 til 14.400 t i 2010. 

til opplysning ble det fisket 500 t i tilknytning til såkalt 
”undervisning” og 4.900 t til forskningsformål i 2010.  
på agnkvoten ble det registrert 550 t i 2010. 

Omsetningstall 2010 (2009) – NVG-sild

totalt omsatt kvantum (i tonn) 951.300 (1.096.700)

total omsatt verdi (NoK mill) 2.781,5   (2.694,2) 

For	2010	inkluderer	omsatt	kvantum/-verdi	10.200	t	
avskjær til mel/olje til en verdi av NoK 14,8 mill.  
tilsvarende inkluderer 2009-tallene 10.500 t avskjær  
til mel/olje til en verdi av NoK 12,4 mill.

Omsatt kvantum NVG-sild i 2010 fordelt på grupper, anvendelse og periode (i tonn)

   1.1. - 30.4. 1.5. - 31.12. Hele året

Mel/olje Konsum sjølprod sum Mel/olje Konsum sjølprod sum Mel/olje Konsum sjølprod sum

Kyst 34.500 270.800 - 305.300 2.800 27.000 - 29.900 37.300 297.800 - 335.200

trål 33.700 22.200 - 55.900 500 31.800 - 32.300 34.200 54.000 - 88.200

ringnot 8.600 130.300 4.100 142.900 200 293.600 3.700 297.600 8.800 423.900 7.800 440.500

Diverse 0 200 - 200 - 4.700 - 4.700 0 4.900 - 4.900

Utenl. fartøy 5.800 16.600 - 22.400 900 37.100 11.800 49.800 6.700 53.700 11.800 72.200

Totalt 82.600 440.100 4.100 526.700 4.500 394.200 15.600 414.400 87.100 834.300 19.700 941.100
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Regulering

Norsk kvote av makrell fordelt på fartøygrupper i 2010 (2009) 

ringnot 124.285 t (133.354 t)

sUK 11.228 t (11.912 t) 

trål 7.051 t (5.978 t)

Kyst 33.711 t (35.558 t)

Sum 176.275 t (186.802 t) 

av norsk disponibel kvote for 2010 på 180.424 t ble det 
avsatt et kvantum til forskning/undervisning på 3.150 t 
(3.000 t) og 1.000 t til agn (1.000 t). I 2010 ble det som  
i 2009 overført 1.000 t fra ringnot til kystnotfartøy under 
13 meter.

Med hjemmel i reguleringsforskriften for makrell begren-
set	Fiskeridirektoratet	fartøyenes	mulighet	til	å	fiske	i	
EU-sonen.	Først	kunne	fartøyene	fiske	inntil	48	%	av	sin	
samlede kvote i EU-sonen. senere ble dette endret til 51 
% den 23. september og til 55 % den 4. oktober. Den  
18. oktober ble fisket i EU-sonen stoppet som følge av  
at kvoten på 115.000 var beregnet oppfisket.     

Ringnot
Fordelingen	mellom	ringnot	og	trål	ble	i	2010	endret	ved	
at trål sin andel av norsk disponibel kvote økte fra 3,2 % 
til 4,0 %, mens ringnots andel ble redusert tilsvarende. 
som følge av at sUK opprettholdt sin reelle andel ble 
deres andel av ringnotgruppens samlede kvote  
(ringnot + sUK) økt fra 8,2 % til 8,3 %.   

I 2010 var ringnot regulert med fartøyer fra årets  
begynnelse.	Faktoren	ble	først	satt	til	2,87	og	senere	 
økt til 2,98 den 6. oktober.

SUK
som for ringnot var også sUK-gruppen regulert med 
fartøykvoter	fra	årets	begynnelse.	Faktoren	ble	satt	til	
2,67 og ble ikke endret. 

Trål
Fartøy	med	makrelltråltillatelse	kunne	delta	i	denne	
gruppen. trålerne var regulert med fartøykvoter fra årets 
begynnelse.	Faktoren	ble	satt	til	0,64	og	ble	ikke	endret.	

Kyst
Kystfartøygruppen var inndelt i lukket gruppe og åpen 
gruppe.	Lukket	gruppe	bestod	av	not-	og	garn-/snøre-
fartøy. åpen gruppe bestod av fartøy under 13 m som 
ikke tilfredsstilte vilkårene for deltagelse i lukket gruppe.  
Innenfor lukket gruppe var fordelingen i 2010 følgende:

Lukket gruppe Kvote 2010

Notfartøy på 13 m og over 16.420 t

Notfartøy under 13 m 5.517 t

Notfartøy totalt 21.937 t

Garn-/Krokfartøy 11.274 t

totalt 33.211	t*

*	Innenfor	gruppekvoten	på	33.711	t	var	det	avsatt	400	t	til	åpen	gruppe	
og 100 t til landnotfiske for ikke manntallsførte fiskere.

I 2010 var i utgangspunktet notfartøy på 13 m og over 
regulert med fartøykvoter, mens de øvrige fartøyene  
i kyst var regulert med maksimalkvoter hvorav deler av 
maksimalkvoten	var	garantert.	Fartøyene	kunne	fiske	fra	
årets begynnelse. Den 4. oktober ble kvotene for fartøyer 
på 13 m og over økt samtidig som kvotene ble omgjort til 
maksimalkvoter.	For	fartøyene	under	13	m	ble	maksimal-
kvotene økt 8. september og senere den 17. september 
ble fisket sluppet fritt.

Fisket

Ringnot
Fisket	kom	i	gang	i	siste	del	av	august.	Hovedfisket	pågikk	
i september og fisket ebbet ut i oktober med siste inn- 
melding 18. oktober. totalt fisket ringnot 122.000 t på 
2010-kvoten. I tillegg fisket gruppen 45.000 t av ufisket 
2009-kvantum i 2010.

Fisket	i	2010	var	preget	av	god	tilgjengelighet	og	gode	
fangstforhold så lenge fisket var åpent i EU-sonen. Etter 
stoppen i EU-sonen den 18. oktober ble det ikke innmeldt 
nevneverdige fangster i resten av 2010.

SUK
sUK-gruppen fisket i samme periode som ringnot. totalt 
fisket gruppen 10.900 t på 2010-kvoten. I tillegg ble det 
tatt 2.700 t av ufisket 2009-kvantum i 2010.   

Trål
Fisket	foregikk	fra	21.	september	til	16.	oktober.	Totalt	
fisket trål 2.600 t på 2010-kvoten i tillegg til at gruppen 
fisket 4.100 t av ufisket 2009-kvantum i 2010.  

Kyst
Gruppen	fisket	i	perioden	mai	–	oktober.	Direktehåverne	
fisket	i	all	hovedsak	i	perioden	august	–	oktober.	Hoved-
fisket foregikk i september måned. totalt fisket gruppen 
30.600 t på 2010-kvoten. I tillegg ble det tatt 11.700 t  
av ufisket 2009-kvantum i 2010.

Utenlandske fartøy
Utenlandske fartøy landet totalt 900 t nordsjøsild i Norge 
i 2010 mot 1.100 t i 2009. Kvantumet gikk i hovedsak til 
konsum. 

Verdien av utenlandske fartøys omsetning av nordsjøsild 
gjennom Norges sildesalgslag i 2010 utgjorde NoK 7 mill 
mot NoK 3 mill i 2009.

Omsetning

totalt er det registrert sluttseddelført 17.400 t sild fra 
norske fartøyer til matjes i 2010 mot 15.900 t i 2009. 
I tillegg er det levert sild til matjes, både i Norge og 
Danmark, som ikke er nærmere spesifisert på slutt-
seddelen. Ved matjes-auksjonen i Egersund ble det  
totalt solgt 13.700 t i 2010 mot 14.100 t i 2009. 

ordningen med et eget betjent kontor i Egersund for 
lagets matjesauksjon, som ble utprøvd første gang i 2003, 
ble	videreført	i	2010.	Jevnt	over	er	det	positive	tilbake-
meldinger på dette tiltaket. som i 2009, ble det også i 
2010 bestemt at ved lossing av sild i Danmark solgt på 
fremvisningsauksjonen i Egersund, skulle fartøyet ha  
NoK 1,00 pr kg i fraktgodtgjørelse. 

Fisket	og	omsetningen	forløp	godt	i	2010.	Det	ble	derfor	
ikke behov for å gripe inn med omsetningsregulering i 
fisket i 2010, slik situasjonen var i 2009. omsatt kvantum 
for norske konsumkjøpere var tilnærmelsesvis uforandret 
fra 2009 til 2010, 29.900 t i 2009 mot 29.600 t i 2010. 
Utenlandske konsumkjøpere kjøpte 17.100 t gjennom 
laget mot 18.400 t i 2009. I tillegg til nevnte ble det 
omsatt 4.300 t til mel/olje i 2010 mot 5.700 t i 2009. 

Gjennomsnittsprisen for konsumsild i 2010 ble NoK 4,77 
pr kg, mot NoK 3,76 pr kg i 2009. tilsvarende ble mel/
olje prisen NoK 2,01 pr kg i 2010 mot NoK 1,76 pr kg  
i 2009. I gjennomsnitt ble det oppnådd NoK 5,76 pr kg 
ved matjesauksjonen i Egersund i 2010 mot NoK 4,75 pr 
kg i 2009. til opplysning ble det fisket 200 t nordsjøsild i 
tilknytning til såkalt ”undervisningsfiske” i 2010, mot 600 
t i 2009. I tillegg ble det fisket 800 t til forskningsformål. 

Omsetningstall 2010 (2009) – nordsjøsild

totalt omsatt kvantum (i tonn) 51.000 (54.100)

total omsatt verdi (NoK mill) 231,5 (191,9) 

 
 

Nordsjøsild i 2010 fordelt på anvendelse/leveringssted (i tonn):

Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

Norske fartøy

- levert i Norge 3.900 28.900 - 32.800

- levert i utlandet 200 17.100 - 17.300

totalt norske fartøy 4.100 46.000 - 50.100

Utenlandske fartøy

- levert i Norge 200 700 - 900

- levert i utlandet - - - -

totalt utenl. fartøy 200 700 - 900

Totalt 4.300 46.700 - 51.000

 MAKRELL

I 2010 kom ikke de aktuelle partene til enighet om et 
omforent forvaltningsregime for fisket etter makrell  
i Nordøst-atlanteren. Med utgangspunkt i en kvote- 
anbefaling	fra	ICES	ble	Norge	og	EU	enige	om	en	kvote	
på 572.000 tonn for 2010, hvorav det ble avsatt 54.727 
tonn	til	fordeling	til	NEAFC-landene.	I	tillegg	fastsatte	EU	
en kvote for den sydlige makrellen på 33.874 t (35.829 t). 
Island,	Færøyene	og	Russland	fastsatte	i	tillegg	autonome	
makrellkvoter i 2010. 

Norske kvoter av makrell i perioden 2006 - 2010 (i tonn)

år 2006 2007 2008 2009 2010

Kvote 116.245 131.965 120.450 190.802 180.424

Norske fartøyer fikk adgang til å fiske ufisket 2009- 
kvantum (kvote) i 2010. Dette ble gjort på fartøynivå  
for ringnot, trål, sUK og kystnotfartøy på 13 m og over 
og på gruppenivå for kystnotfarttøy under 13 m og for 
garn-/snørefartøy. 

Med bakgrunn i makrelluoverensstemmelsene mellom  
EU og Norge i 2009 vedrørende soneadgang, forhandlet 
partene seg frem til et nytt adgangsregime for 2010 som 
innebar at norske fartøyer kunne fiske inntil 115.000 t  
i	EU-sonen	i	ICES	statistikkområde	IVa,	hvorav	11.626	t	 
i	ICES	statistikkområde	IIa,	VIa	(nord	for	56°30’N)	og	VII	
d,e,f og h. 
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Kvantumet var fordelt med 9.600 t på ringnot, 500 t på 
trål og 2.400 t på kyst. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøyer omsatte totalt 400 t hestmakrell  
i 2010. Hele kvantumet gikk til konsum. I 2009 ble det 
registrert 1.200 t hestmakrell fra utenlandske fartøyer. 

Omsetning

Omsetningen	fungerte	godt.	Fordelingen	på	anvendelse	
viser 94,8 % til konsum og 5,2 % til mel/olje. I 2009 gikk 
98,7 % til konsum. I gjennomsnitt ble det oppnådd NoK 
5,69 pr kg til konsum i 2010 mot NoK 3,89 pr kg i 2009. 
Dette tilsvarer en prisøkning på 46 %. Den kraftige 
volumreduksjonen resulterte i at førstehåndsverdien av 
hestmakrell-fisket gikk vesentlig tilbake i 2010 sammen-
lignet med 2009. Dette til tross for nærmere dobling  
i prisen.

Omsetningstall 2010 (2009) – makrell

totalt omsatt kvantum (i tonn) 12.900  (73.800)

total omsatt verdi (NoK mill) 70,9      (285,6)

LODDE – BARENTSHAVET

rammeverket for forvaltningen av lodde i Barentshavet 
blir behandlet i den blandete norsk-russiske fiskeri-
kommisjon. som i 2009 ble det også i 2010 åpnet for 
kommersielt loddefiske i Barentshavet. Norge og russland 
fulgte	anbefalingen	fra	forskerne	og	fastsatte	en	TAC	på	
360.000 t, hvorav Norge fikk 245.000 t og russland 
115.000 t. se nedenstående tabell:

år TAC Norsk kvote

1999 80.000 48.000

2000 435.000 285.000

2001 630.000 371.000

2002 650.000 383.000

2003 310.000 183.000

2009 390.000 233.000

2010 360.000 245.000

 
 
 
 

Regulering

Norsk kvote av lodde fordelt på fartøygrupper i 2010 (2009)

ringnot 174.537 t (161.352 t)  

trål 30.183 t (26.892 t) 

Kyst 33.280 t (35.856 t)

Sum 238.000 t (224.100 t) 

av norsk disponibel kvote for 2010 på 245.000 t ble det 
avsatt et kvantum til forskning/forvaltning på 5.000 t 
(6.900 t) og 2.000 t (2.000 t) til kartlegging av åpnings-
dato.  

Fiskeri-	og	Kystdepartementet	besluttet	at	endelig	
åpningsdato for loddefisket skulle fastsettes når kart-
leggingsfisket viste at den voksne lodda hadde skilt seg 
fra umoden lodde og at det ikke var fare for uønsket 
bifangst.	Letingen	startet	18.	januar	og	ble	avsluttet	 
2.	februar	uten	at	det	ble	funnet	lodde.		Fisket	ble	likevel	
åpnet	2.	januar	i	bestemte	områder	og	på	gitte	vilkår.	For	
å kunne delta i fisket måtte fartøy i trål- og kystgruppen 
være skriftlig påmeldt til Norges sildesalgslag innen 21. 
januar (opprinnelig 11. januar). 24 trålfartøy (27 i 2009) 
og 134 kystfartøy (171 i 2009) meldte seg for deltagelse  
i loddefisket i 2010.

Ringnot
Ringnot	ble	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	satt	
til	4,15	(3,86	i	2009).	Faktoren	ble	ikke	endret.

Trål
Trål	ble	regulert	med	maksimalkvoter.	Faktoren	ble	først	
satt til 2,87.  Den 19. mars ble det økt til 2,97.

Kyst
Kystfartøygruppen ble regulert med like maksimalkvoter.  
Maksimalkvoten ble først satt til 370 t. som i 2009 ble det 
også i 2010 satt en siste frist for utseiling til fisket. 78 fartøy 
hadde meldt utseiling innen fristen den 10. mars ved 
midnatt. Maksimalkvoten ble dagen etter økt til 470 t, og 
denne ble stående ut sesongen. Gruppens fiske ble stoppet 
25. mars da gruppekvoten var oppfisket.

Fisket

Ringnot
Første	innmelding	etter	åpning	kom	12.februar.	Fisket	
pågikk tilnærmelsesvis uten stans fra oppstarten og frem  
til siste innmelding den 7. april. Kun tre døgn ble foruten 
innmeldinger i denne perioden (15.02, 01.04 og 04.04). 
Hovedtyngden av fangsten ble tatt i mars med 110.000 t. 
totalt fisket ringnot 174.800 t.

For	2010	er	det	registrert	følgende	fangstfordeling	 
pr redskapsgruppe for kyst sammenlignet med 2009:

Redskap/år 2010 2009

Dorg/harp 12.400 9.200

Garn 100 100

Låssatt	kystnot,	inkl.	landnot 4.900 1.700

Not-direkte håvet 24.900 12.100

Sum 42.300 23.100

Utenlandske fartøy

totalt omsatte utenlandske fartøyer 59.900 t makrell  
i 2010 mot 83.600 t i 2009. Etter tre år på rad med 
økning i omsatt kvantum fra utenlandske fartøyer gikk 
kvantumet tilbake med 23.700 fra 2009 til 2010. Det 
meste som har vært omsatt av utenlandske fartøyer på 
ett år er 169.400 t i 2000.  

Leveransene	gikk	til	konsum.	Gjennomsnittsprisen	til	
konsum var NoK 8,56 pr kg mot NoK 8,57 pr kg i 2009. 
Verdien av utenlandske fartøyers omsetning gjennom 
Norges sildesalgslag i 2010 utgjorde NoK 512 mill mot 
NoK 715 mill i 2009.

Omsetning

Utenom at utenlandske fartøyer fisket 33.300 t vinteren 
2010, i all hovedsak i januar, ble hovedandelen av 
fangstene tatt om høsten i perioden august - oktober. 

omsetningen fungerte godt gjennom sesongen.  
Gjennomsnittsprisen til norske fiskere til konsum ble  
NoK 8,05 pr kg. Dette var identisk til tilsvarende  
gjennomsnittpris i 2009.  

Med unntak av 400 t gikk makrelleveransene til konsum  
i 2010. Nedenfor er vist gjennomsnittlig oppnådde 
førstehåndspriser for makrell til konsum i 2010 og 2009  
pr fartøygruppe (i NoK pr kg):

Fartøygruppe 2010 2009

Kyst 6,90  7,18

Kyst	70	–	90  7,38  7,72 

ringnot  8,31  8,37 

trål  8,99  6,99 

Norske fartøyer 8,05 8,05

Utenlandske fartøyer 8,56 8,57

 

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NoK 
4,84	pr	kg	mot	NOK	5,98	pr	kg	i	2009.	For	garnfisket	
makrell ble gjennomsnittsprisen NoK 22,59 pr kg i 2010 
mot NoK 18,01 pr kg i 2009. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NoK 6,72  
pr kg mot NoK 12,48 pr kg i 2009. 

til opplysning ble det fisket 700 t i tilknytning til såkalt 
”undervisningsfiske” og 2.800 t til forskningsformål i 2010.  
I 2009 var tilsvarende tall 400 t og 1.600 t. på agnkvoten 
ble det registrert 900 t i 2010.

Mel/
olje
(i tonn)

Konsum
(i tonn)

Sjøl-
prod.
(i tonn)

Totalt
(i tonn)

Verdi
(i tonn)

Norske 
fartøy

400 233.500 - 233.900 1.880

Utenlandske 
fartøy

0 59.800 100 59.900 512

Sum 100 204.300 400 293.800 2.392

Omsetningstall 2010 (2009) – makrell: 

totalt omsatt kvantum (i tonn): 293.800  (204.800)

total omsatt verdi (NoK mill): 2.391,8   (1.690,3)

 HESTMAKRELL

Regulering

For	første	gang	ble	fisket	etter	hestmakrell	kvoteregulert	 
i norsk sone i 2009. også i 2010 ble det satt en totalkvote 
for norsk fartøyers fiske av hestmakrell. Kvoten ble satt  
til 90.000 t mot 100.000 t i 2009. Det var ingen begrens-
ning på hva det enkelte fartøy kunne fiske. I EU-sonen av 
Nordsjøen hadde norske fartøy adgang til å fiske inntil 
3.600 t hestmakrell. I tillegg hadde Norge adgang til å 
fiske	50	t	hestmakrell	i	Færøy-sonen.		

Fisket

Hovedfisket var i oktober med 9.800 t innmeldt. 
2010-sesongen innebar at uttaket var tilbake på nivået  
fra 2008 da norske fartøyer fisket 12.200 t.  

Fisket	foregikk	i	all	hovedsak	i	NØS.	Totalt	ble	det	fisket	
12.500 t av norske fartøyer i 2010. av kvantumet på 
12.500 t gikk 11.800 t til konsum og 700 t til mel/olje. 
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tradisjonelt har ringnotfartøy hatt adgang til å delta  
i fisket. Dette ble videreført i 2009/2010 sesongen.  
Fisket	ble	regulert	med	like	maksimalkvoter	med	900	t	 
pr fartøy og fartøyene måtte melde utseiling til Norges 
sildesalgslag. Videre var Norges sildesalgslag gitt hjemmel 
til å fastsette utseilingsstopp når nok kapasitet til å ta 
kvoten var sendt ut. De første fartøyene meldte utseiling 
30. januar og allerede ved middagstid 31. januar ble 
utseilingen stoppet. Da hadde 32 fartøyer meldt utseiling. 
Et fartøy måtte returnere grunnet havari.
 
sommeren/høsten 2010 ble det ikke åpnet for loddefiske  
i området.  

Fisket

Vinterloddefisket
Fisket	pågikk	over	en	kort	periode.	De	første	innmeldingene	
kom 4. februar, mens de siste kom 7. februar. totalt 
deltok	31	fartøyer	i	fisket.	Fangstene	ble	levert	til	både	
konsum og mel/olje. totalt ble 13.700 t levert til mel/olje, 
i	all	hovedsak	til	utenlandske	kjøpere	(Island,	Færøyene)	
og 14.500 til konsum i hovedsak til norske kjøpere.  

Sommer-/Høstloddefisket
Det ble ikke fisket lodde sommeren/høsten 2010, se 
ovennevnte. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy omsatte ikke lodde gjennom Norges 
sildesalgslag i 2010.

Omsetning

totalt omsatt kvantum i 2010 ble 28.300 t, hvorav 13.700 
t til mel/olje og 14.500 t til konsum. til mel-/oljeanven-
delse ble det oppnådd en gjennomsnittspris på NoK 1,63 
pr kg, mens levering til konsum gav en gjennomsnittspris 
på NoK 1,87 pr kg.

Omsetningstall 2010 (2009) – lodde Jan Mayen: 

totalt omsatt kvantum (i tonn): 28.300 (-)

total omsatt verdi (NoK mill): 49,6 (-)

 
 

KOLMULE
 
også for 2010 ble det inngått en avtale mellom Norge, 
EU,	Færøyene	og	Island	om	forvaltning	og	fordeling	av	
kolmule i Nordøst-atlanteren. partene var enige om å dele 
497.022 t mellom seg (543.043 t i 2009). I tillegg ble det 
avsatt	42.978	t	til	fordeling	i	regi	av	NEAFC	og	Russland	
(46.978 t i 2009). totalkvoten ble dermed satt til 540.000 
t for 2010 (590.000 t i 2009). Kyststatene innførte 
kvotefleksibilitet fra et år til det neste i 2007. Dette ble 
videreført i 2010. ordningen innebærer at kyststatene  
har adgang til å overføre inntil 10 % av ubenyttet 
kyststatsandel til etterfølgende år. avtalen innebærer 
også at overfisket kvote i sin helhet trekkes fra  
påfølgende års kvote.

I tillegg til kyststatsavtalen ble det inngått bilaterale 
adgangsregimer	med	EU	og	Færøyene.	Inkludert	kvote-
byttene kunne dermed Norge fiske inntil 148.602 t i 
EU-sonen	og	75.510	t	i	Færøy-sonen	i	2010.	I	tillegg	til	 
å	kunne	fiske	i	EU-sonen	og	Færøy-sonen,	kunne	norske	
fartøyer fiske kolmule i norsk økonomisk sone (NØs), 
fiskevernsonen	ved	Svalbard,	fiskerisonen	ved	Jan	Mayen	
og i internasjonalt farvann i 2010. 

Norsk kvote i 2010 (i tonn)

Kyststatsandel (25,745 % av 497.022 t) 127.958

Kvotebytter  

- til russland 9.398

- til EU (hvorav 400 t til sverige)  2.400

+	Fra	EU	(kvoteavtalen)  59.900

+	Fra	EU	(0,5	%	av	ksk*) 2.485

+	Fra	Færøyene 12.995

overført fra 2009 +	Fra	Norge 14.252

Norsk kvote i 2009 etter kvotebytte/overføring 205.792

*ksk	=	kyststatskvoten	på	497.022	t.

Regulering

Kolmule fiskes av to grupper, fartøy med kolmuletrål-
tillatelse (Kolmuletrål) og fartøy med pelagisk tråltillatelse 
eller nordsjøtråltillatelse (pelagisk- og Nordsjøtrål). 
Kolmuletrål gis 78 % av kvoten og pelagisk- og Nord-
sjøtrål 22 %. I 2010 ble det avsatt kvote til dekning av 
estimert bifangst og til forsknings- og undervisning.  
se tabell neste side.
 
 
 

Trål
tråls fiskeforløp fulgte i hovedsak ringnots utvikling. totalt 
fisket trål 30.000 t og 23 trålere deltok i fisket.  

Kyst
Gruppen fisket i all hovedsak i mars med de siste inn-
meldinger 25. mars da fisket ble stoppet. totalt fisket 
kyst 33.800 t og 77 fartøyer deltok i fisket (58 i 2009).

Omsetning

relativ god interesse for samfengtlodde kombinert med 
ikke særlig høye mel/olje priser resulterte i at 68.000 t  
av totalt 77.000 t, som ble fisket i februar, ble levert til 
konsum. I mars gikk 124.000 t til konsum og 44.000 t  
til mel/olje. I månedsskiftet februar/mars startet også 
produksjonen	av	rognlodde	(Japan-lodde)	opp.	Prisene	
som ble oppnådd for levering til denne produksjonen  
var skuffende og i stor grad ned mot minsteprisen på 
NoK 1,80 pr kg. stort utbud av lodde (utseilings-/tørn- 
regulering ble innført med virkning fra 23. februar på 
strekningen træna og nordover) og mye smålodde må  
ta hovedskylden for dette. I rognloddeperioden ble det 
også solgt lodde for produksjon av samfengtlodde sør for 
træna.  rask modning på rognlodda gjorde at rognlodde-
produksjonen ble faset ut i midten av mars. anslagsvis  
ble	det	levert	i	størrelsesorden	90.000	t	–	95.000	t	til	
samfengtproduksjon (inkludert mixed-produksjon) og 
40.000	t	–	45.000	t	til	rognloddeproduksjon		

Med bakgrunn i en relativt suksessrik 2009-sesong for 
lodderognproduksjon var interessen for rognproduksjon 
relativt stor ved inngangen til 2010-sesongen med mange 
nye aktører. at det på et tidspunkt var relativ stor 
sannsynlighet for at det ikke ville bli fisket særlig med 
lodde på Island vinteren 2010 bidro også til å løfte 
interessen blant norske kjøpere. I begynnelsen av lodde-
rognsesongen så det ut for at prisen på lodde for 
produksjon av rogn ville bli ned mot minstepris, men da 
islandske kjøpere ”kom på banen” utviklet prisene seg 
relativt gunstig. på det meste ble det betalt NoK 3,65 pr 
kg for lodde til rognproduksjon. anslagsvis ble det levert  
i	størrelsesorden	60.000	t	–	65.000	t	til	produksjon	av	
rogn i 2010, hvorav ca 10.000 t til Island.

Både omsetningen og avviklingen av loddefisket fungerte 
rimelig godt. Et viktig bidrag også i 2010 var at faksen 
(hann-lodde) i rognloddesesongen ble produsert for 
eksport, et forhold som var positivt avtaksmessig.

totalt ble det omsatt 195.500 t til konsum (inkludert 
sjølproduksjon) og 49.100 t til mel-/oljeanvendelse i 2010.  
tilsvarende var tallene i 2009 157.000 t til konsum og 

76.100 t til mel/-oljeanvendelse. I tillegg til nevnte ble det 
i 2010 omsatt 3.700 t faks og 2.000 t press/kutt til mel-/
oljeanvendelse.     

Gjennomsnittsprisen til konsum ble NoK 2,10 pr kg mot 
1,80 pr kg i 2009. Gjennomsnittsprisen for levering til 
mel-/oljeanvendelse ble NoK 1,51 pr kg mot NoK 1,01  
pr kg i 2009.  

til opplysning ble det fisket 7.200 t i tilknytning til 
kartleggings-, forsknings- og forvaltningsfiske i 2010.

Omsetningstall 2010 (2009) – lodde Barentshavet 

totalt omsatt kvantum (i tonn) 250.200 (236.200)

total omsatt verdi (NoK mill) 494,1   (384,5)

For	2010	inkluderer	omsatt	kvantum/-verdi	3.700	t	faks	
og 2.000 t press/kutt til mel/olje til henholdsvis NoK 3,7 
mill og NoK 2,4 mill. tilsvarende inkluderer 2009-tallene 
2.300 t faks og 900 tonn press/kutt til mel/olje til  
henholdsvis NoK 2,3 mill og NoK 0,4 mill.

LODDE – JAN MAyEN

rammeverket for forvaltningen av loddefisket i hav- 
områdene	rundt	Island,	Grønland	og	Jan	Mayen	er	nedfelt	
i trepartsavtalen mellom Island, Grønland og Norge. 
avtalen gir Norge 8 %, Island 81 % og Grønland 11 %  
av avtalt kvote. avtalen gir adgang til å starte fisket i 
området fra 20. juni. Kvoteåret starter 20. juni og løper 
fram til 30. april året etter. Norske fartøyer har ikke 
adgang til å fiske lodde i islandsk økonomisk sone (IØs) 
etter	15.	februar,	og	ikke	sør	for	64°30’N.	Dette	begren-
ser mulighetene, ettersom fisket i IØs foregår vinterstid. 
Endelig loddekvote for området blir som oftest ikke 
fastsatt før i sesongens andre kalenderår. 

Regulering

I motsetning til i 2008/2009 da det ikke ble åpnet for 
fiske i området ble det i 2009/2010 sesongen åpnet for et 
fiske fra 29. januar 2010 med utgangspunkt i en foreløpig 
TAC	på	130.000	t.	Norsk	totalkvote	for	sesongen	
2009/2010 ble satt til 28.431 t. Den norske kvoten var 
satt sammen av 1) 10.400 t (8 % av totalkvoten på 
130.000 t) og 2) 18.031 t overført fra Island i henhold  
til smutthullsavtalen. Norge fikk adgang til å fiske hele 
kvoten	på	28.431	t	i	IØS.	Fisket	i	IØS	måtte	foregå	nord	
for	64°30’N	og	avsluttes	innen	klokken	2400	den	 
15.	februar.	Endelig	TAC	ble	senere	satt	til	150.000	t	 
den 19. februar.    
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TOBIS

Regulering

Kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2010 gav norske 
fartøy adgang til å fiske 20.000 t i EU-sonen i Nordsjøen.  
Denne kvoten ble senere utvidet til 27.500 t.  

I arbeidet med å utvikle en ny forvaltningsmetode for 
tobis (områdebasert forvaltning) ble det åpnet for et 
forsøksfiske i 2010 i et avgrenset område innenfor en 
kvote	på	20.000	t.	Formålet	med	fisket	var	å	bidra	til	
Havforskningsinstituttets (HI) utvikling av akustiske 
metoder for estimering av bestander. Metoden gikk ut  
på at HI estimerte forekomstene i det aktuelle området 
før fisket (på den avsatte kvoten) for dernest etter at 
fisket var avviklet gjenta målingen for å se om forskjellen 
tilsvarte fangstene. I tillegg undersøkte HI andre område 
for å vurdere om det var grunnlag for å åpne disse.

på bakgrunn av de positive signalene HI’s tokt ga for 
bestanden ble det videre åpnet for et kommersielt fiske  
i NØs på 30.000 t i etterkant av forsøksfisket. Dette fisket 
ble gjennomført i tre nærmere angitte områder.

Fartøy	med	adgang	til	å	fiske	var	regulert	med	en	faktor	
på 0,74 i forsøksfisket, 1,06 i det kommersielle fisket og 
0,73 i EU-sonen. sistnevnte faktor ble økt til 1,05 den  
7. juni for de fartøyer som hadde meldt utseiling til 
Norges sildesalgslag innen klokken 12:00 mandag 7. juni. 

Fisket

Forsøksfisket	ble	gjennomført	i	perioden	23.	april	til	 
5. mai. Hovedfisket foregikk i mai med totalt innmeldt 
59.000 t. siste innmelding fra fiskeriet kom 14. juni.  
totalt fisket norske fartøyer 78.000 t tobis i 2010 mot 
27.400 t i 2009.

Utenlandske fartøy

totalt ble det omsatt 25.800 t tobis til en verdi av  
NoK 47,1 mill i 2010 mot 26.200 t til en verdi av  
NoK 36,5 mill i 2009. 

Omsetning

Omsetningen	fungerte	godt.	Fangstene	ble	i	all	hovedsak	
levert til mel-/oljeanvendelse. I gjennomsnitt ble det 
oppnådd NoK 1,94 pr kg for tobis til mel-/oljeanvendelse 
mot NoK 1,48 pr kg i 2009. Økte priser og nærmere en 

dobling av kvantum resulterte i at omsetningsverdien gikk 
opp med NoK 122 mill sammenlignet med 2009. 

Omsetningstall 2010 (2009) – tobis

totalt omsatt kvantum (i tonn) 103.800 (53.600)

total omsatt verdi (NoK mill) 201,4 (79,3)

ØyEPåL

Regulering

I tråd med forskernes anbefaling ble det i 2010 åpnet for 
et direktefiske etter øyepål i perioden fra 1. mai og til og 
med 31. oktober innenfor et kvantum på 80.000 t (norsk 
kvote	var	127.170	t	i	2009).	Fisket	var	ikke	kvoteregulert.	 
I tillegg til nevnte hadde Norge adgang til å fiske 6.000 t  
i	EU-sonen.	Fisket	i	EU-sonen	ble	stoppet	10.	august	da	
kvoten var oppfisket (25. september i 2009).

Det ble stilt krav til sorteringsrist i fiske etter øyepål og 
kolmule i 2010, men det ble gitt dispensasjoner på gitte 
vilkår.

Fisket

Fisket	kom	i	gang	i	begynnelsen	av	mai.	Hovedfisket	
foregikk i juni, juli og august med henholdsvis 16.800 t, 
20.800 og 20.500 t innmeldt i de respektive månedene.

Utenlandske fartøy

4.200 t omsatt i 2010 mot 5 t i 2009.  omsatt verdi 
utgjorde NoK 7,5 mill i 2010.

Omsetning

I gjennomsnitt ble det oppnådd NoK 1,82 pr kg for 
øyepål til mel-/oljeanvendelse i 2010 mot NoK 1,39 pr kg 
i 2009. En betydelig kvantumsøkning kombinert med økt 
pris resulterte i at omsatt verdi økte med NoK 75 mill i 
2010 sammenlignet med 2009.

Omsetningstall 2010 (2009) – øyepål

totalt omsatt kvantum (i tonn) 69.900 (37.300)

total omsatt verdi (NoK mill) 127,1 (51,8)

 
 
 
 

2010 2009

Norsk disponibel kvote 205.792 t 231.973 t

-  hvorav Kolmuletrål 153.841 t  165.680 t 

-  hvorav pelagisk- og Nordsjøtrål 48.092 t 62.393 t

-		hvorav	Forskning/Undervisning 2.360 t 2.400 t

-  hvorav Bifangst 1.500 t 1.500 t

Kolmuletrålerne var regulert med fartøykvoter i 2010, 
mens pelagisk- og Nordsjøtrål var regulert med maksimal-
kvoter. 

Kolmuletrål
Gruppen, totalt 46 fartøy, ble regulert med fartøykvoter 
med en kvoteenhet på 3.200 t, hvorav det var begrens-
ninger på hvor mye som kunne fiskes i henholdsvis 
EU-sonen	og	Færøy-sonen.	Kolmuletrålerne	hadde	en	
kvotebegrensning på 114.657 t i EU-sonen og på 58.898 
t	i	Færøy-sonen.	

Pelagisk- og Nordsjøtrål
Fartøyenes	kvoter,	totalt	42	fartøyer,	ble	regulert	med	 
en fartøykvotefaktor på 1,8 for alle soner. Gruppen  
kunne fiske henholdsvis 32.339 t i EU-sonen og 16.612 t  
i	Færøy-sonen.	

Fisket

Med kyststatsavtale på plass fra 2006, og utvidet adgang 
til å fiske kolmule i EU-sonen, har det norske fiskemønsteret 
endret seg vesentlig fra 2005 til i 2010. Mens det i 2005 
ble fisket 472.800 t kolmule i internasjonalt farvann eller 
nærmere 75 % av norsk fangst, ble det fisket 36.100 t  
i internasjonalt farvann i 2010, tilsvarende 19 %. Hoved-
andelen av de norske fangstene tas nå i EU-sonen.   
I 2010 ble EU-andelen 71 %, mens den var 68 % i 2009. 

Kolmuletrål
Den første fangsten ble innmeldt fra EU-sonen 3. februar 
(29. januar i 2009). Hovedfisket foregikk frem til siste del 
av april, med størst uttak i februar og mars. I EU-sonen 
foregikk fisket etter tradisjonelt mønster i områder vest av 
Irland, på porcupine og på st. Kilda og nordover. Kolmule-
fisket var som i de foregående årene også i 2010 preget 
av god tilgjengelighet i de vestlige områdene.   

Pelagisk- og Nordsjøtrål
Den første fangsten ble innmeldt fra norsk økonomisk sone 
(NØS)	sone	20.	januar.	Fisket	foregikk	i	hovedsak	i	EU-sonen	
og i norsk økonomisk sone (NØs) med henholdsvis 22.500 t 
og 13.800 t. I tillegg ble det registrert fangster i internasjonalt 
farvann. Hovedfiskeriet pågikk i mars og april, men det ble 
også fisket en del senere utover året. I EU-sonen ble det altså 
fisket 22.500 t i 2010 mot 33.600 t i 2009 og 61.500 t i 2008.  

Kolmulefisket fordelt på fartøygrupper og områder i 2010:

Område
EU-
sonen

F-Sonen
Int. 
farvann

Andre 
omr.

Sum

Kolmuletrål 115.700 2.000 35.600 300 153.600

Industritrål 22.500 - 1.500 13.800 37.800

Sum 138.200 2.000 37.100 14.200 191.400*

*	I	tillegg	er	det	registrert	2.400	t	forskningsfangst	og	100	t	bifangst	av	
fartøyer uten rettighet til å fiske kolmule i 2010.

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy omsatte 500 t kolmule gjennom  
Nss i 2010 mot 1.300 t i 2009. Verdien av utenlandske 
fartøyers landinger i Norge i 2010 utgjorde NoK 0,2 mill 
mot NoK 1,1 mill i 2009.

Omsetning 

omsatt kvantum gikk ned fra 226.400 t i 2009 til 
194.300 t i 2010, mens verdien gikk opp fra NoK 325 mill 
i 2009 til NoK 371 mill i 2010. av et omsatt kvantum  
på 194.300 i 2010 gikk 75.600 t til konsum (inkludert 
sjølproduksjon) og 118.700 t til mel-/oljeanvendelse. 
tilsvarende tall i 2009 var 49.700 t til konsum og 176.700 
t til mel-/oljeanvendelse.  

relativt god etterspørsel etter kolmule til konsum 
kombinert med bedre konsum- enn mel-/oljepriser og 
gode leveringsmuligheter til konsum i nærområdet av 
fiskeriet, økte konsumleveransene i 2010 sammenlignet 
med 2009. Den relative andelen av kolmulefangstene til 
konsum gikk opp fra 22,0 % i 2009 til 38,9 % i 2010. 
Konsumleveransene	gikk	til	Irland,	Shetland,	Færøyene	og	
Norge. I gjennomsnitt ble det oppnådd NoK 2,11 pr kg til 
konsum i 2010 mot NoK 1,65 pr kg i 2009. omsetningen 
fungerte generelt bra gjennom sesongen. 

Mel-/oljeprisene fortsatte oppover også i 2010. Gjennom-
snittsprisen til mel-/oljeanvendelse gikk opp fra NoK 1,34 
pr kg i 2009 til NoK 1,75 pr kg i 2010 (NoK 1,00 i 2008). 

Omsetningstall 2010 (2009) – kolmule

totalt omsatt kvantum (i tonn) 194.300 (226.400)

total omsatt verdi (NoK mill) 371,5 (324,6)
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Fisket

Totalt	ble	det	kun	fisket	50	t	under	vinterfisket.	Fangstene	
ble levert til sverige. Brislingen var i underkant av 50 stk 
pr kg. Det var noe sildeinnblanding i fangstene.

Fisket	for	levering	til	hermetikk	ble	avviklet	i	fire	om- 
ganger. I perioden 11.08 og frem til 06.09 ble det fisket  
i Hardangerfjorden. på grunn av mye småfisk i fangstene 
ble	sperrelinjen	i	Hardangerfjorden	flyttet	utover.	Fisket	
døde etter dette ut for en periode. I andre halvdel av 
september kom det i gang igjen et fiske i Hardanger- 
fjorden på de ytre feltene og i andre halvdel av oktober 
kom det også i gang et fiske i rogaland. Det ble også et 
fiske i trondheimsfjorden i 2010 i perioden 09.11 til 18.11. 
totalt ble det fisket 2.600 t til hermetikk i 2010 (2.800 t  
i 2009). 

Høstfisket etter stor brisling, som tradisjonelt foregår  
i oslofjorden, kom i gang i første halvdel av oktober.  
Fangstingen	var	noe	sporadisk	og	det	var	innblanding	 
av sild i fangstene. siste innmelding fra høstfisket kom  
28. desember. totalt ble det fisket 870 t under høstfisket.   

totalt ble det fisket 3.500 t kystbrisling i 2010. antall 
deltagende fartøy i 2010 var 24 mot 33 i 2009.

Omsetning

totalt ble det levert 2.600 t brisling til hermetikk til King 
oscar i 2010 mot 2.800 t i 2009. Brislingen var jevnt over 
av god kvalitet og bra størrelse. opptaket, som i 2010 
skjedde med brønnbåter/føringsfartøy i tillegg til at 
fartøyer selv førte fangster, fungerte tilfredsstillende.  
King oscar benyttet seg av tre landanlegg for innfrysing  
i 2010.

omsetningen av storbrisling fungerte jevnt over bra. En 
del blandingsfangster av kystbrisling og sild resulterte  
i enkelte utfordringer. Hovedandelen av kystbrisling- 
fangstene	var	av	størrelse	fra	50	–	60	stk	pr	kg	og	den	
gikk i hovedsak til sverige til rundfrysing.  

Fordelingen av kystbrislingfangster på anvendelse i 2010 og 2009 
(i tonn)

Anvendelse/år 2010 2009

Hermetikk 2.600 2.800

Krydring, røking og rundfrysing 800 600

Utkast 100 100

Totalt 3.500 3.500

 
 

Fordelingen av kystbrislingfangster på distrikt i 2010 og 2009 
(i tonn)

Område/år 2010 2009

oslofjorden med Øst- og Vestfold 900 700

Telemark	med	Ø.	&	V.	Agder - -

rogaland 300 -

Hardanger/sunnhordland 1.700 1.000

sognefjorden 200 -

Nordfjord - 900

Møre og romsdal -

trøndelag 400 900

Totalt 3.500 3.500

Omsetningstall 2010 (2009) – kystbrisling

totalt omsatt kvantum (i tonn): 3.500 (3.500)

total omsatt verdi (NoK mill): 18,4 (18,3)

HAVBRISLING

Regulering

Norge hadde til disposisjon 10.000 t havbrisling i EU-
sonen i 2010 mot også 10.000 t året før. som i 2009 var 
det	i	utgangspunktet	kun	tillatt	å	fiske	i	EU-sonen.	Fisket	 
i NØs kunne imidlertid åpnes dersom kvoten i EU-sonen 
ble oppfisket. til tross for at fisket i EU-sonen ble stoppet 
17.	oktober	i	2010	åpnet	ikke	Fiskeridirektoratet	for	fiske	 
i	norsk	økonomisk	sone	slik	det	var	hjemmel	for.	For	øvrig	
var det forbud mot å fiske i perioden fra 1. april til og 
med 31. juli på grunn av fare for bifangst av sild under 
minstemål.

Fisket	var	regulert	med	maksimalkvote	og	med	krav	til	 
at fartøyene måtte melde utseiling til Nss. Deltagende 
fartøyer skulle rapportere daglig til Nss og Nss kunne 
fastsette	utseilingstopp.	Fisket	i	EU-sonen	ble	åpnet	 
1. januar og maksimalkvoten ble satt til 1.200 t. 
 
ringnotfartøy i tilegg til pelagisk trål- og nordsjøtrålfartøy 
kunne delta. 

Fisket

Fisket	foregikk	over	to	perioder,	i	månedsskiftet	januar/
februar med 3.200 t innmeldt  og i oktober med 7.500 t 
innmeldt. siste innmelding kom 17. oktober da fisket  
i EU-sonen ble stoppet. totalt ble det fisket i 11.100 t, 
fordelt med 2.800 t på ringnot og 8.400 t på trål. seks 
ringnotfartøy	og	16	trålere	deltok	i	fisket.	Fangstene	ble	 
i sin helhet levert til mel-/oljeanvendelse

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy omsatte 11.400 t havbrisling til mel-/
oljeanvendelse til en verdi av NoK 25,3 mill i 2010.   
I 2009 var tilsvarende tall 5.300 t til en verdi av  
NoK 9,3 mill.  

Omsetning

I gjennomsnitt ble det oppnådd NoK 2,01 pr kg for 
levering til mel-/oljeanvendelse mot NoK 1,74 pr kg  
i 2009.

Omsetningstall 2010 (2009) – havbrisling

totalt omsatt kvantum (i tonn): 23.600 (12.200)

total omsatt verdi (NoK mill): 46,7 (21,2)

 

KySTBRISLING

Regulering

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i skagerrak ikke 
kvoteregulert.	For	2010	ble	det	fastsatt	en	norsk	kvote	på	
3.900 t for skagerrak. 

på tradisjonelt vis ble det også vinteren 2010 gitt  
adgang til å fiske brisling til fersk- og ansjosanvendelse. 
Dispensasjonen	gjaldt	for	perioden	01.01	–	20.02	for	fiske	
i oslofjorden. Vinterfisket ble åpnet mandag 4. januar. 
Dårlige forhold for fiske grunnet is og kulde resulterte  
i at det kun ble innmeldt to fangster på til sammen 40 t 
vinteren 2010. 
 
I forkant av den tradisjonelle sesongen for kystbrislingfiske 
til hermetikk ble Norges sildesalgslag og King oscar enige 
om priser m.v. for 2010. Blant annet forpliktet kjøper seg 
som i 2009 til i utgangspunktet å kjøpe 2.200 t.

Det tradisjonelle prøvefisket i fjordene på Vestlandet  
ble gjennomført i slutten av august. prøvefisket gav  
ikke grunnlag for særlig optimisme med tanke på 2010- 
sesongen.	Fredningsperioden	ble	også	i	2010	satt	frem	 
til 31. juli. Brislingfisket til hermetikkanvendelse ble åpnet 
mandag 11. august. åpningen var begrenset til Hordaland 
og	Rogaland	fylke.	Fisket	ble	som	følge	av	mye	fangsting	
og manglende mottakskapasitet stoppet fem dager 
senere	den	16.	august.	Fisket	ble	gjenåpnet	mandag	 
23. august.

senere ble fisket åpnet i sognefjorden (20.09), Nordfjord 
(07.10) og i oslofjorden og i fjordområdene nord for 
Nordfjord (13.10). Det ordinære kystbrislingfisket til 
hermetikk ble stoppet 11. november som følge av at 
kjøper hadde mottatt det avtalte kvantumet på 2.200 t.  
I perioden etter stoppen fikk fartøyer innenfor et begren-
set kvantum levere ytterligere fangster til hermetikk. De 
som ønsket å delta i dette fiskeriet måtte melde fra til Nss 
før fangsting. sistnevnte arrangement kom i stand etter 
en særskilt avtale med kjøper. 

Fiske	etter	stor	brisling	kunne	foretas	etter	utløpet	av	
fredningsperioden. Men fartøyene måtte kontakte Nss 
før fangsting med tanke på å forsikre seg om at det var 
omsetningsmuligheter for fangstene.
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fiske blir etterlevd. slik kan en følge utviklingen i fisket, 
og dermed fortløpende vurdere behovet for justeringer  
av iverksatte reguleringer.

også i 2010 har laget satset på å videreutvikle rutiner og 
It-systemer for å kunne være fortløpende oppdatert om 
kvotestatus i de ulike pelagiske fiskerier, både på totalnivå 
og	på	fartøynivå.	Videre	er	det	tilrettelagt	for	at	Fiskeri-
direktoratet lettere skal kunne få tilgang på aktuell 
informasjon i tilknytning til direktoratets kontrollarbeid  
i pelagisk sektor. Videre mener vi at de elektroniske 
systemer som er utviklet slik at den enkelte fisker kontinu-
erlig kan følge med egne data, har stor verdi både for å 
sikre oversikt og rask tilbakemelding ved feil.

5. Risikovurdering og utarbeidelse av kontroll- 
rutiner

områder hvor Kontrollavdelingen har hatt økt fokus  
i 2010: 

•	 Sortimentsprøver
	 -	Dialog	med	FHL	for	å	sikre	at	sortimentsprøver	blir		
	 	 tatt	korrekt	og	i	henhold	til	Lagets	avtaler	og		 	
  reguleringer
•	 Transportbandvekter
	 -	Har	invitert	til	samarbeidsmøte	med	Justervesenet,		
	 	 Fiskeridirektoratet	og	FHL	for	å	gå	opp	grense-
  gangene mellom de ulike aktørenes ansvarsområde. 
•	 Kontroll	av	tanker
 - Intensivert kontrollene under Matjessesongen for å  
  sikre at tankene tømmes før båtene går ut igjen i  
  nytt fiske, og dermed forebygge dumping av fisk.  

Høsten 2010 ble det brukt mye ressurser i å utvikle et  
nytt system for rapportering av kontroller. Målet er et 
forbedret og forenklet rapporteringssystem. I tillegg til  
de ordinære kontrollkriteriene rapporteres det nå også  
på 2 HMs-parameter, hvor målet er å sikre en tryggere 
arbeidshverdag	for	Lagets	kontrollører.	

avdelingen har i 2010 også deltatt ved to hørings- 
prosesser; den nye fiskekvalitetsforskriften og ny  
landingsforskrift. 

Kontrollavdelingen:
Kontrollavdelingen har også i 2010 hatt noen om- 
rokeringer. avdelingen ansatte en ny kontrollør i april. 
Den nyansatte kontrolløren er lokalisert i Bodøområdet 
og vil primært ha sitt arbeidssted i Nordland. Målet er  
å sikre overlapping i en periode frem til en annen av 
kontrollørene går av med pensjon. 

En av kontrollørene har hatt permisjon i en periode for å 
bistå	Salgsavdelingen.	Fra	1.	september	var	kontrolløren	
tilbake i Kontrollavdelingen på full tid, og avdelingen har 
nå totalt 6 medarbeidere. 

Norges sildesalgslags kontrollplikt utøves ved:

1. Kontroll ved innmelding
2.	Fysisk	kontroll	ved	landing
3. Dokumentkontroll, sluttsedler
4. rapportering til offentlige myndigheter
5. risikovurdering og utarbeidelse av kontrollrutiner

1. Kontroll ved innmelding – offentlighet
svært mye av den informasjon som registreres ved 
innmelding av fangst, er knyttet til opplysninger som  
er nødvendige for å kunne kontrollere og holde oversikt 
med forhold nedfelt i forskrifter om utøvelse av det 
enkelte fiskeri: Økonomisk sone, kvotesone, fartøy, 
fartøygruppe, manntallsstatus, merkeregister m.m.  
Øvrige viktige registreringer er naturligvis art, kvantum  
og redskap. 

Innmeldingsdata	oversendes	rutinemessig	til	Fiskeri- 
direktoratet 2 ganger per uke, og ellers etter anmodning. 
alle fangster, med unntak av de som er fisket med garn 
eller dorg, skal innmeldes til laget.

2. Kontroll ved landing
I 2010 er det innrapportert 540 kontroller, en nedgang  
fra fjoråret. Denne nedgangen var ventet da det har vært 
en reduksjon i bruk av overtid i avdelingen. Nedgangen 
skyldes også at avdelingen har tatt i bruk en ny  
rapporteringsmetodikk, samt en trend med færre og 
større leveringer. av konsumlandingene er ca. 10 %  
av landet kvantum kontrollert. 

av de kontrollene som er foretatt omfatter 76 kontroller 
reklamasjoner (ca. 14 %). Dette er en nedgang fra 2009.  

som i 2009 ble loddefisket høyt prioritert i 2010 og det 
ble innleid ekstra personell for å sikre en tett oppfølging. 
totalt i sesongen var 10 kontrollører involvert i kontroll 
ved mottaksanleggene.

Det ble gjennomført fysiske kontroller ved levering av 
NVG-sild, makrell, hestmakrell, kolmule, nordsjøsild til 
matjes-anvendelse og lodde. Det har ikke vært prioritert  
å ha kontrollører ved landing av fangster til mel- og 
oljeproduksjon.  

3. Dokumentkontroll – Sluttsedler
sentrale oppgaver for laget knyttet til dokumentkontroll 
av sluttsedler omfatter;

•	 Registrere	sluttseddeldata	knyttet	til	aktuelle	 
 reguleringsparametre som: totalkvoter, gruppekvoter,  
 fartøykvoter, økonomiske soner, kvotesoner, redskap.  
 Informasjonen på sluttsedlene blir kontrollert mot   
 registrerte innmeldingsdata.
•	 Kontrollere	sluttsedler	mot	lagets	leverandørregister		
 hvor blant annet merkeregistrering, fartøystørrelse og  
 manntallsstatus inngår. Videre kontrolleres det om   
 fartøy har godkjenning og konsesjon til å delta i   
 aktuelt fiskeri, basiskvoter, eierskifter m.m.
•	 Kontrollere	kvoteutnyttelse	på	fartøynivå	og	iverk-		
 sette inndragning ved fiske over kvote.
•	 Rapportere	om	irregulære	forhold	til	Fiskeri- 
 direktoratet. 
•	 Rapportere	sluttseddeldata	til	Fiskeridirektoratet.

salgslagene fikk i 2010 ny vedtakskompetanse på 
inndragning	i	“Forskrift	om	inndragning	av	fangst	 
og bruk av inntrukne midler av 12. mars 2010”. 

Den nye forskriften trådte i kraft 1. mai og omfatter  
blant annet:
•	 Ulovlig	bifangst
•	 Fangst	høstet	i	fredningstid
•	 Fangst	høstet	i	strid	med	Havressurslovas	§	23	 
 (omsetningsgrense for sports- og rekreasjonsfiske)
•	 Fangst	utover	turkvote	jfr	Deltakerlovens	§	27.		

Ved fiske over kvote gjør laget rutinemessig vedtak om 
inndragning.	Laget	holder	ellers	tilbake	oppgjør	når	vi	blir	
varslet	om	dette	av	Fiskeridirektoratet.	Ved	større	avvik	
mellom innmeldt og utlosset kvantum blir forholdet tatt 
opp med aktuell fisker. I noen tilfeller blir det også 
anmodet om forklaring fra involverte parter dersom 
registrert mengde utkast eller bifangst overstiger et visst 
nivå. 

4. Rapportering til offentlige myndigheter
Norges sildesalgslag har en sentral oppgave som leveran-
dør	av	informasjon	til	Fiskeridirektoratet,	og	legger	ned	et	
betydelig arbeid for å registrere fangstdata slik at det kan 
føres kontroll med hvorvidt reguleringsbestemmelser for 

Kontroll 
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Det er laget en forvaltningsplan for vestlig hestmakrell 
som	ikke	er	endelig	vedtatt,	men	som	ICES	har	evaluert	til	
å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. I følge denne 
planen gir det en totalkvote på 181.000 tonn i 2011. 

Lodde - Barentshavet 
Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet 
ble mengdemålt i september 2010 til å være ca. 
2 millioner tonn, og bestanden er vurdert til å ha full 
reproduksjonsevne. Den modnende bestanden i 2010 vil  
i hovedsak bestå av 2007-årsklassen, med noe tilskudd fra 
2008-årsklassen. resultatene fra 0-gruppeundersøkelsene 
i 2010 viser at 2010-årsklassen på yngelstadiet er middels 
god.  Bestandsmålet i 2009 er lavere enn en skulle 
forvente med normal dødelighet, og en del av den målte 
nedgangen skyldes økt beiting fra voksende bunnfisk-
bestander.

I henhold til føre-var prinsippet er strategien at biomassen 
som gyter skal ha 95 % sannsynlighet for å være over en 
nedre grenseverdi (Blim). Blim er satt til 200 000 t, et nivå 
som er noe mer enn den laveste gytebestanden som har 
produsert en svært god årsklasse. 

Den vedtatte høstingsregelen innebærer at det kan tas ut 
380.000 t lodde i 2011. Gytebestanden for 2011 er be- 
regnet til 500.000 t. årsaken til nedgangen fra 2 millioner 
t til beregnet gytebestand på 500.000 t er blant annet 
nedbeiting fra en stor torskebestand og fiske. 

Norge og russland besluttet å følge forskernes råd for 
2011. 

Lodde – Jan Mayen
Bestanden forvaltes ved en to-trinns fangstregel som har 
som målsetting å sikre en minimum gytebestand på 
400	000	t.	Fangstregelen	går	i	korthet	ut	på	at	det	
fastsettes en foreløpig kvote for første halvdel av fangst-
sesongen, som i utgangspunktet utgjør 2/3 av forventet 
endelig kvote for hele sesongen. senere, på bakgrunn  
av data fra loddetokt i oktober-november og/eller januar-
februar, fastsettes endelig kvote for hele sesongen. 
Loddesesongen	starter	20.	juni	og	varer	frem	til	30.	april	
påfølgende år.

Kolmule
ICES	vurderer	bestanden	å	være	under	det	kritiske	
gytebestandsnivået på 1,5 millioner t (Blim) og at den 
høstes	over	føre-var-fiskedødelighet	(Fpa).	Årsklassene	
2005-2009 er blant de laveste observerte. Disse års- 
klassene har ført til nedgang i gytebestanden fra den 
historiske toppen i 2003-2004 på mer enn 6,8 millioner t 
til 1,3 millioner t i begynnelsen av 2010. på grunn av 

dårlig rekruttering forventes gytebestanden å være lav de 
kommende årene. I 2011 og 2012 ventes gytebestanden 
å være i underkant av 0,8 millioner t.

Kyststatene	Norge,	EU	og	Færøyene	ble	i	2008	enige	om	
en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er 
høstingsregelen som sier at fiskedødeligheten skal holdes 
på 0,18 når gytebestanden er over 2,25 millioner t. Hvis 
bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges 
til	grunn.	ICES	har	vurdert	denne	planen	som	forenlig	med	
prissippene	for	føre–var	forvaltning.

ICES	anbefaler	at	fisket	bør	forvaltes	i	henhold	til	avtalt	
forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 40.100 t  
i	2011.	For	2011	er	det	avtalt	en	totalkvote	på	40.100	t	
(540.000 t i 2010), hvorav kyststatene Norge, EU,  
Færøyene	og	Island	har	en	kvote	på	36.908	t	(497.022	t	 
i 2010). av dette kvantumet disponerer Norge etter 
kvotebytte og etter kvoteoverføringer i forbindelse med 
kvotefleksibilitet 22.033 t (205.792 t i 2010).

Tobis
Frem	til	og	med	2010	har	ICES	gitt	kun	ett	fellesråd	for	
tobis i Nordsjøen, og dermed behandlet tobis én bestand.  
I tillegg kommer bestandene ved shetland og skagerrak/
Kattegat. Basert på forskjeller i veksthastigheter, larvedrift 
og	aldre	ved	førstegangsgyting	definerte	ICES	7	separate	
bestander i Nordsjøen, ved shetland og i skagerrak/
Kattegat. I februar 2011 ble det for første gang gitt råd  
pr bestandskomponent.

Etter som historisk viktige tobisfelt i norsk økonomisk 
sone (NØs) har vært tilnærmet tomme for tobis i senere år 
har	Fiskeri-	og	Kystdepartementet	fra	2011	iverksatt	en	
eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i NØs  
for å bygge opp bestandene av tobis i disse feltene.  
Med utgangspunkt i denne forvaltningsmodellen er det 
for 2011 foreslått en kvote på 60.000 t i NØs i nærmere 
angitte områder. senest 5. mai 2011 skal det gis et 
oppdatert råd for resten av 2011 basert på resultatene  
fra det akustiske tobistoktet som kjøres i april-mai.

I 2011 er norske fartøyer gitt adgang til å fiske inntil 
60.000 t tobis i NØs (foreløpig kvote) innenfor et  
avgrenset	område	og	i	en	periode	fastsatt	av	Fiskeri- 
direktoratet.  I tillegg vil det være adgang til å fiske 
20.000 t tobis i EU-sonen.

Øyepål
Basert	på	de	siste	beregninger	vurderer	ICES	bestanden	 
til	å	ha	full	reproduksjonsevne.	Fiskedødeligheten	har	
generelt vært lavere enn naturlig dødelighet og den har 
avtatt i de senere år til betydelig under langtidsgjennom-
snittet (0,6). rekrutteringen i 2007 og 2008 var på nivå 

Norsk vårgytende sild (NVG-sild)
Forskerne	klassifiserer	bestanden	til	å	ha	full	reproduksjons-
evne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden er 
beregnet	til	9,0	millioner	t	i	2010.	For	2011	og	2012	er	
prognosene for gytebestanden henholdsvis 8,0 millioner t 
og 6,8 millioner t. Gytebestanden består av flere sterke 
årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 
2004 er svake. Gytebestanden forventes derfor å avta de 
neste årene selv med et fiske i henhold til forvaltnings-
planen.
  
Det	internasjonale	havforskningsrådet	(ICES)	har	anbefalt	
et uttak for 2011 på inntil 988.000 t. Dette kvantumet er 
også identisk til fastsatt totalkvote for 2011.

Nordsjøsild
rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig  
i årene etter den gode 2000-årsklassen. Det er risiko for  
at bestanden har redusert reproduksjonsevne, men 
bestanden fiskes bærekraftig. Gytebestanden har vært 
under føre-var-nivået (Bpa) på 1,3 millioner t siden 2006, 
men ventes å komme over denne i 2010. Høstingsregelen 
har vist seg å være et effektivt redskap for å sikre fortsatt 
beskatning og bevaring av bestanden.

Nordsjøsild forvaltes med utgangspunkt i maksimal 
fiskedødelighet	(F)	for	1)	voksen	sild	(treåringer	og	eldre)	
og for 2) ungsild (ett- og toåringer) avhengig av størrelsen 
på gytebestanden. I den reviderte forvaltningsavtalen er 
det	satt	en	begrensning	på	endring	av	TAC	fra	et	år	til	
neste på +/- 15 %. partene kan, om en anser det nødven-
dig,	redusere	TAC	med	mer	enn	15	%.	

For	2011	anbefalte	forskerne	en	kvote	for	det	direkte	
fisket	etter	nordsjøsild	i	Nordsjøen	på	188.900	t.	For	2011	
er Norge og EU enige om et uttak på 200.000 t i Nord-
sjøen og 30.000 t i skagerrak/Kattegat. I tillegg kommer 
bifangst  av sild i Nordsjøen og skagerrak/Kattegat.

Makrell
Makrell forvaltes som en bestand, nordøst-atlantisk 
makrell. Den består av tre gytekomponenter, vestlig, sørlig 
og Nordsjøen. siden fangstene i de forskjellige områdene 
ikke kan identifiseres, og derved klassifiseres til en av de 

tre komponentene, forvaltes bestanden av praktiske 
årsaker som èn bestand.  

Gytebestandsnivået er nå over føre-var-nivået (Bpa) på  
2,3 millioner t og bestanden er klassifisert til å ha full 
reproduksjonsevne. Bestandsmålinger for de ulike 
områder gjøres hvert tredje år, og i 2010 ble den sørlige 
og den vestlige komponenten målt ved eggtokt, mens 
Nordsjøen skal undersøkes på ny i 2011. I følge forskerne 
har gytebestanden økt de siste årene. årsaken er at 
2002-årsklassen er svært god og at årsklassene 2005  
og 2006 også er sterke. 2007-årsklassen er middels sterk, 
mens 2008- og 2009 årsklassen er usikker ennå.  

Kyststatene	Norge,	EU	og	Færøyene	ble	i	2008	enige	 
om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiske-
dødelighet mellom 0,20 og 0,22 når gytebestanden er 
over 2,2 millioner t. Hvis bestanden er mindre skal en 
lavere	fiskedødelighet	legges	til	grunn.	ICES	har	vurdert	
denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var 
forvaltning.

I henhold til den nye forvaltningsplanen kan totalfangsten 
av makrell i 2011 ligge mellom 592.000 t og 646.000 t. 
Ved uttak innenfor disse grensene ventes gytebestanden  
å	holde	seg	stabil	på	om	lag	2,7	–	2,8	millioner	t	i	2011	
og 2012. siden det ikke foreligger noen kyststatsavtale  
på makrell pr. 11 mars 2011 er det forventet at det reelle 
uttaket vil kunne bli nærmere 1 million tonn, basert på 
makrellfangster som de ulike nasjonene har besluttet eller 
gitt tilsagn om å fange. 

Hestmakrell (taggmakrell) 
ICES	vurderer	bestanden	til	å	ha	full	reproduksjonsevne.	
Fiskedødeligheten	har	holdt	seg	lav	siden	2000.	ICES	har	
ikke etablert referanseverdier for fiskedødeligheten. 
2001-årsklassen er sterk og har gitt gytebiomassen et løft 
de siste årene.

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke 
mulig fra målinger av eggproduksjon fordi studier har vist 
at taggmakrell av samme størrelse og alder kan gyte 
varierende antall egg i forskjellige år. Dermed blir usikker-
heten i bestandsberegningene høye.  

 ressursoversikt 2010 

Vi gjør oppmerksom på at ressursoversikten er utarbeidet med bakgrunn i havforskernes 
vurderinger av den enkelte bestand.
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med langtidsgjennomsnittet, mens den var betydelig over 
i 2009. Med den eksisterende fiskedødelighet påvirkes 
bestanden mest av naturlige prosesser. 

Grunnet en svært svak rekruttering i 2010 vil selv null-
fangst	i	2011	i	følge	ICES	ikke	kunne	hindre	at	gyte-
bestanden faller under føre-var-grensen på 150.000 t  
i begynnelsen av 2012. 

I samsvar med forskernes anbefaling fra oktober 2010 er 
det derfor ikke åpnet for fiske etter øyepål i NØs i 2011, 
men forskerne vil komme med et et nytt og oppdatert  
råd i juni for 2011.

Havbrisling
Føre-var-nivåer	er	ikke	definert	for	havbrisling	og	tilgjenge-
lige data gir ikke noe godt mål på bestandsstørrelsen.  
rekrutteringsmålene er usikre, og det gis ikke kvoteråd for 
havbrislingfiske basert på vitenskapelige data. I skagerrak-
Kattegat bestemmes kvoten hovedsakelig av hensynet til å 
holde bifangsten av småsild på et lavt nivå. 

Kystbrisling
Høsten 2010 ble de tradisjonelle 0-gruppeundersøkelsene 
av brisling i fjordene ikke avviklet. Vi har derfor lite 
grunnlag for å si noe om hvordan fangstgrunnlaget blir  
i 2011.
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sildelaget utstedte 635 000 fangstsertifikat, 
fordelt på 35 900 forsendelser, i 2010.

Norge eksporterte 665 000 tonn sild i 2010.  
Det tilsvarer over 7 millioner sildemåltider daglig.

VERDENS	MESTIMPORTERENDE	LAND:

= sild = Makrell =	Lodde

russland:
226 476 t

EU:
217 233 t

Nigeria:
154 365 t

Japan:
101 353 t

Kina:
63 892 t

Ukraina:
122 410 t

sporbarhet fra norske fiskebanker til verdensmarkedet

større krav til dokumentasjon og sporbarhet fører til at sildelaget må utvikle nye elektroniske tjenester.  
1. januar 2010 innførte EU ordningen med fangstsertifikat for import av villfisk. sildelaget fikk hovedansvaret 
med å utvikle systemer og nettsider for ordningen. Gjennom et eget selskap og nettsidene catchcertificate.no 
blir over 600 000 sertifikat produsert og utstedt. Kravene til sporbarhet og dokumentasjon blir sterkere overalt, 
og sildelagets systemer er klare for å gjennomføre ordningen til hele verdensmarkedet.

vestbas har tatt opp  
40 tonn makrell. om få  
dager ligger et kilo av  
den på middagsbordet til 
familien van marwijk

For	hver	fangst	som	selges	og	leveres	signerer	
skipperen på Vestbas en sluttseddel med  
opplysninger om fartøy, fiskested og fangstvekt. 
sluttseddelen danner grunnlag for fangst- 
sertifikatet som følger fangsten ved eksport  
til EU. Den skal sikre at all fisk som selges er  
sporbar og garantert fanget på lovlig vis. 
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oMsEtNINGsVErDI pr art 2010. VErDI I NoK 1 000

NVG-sild 42 %

Nordsjøsild 3 %

Øyepål 2 %

Kolmule 5 %

tobis 3 % andre 1 %

Lodde	Barentshavet	7	%

Hestmakrell 1 %

Havbrisling 1 %

Makrell 35 %

Sild
årsstatistikken fra Eksportutvalget for fisk viser at det i 
2010 totalt ble eksportert 665.000 tonn sild (produktvekt), 
en nedgang på ca. 13 % fra året før eller totalt nokså 
nøyaktig 100.000 tonn. snittprisen på sild sett under ett 
ble kr. 5,53, - 25 øre over snittet i 2009. samlet verdi for 
sildeeksporten utgjorde i 2010 knappe 3,7 milliarder 
kroner, sammenlignet med drøye 4 milliarder kroner  
i 2009. 

av volumet fordelte 450.000 tonn seg til rundsild og 
162.500 tonn som filet, - begge volumer er noe lavere enn 
i 2009, men andelen av filet i forhold til rundsild holdt 
omtrent samme nivå. snittprisen for frossen sild gjennom 
2010 lå på kr. 4,57 mot 4,44 i 2009. alt i alt har prisene 
holdt seg nokså stabile, men viste en viss økning mot 
slutten av året, noe som også har fortsatt de første ukene 
inn i 2011. 

For	filet	lå	snittet	på	kr.	7,45	mot	7,75	i	2009.	De	største	
markedene for rundsild målt i volum var i 2010: Nigeria, 
russland, EU og Ukraina. Disse fire sto for nesten 88 %  
av	eksporten	i	2010.	For	filet	var	EU	og	Russland	størst	
med vel 80 % av markedet.  

Med utgangspunkt i eksportert sild til konsum, mettet 
norsk sild alene i størrelsesorden 5,5 millioner mennesker 
hver dag. 

Makrell
totalt ble det eksportert 265.000 tonn makrell i 2010,  
mot 190.000 tonn i 2009, - en volumvekst på hele 40 %. 
snittprisen over året var tilnærmet lik 2009 og som en 
følge av volumveksten økte verdien 38 % til 2,8 mrd. 
kroner. I snitt ble makrellen betalt med 10,62 kroner  
i 2010, sammenlignet med kr. 10,78 i 2009.

De største markedene for makrell i 2010 var som tidligere 
Japan,	Kina	og	EU,	mens	Tyrkia	har	rykket	foran	Russland	
sammen med Nigeria.  

G6 representerte bare 4 % i 2010 mot ca. 7 % i 2009.

Hestmakrell og lodde
Fisket	etter	hestmakrell	var	som	kjent	ikke	like	godt	i	2010	
som året før, og eksporten kom bare opp i ca. 18.000 
tonn mot 65.000 tonn i 2009. prisen var imidlertid høyere 
(7,14 mot 5,33), slik at samlet verdi nådde innpå 130 mill. 
kroner - (345 mill. i 2009). I 2008 var snittprisen for 
hestmakrell kr. 10,60. De største markedene for hest-
makrell	i	2010	var	Japan	og	Kina	fulgt	av	Kamerun	og	EU.	
Nigeria som var det største markedet i 2009, havnet i 
2010 lengre nede på listen.

Lodde-eksporten	holdt	i	volum	et	nivå	nokså	nær	volumet	
fra 2009, men snittprisen var lavere; 3,74 mot 4,31 i 2009. 
Verdien i 2010 ble knappe 490 mill. kroner mot vel 570 
mill. kroner året før.  

For	lodde	ble	Russland,	Ukraina	og	EU	de	viktigste	
markedene	i	2010,	mens	Japan	og	Kina	kom	bak	EU.

samlet sett var de største pelagiske markedene i 2010, 
målt	i	verdi,	Russland,	Japan,	Nigeria,	Ukraina	og	Kina.	
tatt i betraktning at det meste som går til Kina,  
prosesseres	der	for	å	bli	reeksportert	til	Japan,	 
så	blir	likevel	Japan	det	største	markedet.	

I tillegg til konsumdelen, kommer eksport av mel- og olje 
for ca. 900 mill. kroner (733 mill. kroner i 2009). samlet 
pelagisk eksport står dermed for vel 8,2 milliarder kroner  
i 2010.

Norges sildesalgslag omsatte 489.000 tonn råstoff til 
produksjon av fiskemel og fiskeolje i 2010 og førstehånds-
verdien ble på knappe 900 mill. kroner. I tillegg skal en 
huske på at en betydelig mengde avskjær inngår i denne 
produksjonen og som dermed nyttes til “indirekte” mat.
Markedsprisene som ligger til grunn for minsteprisene økte 
med 9 % for fiskemel og 58 % for fiskeolje. Gjennomsnitts-
prisen for alt råstoff omsatt til fiskemel og fiskeolje økte fra 
kr. 1,33 pr. kg. til kr. 1,92 pr. kg i 2010 (+ 38 %).
 
For	flere	detaljer	vises	til	nærmere	orientering	om	råstoff	
til mel og olje i kapitlet ‘Driftsmeldingen’ og omtalen av 
de enkelte fiskerier. 

Markedet for pelagiske fiskeslag

Eksporttallene for 2010 viser en samlet pelagisk konsumeksport (sild, makrell, lodde og 
hestmakrell) på 7,3 milliarder kroner, en økning på ca. 100 millioner i forhold til 2009.  
I tillegg til disse konsumtallene, kommer verdien av mel og olje til eksport. I 2010 utgjorde 
dette ca. 900 mill. kroner, mot vel 700 mill. kroner i 2009. Eksporten av norsk sjømat 
generelt steg med 20 % - ca. 9 milliarder kroner høyere enn i 2010. av den totale  
sjømateksporten, hadde pelagisk en nedgang for sin andel og havnet på ca. 13,5 %.
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sildelaget garanterer oppgjør innen 14 dager til fisker  
og står samtidig for all fakturering til kjøperne. Kreditt-
vurderinger, valutasikring og andre finanstjenester er med 
i sildelagets totaltjenester til fiskerne.   

oppgjør for fangstene er en av de aller viktigste funksjo-
nene i sildelaget, og den som er satt mest pris på. Det er 
mange avregninger, fakturaer og lignende som skal 
sendes mellom sildelaget, fiskerne og kjøperne før alt  
er oppgjort.  

En fiskebåt, uansett størrelse, er en bedrift som kan 
omsette fra hundretusener til millionbeløp. 

En fiskebåt i dag må ta mange beslutninger basert på 
data fra sildelaget: 

Auksjonspriser, prishistorikk, nyheter, oversikt over hvor 
fisket pågår, kvoter og reguleringer er informasjon som 
mange finner på www.sildelaget.no. 

Sildelaget har òg som en målsetning å få mer markeds-
informasjon ut til medlemmene. Kvoter som kan fiskes 
både inneværende sesong og neste sesong på flex-kvoter, 
er nye fangstmuligheter som gjør at økonomiske beslut-
ninger basert på rett informasjon og opparbeidede data er 
viktig i jakten på den beste prisen for et begrenset råstoff.

Råstoffet vi snakker om går mer og mer direkte til mat. 
Over 75 % av norsk pelagisk fisk ble i 2010 direkte til mat 
for mennesker rundt om i hele verden, 25 % gikk 
indirekte til mat gjennom mel- og oljeproduksjon  
(fôrinnsats). Avskjær fra filetproduksjon er også en 
betydelig ressurs som brukes til mel- og oljeproduksjon.  

Pga befolkningsvekst og fordi større grupper blir kjøpe-
sterke, trenger verden økt tilgang på proteiner. Fisk peker 
seg ut som et utmerket alternativ til både rødt og hvitt 
kjøtt. Sildelaget, fiskerne og andre i næringen skal sørge 
for at Norge i årevis fremover skal greie å møte et økende 
marked med kvalitetsfisk som er fangstet fra bærekraftige 
kvoter som vi i felleskap forvalter. Norges bidrag utgjør 
nemlig en betydelig del av verdens matforsyning.

Kvoteregnskap
Norges pelagiske “kvote” utgjør 2-3 % av verdens 
samlede villfiskressurser. Dersom alle land hadde forvaltet 
sine fiskerier optimalt, så hadde totaluttaket holdt seg 
nokså stabilt. Men overfiske, utkast og ulovlig fiske har 
satt sine spor i verdens fiskeribestander. Norge er i de siste 
årene	blitt	kreditert	av	FN	til	å	være	et	foregangsland	når	
det gjelder bærekraftig fiskeriforvaltning. 

Det er mange som har et ord med i laget når årlige kvoter 
skal settes. Norge forvalter enkeltarter sammen med 
andre kystnasjoner og naturlige svingninger bidrar med 
sitt til store forskjeller fra år til år. 

I Norge skal alle kvoter deles opp på alle fartøygrupper og 
videre ut på alle fartøyer slik at hvert enkelt får sitt 
driftsgrunnlag. 
 
Dette er en krevende øvelse, men norske fiskere og norske 
fiskerimyndigheter vet at sildelagets systemer holder både 
oversikten og øyeblikksbildet så korrekt som mulig.  

alle norske fiskere av pelagisk, har sine kvoter lagt inn  
hos sildelaget der det holdes et kontinuerlig regnskap. 
reguleringer og andre forandringer på kvoteforhold blir 
lagt inn i systemene etter hvert som de kommer.

Fiskerne er bare første ledd i forsyningskjeden der tusenvis 
av tonn med fisk blir sendt ut i verdensmarkedet som mat. 
Det er ikke alltid lett å se forbindelsen mellom en silde-
spisende familie i Moskva og kystbåten som fikk 200 tonn 
med sild i Vestfjorden. Men de er ledd i en lang kjede. 

Rett informasjon på rett sted til rett tid:
Mye av fiskernes bruk av elektroniske tjenester begynner 
på	lagets	webside:	www.sildelaget.no. sildelaget er 
fiskernes	organisasjon	og	websiden	skal	reflektere	dette.	
Det	legges	ned	mye	ressurser	i	å	gjøre	websiden	komplett	
for brukerne både ute på havet og på land. trafikken på 
lagets	websider	øker	jevnt	og	trutt.	Sildelaget	har	en	stor,	
fast leserskare som er innom sidene hver dag. Informa-
sjonen om fangstdata er blitt et viktig instrument for både 
fiskerne og de hjemme til konstant å holde seg oppdatert 
på hva som skjer - og hvor. annen informasjon som kan 
ha betydning blir også tilgjengelig via nettet. 

sildelaget er en pådriver for å få gjennomført et mest 
mulig effektivt fiske. De forskjellige pelagiske artene er 
ikke en råvare som sitter plantet i jorden, eller som ligger 
fastklemt, men klar som malm i en gruve. Makrellen,  
silda og alle de andre fiskeslagene er på konstant flyttefot 
rundt i havet, i større og mindre mengder og med 
varierende	kvalitet	for	optimal	utnyttelse.	Fangsten	av	
disse kvotene er hverken en 9-4 jobb eller 3 uker på/3 
uker	av	jobb.	Fisken	må	hentes	når	den	er	på	sitt	beste	

-	og	tilgjengelig.	Fiskeri	er	avhengig	av	naturens	luner.	
Kommunikasjonsmulighetene til fiskerne om bord har de 
siste årene nesten blitt like bra som for næringen på land. 
telefoni og internett går via satellitter der fartøyene er 

“pålogget” 24 timer i døgnet. Dermed er fiskerne like godt 
oppdatert på “vanlige” nyheter som oss på land, samt at 

Mange ting skal klaffe for at alt skal gå knirkefritt. og 
midt i det hele skal fiskerne forholde seg til en mengde 
elektroniske tjenester som en del av å få fisken omsatt  
og ut i markedet.

sildelaget er en integrert leverandør av e-tjenester  
til fiskerinæringen og setter av store ressurser på at 
systemene skal være pålitelige og dessuten enkle å  
bruke	–	24	timer	i	døgnet.

Fiskerne	har	lenge	vært	i	front	når	det	gjelder	å	ta	i	bruk	
ny teknologi, spesielt ny elektronisk teknologi. Det er 
mange instrumenter om bord i et fartøy, og navigasjons- 
og kommunikasjonssystemer er en del av hverdagen for 
fiske	som	primærnæring.	Fiskerne	er	avhengig	av	å	få	
omsatt fisken så raskt som mulig og effektiv informasjons-
flyt er en forutsetning. 

sildelagets elektroniske tjenester griper derfor inn i 
fiskernes hverdag. sildelaget er nok mest kjent for 
auksjonene der all pelagisk fisk i Norge blir omsatt.  
Men for fiskerne og myndigheter er det i tillegg mye 
annen informasjon som kommer ut fra den massive 
mengden av data som flyter inn og ut av sildelagets 
systemer.

Innmeldingsjournalen
så snart fangsten er meldt inn til sildelaget er den blitt  
en integrert del av lagets elektroniske tjenester. all 
informasjon som systemet krever blir lagt til rette for 
kjøper, slik at båten like etter avsluttet auksjon vet akkurat 
hvor den skal sette kurs for lossing - og til hvilken pris 
fangsten er solgt.  

Med et ”realtime”-system, så vet båten også hvor mye av 
kvoten som er fisket og hvor mye som er igjen. Hjemme 
på kontoret har rederen og likeledes kjøperen, full oversikt 
over de økonomiske transaksjonene rundt fangsten som 
omsettes. 

Innmeldingsjournalen spiller en sentral rolle også for de 
andre båtene, både de ute på feltet og de i havn. alle er 
interessert  i hvor fangsten ble tatt, hvor stor den var, 
kvalitet og til slutt; pris. Det er ikke få som er på tråden til 
sildelaget straks et av lagets systemer i kort tid er nede for 

et par minutters vedlikehold. Dette gjenspeiles også i 
trafikken	på	lagets	websider. 

Innmeldingsjournalen gir alle et overblikk over hva som 
foregår på fangstfeltene akkurat nå og gir brukerne en 
mulighet for å handle ut fra den informasjonen.

Kvoter, fiske, levering, kapasitet, markedskrefter i inn og 
utland er noen av faktorene som spiller inn når prisen 
fastsettes. Med de volumene vi her snakker om, kan en 
femtiøring mer per kilo fisk fort utgjøre store summer på 
bunnlinjen til fiskerne.

Auksjonen
Fisken	er	fiskernes	produkt,	deres	vare.	De	stoler	på	at	
sildelaget så snart som mulig, kan få denne varen omsatt 
til	markedets	beste	pris.	Fiskeren	kan	ikke	gjøre	så	mye	
mer når fisken er tatt, da må den selges.  

på sildelagets elektroniske auksjoner der både norske og 
utenlandske båter/kjøpere deltar, omsettes hvert år ca.  
2 millioner tonn fisk. Hvis vi regner “rundvekt”, dvs. 
ubearbeidet, tilsvarer dette over 4 milliarder fiskemåltider. 
Med det åpne fangstbildet som sildelagets systemer gir, 
setter auksjonsmodellen i det frie markedet korrekt 
markedspris til enhver tid. 
 
Fiskerne driver næringsvirksomhet og målet er selvfølgelig 
at hver båt skal være økonomisk lønnsom år etter år. Men 
i det lengre perspektiv er hele flåten forvaltere av det som 
er en av Norges viktigste ressurser for fremtiden – vårt og 
verdens matfat ute i havet. Fiskeri er allerede en av de 
mest miljøvennlige måtene å høste mat på, og særlig de 
pelagiske artene er per dags dato en meget rimelig måte 
å få i seg både proteiner og omega-3. 

Faktura og avregning
I 2010 omsatte sildelaget pelagisk fisk til en førstehånds-
verdi av over 6,8 milliarder kroner, alt dette fordelt på 
8.600 innmeldinger.  

pengene danner driftsgrunnlaget for de mange båtene 
som fisker på de pelagiske kvotene; - lønn til dem om 
bord samt drift og alle investeringer i utstyr. 

Informasjon og kommunikasjon 

De viktigste delene av arbeidsdagene til fiskerne er å finne fisken, få fangsten 
ombord, melde den inn til sildelaget, få den solgt på auksjon, levere den og 
komme seg ut i fiske igjen.
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TOTAL	EKSPORT	AV	NORSK	SILD	TIL	KONSUM,	MILL	NOK

TOTAL	EKSPORT	AV	NORSK	MAKRELL	TIL	KONSUM,	MILL	NOK
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de har kontinuerlig tilgang på all data som strømmer 
gjennom sildelaget. Dette, sammen med auksjons- 
systemet, kartet og nyhetene, hjelper fiskerne til å  
ta sine operative beslutninger.  

Norske fiskere er førstehåndsforvaltere av en av våre 
viktigste ressurser, kanskje den viktigste når vi tenker 
langsiktig. Men skal vi høste, er rekruttering en betingelse. 
Det er derfor avgjørende å tydeliggjøre utviklings- 
mulighetene, den avanserte teknologien, spenningen, 
mulighetene og rikdommene på og i havet. sildelaget 
prøver å bidra til dette. 

Dette er et stort ansvar som hviler på norske fiskeri-
næring, og norske fiskere er i høy grad med på å ivareta 
forvaltningen av disse ressursene. 

Det er derfor viktig at hele nasjonen forstår dette,  
verdsetter det og setter en politisk kurs som ivaretar  
å sikre fremtid både for oss som bor her i landet og  
for den verden “der ute” som vi forsyner med innpå  
40 millioner sjømatmåltider hver eneste dag.
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FANGSTOVERSIKT	2010:

KVotEr 2009/2010:

NVG-sild Nordsjøsild Makrell HestmakrellBrisling Kolmule Øyepål Lodde

0 t

1 mill t

tobis

Lyseste	farge	2009
Mørkeste farge 2010

full kontroll over alle fangstdata

En	FN-rapport	fra	2009	om	forvaltningspolitikken	i	verdens	fiskeristater	utpeker	Norge	som	et	foregangs-
land. Bærekraftig forvaltningspolitikk er noe av det som trekkes frem. sildelaget samler og leverer alle 
fangstdata	fra	det	pelagiske	fisket	til	Fiskeridirektoratet.	Det	gir	en	samlet	oversikt	over	fangst	og	fiske	som	
er uvurderlig i arbeidet med å sette opp nye kvoter.

gjennomsnittsvekten  
på silden gerda marie  
fisket i 2010 var 296 gram. 
den opplysningen er en 
bitteliten del av det som 
gjør fiskeriforvaltningen 
i norge til en av verdens 
fremste

Hver eneste lille opplysning om fisket fra Gerda 
Marie	og	andre	båter	går	inn	til	Fiskeridirektoratet	
ved fiskets slutt. sammen med forskningsdata 
danner de grunnlaget for kvotefastsettelsen til 
neste år. 
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kvotene. Dette er en oppgave som er innfridd og som i 
den løpende drift gis høy prioritet.

Kvote- og omsetningsstatus ved årets slutt er et resultat  
av alle de mange enkeltbeslutninger og -handlinger som 
både myndigheter og den enkelte fisker og kjøper har 
gjort underveis. Informasjonsstrømmen og de elektroniske 
tjenestene fra sildelaget er et nyttig verktøy for aktørene  
i det store, årlige kretsløpet og en forutsetning for et 
effektivt og rasjonelt handlingsmønster. 

Informasjon	fra	sluttseddelen	går	også	direkte	til	Fiskeri-
direktoratet, som utveksler fangstdata med andre kyst- 
staters myndigheter. Både myndigheter og den enkelte 
fisker har med kvoteregnskapet fått verdifull informasjon 
til sitt arbeid. og her er ringen sluttet tilbake igjen til 
internasjonale kvoteavtaler basert på råd fra havforskere 
og fangsttall fra den enkelte stat. og et nytt kretsløp kan 
starte. 

Sildelagets e-tjenester
I dagens samfunn er vi omgitt av e-tjenester. og fordi til- 
byderne av e-tjenester stadig må følge med i utviklingen, finnes 
det både ”klassikere” og ”siste nytt” i produktutvalgene. 

På	www.sildelaget.no	finnes	det	mye	allmenn	tilgjengelig	
informasjon om fiskets gang. I tillegg gis mer spesifikk 
informasjon for berørte parter på sildelagets ekstranett-
sider for fisker og kjøper. Under kapitlet ”Marked, 
profilering og informasjon” kan man lese om hvordan 
aktørene følger fiskets gang ved å følge med på inn- 
meldingsjournal og auksjonsresultat. Den elektroniske 
auksjonen og auksjonsbildet er sentrale i lagets  
elektroniske tjenester. 

sentralt står også den elektroniske sluttseddelen, som  
for sildelagets vedkommende har vært tilgjengelig siden 
2002. Innmeldings- og auksjonsdata presenteres på 
kjøpers ekstranettside som et forslag til seddel, der fisker 
og kjøper kontrollerer opplysningene, fyller inn korrekt 
kvantum og sender inn. Elektronisk innsending sikrer rask 
oppdatering av både kjøpers garantistatus og fiskers 
kvotestatus. En ordning med elektronisk signatur til 
sluttseddelen har lenge vært varslet og vil i løpet av få 
måneder bli satt i drift.  at prosessen med e-signatur  
har tatt tid, skyldes at man har måttet vise ansvarlighet  
i forhold valg av løsning med tanke på både juridiske 
aspekter, kostnadsspørsmål og brukervennlighet.

En annen ”klassiker” i e-produktutvalget er Expandit  
- den mobile klienten til bruk via trådløs kommunikasjon 
om bord i fartøyene.  som e-seddelen har denne også  
ca. 10 års fartstid.  Dette er et tilbud som muliggjør rask 
og rimelig nedlasting av viktig informasjon i konsentrert 
form (uten tidkrevende grafikk) fra innmeldingsjournal, 
auksjon, kvotebilder etc. Expandit-løsningen ble i sin tid 
gjort tilgjengelig i tråd med lagets målsetting om like 
muligheter for informasjon for kjøper og fisker.

Men hva er så en kvotereskontro? Denne bankkonto-
lignende utskriften så dagens lys for ca. 12 år siden og 
viser kvotetildelinger, belastninger og fortløpende 
kvotesaldo. Dette dokumentet fungerer både som internt 
arbeidsdokument og som dokumentasjon overfor fisker i 
forbindelse med kvotestatus og evt. inndragning av fangst 
over kvote.  og den kan lastes ned fra fiskers ekstranett-
sider. Det er viktig å merke seg at et kvotebilde ikke  
er noe statisk som bare skal vise dagens kvote, men 
dokumentere alle kvotestatuser dag for dag tilbake i tid.  
 
å følge kvotetransaksjonene under makrellfisket høsten 
2010 med ufisket kvantum fra 2009, fartøykvote både 
totalt og med prosentandeler i EU-sonen, stadige  
refordelinger og den såkalte slumpfiskordningen på 
toppen, var en utfordring der det ikke hadde vært mulig  
å beholde oversikten uten kvotereskontroen.

Greta Langhelle, faktura -og avregningssjef

transaksjonsflyt og elektroniske tjenester  
i sildelaget
I	forrige	årsmelding	skriver	administrerende	direktør	i	Norges	Sildesalgslag	Johannes	
Nakken om hvordan salgslagene bidrar til å gi moteuttrykket ”bærekraftig forvaltning” 
et	reelt	innhold	–	og	da	med	spesiell	fokus	på	nye	oppgaver	som	miljøsertifisering	og	
praktisk gjennomføring av EUs krav til fangsertifikater for villfanget fisk. 
I årets artikkel vil vi se på hvordan sildelagets elektroniske tjenester er en forutsetning 
for ”det årlige kretsløpet” i moderne pelagisk fiskeri.

Ressursgrunnlag, drift og utfordringer
Fiskeriene	høster	av	naturens	ressurser.	En	forutsetning	for	
at Norges nest viktigste eksportnæring skal være intakt 
også i fremtiden, er at det er noe å høste av. I løpet av de 
siste tiårene er stadig flere av de pelagiske fiskerier blitt 
lukket og underlagt reguleringer i form av fartøy- eller 
maksimalkvoter. Hvilken informasjon trenger våre fiskeri-
myndigheter til dette overordnet viktige formålet og hvor 
kan den hentes?

Hver enkelt fisker, fra enmannsforetaket til de største 
rederiene har en stor oppgave i å holde seg oppdatert 
med det regelverket som til enhver tid gjelder og innenfor 
dette forvalte sitt fiskeri på en økonomisk forsvarlig og 
god	måte.	Finnes	det	noe	eller	noen	som	kan	bidra	til	å	
lette dette arbeidet?

Fiskerinæringen	på	landsiden	har	de	samme	viktige	
oppgavene som rederiene, men selvsagt sett fra sitt 
ståsted. Har næringen behov for informasjon eller 
praktiske løsninger til denne oppgaven? og hva med 
eksportmarkedene?

Transaksjonsflyt og informasjon
En tjenesteytende virksomhet kan betraktes på mange 
måter. Den kan beskrives med ord, tegnes opp med 
bokser og piler eller sammenlignes billedlig med en 
produksjonsbedrift.	Jeg	ser	ofte	for	meg	”produksjons-
bedriften” sildelaget der innmeldinger, auksjoner, slutt-
sedler, fakturaer og avregninger kommer på løpende 
bånd.  Denne ”produksjonsprosessen” må skje under  
nøye kvalitetskontroll og den tilhørende rapporteringen 
må fungere 100 %.produksjonsprosessen kan vi også se 
som resultatet av mange små kretsløp, der hver fangst- 
operasjon starter med basis i et fartøys kvote og munner 
ut i utbetaling av fangstoppgjør, som igjen gir grunnlag 
for videre drift og fangstaktivitet. Videre aktivitet baserer 
seg igjen på mange faktorer, bl.a. hvor mye som står igjen 
på fartøyets kvote.  

Men en produksjonsbedrift består ikke bare av selve 
”fabrikken” med transaksjonsflyten og den automatiske 

strøm av informasjon som genereres ut fra denne.  
Det gjøres også en viktig jobb med å samle og legge  
ut markedsinformasjon og artikler som gjelder forskning, 
kvoteforhandlinger, andre kyststaters kvote- og fangst-
forhold samt alle reguleringsmeldinger for fiskeriene. Hver 
mandag kan man også lese salgsleders rapport fra uken 
som	gikk	under	”Fiskets	gang”	på	www.sildelaget.no.

Kvoteregnskap – et alfa og omega
på samme måte som enkeltfartøyet starter med en 
fartøykvote som munner ut i utbetaling av oppgjør  
og videre drift basert på kvotestatus, vil den pelagiske 
næringen totalt sett også ha sitt kretsløp. 

Ut fra kvoter fastsatt i avtaler som baserer seg på råd  
fra	ICES,	det	internasjonale	havforskningsrådet,	fastsettes	
det total-, gruppe- og fartøykvoter, ofte med egne 
geografiske begrensninger. I sildelaget føres disse tallene 
inn i kvotekontoplanen, som er tilgjengelig på lagets 
nettside. Kvotekontoplanen er et kontosystem der  
verdier i hele tusen kroner er byttet ut med tonn. Kvote-
tildelingene hentes fra gjeldende reguleringsforskrift og 
sammenholdes med data fra den daglige produksjonen 
eller transaksjonsflyten. Her kan myndigheter og  
næringen følge den enkelte gruppes fiskerier med 
oppdaterte tall fra dag til dag. Underveis i et kvoteår  
er oppdatert status over kvotegrupper og enkeltfartøy  
av avgjørende betydning for at fiskerimyndighetene skal 
kunne sette inn de riktige tiltak til rett tid, enten det er 
snakk om refordeling, fiskestopp eller andre reguleringer. 
sildelaget har også mulighet til å skreddersy etterspurt 
informasjon etter behov. 

For	NVG-sild	og	makrell	har	mange	av	fartøygruppene	nå	
fleksible kvoter med mulighet for å spare eller forskuttere 
10	%	av	kvoten	på	tvers	av	kvoteår.	Fleksible	kvoter	kan	gi	
både økonomiske og ressursmessige fordeler, men gir nye 
utfordringer når det gjelder presentasjon av kvotestatus. 
En forutsetning ved innføringen av ordningen høsten 
2008 var at sildelaget måtte være i stand til å holde 
oversikten over kvotestatus også hensyntatt de fleksible 

Av	Greta	Langhelle,	faktura-	og	avregningssjef
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SILDINVEST AS

Norges sildesalgslag utfører forvaltning av virksomhet 
utenfor førstehåndsomsetningen gjennom datterselskapet 
sildinvest as. 
selskapet ledes av et eget styre på 3 personer.

Styret har i 2010 bestått av:
Erik Brinchmann-Hansen (leder)
Heine Møgster 
Kåre	Ludvigsen	(til	16.august	2010)
Jan-Erik	Johnsen	(fra	16.august	2010)

sildinvest as har en aksjekapital på kr. 17.000.000.
For	øvrig	er	selskapet	finansiert	ved	lån	fra	Norges	
sildesalgslag på kr 18,8 mill. 

sildinvest as eier følgende eiendommer:

•	 Slottsgt.	3,	Bergen
•	 Rota,	Florø

sildinvest as har følgende eierandeler i andre selskaper :

•	 Skude	Fryseri	AS	(20%)
•	 Mindre	aksjeposter	i	diverse	selskaper

 
 
 

Nøkkeltall for Sildinvest AS 

Sildinvest AS

2010 2009

Driftsinntekter 8,3 8,5

Driftsresultat 5,2 4,0

årsresultat 5,4 2,7

sum eiendeler 31.12. 64,4 62,0

Egenkapital 31.12. 42,8 37,3

 
sildinvest as har 1,5 årsverk

Datterselskaper

Sildelaget holder til i Slottsgt. 3, like ved Bryggen i Bergen.

Blant de litt nyere e-produktene finnes bl.a. sMs- 
varslinger for fisker og kjøper, fakturavarsling på mail  
og tilbud om business-to-business-baserte løsninger for 
fakturadata	til	kjøpere	som	ønsker	dette.	Liknende	løsning	
er på trappene når det gjelder seddeldata pr. kjøper til 
bruk i internt produksjonssystem. 

I disse dager lanseres også Iphone og Ipad-applikasjoner 
for Ekstranettbrukere.

Blant fellesoppgaver som alle salgslagene samlet står bak, 
er	driften	av	fangstsertifikater;	www.catchcertificate.no.		
sildelaget leverer tekniske og personellmessige tjenester  
til	Catch	Certificate	SA.	-	Fra	1.	januar	2010	krevde	EU	
fangstsertifikater for all import sjømat til unionen.

Hvem eller hva kan lette arbeidet?
sildelagets elektroniske tjenester og rutinene rundt disse 
letter arbeidet for partene både på sjø- og landsiden med 
å kunne etterleve et omfattende regelverk og drive sin 
virksomhet på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte.

Foruten	å	gjøre	de	rette	valgene	når	det	gjelder	frem-
tidens informasjonsteknologi, er det viktig å ivareta 
helheten ved å bygge opp gode rutiner rundt de stadige 
endringene som skjer i reguleringer av fisket og i  
næringens behov for øvrig. som ellers i samfunnet ser  
vi at ”konstant endring” er blitt en del av hverdagen og  
at det forventes mer og mer i forhold til å kunne løse 
kompliserte oppgaver på kort tid. Men oppi alt dette må 
man ikke glemme at informasjon og tjenester må tilrette-
legges på en måte som er bra for de mennesker som skal 
benytte seg av dem. 

Mye har vært sagt om fenomenet salgslag: forhistoriske 
levninger, monopol, juridiske rariteter og lignende.  
til “forhistorisk” å være mener jeg Norges sildesalgslag 
slett ikke er verst når det kommer til elektroniske tjenester.
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Omsetningsstatistikk 2010

omsetningsstatistikken for 2010 vil bli endret/korrigert i løpet av 2011 og er således ikke endelig.  
Justeringer	av	omsetningsstatistikken	for	tidligere	år	er	vist	som	egen	linje.

Norske fartøyer, levert i Norge: Mel/Olje Konsum Sjølproduksjon Totalt

Fiskeslag  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg 

NVG-sild        79 393  159 055  2,00  767 257  2 306 577  3,01  7 820  24 225  3,10  854 470  2 489 856  2,91 

NVG-sild     avskjær   7 258  11 243  1,55  1  1  0,60  7 259  11 243  1,55 

Nordsjøsild     3 884  7 879  2,03  28 874  140 278  4,86  32 758  148 157  4,52 

Makrell         439  1 053  2,40  221 398  1 785 338  8,06  17  168  10,05  221 854  1 786 559  8,05 

Hestmakrell     663  1 376  2,08  11 787  68 981  5,85  12 449  70 357  5,65 

Lodde	-	Barentshavet  47 654  72 481  1,52  170 425  351 876  2,06  8 679  21 384  2,46  226 757  445 740  1,97 

Lodde	-	Barentshavet		faks  3 395  3 697  1,09  171  87  3 653  3 697  1,01 

Lodde	-	Barentshavet		press/kutt  1 990  2 355  1,18  1 990  2 355  1,18 

Lodde	-	Jan	Mayen  282  557  1,98  10 353  18 981  1,83  10 635  19 538  1,84 

Kolmule         77 777  139 893  1,80  6 941  14 364  2,07  2 962  10 617  3,58  87 679  164 875  1,88 

tobis           75 212  148 130  1,97  397  1 027  2,59  75 609  149 157  1,97 

Øyepål          60 219  110 049  1,83  74  2  0,02  60 293  110 051  1,83 

Kystbrisling    2 652  14 928  5,63  2 652  14 928  5,63 

Havbrisling  10 421  19 370  1,86  10 421  19 370  1,86 

Diverse fisk  2 320  4 270  1,84  603  2 922  4 270  1,46 

totalt:  370 907  681 407  1,84  1 220 931  4 702 352  3,85  19 564  56 393  2,88  1 611 402  5 440 152  3,38 

Norske fartøyer, levert i utlandet: Mel/Olje Konsum Sjølproduksjon Totalt

Fiskeslag  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg 

NVG-sild        1 008  2 359  2,34  13 415  45 889  3,42  14 423  48 248  3,35 

Nordsjøsild     210  389  1,85  17 124  75 980  4,44  17 334  76 368  4,41 

Makrell         12 094  93 314  7,72  12 094  93 314  7,72 

Hestmakrell     54  135  2,52  54  135  2,52 

Lodde	-	Barentshavet  1 420  2 344  1,65  16 362  39 922  2,44  17 783  42 265  2,38 

Lodde	-	Jan	Mayen  13 442  21 863  1,63  4 175  8 183  1,96  17 618  30 046  1,71 

Kolmule         40 899  67 912  1,66  65 198  138 493  2,12  106 098  206 405  1,95 

tobis  2 404  5 088  2,12  2 404  5 088  2,12 

Øyepål          5 296  9 566  1,81  79  11  0,13  5 376  9 577  1,78 

Kystbrisling    872  3 433  3,93  872  3 433  3,93 

Havbrisling  1 799  2 905  1,62  1 799  2 905  1,62 

Diverse fisk  109  200  1,84  22  10  0,43  131  210  1,60 

totalt:  66 588  112 626  1,69  129 397  405 369  3,13  195 985  517 995  2,64 

Utenlandske fartøyer, levert i Norge: Mel/Olje Konsum Sjølproduksjon Totalt

Fiskeslag  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg 

NVG-sild        4 297  8 484  1,97  53 457  178 518  3,34  11 844  35 531  3,00  69 597  222 533  3,20 

NVG-sild     avskjær   2 945  3 590  1,22  2 945  3 590  1,22 

Nordsjøsild     172  308  1,79  738  6 625  8,98  910  6 933  7,62 

Makrell         4  6  1,80  56 172  481 628  8,57  88  530  5,99  56 264  482 165  8,57 

Hestmakrell     368  415  1,13  368  415  1,13 

Kolmule         1  1,83  395  80  170  2,11  476  171  0,36 

tobis           25 836  47 131  1,82  25 836  47 131  1,82 

Øyepål          4 200  7 484  1,78  4 200  7 484  1,78 

Havbrisling  11 428  25 344  2,22  11 428  25 344  2,22 

Diverse fisk  34  60  1,74  39  73  60  0,81 

totalt:  48 916  92 408  1,89  111 168  667 186  6,00  12 013  36 231  3,02  172 096  795 825  4,62 

Utenlandske fartøyer, levert i utlandet:   Mel/Olje  Konsum Sjølproduksjon Totalt 

Fiskeslag tonn omsatt (1000 kr) kr / kg tonn omsatt (1000 kr) kr / kg tonn omsatt (1000 kr) kr / kg tonn omsatt (1000 kr) kr / kg

NVG-sild        2 434  5 594  2,30  210  455  2,17  2 644  6 049  2,29 

Makrell         3 595  29 718  8,27  3 595  29 718  8,27 

Hestmakrell     3  5  1,87  3  5  1,87 

Kolmule         2  1  0,60  2  1  0,60 

totalt:  2 434  5 594  2,30  3 809  30 179  7,92  6 244  35 774  5,73 

Totalt: Mel/Olje Konsum Sjølproduksjon Totalt

Fiskeslag  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr/ kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg  tonn  omsatt (1000 kr)  kr / kg 

NVG-sild        87 132  175 492  2,01  834 339  2 531 439  3,03  19 664  59 755  3,04  941 135  2 766 686  2,94 

NVG-sild     avskjær   10 204  14 833  1,45  1  1  0,60  10 205  14 834  1,45 

Nordsjøsild     4 267  8 575  2,01  46 735  222 883  4,77  51 002  231 458  4,54 

Makrell         443  1 060  2,39  293 259  2 389 999  8,15  105  697  6,63  293 807  2 391 756  8,14 

Hestmakrell     663  1 376  2,08  12 210  69 537  5,69  12 873  70 912  5,51 

Lodde	-	Barentshavet  49 074  74 824  1,52  186 787  391 798  2,10  8 679  21 384  2,46  244 540  488 006  2,00 

Lodde	-	Barentshavet		faks  3 395  3 697  1,09  171  87  3 653  3 697  1,01 

Lodde	-	Barentshavet		press/kutt  1 990  2 355  1,18  1 990  2 355  1,18 

Lodde	-	Jan	Mayen  13 724  22 420  1,63  14 528  27 164  1,87  28 252  49 584  1,76 

Kolmule         118 676  207 806  1,75  72 535  152 858  2,11  3 042  10 787  3,55  194 254  371 452  1,91 

tobis           103 452  200 349  1,94  397  1 027  2,59  103 849  201 376  1,94 

Øyepål          69 715  127 099  1,82  153  12  0,08  69 868  127 112  1,82 

Kystbrisling    3 525  18 361  5,21  3 525  18 361  5,21 

Havbrisling  23 648  47 619  2,01  23 648  47 619  2,01 

Diverse fisk  2 463  4 529  1,84  664  10  0,01  3 126  4 539  1,45 

totalt:  488 845  892 036  1,82  1 465 305  5 805 087  3,96  31 576  92 624  2,93  1 985 727  6 789 746  3,42 

Justering av tidligere år  20 183 

Totalt  6 809 928 

Adm. direktør
Johannes	Nakken

Dir. Marked, 
Strategi og Info.

Jarle	A.	Hansen

Økonomidirektør
Erik Brinchmann -

Hansen

Vaktmester
Erling Blænes

F/A-sjef 
Greta	Langhelle

F/A-medarbeidere
Nina	Lilletvedt

Sigmund	Langeland
Laila	Gjerde

Øyunn Hagen
Engelke Nydegger 

IT-sjef 
Øivind-Harald Bolstad

IT-konsulenter
sverre Viddal

tor arvid storesund
rolf Erstad

Bjørg G. Bjørner
IKT lærling

Maren	Fagervik

Regnskaps- 
medarbeidere

Laila	Ravik	
Bjørg	Eva	Førsund	

Kari	Lie

Økonomisjef
Øyvind	Furnes

Sekr. leder/personal
Grete Ellingsen

Sekretærer
Hilde	Færø

Line	Dale	Nilsson

Informasjons- 
konsulent 

ann-Kristin Kristoffersen 
roar Bjånesøy

Salgsdirektør
Knut torgnes

Konsulent konsum
roald oen

Kontrollsjef
Lena	Brungot

Kontrollører
Gustav sæter

Bjørn pettersen
Georg Wastian

Magne ossletten
sigbjørn sandtorv

Konsulent mel/olje
svanhild rosnes 

Kambestad

Salgsledere
Odd	F	Andersen
Kenneth Garvik

Salgsmedarbeidere
are strand 

	Jan	Inge	Skåtøy
sigbjørn Hansen
Knut Ivar Nilsen
åge røttingen

odd M. andreassen
tor odd torkellsen

Marianne raunehaug
trond remøy

organisasjonsplan pr. 01.05.2011

Kantine
Henrik Erstad
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Norges Sildesalgslag

postboks 7065

N-5020 Bergen 

Besøksadresse: slottsgaten 3 

tlf: + 47 55 54 95 00

Faks:	+	47	55	54	95	55 

Epost: sildelaget@sildelaget.no

www.sildelaget.no
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