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Sildelaget sørger for at alle lagets 

medlemmer har like forutsetninger 

uansett størrelse på fangst og fartøy. 

Norges Sildesalgslag er Europas og kanskje verdens største og viktigste markedsplass for 
pelagiske fiskeslag. For Sildelaget er det viktig å opprettholde målsetningen om å være en 
ledende og internasjonal aktør som yter de tjenester og den service våre brukere, det vil si 
fiskerne og kjøperne, etterspør.

I tillegg til å være en omsetningsplass, har Sildelaget over det siste tiåret utviklet seg til også å være en informasjons- 
leverandør. Basert på systematisk formidling av de store datamengder laget til enhver tid forvalter, gjøres informasjon,  
så langt som mulig i sanntid, tilgjengelig via elektroniske virkemidler. I dagens samfunn har løpende informasjonen  
uvurderlig betydning både for fisker og kjøper, samt for myndighetene som kan følge fiskets gang med tilhørende tall-
underlag.
 
Som et lag opprettet av og for fiskerne, er det kun det laget kan tilby av service og tjenester, og måten dette utføres  
på, som danner grunnlaget for lagets opprettholdelse. For å gjøre en best mulig jobb, bidrar ærlige tilbakemeldinger  
om hvordan laget fungerer til at laget kan bli enda bedre. Også i dette arbeidet kan man ta i bruk moderne teknologi. 
Muligheten for nettmøtet vil bli introdusert i løpet av 2008.
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Januar 2007: 
•	 Rekorduke	for	fisket	etter	NVG-sild:	67.500	t	 
	 NVG-sild	innmeldt	i	løpet	av	en	uke.	Rekord	i	nyere	tid.

Februar 2007 
•	 Sildeomsetning	for	340	mill.	kroner,	en	økning	 
	 på	16	%	sammenlignet	med	året	før.

Mars 2007
•	 Kjempepris	på	lodde:	”Harvest”	leverer	530	t	 
	 lodde	og	får	godt	betalt;	6,95	kr	pr.	kg.
•	 Villsvinfisk	til	Egersund:	1.000	t	til	Egersund	 
 Sildeoljefabrikk.

April 2007
•	 Ubåt-saken	ved	Fedje.	Sildelaget	uttaler	seg	 
	 v/	Styreformann	Didrik	Vea	”Det	er	mulig,	om	ikke	 
 helt trolig, at ubåten og området rundt kan dekkes til  
	 på	en	forsvarlig	måte.	Uansett,	så	lenge	ubåten	eller	
 rester av ubåten ligger der med sitt potensial for  
 forurensning, representerer den en bokstavelig talt  
 uutømmelig kilde til å så tvil om renheten vi skryter  
	 av	når	vi	markedsfører	norsk	sjømat”.
•	 ”Bergenseren”	–	en	sildetallerken.	Serveres	på	lokale	 
 restauranter i Bergensområdet.
 

Mai 2007
•	 Matjes-sesongen	tar	til	23.	mai	i	Egersund.	 
	 ”Møgsterfjord”	er	første	fartøy	solgt	til	 
 matjesproduksjon.

 Juni 2007
•	 Representantskapsmøte	i	Kristiansand.
•	 Kongens	Fortjenestemedalje	i	gull	til	Tor	Østervold.

 Juli 2007
•	 Miljømerking	av	norsk	fisk.
	 ”Hvis	vi	ønsker	å	tilby	forbrukerne	varer	og	tjenester	 
 som er i tråd med tiden vi lever i kommer vi ikke  
	 utenom	miljømerking	av	fisk”,	sier	salgsdirektør	i	 
	 Norges	Sildesalgslag	Knut	Torgnes.

 August 2007
•	 Makrellpriser	til	mekling	for	første	gang.	FHL	og	NSS	 
	 møtes	hos	Riksmeklingsmannen.

 November 2007
•	 Varsler	russiske	inspeksjoner:	Veterinærmyndighetene	 
 vil gjøre inspeksjoner på norske pelagiske anlegg.

2007 kort oppsummert

Sildelagets system sørger for at nødvendig informasjon når ut til 
alle, uavhengig av fartøyets størrelse eller posisjon. Oppdatert 
informasjon er avgjørende for et effektivt og lønnsomt fiske. Infor-
masjon er makt. Med Sildelaget er denne makten jevnt fordelt. 

har du tilgang til den samme 
informasjon fra Sildelaget.

Enten du har Inmarsat 3000

eller Nokia 5210,
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EN VERDEN I FORANDRING 

Samtidig vil miljøfokuseringen med hensyn til klimautslipp 
og energiforbruk stadig skape en tøffere hverdag for  
fiskerne. En del endringsprosesser vil også få betydning for 
måten vi skal omsette pelagisk fisk på i fremtiden. Norges 
Sildesalgslag er derfor nå inne i en strategiprosess hvor 
en systematisk tar for seg de endringene som med størst 
sannsynlighet vil få konsekvenser for fiskerne i pelagisk 
sektor.	Laget	er	opptatt	av	at	de	valg	som	gjøres	skal	være	
bevisste og gjort på bakgrunn av en god underliggende 
analyse og forståelse av problemstillingene.

Nye utfordringer i distribusjonskanalene
Abraham	Hallestvedt	uttalte	på	et	miniseminar	i	Oslo	for	
kort tid siden at fremtidens makthavere vil være de som 
snakker på vegne av forbrukerne. Sannsynligvis har han 
helt	rett.	Vi	håper	og	tror	at	pelagisk	fisk	skal	være	
ettertraktet matvare også i fremtiden. Mye av suksessen 
vil imidlertid være avhengig av hvordan vi makter å 
kommunisere	med	forbrukerne.	Vi	ser	i	dag	store	
endringer i distribusjonsmåten for fisk. Spesialbutikken  
blir borte og konsumentene gjør sine innkjøp i store 
supermarkeder. Disse danner igjen kjeder slik at vi får 
store maktkonsentrasjoner i leddene frem mot konsument. 
Å bygge opp en merkevare i dag betyr enorme investe-
ringer.	Kjedene	er	derfor	svært	påpasselige	for	ikke	å	få	
negativ omtale i noen sammenheng. Innkjøperne i disse 
kjedene vil ikke bli tatt i at de har vært med på å videre-
formidle fisk som er fanget ulovlig. Det er en gryende 
oppmerksomhet blant konsumentene for at fisk skal være 
høstet på en bærekraftig måte. Den som klarer å opp-
arbeide seg tillit i en slik sammenheng vil ha et godt 
utgangspunkt i markedet. Marine Stewardship Council 
(MSC), er en av de organisasjonene som er kommet lengst 
i forhold til å kommunisere bærekraftig forvaltning ut til 
konsument. Norges Sildesalgslag har søkt om sertifisering 
av nordsjøsild, makrell og norsk vårgytende sild hos MSC. 
Når dette er på plass, forhåpentligvis høsten 2008, vil 
pelagisk sektor ha et godt utgangspunkt for å kommu-
nisere overfor konsument at pelagisk fisk er høstet på en 
forsvarlig,	bærekraftig	måte.	Her	har	Norges	Sildesalgslag	

tatt et strategisk valg som en tror medlemmene vil dra 
stor nytte av i fremtiden.

Sporing – hvor er fisken fangstet
Et annet fagområde som er nødvendig for å kunne ha en 
troverdig kommunikasjon overfor konsument, er det som 
vi kaller sporing. Sporing er opprinnelig et system for å 
kunne isolere og trekke tilbake matvarer som av en aller 
annen grunn ikke bør konsumeres. I fremtiden vil dette 
også være et viktig element i forhold til å kunne fastslå 
om fisken i første hånd er fisket og produsert fra en lovlig, 
tildelt kvote. Også her vil Norges Sildesalgslag kunne gjøre 
en	god	jobb	på	vegne	av	lagets	medlemmer.	Laget	er	
allerede, som eneste innen fiskerisektoren, i dag i stand til 
å levere sporingsdata til de som måtte ha behov for disse. 
Laget	kan,	om	ønskelig,	legge	til	rette	for	å	ta	vare	på	
disse dataene på vegne av lagets medlemmer.

Instrumenter for prissikring - fiskebørs
Et annet trekk ved de tidligere omtalte supermarked- 
kjedene, er at de har en stor forhandlingsstyrke overfor  
de øvrige ledd i kjeden. Fast pris over forholdsvis lange 
perioder og leveringssikkerhet, er viktige elementer for å 
få en fot innenfor. Skal en kunne garantere en fast pris på 
ferdige produkter, må enten noen av leddene tilbake i 
kjeden ta en stor prisrisiko, eller så må en finne systemer 
for å avdekke denne risikoen. For de fleste matvarer og en 
god del råvarer ellers, eksisterer det i dag internasjonale 
børser for prissikring. Norges Sildesalgslag er opptatt av  
at det må komme på plass slike instrumenter også for 
pelagisk	fisk.	Vi	kan	ikke	risikere	at	pelagisk	fisk	blir	valgt	
bort i distribusjonskanalene, ganske enkelt fordi instru-
menter som handelen ellers er vant til å bruke, ikke 
eksisterer. Norges Sildesalgslag arbeider derfor aktivt med 
de to miljøene en har her i landet for å utvikle prissikrings-
instrumenter	også	for	pelagisk	fisk.	Vi	mener	at	dette	er	
en mer intelligent måte å håndtere prisrisikoen på, 
sammenlignet med alternativet som er å tvinge fisker til å 
levere til en fast pris.

Vi	lever	i	en	verden	som	er	inne	i	sterke	omveltninger.	Det	som	oppfattes	som	en	sannhet	
den ene dagen, kan totalt være snudd på hodet neste dag. En del av disse forandringene 
vil helt klart få betydning for lagets medlemmer enten direkte eller indirekte. På forhånd 
kan	det	være	vanskelig	å	forutsi	virkningene.	Tar	en	for	eksempel	det	mest	dramatiske	
spørsmålet i vår tid, klimaendringene, så kan dette slå positivt ut med hensyn til fiske- 
muligheter for norske fiskere.

Integrasjon
I en foranderlig verden vil folk søke etter sikkerhet.  
Fiskere i pelagisk sektor er naturlig nok opptatt av å  
ha sikkerhet for å kunne levere sine fangster av sild og 
makrell til konsum, til en bedre pris enn alternativet mel 
og olje. Mange har prøvd å håndtere denne sikkerheten 
ved å gå inn på eiersiden i konsumanlegg, slik at en har 
noen som kan legge inn bud på fangsten dersom det 
skulle være en vanskelig leveringssituasjon. Denne måten 
å håndtere usikkerheten med hensyn til levering på har 
imidlertid en pris ved at tilliten til auksjonen blir svekket. 
Det samme gjelder for så vidt forhåndsavtaler som ikke  
har sitt utspring i krysseierskap. Norges Sildesalgslag må 
vurdere om det i fellesskapets regi kan legges på plass et 
sikkerhetsnett som håndterer denne usikkerheten uten at 
en må investere i bearbeidingsindustrien.

Auksjon – forutsetning for sikkerhet for oppgjør
Sikkerhet for oppgjør er en av de tingene de fleste 
prioriterer høyt i de spørreundersøkelser som laget har 
foretatt. Noen mener at lagets rolle bør avgrenses til å 
garantere for oppgjør og ellers skal man kunne gjøre  
som man vil. Et slikt lag vil neppe overleve på sikt. Skal  
en bevare og videreutvikle de særtrekk som kjennetegner 
Norges Sildesalgslag i dag, så må en nok ta med hele 
pakken. Det vil si at en må sørge for at auksjons- 
omsetningen er reell og uhildet. Sammenhengen mellom 
det å selge på auksjon og følge opp kjøpers kreditt-status 
til enhver tid, er såpass nær at det vil være vanskelig å 
skille disse. 

I beskrivelsen av en foranderlig verden kunne en ta  
med flere andre elementer i forhold til pelagisk sektor. 
Strukturene endrer seg dramatisk både på land og sjø,  
og det å kunne tilpasse lagets aktiviteter til disse nye  
strukturene kan bli en utfordring. Spørsmålet blir likevel  
til sist om fiskerne ønsker et fast holdepunkt i denne 
foranderlige verden. Dersom svaret er ja, så må vi  
sammen sørge for et best mulig samsvar mellom liv  
og lære.

Johannes Nakken
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Ulike utfordringer

Denne jobben er nok ikke gratis, så kostnadsbildet vil 
være	forandret	for	de	fleste.	Økte	driftsutgifter	i	form	av	
dyrere olje og nox-avgift på toppen av det igjen, har også 
trukket i retning av et svakere økonomisk utbytte. For 
kolmule har det vært en annen utvikling enn for norsk 
vårgytende	sild.	Her	fikk	fiskerne	75	mill.	kr	mer	igjen	i	
2007 enn året før, for å fiske et kvantum som var 100.000 
t mindre. Dette må imidlertid ikke forlede noen til å tro 
at det er samme forhold mellom pris og kvantum for 
kolmule som det er for norsk vårgytende sild. For mel- og 
oljeråstoff er det verdensmarkedets utvikling med hensyn 
til prising av fiskemel og fiskeolje, som er avgjørende. 
Markedet for fiskemel var svært godt frem til sommeren 
2007. For øvrig skal vi ikke kommentere de enkelte 
fiskerier nærmere, men viser i den sammenheng til drifts-
meldingen.

Usikkerhet i det russiske markedet
Fiskerne er vant til usikkerhet og har gjennom genera- 
sjoner	lært	seg	å	leve	med	den.	Russlands	importregime	
for pelagisk fisk representerer en annen type usikkerhet, 
som	kan	være	vel	så	vanskelig	å	håndtere.	Russland	er	
som	kjent	det	største	markedet	for	sild.	Restriksjoner	 
i dette markedet vil kunne merkes på hver enkelt silde-

fiskers	lommebok.	Russland	har	over	en	tid	nå	bebudet	at	
de kun vil akseptere import av pelagisk fisk fra godkjente 
anlegg i Norge. Det har vært flere runder med inspek- 
sjoner,	og	en	del	anlegg	har	fått	godkjenning.	Tidsfristen	
på når tid systemet skulle bli operativt har imidlertid blitt 
flyttet flere ganger. Fra norsk side er det lagt ned et 
betydelig arbeid for å få russiske myndigheter til å  
forstå hvordan pelagisk sektor er oppbygd og fungerer. 
Auksjonssystemet medfører i prinsippet at alle fartøyer 
kan levere til hvilket som helst anlegg. Saken synes nå 
foreløpig avklart ved at Mattilsynet har fått melding om at 
det ikke vil bli innført importrestriksjoner. En må imidlertid 
fortsatt regne med russiske inspeksjoner, og anlegg som 
ikke tilfredsstiller hygienekravene kan bli utestengt.

Dokumentasjon - miljødatabase
NIFES, norsk institutt for sjømat- og ernæringsforskning, 
har	siden	1994	arbeidet	med	å	bygge	opp	en	database	
over miljøtilstanden i norsk fisk. Med begrensede bevilg-
ninger har dette arbeidet gått altfor tregt. Datagrunnlag 
for de fleste arter er for spinkelt til å kunne si noe som er 
statistisk	holdbart	om	miljøtilstanden.	Ut	fra	frykten	om	at	
russiske myndigheter kanskje skulle kunne bruke innhold 
av fremmedstoffer, slik som de gjorde på laks, som 
påskudd for å innføre importrestriksjoner, ble det i 2007 
gjennomført et spleiselag for å få opp prøvetakingen av 
norsk vårgytende sild. Prosjektet viste at norsk vårgytende 
sild er på sikker side i forhold til grenseverdier for alle de 
fremmedstoffer som ble målt. Norges Sildesalgslag har i 
2007 vedtatt å støtte et liknende prøvetakings-/analyse-
program	for	makrell.	Viktigheten	av	å	kunne	dokumentere	
at norsk sjømat er sunn og trygg øker fortløpende.

Et år med flere prøveprosjekt
Prøveprosjektet med langsiktige leveringsavtaler ble 
avsluttet sommeren 2007. Fiskeri- og kystdepartementet 
engasjerte Fiskeriforskning til å foreta en evaluering av 
prøveprosjektet. Denne evalueringen vil så danne grunn-
lag for den stortingsmelding som fiskeri- og kystdeparte-
mentet vil legge frem i 2008. Dersom stortingsmeldingen 

Inntektsmessig vil 2007 gå inn i historien som et år på det jevne for fiskerne i pelagisk 
sektor.	Omsetningen	gjennom	Norges	Sildesalgslag	økte	med	127	mill.	kr	til	4.966	mill.	
88	mill.	kr	av	denne	økningen	tilfalt	norske	fiskere.	Resultatmessig	vil	nok	likevel	de	fleste	
fiskerne	i	pelagisk	oppleve	en	svakere	bunnlinje	enn	i	2006.	Fiskerne	måtte	dra	på	land	 
ca. 200.000 t mer norsk vårgytende sild for det samme økonomiske vederlag som de fikk  
i	2006.

legges frem etter planen, vil den danne grunnlag for  
orientering og debatt i representantskapsmøtet 2008. 

Et annet element i prøveprosjektene, initiert av  
tidligere	fiskeriminister	Svein	Ludvigsen,	var	et	forsøk	 
med meklingsinstans. Meklingsinstans skulle tre inn 
dersom kjøpernes organisasjoner og salgslagene ikke  
kom til enighet i sine minsteprisdrøftelser. Det tok noe  
tid å få på plass dette instrumentet, slik at forsøket først 
tok til å løpe 1. januar 2007. Norges Sildesalgslag som 
eneste salgslag har vært til mekling to ganger i 2007. 
Dette gjaldt minstepriser både for makrell og for sild. 
Erfaringen er blandet, men generelt sett kan en si at det 
er fare for at en ikke får til den nødvendige dialog under 
prisdrøftinger når muligheten for å prøve saken for en 
meklingsnemnd er tilstede. Det kan også i høyeste grad 
stilles spørsmål ved om det er mulig å finne personer til  
en meklingsnemnd som både har tilstrekkelig nøytralitet  
i forhold til partene, og kunnskap om det som rører seg i 
markedene. 

Norges Sildesalgslag har i 2007 også vedtatt å gjennom-
føre MSC-sertifisering for nordsjøsild, norsk vårgytende 
sild og makrell. Selv om MSC går under betegnelsen et 
miljømerke, så innebærer denne sertifiseringen først og 
fremst en godkjenning av forvaltningen av de arter som 
blir sertifisert. 

Nytt vandringsmønster for NVG-sild
Norske fiskere har som alt nevnt måttet takle mange 
utfordringer i 2007. En av disse utfordringene er det 
endrede vandringsmønsteret for norsk vårgytende sild. 
Det har lenge vært spådd fra havforskernes side at norsk 
vårgytende sild ville ta opp et vandringsmønster som 
lignet	mer	det	en	hadde	i	50-årene.	2007	ble	første	året	
hvor dette slo til på en måte som gjorde at en praktisk talt 
måtte fiske hele sildekvoten på det åpne hav. Dette gir 
selvsagt både fiskerimessige og omsetningsmessige 
utfordringer. Ikke minst er det et problem at det er svært 
liten mel- og oljekapasitet i Nord-Norge. Norges Silde-
salgslag har hatt stor oppmerksomhet på denne utford-
ringen. Først og fremst har en søkt å løse dette problemet 
med å ha i beredskap føringskapasitet.

Lagets utfordringer og strategier
Selv om de eksterne påkjenninger kan være betydelige,  
så kommer største utfordringen for laget og lagets 
omsetningssystemer i 2007 innenfra. Integrasjon med det 
formål at aksjeeiere skal bli foretrukne leverandører ved 

anlegg hvor de har eierinteresser, er lite forenelig med 
auksjonsomsetning. I tillegg har det gjennom mange år 
utviklet seg en betydelig kommunikasjon mellom fisker og 
kjøper. I mange sammenhenger er dette positivt. Når det 
er for lite råstoff merker en også lite til denne kommuni-
kasjonen. Selv om en har et godt forhold til en bestemt 
kjøper kan det likevel vise seg at en helt annen er villig til 
å betale en høyere pris. Når det er overskudd på råstoff 
blir imidlertid situasjonen en annen. Enkelte fartøy blir 
fortløpende kjøpt til anlegg hvor de har et godt forhold, 
mens andre kan bli usolgt i auksjonen gang etter gang. 
Dette er et klart brudd med den fellesskapstanken laget 
bygger på, og vil om vi ikke finner fornuftige løsninger, 
sette lagets omsetningsordninger i fare. Styret har tatt 
dette spørsmålet alvorlig, og har startet en omfattende 
strategiprosess hvor nettopp disse utfordringene er 
sentrale temaer.

Etikk og kontroll 
Norges Sildesalgslag holder etiske problemstillinger høyt 
oppe	på	dagsorden.	Lagets	holdning	er	at	fiskernes	
langsiktige interesser er best ivaretatt ved at ting går riktig 
for	seg.	Kontroll	var	derfor	et	tema	i	laget	lenge	før	ordet	
ressurskontroll	ble	tatt	i	allmenn	bruk.	Vinklingen	i	denne	
første fase var at fisker ikke skulle bli lurt ved levering. Får 
en riktig kvantum og riktig art nedtegnet på sluttseddelen 
er både ressurskontrollhensynet og omsetningshensynet 
ivaretatt.	Kontroll	må	derfor	fortsatt	være	et	viktig	
aktivitetsområde for Norges Sildesalgslag. En må likevel 
parallelt arbeide for å redusere behovet for kontroll, ved 
at en arbeider for at laget selv og næringen generelt, 
holder en høyest mulig etisk standard.

I likhet med tidligere år må jeg også for 2007 gi honnør  
til lagets ansatte og tillitsvalgte. Samarbeidsklimaet 
mellom de ulike grupperinger som danner Norges 
Sildesalgslag er godt. De ansatte står på kontinuerlig  
for at den daglige drift skal forløpe så smertefritt som 
mulig, samtidig som det blir gjort et betydelig arbeid for  
å videreutvikle lagets systemer. Ikke minst gjelder dette 
lagets rolle som informasjonsformidler.

Til	slutt	vil	jeg	takke	lagets	medlemmer,	ansatte,	kjøperne,	
myndighetene og andre som laget i løpet av et år har 
befatning med, for et godt samarbeid i 2007.

Didrik	Vea
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Styrets melding 

Omsetning og marked

Norges Sildesalgslag fastsetter minstepriser i første hånd 
etter drøftelser med kjøpernes organisasjoner. Det er 
salgsutvalgene for hhv. konsumråstoff, hermetikkråstoff 
og mel, olje og fôr som gjennomfører drøftingene. Målet 
for prisarbeidet er å tilstrebe markedsriktige priser. 

Styret har som den viktigste del av sitt arbeid å opprett-
holde og utvikle omsetningsordninger som sikrer 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 
arbeides hele tiden for at Sildelaget som internasjonal 
markedsplass for pelagisk råstoff, skal fungere så optimalt 
som mulig for både land- og sjøside. Styret er stadig av 
den oppfatning at hittil er ingen annen omsetningsform 
dokumentert som mer egnet eller mer samfunnsnyttig 
enn den form for omsetning av pelagiske fiskeslag som 
Norges Sildesalgslag organiserer.

I 2007 ble det gjennom laget omsatt vel 1,8 mill. t råstoff, 
til	en	samlet	verdi	tett	opp	under	5	mrd.	kr.	Styret	
konstaterer at dette representerer en omsetningsøkning 
på	i	størrelsesorden	100	mill.	kr	sammenlignet	med	2006.	
Særlig	for	NVG-sild	var	volumet	større	enn	året	før.	Et	
relativt godt fiske for lodde ved Jan Mayen/Island bidro 
også til en økning i volumet. Omsetningen passerte 
dermed	tallet	fra	2006	til	tross	for	at	særlig	sildeprisene	
har	vært	under	press.	Utenlandske	fiskeres	andel	av	
omsetningen	målt	i	verdi,	utgjorde	knappe	12	%.	Andelen	
til	mel	&	olje	utgjorde	vel	25	%	av	totalomsetningen,	noe	
som	representerer	en	liten	oppgang	i	forhold	til	2006.	
Kvantumsmessig	utgjorde	mel	&	olje	vel	43	%.	Året	må	
som helhet kunne karakteriseres som et omsetningsår på 
det jevne. 

Styret konstaterer at til tross for noe press på prisene i 
2007, økte likevel eksportverdien av pelagiske fiskeslag  
på grunn av økte eksportvolumer, spesielt for sild og 
lodde. Basert på Eksportutvalgets statistikker fremgår det 
at	de	pelagiske	fiskeslagene	til	konsum	sto	for	5,4	mrd.	kr	
i	2007,	noe	som	utgjør	en	økning	på	ca.	11	%	fra	året	før.	
Samlet norsk sjømateksport satte rekord i 2007 med en 

verdi	på	hele	37	mrd.	kr.	Den	pelagiske	andelen	har	
imidlertid gått noe tilbake, i det de pelagiske fiskeslagene 
sto	for	ca.	14	%	av	dette	i	2007.	I	tillegg	til	disse	konsum-
tallene, kommer verdien av mel og olje til eksport. I 2007 
utgjorde	dette	nesten	728	mill.	kr,	mot	588	mill.	kr	i	2006.

Russland	har	de	siste	par	årene	vært	det	største	enkelt-
markedet for pelagiske fiskeslag, særlig sild, og beholdt 
denne	posisjonen	også	i	2007.	Faktisk	har	Russland	som	
sildemarked vokst i 2007, i det dette markedet alene 
importerte	over	220.000	t	rundsild	og	58.000	t	filet.	
Samlet	utgjør	dette	nesten	340.000	t	fangstvekt,	noe	 
som	representerer	40	%	av	all	sild	omsatt	gjennom	laget	 
i 2007! For flere detaljer omkring markedene for pelagisk 
fisk, vises det ellers til markedskapitlet lengre bak i 
årsmeldingen.

Styret konstaterer at kvantumet til mel- og oljeanvendelse 
har gått ned de seinere årene. I 2002 var kvantumet NSS 
omsatte	til	mel-	og	oljeanvendelse	1.349.500	t	mot	
798.000	t	i	2007.	I	2006	var	kvantumet	762.000	t.	
Mesteparten av råstoffet ble levert i Norge, men noe 
norskfanget råstoff ble også levert til Danmark, Færøyene 
og	Island,	spesielt	kolmule.	Råstoffprisene	i	auksjonen	har	
variert sterkt ut fra tilgangen på råstoff. Styret konstaterer 
at prisene i auksjonen i perioder var mye høyere enn 
minstepris, og samlet auksjonstillegg til norske fiskere  
i	løpet	av	året	kom	opp	i	219	mill.	kr	noe	som	er	en	
oppgang	på	15	mill.	kr	i	forhold	til	2006.	Den	delen	av	
flåten som fikk mest glede av auksjonstillegget, var også 
dette året fartøyene med størst mobilitet og følgelig størst 
utbudsområde. 

Omsetningen av mel og oljefangster har stort sett gått 
greit gjennom hele 2007. Det var bare 7-8 fabrikker i drift 
i Norge i 2007.
 
Fabrikken i Esbjerg ble lagt ned på slutten av 2007 og 
TripleNine	samlet	sin	produksjon	i	Thyborøn.	Dermed	er	
det bare tre fabrikker igjen i Danmark.

Verken	Welcon	eller	United	Fish	Products	har	satt	ut	i	live	
sine planer om å starte opp hver sin nye fabrikk i Irland for 
å være nærmere kolmulefeltene. Det skal bli spennende å 
se hva som skjer i 2008. 

Økonomiske forhold

Det	er	i	2007	omsatt	for	4.966	mill.	kr	gjennom	Norges	
Sildesalgslag,	mot	4.840	mill.	kr	i	2006.	Dette	ga	en	
samlet	lagsavgift	på	32	mill.	kr	mot	33,1	mill.	kr	i	2006.	
Gjennomsnittlig	avgift	for	omsetning	gjennom	laget	har	 
i	2007	vært	0,64	%,	mot	0,69	%	i	2006.	Lagets	samlede	
driftsinntekter	ble	redusert	fra	40,5	mill.	kr	i	2006	til	39,7	
mill. kr i 2007.

Lagets	samlede	driftskostnader	økte	fra	49,1	mill.	kr	 
i	2006	til	51,7	i	2007.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte 
netto	29,8	mill.	kr	i	2007,	mot	11,4	i	2006.	Urealisert	
kursgevinst	er	i	løpet	av	2007	redusert	med	4,5	mill.	kr	
Ved	utgangen	av	2007	hadde	laget	en	urealisert	kurs-
reserve	i	sin	verdipapirportefølje	på	23,8	mill.	kr	

Samlet viser lagets regnskap for 2007 et overskudd før 
skatt	på	17,8	mill.	kr,	mot	2,9	mill.	kr	i	2006.	Ved	ut- 
gangen av 2007 hadde Norges Sildesalgslag en samlet 
bokført	egenkapital	på	195,7	mill.	kr,	mot	182,2	mill.	kr	 
i begynnelsen av året.

Konsernet	Norges	Sildesalgslag	hadde	i	2007	et	drifts-
resultat	på	-5,9	mill.	kr	mot	9,5	mill.	kr	i	2006.	Konsernets	
netto finansposter var en inntekt på 27,8 mill. kr i 2007, 
mot	10,3	mill.	kr	i	2006.

Konsernet	hadde	i	2007	et	overskudd	før	skatt	på	22	mill.	
kr,	mot	19,8	mill.	kr	i	2006.	Ved	utgangen	av	2007	hadde	
konsernet	en	samlet	bokført	egenkapital	på	159,1	mill.	kr,	
mot	142,6	mill.	kr	i	begynnelsen	av	året.	

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregn-
skapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø, bemanning og organisering

Laget	har	en	godt	motivert	stab	og	arbeidsmiljøet	må	
betegnes som godt. I henhold til gjeldende lover og 
forskrifter fører laget oversikt over totalt sykefravær blant 
de	ansatte.	I	2007	var	det	totale	sykefraværet	2,6	%	(3,7	
%	i	2006).	For	øvrig	påvirker	ikke	lagets	virksomhet	det	
ytre miljø.

Ved	årets	utgang	var	det	i	Norges	Sildesalgslag	39,3	
årsverk. I tillegg kommer 2 årsverk i Sildinvest. Alle de 
ansatte er lokalisert i Bergen, bortsett fra kontroll- 
avdelingens	medarbeidere	(5).	Kvinneandelen	var	ved	
årets	utgang	34	%.	I	styret	var	kvinneandelen	17	%.

Datterselskaper

Lagets	aktiviteter	utover	førstehåndsomsetningen	er	i	
samsvar med lagets vedtekter organisert i et egen selskap, 
Sildinvest	AS.	Virksomheten	omfatter	eiendomsvirksomhet	
og eierandeler i andre selskaper. Sildinvest AS hadde i 
2007	et	resultat	på	3	mill.	kr	etter	skatt,	mot	12,3	i	2006.

Oppfølging av Representantskapets vedtak 
7. – 8. juni 2007.

I	forbindelse	med	Representantskapets	vedtak	i	juni	i	år	er	
det	noen	saker	som	særlig	har	gjort	krav	på	oppfølging:

1. Bestandkartlegging og kvoteråd
Vedtaket	innebar	ingen	direkte	oppfordring	til	styret,	men	
styret har lagt vekt på at laget fortløpende i kontakt med 
havforsknings- og forvaltningsmyndighetene, skal arbeide 
for å fremme og videreføre de holdninger og synspunkter 
som	Representantskapet	i	sitt	vedtak	ga	uttrykk	for.	Dette	
grunnsynet vil naturlig også inngå som en del av den 
strategiprosess som styret i løpet av 2007 har initiert.

2. Miljømerking/Sporing
I	vedtaket	uttrykte	Representantskapet	stor	tilfredshet	
med at Norges Sildesalgslag er klar til å avgi sporingsdata 
etter	internasjonal	standard.	Representantskapet	uttrykte	
også tilfredshet med at styret har bevilget midler til å 
opparbeide grunnlagsdata for å kunne konstatere mulig 
innhold	av	fremmedstoffer	i	NVG-sild.	

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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Som en videreføring av miljømerkingsarbeidet, sluttet 
Representantskapet	seg	til	at	det	søkes	om	sertifisering	av	
nordsjøsildfisket for å kunne gi dette fisket kvalifisert MSC 
(Marine	Stewardship	Council)	–	miljømerking.	Arbeidet	ble	
allerede tidlig på høsten igangsatt. Senere er tilsvarende 
miljømerking	initiert	for	makrell	og	NVG-sild.	I	erkjennelse	
av at arbeidet med miljømerking og sporing vil kreve både 
økonomiske og personellmessige ressurser, vil styret følge 
dette opp fortløpende i samråd med administrasjonen. 
Miljømerking/sporing vil også danne en naturlig del av 
den oppdaterte strategiplanen som skal utarbeides.

3. Det pelagiske verdensbildet
I vedtaket knyttet til presentasjonen av det pelagiske 
verdensbildet,	gjentok	Representantskapet	viktigheten	 
av at Sildelaget bidrar til økt kunnskap og fortløpende 
analyser av markedet, samt så langt mulig arbeide for å 
fremme kunnskap og innsats rundt sunn og trygg sjømat. 
Innsatsen må omfatte et samarbeid med næringen for 
øvrig. Spørsmålet om sunn og trygg sjømat har også 
sammenheng med arbeidet som knytter seg til sporing og 
merking. Også innenfor annen næringsrelevant forskning, 
ser	Representantskapet	at	Norges	Sildesalgslag	har	en	
rolle. Styret ser det derfor naturlig at dette arbeidet 
videreføres slik det er begynt. I en oppdatert strategi må 
derfor disse spørsmålene vies oppmerksomhet.

4. Administrasjonens orientering om lagets  
virksomhet hittil i år (2007)
I forbindelse med administrasjonens orientering, ble et 
forslag	fremmet	for	Representantskapet	om	å	utarbeide	
en beredskapsplan for økt mulighet for avsetning av 
råstoff til mel og olje i nord (høsten 2007), og at styret 
skulle iverksette tiltak for å bedre mottakskapasiteten. 
Saken	ble	ikke	realitetsbehandlet	av	Representantskapet,	
men oversendt styret, som fulgte dette opp ved å ta 
initiativ til et møte mellom aktuelle aktører sist høst.  
På møtet ble det blant annet gitt lovnader om at Bodø 
Sildoljefabrikk i sesongen skulle konsentrere seg om sild 
fra båt på bekostning av avskjær. Styret har ikke sett det 
som en oppgave for Sildelaget å øke mottakskapasiteten, 
men har stilt seg åpen for å kunne yte et bidrag dersom 
andre aktører i nødvendig grad stiller opp. 

Styrets arbeid 

Styret hadde syv møter i løpet av 2007, inklusive det 
konstituerende møtet i juni, samt et ekstraordinært møte 
for å drøfte lagets strategiprosess. Arbeidsutvalget har 
hatt fire møter, hvorav to av møtene har vært kombinert 
med strategidiskusjon. Årets styresaker har i stor grad 
vært preget av normal, operativ drift i de fleste saks- 
fremleggene. Som noen av hovedsakene utover de før 
nevnte	opp-følgingssakene	fra	Representantskapet,	kan	
nevnes:

•	 Som	allerede	antydet,	ble	en	strategiprosess	satt	i	 
 gang
•	 Lagets	deltakelse	i	Fiskebørs
•	 Vurdering	av	kredittgrenser	som	følge	av	strukturelle	 
 endringer på kjøpersiden 
•	 Lagets	pensjonsordninger
•	 Den	nye	meklingsinstansen
•	 Diverse	høringssaker	
•	 Oppfølging	av	lanseringen	av	nye	web-sider
•	 Ny	samvirkelov	og	mulige	konsekvenser	for	laget
•	 Initiert	gjennomgang	av	lagets	forretningsregler

I styrets arbeid retter en alt inn på at laget skal stå for en 
effektiv omsetning som sikrer fiskerne 

•		 Riktige	priser	
•		 Gode betalingsbetingelser
•	 Like muligheter innenfor omsetningssystemene

Etter styrets oppfatning, omfatter likevel ikke lagets tilbud 
i dag bare den rene omsetningen. Også det omkring-
liggende informasjonsapparat har over de siste årene 
utviklet seg til en viktig tilleggstjeneste fra lagets side.
 
Styret og laget som helhet er samtidig opptatt av å legge 
vekt på sitt samfunnsengasjement og -ansvar, slik at ikke 
lagets målsetting eller drift på noen måte kommer i 
konflikt med krav til ryddighet og troverdighet. Styret er 
fornøyd med den konstruktive dialogen som er blitt ført 
med både landsiden og norske myndigheter i året som 
gikk, og vil sørge for at denne opprettholdes for å sikre  
en god felles næringsutvikling. Styret ser det som en 
prioritert oppgave å opprettholde konkurransekraften til 
den pelagiske markedsplassen. Styret retter sin innsats 
mot opprettholdelse av lagets funksjoner på en måte som 
gjør at flertallet av norske fiskere og samfunnet forøvrig, 
anser salgslagsordningen som den nyttigste form for 

Trygghet	er	viktig	 i	enhver	handel.	Sildelaget	garanterer	oppgjør	
innen	14	dager,	uansett	hva	som	måtte	skje.	Vi	både	 fakturerer	
og avregner fangsten på vegne av fiskeren, som slipper å bekymre 
seg for betalingen. 

Det garanterer Sildelaget. 

Innen 14 dager vil denne
fangsten være betalt.
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RESULTATREGNSKAP 2007

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 kr)

2006 2007 NOTE 2007 2006

DRIFTSINNTEKTER

4	839	650 4	966	189 Omsetning gjennom laget 2 4	966	189 4	839	650

33	149 32	021 Driftsinntekter 2 37	783 38	889

7	390 7	658 Andre inntekter 3 11	587 23	186

40	539 39	679 Sum driftsinntekter 49	370 62	075

DRIFTSKOSTNADER

29	856 32	509 Lønnskostnad 4 34	118 30	977

2	259 2 111 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6 3	762 3	900

16	886 16	178 Andre driftskostnader 5 17	361 17	669

68 919 Tap	på	fordringer 68

49	069 51	717 Sum driftskostnader 55	241 52	614

-8	530 -12	038 Driftsresultat -5	871 9	461

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

766 921 Aksjeutbytte 1	521 1	540

11	405 17	540 Renteinntekter 17	540 11	676

2	213 2	564 Renteinntekter	konsern 122 78

525 9	676 Gevinst	verdipapirer 11 9	676 525

714 7	551 Agio 7	550 714

24 Andre finansinntekter 30

-3	232 -4	409 Rentekostnader -4	539 -3	232

-703 -3	961 Verdiendring	finansielle	omløpsmidler 11 -3	961 -703

-278 -63 Andre finanskostnader -64 -279

11	434 29	819 Netto finansresultat 27	845 10	349

2	904 17 781 Ordinært resultat før skattekostnad 21	974 19	810

-1 220 -4	287 Skattekostnad ordinært resultat 13 -5	458 -5	840

1	684 13	494 Årsresultat 16	516 13	970

OVERFØRINGER

-1	684 -13	494  Overføring til annen egenkapital 

-1 684 -13 494  Sum overføringer 

-3	268  Avgitt konsernbidrag før skatt til datterselskap 

førstehåndsomsetning fellesskapet kan få. Et tjenlig 
salgslag kan kun opprettholdes ved å satse på høy 
standard både overfor lagets medlemmer, kjøperne av 
pelagisk råstoff og vis-á-vis de samfunnsmessige oppgaver 
laget	er	satt	til	å	skjøtte.	Lagets	omdømme	er	og	blir	et	
alfa og omega. 

Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere, 
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt og 
konstruktivt samarbeid i 2007.

Bergen, 22. april 2008
STYRET	I	NORGES	SILDESALGSLAG

Greta	Langhelle

Didrik	Vea

Johannes Nakken

Adm. dir. 

Tormod	Storås

Heine	MøgsterGeir	Kenneth	Eriksen

Kåre	Heggebø

Erling	Gaugstad

Svein	Atle	Lønning

Rudolf	JohannessenKåre	Ludvigsen

Geir	Lundberg

Eva	Toril	Strand
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Balanse pr. 31 desember
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2006 2007 NOTE 2007 2006

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

158 1 128 Utsatt	skatt	fordel 12 186 102

158 1 128 Sum immaterielle eiendeler 186 102

Varige driftsmidler

Tomter	og	bygninger 5 22	620 27	320

4	082 3	981 Driftsløsøre, inventar etc. 5 4	199 4	306

4	082 3	981 Sum varige driftsmidler 26	819 31	626

Finansielle anleggsmidler

38	819 38	819 Fordringer datterselskaper 14

3	759 5	048 Andre fordringer 8 5	048 3	759

10	796 11	585 Pensjonsmidler 11 11	585 10	796

33	777 33	777 Investering i datterselskap 6

Investering i aksjer og andeler 7 2	140 1	637

87	151 89	230 Sum finansielle anleggsmidler 18	773 16	192

91	391 94	338 SUM	ANLEGGSMIDLER 45	778 47	920

OMLØPSMIDLER

Fordringer

238	181 173	555 Kundefordringer 9,13 173	574 238	293

68 1 018 Fordringer på konserselskap

1	548 6	491 Andre fordringer 13	376 1	522

239	797 181	065 Sum fordringer 186	950 239	815

Investeringer

177	586 186	414 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 10 186	414 177	586

177	586 186	414 Sum investeringer 186	414 177	586

22 072 11	259 Bankinnskudd, kontanter o.l. 11	259 22	736

439	455 378	738 SUM	OMLØPSMIDLER 384	623 440	137

530 846 473 076 SUM EIENDELER 430 401 488 057

2006 2007 NOTE 2007 2006

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Opptjent egenkapital

20	990 20	990 Reservefond 20	990 20	990

4	516 4	517 Felleseid andelskapital 4	517 4	517

156	694 170 187 Annen egenkapital 133	565 117	050

182 200 195	694 Sum opptjent egenkapital 159	072 142	557

182 200 195	694 SUM	EGENKAPITAL 15 159	072 142	557

GJELD

Avsetning for forpliktelser

5	700 6	709 Pensjonsforpliktelser 11 7	487 6	600

5	700 6	709 Sum avsetning for forpliktelser 7	487 6	600

Kortsiktig gjeld

130	039 92	018 Gjeld	til	kredittinstitusjoner 13 93	415 136	113

50	174 24	993 Leverandørgjeld 26	009 51	093

35	840 33	980 Skyldige offentlige avgifter 33	980 36	102

464 5	181 Betalbar skatt 12 5	467 464

11	286 9	616 Gjeld	til	konsernselskaper 14

115	145 104	886 Annen kortsiktig gjeld 104	971 115	128

342	946 270	673 Sum kortsiktig gjeld 263	842 338	900

348	646 277	382 SUM	GJELD 271	329 345	500

530 840 473 076 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 430 401 488 057

Didrik Vea Kåre Ludvigsen Geir Lundberg

Tormod Storås Eva Toril Strand Greta Langhelle

Geir Kenneth Eriksen Erling Gaugstad Heine Møgster Johannes Nakken

Adm. dir

Svein Atle Lønning Rudolf Johannessen Kåre Heggebø

Bergen, 22. april 2008



Noter til regnskap

NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER

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

Norges Sildesalgslag (1 000 kr)

2006 2007

	4	839	650	 4	966	189 	Regnskapsmessig	omsatt

	-4	806	501	 -4	934	168  Avregnet fisker

	33	149	 32	021 	Lagsavgift

ANDRE INNTEKTER

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

	6	843	 7 128 	Kontroll	1) 7 128 	6	843	

108 	Gevinst	ved	salg	av	anleggsmidler 4	168 15	461

	547	 422  Diverse inntekter 291  882 

 7 390 7 658  Sum 11 587  23 186 

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

Konsernets	driftsinntekter	for	2007	kan	spesifiseres	på	geografisk	område	som	følger:

Konsern (1 000 kr)

Lagsavgift	Norges	Sildesalgslag 2007 2006

- Norge 28	819 29	503

- Andre land 3	202 3	646

Andre inntekter Norge 17	349 28	926

Sum 49 370 62 075
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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	%.	Det	er	anvendt	ensartede	regnskapsprinsipper	 
i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transak-
sjoner 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 ned-
skrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset øko-
nomisk	levetid	avskrives	planmessig.	Langsiktig	lån	
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-
tidspunktet. 

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 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	 
pålydende 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. 
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 (finan-
siell leasing), balanseføres under varige driftsmidler, og 
tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under 
langsiktig gjeld til nåverdi av betalingene. 

Driftsmidlet avskrives planmessig, og forpliktelsen  
reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet 
rentekostnad. For operasjonelle leieavtaler kostnads- 
føres leien løpende.



Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

	4	582	 5	299 Pensjon 5	680 	4	582	

	2	853	 3	101 Honorar	til	styret	og	utvalg 3	207 	3	211	

	18	327	 18	441 Lønn 19	531 19090	

	2	919	 4	189 Folketrygdavgift 4	189 	2	919	

	1	175	 1	479 Andre ytelser 1	511 	1	175	

 29 856 32 509 SUM 34 118  30 977 

	41	 41 Gjennomsnittlig	antall	ansatte 43 	43	

Ytelser	til	ledende	personer	i	selskapet	(1	000	kr) Adm direktør Styret

Lønn 1 080

Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 738

Annen godtgjørelse 16 1	428

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

Lån	og	sikkerhetsstillelse	til	fordel	for	: Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte i morselskap 5	038		  

Ansatte i konsernet 5	038	  

Revisor Mor Konsern

Lovpålagt	revisjon 450	000 495	000

Annen bistand 34	700 59	200

Skatterådgivning 25	000 156	750

Sum 509 700 710 950

NOTE 4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER   

Norges Sildesalgslag (1 000 kr)

2006 2007

125 122  Fiskernes ulykkeskasse

354 Driftsutgifter velferdsstasjoner (Norges Fiskarlag)

4	713 4	552  Diett- reise- og møtekostnader

6	501 6	640  Diverse drifts- og adm.kostnader

2	504 1	837  Fremmedytelser

2	114 1	943  Markedsføring og informasjon

929 730  Diverse støttetiltak

16 886 16 178  SUM

NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER   

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Dirftsløsøre,  

inventar etc.

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 13	308

Tilgang	i	året 2161

Avgang ved salg/utrangering (anskaffelseskost) 249

Anskaffelseskost	31.12 15	220

Akkumulerte avskrivninger pr. 1.1. 9	225

Avgang akkumulerte avskrivninger 199

Årets ordinære avskrivning 1) 2	213

Akkumulerte	avskrivninger	pr.	31.12. 11	239

Bokført	verdi	pr.	31.12 3	981

Økonomisk	levetid 4	-	7	år

Avskrivningsplan Lineær

Konsern (1 000 kr) Bygninger og tomter Driftsløsøre Sum

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 56	652 13	582 70	234

Tilgang	i	året 666 2161 2 827

Avgang i året til anskaffelseskost 5	668 249 5	917

Anskaffelseskost	31.12 51	650 15	494 67	144

Akk. av- og nedskrivninger pr. 1.1. 29	332 9	275 38	607

Avgang akkumulerte avskrivninger 1	948 199 2	147

Årets avskrivninger 1) 1	646 2 218 3	864

Akk.	av-	og	nedskrivninger	pr.	31.12. 29	030 11	294 40	324

Bokført	verdi	pr.	31.12 22	620 4	199 26	819

Økonomisk	levetid 0	-	33	år 4	-	7	år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

1)	Avskrivninger	knyttet	til	hjemme-PC	ordning	102,	inngår	i	regnskapet	i	posten	”Andre	driftskostnader”.

NOTE 6 DATTERSELSKAPER     

Firma Forretn.-kontor Bokført verdi Resultat 2007 Egenkapital 31.12.07 Ansk.-tidspunkt Stemme og Eierandel

Sildinvest AS Bergen 33	777 3	023 10	313 1.1.1989 100,00	%

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag. 

NOTE 3  LØNNSKOSTNADER

Noter
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NOTE 7 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK     

Konsern (1 000 kr) Eierandel Ansk.kost. 1000 kr Bokført 1000 kr

Selskapets navn

Anleggsmidler:

 - Skude Fryseri A/S 20,0	% 1 000 10

  - Fish Ex AS 7	% 1 802 1 802

Andre aksjeandeler 328 328

Sum 3 130 2 140

NOTE 8  FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT åR

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

3	759	 5	048 Andre fordringer 5	048 3	759	

38	819	 38	819 Fordring datterselskap 1)  

42 578 43 867 Sum 5 048 3 759 

1)	Lånet	løper	p.t.	uten	avtale	om	nedbetaling.	Det	er	ikke	stillet	sikkerhet	for	lånet

NOTE 9 KUNDEFORDRINGER

Fordringene	er	vurdert	til	pålydende	etter	fradrag	for	avsetning	til	forventet	tap	med	2,9	mill.	kr	i	Norges	Sildesalgslag,	 
og	med	3,0	mill.	i	konsernet.	

NOTE 10 FINANSPOSTER

Verdipapirporteføljen	31.12.2007:

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Kostpris Bokførtverdi

Norske rentebærende papirer 80	052 77	415

Utenlandske	rentebærende	papirer 17	324 16	279

Norske aksjerelaterte papirer 55	082 49	116

Utenlandske	aksjerelaterte	papirer 44	863 43	604

Sum 197 321 186 414

Urealisert	kursreserve	(differanse	mellom	markedsverdi	og	bokført	verdi)	som	pr.	1.1.	utgjorde	28,3	mill.	kr,	er	ved	årets	
slutt	redusert	til	23,8	mill.	kr.

NOTE 11 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER  

Laget	og	konsernet	har	foretakspensjonsordning	i	livforsikringsselskap	for	sine	ansatte.	Pensjonsordningen	tilfreds- 
stiller	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	er	tilsluttet	ordningen	om	Avtalefestet	Førtidspensjon	(AFP)	fra	62	år	til	67	år.	I	tillegg	ytes	det	gavepensjon	til	AFP	
pensjonistene. Denne ordningen er også usikret og finansieres over driften.

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	Førtidspensjon	(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	7	tidligere	Silfas	ansatte	som	finansieres	over	driften.
    
Lagets	pensjonsordninger	omfatter	112	personer.
Nedenfor	vises	fordeling	av	pensjonsmidler/forpliktelser	på	kollektive	og	usikrede	ordninger:	 	 	 	
   
Kollektiv pensjonsordning:	 	 	 	 	 	 	
       

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

2	337 2	580 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2	580 2	337

3	827 4	608 Rentekostnad	av	pensjonsforpliktelsen 4	608 3	827

1	323 1	232 Resultatførte	estimatendringer	og	avvik 1	232 1	323

-4	003 -3	954 Avkastning på pensjonsmidler -3	954 -4	003

3	484 4	466 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)  4	466 3	484

306	 456	 Periodisert arbeidsgiveravgift 456 306

 3 790 4 922 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 4 922 3 790

-80	474 -91	272 Beregnede pensjonsforpliktelser -91	272 -80	474

70	129 72	959 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 72	959 70	129

-1	458 -2	582 Abeidsgiveravgift -2	582 -1	458

22	599 32	480 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 32	480 22	599

10 796 11 585 Netto pensjonsmidler 11 585 10 796

Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger:       
       

Norges Sildesalgslag Konsern

2006 2007 2007 2006

419 508 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 508 419

300 426 Rentekostnad	av	pensjonsforpliktelsen 426 300

176 159 Resultatførte	endringer	og	estimatavvik 540 176

895 1 093 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 1 474 895

101 132 Periodisert arbeidsgiveravgift 132 101

996 1 225 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 1 606 996

-6	624 8	184 Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkete ordninger 8	962 -7	524

2	143 -2	629 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik -2	629 2	143

-632 1	154 Periodisert arb. giveravgift 1	154 -632

-5 700 6 709 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. 7 487 -6 600
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Økonomiske forutsetninger:       

Norges Sildesalgslag Konsern

2006 2007 2007 2006

5,0	% 5.5	% Diskonteringsrente 5.5	% 5,0	%

3,25	% 4.0	% Forventet lønnsregulering 4.0	% 3,25	%

3,0	% 4.0	% Forventet pensjonsregulering 4.0	% 3,0	%

6,0	% 5.75% Forventet avkastning på fondsmidler 5.75	% 6,0	%

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.

NOTE 12 SKATTEKOSTNAD

årets skattekostnad fremkommer slik:  

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

463 550 Betalbar formuesskatt 550 463

-42 76 Endring betalbar skatt tidligere år 76 -42

915 4	631 Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.bidrag 4917

-116 -970 Endring i utsatt skatt -85 5	419

1 220 4 287 Skatt på ordinært resultat 5 458 5 840

Betalbar skatt i balansen består av:  

Norges Sildesalgslag (1 000 kr)

2006 2007

915 4	631 Inntektsskatt

-915 0 Skatteeffekt av konsernbidrag

463 550 Formuesskatt 

463 5 181 Betalbar skatt

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

-2	693 -2	410 Driftsmidler -10	404 -10	195

-1	934 -2	873 Fordringer -2	969 -2	084

-1	458 -3	961 Verdipapirer -3	961 -1	458

Avsetning for forpliktelser -778

Ubenyttet	godtgjørelse -355

425 340 Gevinst	og	tapskonto 5	217 2	767

5	096 4	876 Pensjonsforpliktelser/midler 4	876 4	196

Underskudd	til	fremføring -29	259 -29	259

-564 -4 028 Sum -37 278 -36 388

-158 -1 128 Netto utsatt skattefordel -10	438 -10	189

Ikke balanseført utsatt skattefordel 10	252 10 087

-158 -1 128 Netto utsatt skatt fordel -186 -102

NOTE 13 PANTSTILLELSER

Laget	har	stilt	kundefordringer	som	pant	for	en	trekkrettighet	på	MNOK	200.
Bokført	verdi	av	pantsatte	eiendeler	utgjør:	

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

238	182 173	555 Kundefordringer 173	573 238	293

238 182 173 555 Totalt 173 573 238 293

NOTE 14 MELLOMVæRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN 

Norges Sildesalgslag (1 000 kr)

2006 2007

68 1 018 Kundefordringer

38	819 38	819 Fordringer datterselskaper *)

-11	286 -9	616 Kortsiktig	gjeld

*)	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 15 EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

Reservefond Felleseid  

andelskapital

Annen  

egenkapital

Sum  

egenkapital

Total 

egenkapital

Egenkapital 01.01. 20 990 4 517 156 692 182 200 142 557 

 

Årets resultat (disponert) 13	494	 13	494	 16	516

Egenkapital 31.12. 20 990 4 517 170 186 195 694 159 072 

NOTE 16 SKATTESAK I SILDINVEST AS

Ligningskontoret	varslet	i	2006	endring	av	ligning	for	2004	knyttet	til	fradragsføring	av	tap	på	aksjer	i	Silfas	AS.	
Avgjørelsen	ble	påklaget.	Ligningsnemnda	har	i	2007	kommet	til	samme	resultat	som	ligningskontoret.	 
Mottatt	krav	MNOK	8,5	er	betalt	i	2008.	Saken	er	klaget	inn	for	Skatteklagenemnda.
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Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning for 2007

Norges Sildsalgslag (1 000 kr) Konsern

2006 2007 2007 2006

KONTANTSTRØMMER	FRA	OPERASJONELLE	AKTIVITETER:

2	904 17 781 Ordinært resultat før skattekostnad 21	974 19	810

-345 -540 Periodens betalte skatt -540 -345

2	259 2	213 Ordinære avskrivninger 3	864 3	900

814 1	798 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 98 815

703 3	961 Effekt av kursendring markedsbaserte fin. Instr. 3	961 703

-108 Tap/gevinst	ved	salg	av	anleggsmidler -4	168 -15	461

2	229 64	627 Endring i kundefordringer 64	719 2	402

16	200 -25	181 Endring i  leverandørgjeld -25	084 16	758

-10	413 -12	789 Endring i verdipapirbeholdning -12	789 -10	413

-20 800 -23	841 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -24	133 -14	323

-6 449 27 921 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 27 902 3 846

KONTANTSTRØMMER	FRA	INVESTERINGSAKTIVITETER:

158 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 7	938 21	738

-1	913 -2	161 Utbetalinger	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler -2	826 -2	895

459 1	289 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler -1	289 2	581

  Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler -503 -3	456

-1 454 -714 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 3 320 17 968

KONTANTSTRØMMER	FRA	FINANSIERINGSAKTIVITETER:

-85 Netto endring langsiktig gjeld 56

341 -38	021 Netto endring i kassekreditt -42	698 -35	519

256 -38 021 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -42 698 -35 463

0 0 Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende 0 0

-7	647 -10	814 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -11	476 -13	649

29	718 22 072 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 22	736 36	385

22 072 11 259 Beholdning av bankinnskudd  kontanter og lignende pr 31.12. 11 260 22 736
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Kontroll- og fullmaktsnemndas beretning 2007 DRIFTSMELDING

Innholdsoversikt:

Salgsutvalgene

 Salgsutvalget for konsumråstoff
 Salgsutvalget for hermetikkråstoff
 Salgsutvalget for mel, olje og fôrråstoff

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 2007
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nevnte meddelelse. Fra norsk side ble dette ansett som 
svært alvorlig og overraskende, ikke minst i lys av den 
enighet de to landenes myndigheter hadde for handelen 
av pelagisk fisk. Fredag 2. november ble den varslede 
importstansen	fra	russiske	myndigheter	utsatt	til	15.	
desember.	Senere	ble	den	blitt	utsatt	til	25.	januar	2008	
og til mars 2008. Med hensyn til det russiske markedet for 
fisk og fiskeprodukter fremover, går det altså i retning av 
at kun godkjente eksportører får eksportere fisk til 
Russland.	

Slik Norges Sildesalgslag ser det er det viktig at nye krav 
og standarder som etterspørres i de pelagiske markedene 
imøtekommes, og om mulig bør vi også forsøke å være i 
forkant.	Vi	nevner	i	denne	sammenheng	sentrale	temaer	
vi er involvert i, som behandling av fiskeråstoff, sporing og 
miljømerking. Områder som åpenbart vil få tiltakende 
fokus fremover og som i stor grad vil være avgjørende for 
Norges posisjon som storeksportør av pelagisk kvalitetsfisk. 

I	juni	2005	ble	det	inngått	en	avtale	mellom	Fiskeri-	og	
Kystdepartementet,	FHL,	Norges	Fiskarlag	og	salgslagene	
om retningslinjer for langsiktige leveringsavtaler (2 års 
prøveordning).	Sommeren	2005	ble	ordningen	innført.	 
I vilkårene for prøveordningen het det at leveringsavtaler 
minimum skal inngås for to måneder og videre at avtalte 
priser skal være bindende i avtaleperioden. 

I forkant av 2007 sa kjøpersiden opp avtalen om leverings-
avtaler for levering til konsum. Avtaler for mel- /oljeleve-
ranser fortsatte imidlertid ut avtaleperioden. Fiskeri- 
forskning	i	Tromsø	har	på	vegne	av	Fiskeri-	og	
Kystdepartementet	foretatt	en	evaluering	av	prøve- 
prosjektet med langsiktige leveringsavtaler i førstehånds-
omsetningen. Pr. utgangen av 2007 har det ikke kommet 
konkrete innspill fra myndighetene om langsiktige 
leveringsavtaler med tanke på tiden fremover. Fra lagets 
side opererer en inntil videre med den gamle ordningen 
for inngåelse av langsiktige leveringsavtaler til konsum-
anvendelse. 

I 2007 ble det ikke iverksatt utseilings- eller turkvote- 
regulering	i	fisket	etter	NVG-sild.	Det	ble	imidlertid	
innført minimums utbudsområder avhengig av fangstens 
størrelse	to	ganger	i	løpet	av	året,	først	i	perioden	fra	9.	
november	til	11.	november	og	dernest	fra	4.	desember	til	
11. desember. Dette for å få råstoff ut av pressområdene  
i	Nord-Norge.	Reguleringsbehovet	var	sådan	begrenset	i	
2007, til tross for en disponibel kvote på 780.800 t. 

Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne 
midler	fra	2005	og	2006.	
I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget 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 i 2007.

Salgsutvalget har også stått for behandlingen av enkelt-
saker relatert til reklamasjoner og tvister mellom fiskere  
og kjøpere gjennom året. 

Salgsutvalget for konsumråstoff avviklet totalt 20 møter  
i	2007	(10	møter	i	2006),	hvorav	4	ordinære	møter	og	16	
telefonmøter.	Totalt	ble	det	behandlet	67	saker	i	løpet	av	
året	(51	saker	i	2006).	

Salgsutvalget for hermetikkråstoff 

Salgsutvalget har utøvd sitt arbeid innenfor den instruks 
som er fastsatt av styret.

Som	i	2006	kom	Norges	Sildesalgslag	og	King	Oscar	også	
i 2007 til enighet om kvantum og minstepris for brisling til 
hermetikkanvendelse.	Minsteprisen	ble	satt	opp	fra	NOK	
5,00	pr.	kg	i	2006	til	NOK	5,15	pr.	kg	i	2007.	Utvalget	la	
ellers retningslinjer for gjennomføring av sesongen ved 
fastsettelse av omsetningsbestemmelser og reguleringer 
og disponering av støttemidler fra staten.

Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet 7 møter i 2007 
(11	møter	i	2006),	hvorav	to	ordinære	møter	og	seks	
telefonmøter.	Totalt	ble	det	behandlet	32	saker	i	løpet	av	
året	(42	saker	i	2006).	

Salgsutvalget for mel, olje og fôr - råstoff

Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for 
2007	ble	foretatt	i	løpet	av	november	2006,	og	avtalen	
ble underskrevet i januar 2007.

Kalkylen	i	prisavtalen	var	også	i	2007	basert	på	at	
fiskersiden	skal	være	garantert	60	%	av	de	antatte	
salgsinntektene fra mel og olje, i form av minstepris på 
råstoffet. 

Salgsutvalget for konsumråstoff 

Salgsutvalget gjennomfører sitt arbeid innenfor det 
ansvarsområdet som er nedfelt i instruks fra lagets styre. 
De	viktigste	områder	er:

•		 Gjennomføre prisdrøftinger og fastsette minstepriser  
 for pelagisk fisk til konsumanvendelse
•		 Foreslå omsetningsbestemmelser for konsum
•		 Fastsette aktuelle reguleringer 
•	 Disponere inntrukne midler
•		 Gjøre vedtak om disponering av midler til 
 føringstilskudd
•		 Behandle reklamasjonssaker vedrørende konsum

Minsteprisene på sild til konsum, som ble avtalt mellom 
fisker-	og	kjøpersiden	høsten	2006,	ble	videreført	ved	
inngangen	til	2007.	Likedan	ble	minsteprisene	på	makrell	
fra	høsten	2006	videreført	inn	i	2007.

Minsteprisene	på	sild	stod	frem	til	søndag	13.	mai.	Med	
virkning	fra	14.	mai	var	Norges	Sildesalgslag	og	kjøper-
organisasjonen enige om å ha en samfengt minstepris  
for	sild	til	konsum	på	NOK	2,90	pr.	kg,	en	videreføring	av	
prisregimet	fra	våren/sommeren	2006.	Det	hører	med	til	
historien at Norges Sildesalgslag og kjøperorganisasjonen 
først ble enige om et eget minsteprisregime for nordsjø-
sild relatert til matjes for 2007-sesongen som partene 
oppgav. 

Handicapet	på	Danmark,	på	0,15	pr.	kg,	stod	uforandret	
gjennom 2007. 

Fisker- og kjøpersiden ble senere enige om å gjeninnføre 
minsteprisene på sild som gjaldt fra årets oppstart med 
virkning	fra	mandag	6.	august.	Dette	i	forlengelsen	av	at	
nordsjøsildfisket i stor grad var avviklet i løpet av sommer-
månedene.

De tradisjonelle prisdrøftingene for makrell, som i 2007 
var	satt	til	13.	august,	resulterte	ikke	i	omforente	priser.	 
I stedet ble partenes standpunkter prøvd for en Meklings-
nemnd	i	Oslo	torsdag	23.	august.	Det	var	første	gang	
dette instrumentet ble tatt i bruk etter at nemnden først 
var i funksjon fra i 2007. Med bakgrunn i at nemnden 
ikke klarte å omforene partene under meklingen,  
utarbeidet nemnden en anbefaling til nye minstepriser  
for makrell. Norges Sildesalgslag besluttet å iverksette 
nemndens	minstepriser	med	virkning	fra	fredag	24.	

august. Fra fiskersiden var det svært viktig å få etablert 
nye minstepriser snarest råd, blant annet av hensyn til 
dorgerne, som hadde utsatt oppstarten av fisket med to 
uker	på	dette	tidspunktet.	Kjøpersiden	sluttet	seg	også	til	
Meklingsnemndens forslag til nye minstepriser. Antallet 
minstepriskategorier	på	13	ble	videreført.	De	nye	prisene	
gjaldt for alle fartøy og redskapsgrupper. 

Kjøperorganisasjonen	og	Norges	Sildesalgslag	møttes	til	
minsteprisdrøftelser	for	sild	i	Bergen	6.	september.	Som	
for makrell lyktes ikke partene å komme til enighet om 
nye minstepriser. Spørsmålet om nye minstepriser for sild 
måtte derfor også prøves for Meklingsnemnden. 
Meklingsmøtet fant sted i Oslo fredag 28. september. 
Denne gangen klarte heller ikke nemnden å omforene 
partene.	Videre	kunne	ikke	Norges	Sildesalgslag	akseptere	
Meklingsnemndens forslag. I stedet inviterte fiskersiden 
kjøpersiden til et møte for å gå en ny runde om minste-
prissituasjonen. Invitasjonen ble pr. telefaks avvist av 
kjøpersiden 2. oktober med henvisning til den forut- 
gående behandlingen av minsteprissaken, prisdrøftingene 
6.	september	og	meklingen	den	28.	september.	Med	
bakgrunn i dette fastsatte Norges Sildesalgslag egen-
hendig	nye	minstepriser	med	virkning	fra	4.	oktober.	
Kjøpersiden	svarte	på	dette	med	å	oppfordre	sine	
medlemmer til å innføre kjøpestopp. Et tiltak som raskt 
fikk følger for leveringssituasjonen. Etter nærmere 
kommunikasjon	mellom	partene	fredag	5.	oktober,	ble	
det	besluttet	at	minsteprisene	som	gjaldt	for	sild	frem	til	4.	
oktober skulle gjeninnføres, kjøpestoppen skulle opp-
heves/utsettes til søndag 7. oktober etter auksjonen 
mellom	18.00	-19.00	og	partene	skulle	møtes	for	å	drøfte	
nye minstepriser for sild mandag 8. oktober. Da kjøpe-
stoppen ble iverksatt søndag kveld viste det seg at den 
gjaldt for sild som forutsatt. Men det som var mer 
overraskende, var at den også ble gjort gjeldende for 
makrell uten at dette var blitt kommunisert til Norges 
Sildesalgslag. Prisdrøftingene om mandagen resulterte i 
omforente minstepriser på sild og minsteprisene ble gjort 
gjeldende med virkning fra samme dag.

Som	i	2006	kom	det	også	i	2007	brev	fra	russiske	
veterinærmyndigheter som resulterte i usikkerhet omkring 
eksporten	av	pelagisk	fisk	til	Russland.	I	brevet	ble	det	
sagt	at	fra	15.	november	var	det	kun	anledning	til	å	
importere pelagisk fisk fra syv norske anlegg som russerne 
hadde godkjent. I august/september inspiserte den 
russiske veterinærtjenesten i samarbeid med det norske 
Mattilsynet pelagiske anlegg. Inspeksjonene resulterte i 

Salgsutvalgene
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Partene,	NSS	og	FHL	Fiskemel,	vurderer	markedsprisene	
for mel- og oljeråstoff hver uke ut fra prisene for mel og 
olje på verdensmarkedet, og justerer minsteprisene ut fra 
dette etter fastsatte regler. Prisene på verdensmarkedet 
for mel sank og for olje steg de utover året. Årsakene til 
dette	var	særlig	mindre	etterspørselen	i	Kina	enn	året	før.	
Etterspørselen etter marine oljer har øket den siste tiden 
og	markedet	klarer	ikke	å	levere	nok.	Valutasvingninger	
gjennom året ga også utslag i prisene. Minsteprisene ble 
regulert	29.	januar,	4.	juni,	30.	juli,	3.	september,	5.	
november,	12.	november	og	3.	desember.	Vi	vil	minne	om	
at svært mange av fangstene blir solgt på auksjonen til 
priser over minstepris. 

Kolmulesesongen	forløp	stort	sett	greit,	med	til	dels	høye	
priser og mindre venting enn tidligere år. Det var ikke 
fett- eller tørrstoffreguleringer for kolmule i 2007. Det ble 
også diskutert å kutte både fett- og tørrstoffreguleringen 
fra 2007 for de andre fiskeslagene, men dette ble det ikke 
oppnådd enighet om i forhandlingene.

Heller	ikke	under	drøftingene	om	prisavtale	for	2007	
lyktes fiskersiden å få kjøpersiden til å akseptere at det 
skulle tillates bud utenfor utbudsområde. 

Det ble også diskutert om fangster over 100 t må 
omsettes på auksjon eller ikke. Det ble enighet om at 
fangster	på	inntil	200	t	av	NVG-sild	tatt	i	Nord-Norge	
kreves ikke auksjonert så lenge det kun er ett mottak  
i Nord-Norge. Fiskebåt som melder inn fangster under 
auksjonsgrense på henholdsvis 100 og 200 t, må ved 
neste	leveranseoverskridelser	på	mer	enn	10	%	av	
auksjonsgrense, legge neste fangst ut på auksjon  
uavhengig av fangstens størrelse.

Leveringsavtaler	var	bare	tillatt	første	halvår	2007.	Fra	
fiskersiden ble det ytret ønske om å inngå leveringsavtaler 
for	høsten	2007,	men	dette	ble	avslått	av	FHL	Fiskemel.

Tabellene	for	tillegg	og	trekk	for	temperatur,	salt	og	flyktig	
nitrogen ble videreført uten endringer. 

I 2007 ble det gitt føringstilskudd for føring av direkte 
fangster til mel/oljeanvendelse. Dette ble gjort for å 
avhjelpe avtaket i perioder med svært lang ventetid ved 
fabrikken i Bodø.

Det var gjennom året en del klagesaker på fett- og 
tørrstoffinnhold, spesielt for tobis og nordsjøsild. Det viste 
seg i etterkant at et analyseapparat ved Fiskeriforskning 
gav for høyt fettinnhold og for lavt tørrstoffinnhold. Dette 
ble rettet opp så snart de korrekte analysebevisene forelå. 
Noen av fabrikkene ville imidlertid ikke betale med 
bakgrunn i de korrigerte analyseresultatene. Saken ble 
vurdert av advokater både på fisker- og fabrikksiden. Pr. 
medio februar har de aktuelle fabrikkene med unntak av 
en betalt . Saken går eventuelt videre for en avgjørelse i 
rettssystemet.

Det ble som tidligere gjort vedtak i mel- og oljeutvalget, 
på lik linje med konsumutvalget, om disponering av 
inntrukne midler, før saken ble sendt videre til Styret for 
endelig avgjørelse. 

Laget	har	gjennom	2007	støttet	prosjektet	”Isolering	av	
nye, aktive biologisk aktive komponenter fra marint 
råstoff”,	et	samarbeidsprosjekt	med	Helse	Bergen.	Dette	
er del en av et større prosjekt. Del to starter i 2008 og 
laget	vil	også	her	gå	inn	med	støtte.	Utvalget	og	laget	
generelt ser viktigheten av å få satt fokus på de helse-
bringende effekter som pelagisk fisk har. 

Salgsutvalget konstaterer at prisene i auksjonen i perioder 
var mye høyere enn minstepris, og samlet auksjonstillegg  
i	løpet	av	året	kom	opp	i	220	mill.	kroner	(204)	til	norske	
fiskere	og	knappe	19,5	mill.	(11)	kr	til	utenlandske	fiskere	
(2006-tallene	i	parentes).	De	fiskerne	som	leverte	til	
utenlandske	fabrikker	fikk	i	2006	et	auksjonstillegg	på	
61,5	mill.	kr	(38).	

Salgsutvalget for mel, olje og fôr avviklet ni møter i 2007, 
hvorav syv telefonmøter og to ordinært møte i Bergen. 

Omsetningen

Lagets	samlede	omsetning	i	2007	ble	på	NOK	4,96	
mrd.,	mot	NOK	4,82	mrd.	i	2006.	

Omsatt kvantum og verdi gjennom Norges Sildesalgslag i 

femårsperioden 2003 - 2007 

År 2003 2004 2005 2006 2007

Kvantum	 

(i 1000 tonn) 
2.162 1.999	 1.784	 1.645	 1.835	

Verdi	 

(NOK	mrd.)
4,31 5,04 5,79 4,82 4,96

Konsumsektoren 

Verdien	av	lagets	omsetning	til	konsum	var	i	2007	på	NOK	
3,69	mrd.,	mot	NOK	3,83	mrd.	i	2006.	Med	andre	ord	en	
reduksjon	på	NOK	0,14	mrd.	Omsatt	kvantum	gikk	opp	
med	153.000	t,	fra	883.000	t	i	2006	til	1.036.000	t	i	
2007.

Omsatt kvantum og verdi til konsum i 

femårsperioden 2003 - 2007:

År 2003 2004 2005 2006 2007

Kvantum	 

(i 1000 tonn) 
912	 871 1.005	 883	 1.036	

Verdi	 

(NOK	mrd.)
3,22 4,11 5,21 3,83 3,69

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til 
konsum	ned	med	NOK	0,15	mrd.,	fra	NOK	3,34	mrd.	 
i	2006	til	NOK	3,19	mrd.	i	2007.	En	reduksjon	tilsvarende	
4	%.	Omsatt	kvantum	gikk	opp	med	15	%,	fra	814.000	t	
i	2006	til	935.000	t	i	2007.	Reduksjonen	av	omsetnings-
verdien	skyldes	først	og	fremst	lavere	verdi	på	NVG-sild	og	
nordsjøsild	i	2007	sammenlignet	med	2006.		

For	NVG-sild	gikk	gjennomsnittsprisen	for	norske	fartøyers	
leveranser	ned	med	22	%,	fra	NOK	3,37	pr.	kg	i	2006	til	
NOK	2,64	pr.	kg	i	2007.	Leveransene	til	konsum	gikk	opp	
med	129.000	t	til	669.000	t	i	2007.	Samlet	resulterte	
dette	i	en	verdireduksjon	for	NVG-sild	på	NOK	55	mill.,	 
fra	NOK	1.821	mrd.	i	2006	til	NOK	1.766	mrd.	i	2007.	

Norsk	disponibel	NVG-sild	kvote	var	i	2007	på	780.800	t	
mot	564.200	t	i	2006.

For	sild	sør	for	62	°N	(nordsjøsild)	gikk	omsetningsverdien	
ned	med	NOK	70	mill.,	fra	NOK	354	mill.	i	2006	til	NOK	
284	mill.	i	2007.	Årsaken	til	reduksjonen	er	redusert	
volum.	Leveransene	til	konsum	gikk	ned	med	24.000	t	til	
93.000	t	i	2007.	Gjennomsnittsprisen	økte	derimot	fra	
NOK	3,03	pr.	kg	i	2006	til	NOK	3,05	pr.	kg	i	2007.	

For makrell gikk omsetningsverdien ned marginalt, fra 
NOK	1.032	mrd.	i	2006	til	NOK	1.026	mrd.	i	2006.	Mens	
leveransene	til	konsum	gikk	opp	fra	121.000	t	i	2006	til	
132.000	t	i	2007,	gikk	prisene	ned	med	8	%	fra	NOK	8,50	
pr.	kg	i	2006	til	NOK	7,80	pr.	kg	i	2007.	Norsk	disponibel	
kvote	gikk	opp	fra	116.245	t	i	2006	til	131.965	t	i	2007.

Mens	det	i	2006	ble	levert	26.400	t	hestmakrell	til	
konsum	ble	kvantumet	i	2007	4.900	t.	Med	en	betydelig	
reduksjon i volum gikk naturlig nok omsetningsverdien av 
hestmakrellfisket	ned	fra	totalt	NOK	115	mill.	i	2006	til	
NOK	18	mill.	i	2007.	Gjennomsnittsprisen	for	hestmakrell	
gikk	ned	fra	NOK	4,33	pr.	kg	i	2006	til	NOK	3,80	pr.	kg	 
i 2007. 

Som	i	2006	ble	det	heller	ikke	i	2007	åpnet	for	loddefiske	
i Barentshavet. 

Loddefisket	i	havområdene	ved	Island,	Grønland	og	Jan	
Mayen ble en oppmuntring. Mens det totalt ble levert 
1.400	t	til	konsum	til	en	verdi	av	NOK	4	mill.	i	2006,	endte	
2007	med	25.600	t	til	en	verdi	av	NOK	61	mill.	

Verdien	av	kystbrisling	gikk	opp	fra	NOK	8,1	mill.	i	2006	
til	NOK	13,0	mill.	i	2007.	Hovedårsaken	til	oppgangen	var	
økt	kvantum	fra	1.600	t	i	2006	til	2.500	t	i	2007.	

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsumomsetnin-
gen	opp	med	NOK	7	mill.	fra	NOK	495	mill.	i	2006	til	NOK	
502	mill.	i	2007.	Omsatt	kvantum	gikk	opp	fra	69.000	t	til	
101.000	t.	Kvantumsøkningen	skyldes	i	hovedsak	økte	
leveranser	av	NVG-sild	og	makrell.	Utenlandske	fartøyer	
oppnådde	en	gjennomsnittspris	på	makrell	i	2007	på	NOK	
7,83	pr.	kg	mot	NOK	10,15	pr.	kg	i	2006.

Verdien	av	omsatt	kvantum	fra	utenlandske	fartøyer	
utgjorde	totalt	13,6	%	av	lagets	omsetningsverdi	til	
konsum	i	2007,	mot	12,9	%	i	2006.	
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Omsatt kvantum og verdi av utenlandske  

fartøyers landinger av makrell til konsum i  

femårsperioden 2002 - 2007:

År 2003 2004 2005 2006 2007

Kvantum	 

(i 1000 tonn) 
84 82 45 39 46

Verdi	 

(NOK	milliarder)
0,52 0,59 0,50 0,40 0,36

Mel- og oljesektoren

Verdien	av	lagets	omsetning	til	mel/olje	var	i	2007	NOK	
1,27	mrd.	mot	NOK	0,99	mrd.	i	2006.	Med	andre	ord	en	
økning	på	NOK	280	mill.,	eller	28	%.	Økningen	skyldes	
økte	priser	og	volum	i	2007	sammenlignet	med	2006.	
Gjennomsnittsprisen	for	levering	til	mel-/oljeanvendelse	
økte	fra	NOK	1,30	pr.	kg	i	2006	til	NOK	1,59	pr.	kg	i	2007,	
mens	omsatt	kvantum	økte	fra	762.000	t	i	2006	til	
798.000	t	i	2007.

Av	totalomsetningen	til	NSS	i	2006	stod	mel-	og	olje-
sektoren	for	26	%	av	omsatt	verdi	(21	%	i	2006)	og	44	%	
av	omsatt	kvantum	(46	%	i	2006).

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje i  

syvårsperioden 2001 - 2007

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kvantum	 

(i 1000 tonn)
1.238 1.349 1.250 1.128 780 762 798

Verdi	 

(NOK	mill.)
899 1.326 1.090 933 575 991 1.271

Gj.	snittspris	

pr. kg
0,73 0,98 0,87 0,83 0,74 1,30 1,59

Verdien	av	omsetningen	til	mel/olje	for	norske	fiskere	gikk	
opp	med	NOK	0,23	mrd.,	fra	NOK	0,95	mrd.	i	2006	til	
NOK	1,18	mrd.	i	2007.	Levert	kvantum	fra	norske	fiskere	
gikk	opp	med	9.000	t,	fra	734.000	t	i	2006	til	743.000	t	 
i 2007. 

Norske	fiskere	leverte	totalt	604.000	t	til	norske	anlegg	 
og	139.000	t	til	utenlandske	anlegg	i	2007.	I	2006	ble	 
det	levert	622.000	t	til	norske	anlegg	og	112.000	t	til	
utlandet.	Verdien	av	norske	fartøyers	mel-/oljelandinger	 
i	Norge	gikk	opp	med	NOK	149	mill.	sammenlignet	med	
2006,	mens	tilsvarende	landinger	i	utlandet	til	mel/olje	
gikk	opp	med	NOK	82	mill.	

For utenlandske fiskere gikk verdien av mel-/oljelandinger 
i	Norge	opp	med	NOK	49	mill.,	fra	NOK	39	mill.	i	2006	til	
NOK	88	mill.	i	2007.	Leveransene	gikk	opp	med	28.000	t,	
fra	28.000	t	i	2006	til	56.000	t	i	2007.	Verdien	av	de	
utenlandske	landingene	til	mel/olje	utgjorde	6,9	%	av	
lagets	omsetningsverdi	til	mel/olje	i	2007,	mot	3,9	%	 
i	2006.	

Omsatt kvantum og verdi til mel og olje for utenlandske fartøyer 

i syvårsperioden 2001 - 2007:

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kvantum	 

(i 1000 t) 
83 149 130 61 5 28 56

Verdi	 

(NOK	mill.)
63 151 110 52 5 39 88

Presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire 
hovedpunkter:	regulering,	fisket,	utenlandske	fartøy	og	
omsetning. 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 omsetningen 2007.  

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	2006.	Kvoter	er	oppgitt.	

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). 18. 
januar 2007 lyktes det partene å nå frem til en omforent 
avtale for 2007, herunder bilaterale kvoteadgangs- 
arrangement. Forsker-anbefalingen ble lagt til grunn for 
kvotefastsettelsen. Norges kvote for 2007 ble satt til 
780.800	t	(61	%	med	utgangspunkt	i	en	TAC	på	
1.280.000	t).	I	2006	var	kvoteanbefalingen	fra	forskerne	
på	732.000	t	NVG-sild.

Norske kvoter av NVG-sild i perioden 2003 - 2007: (i tonn)

År 2003 2004 2005 2006 2007

Norsk kvote 433.100 470.250 578.500 564.200 780.800

Regulering

Norsk	kvote	av	NVG-sild	fordelt	på	fartøygrupper	i	2007	
(2006):

Ringnot 425.046	t (290.844	t)	

Trål 85.476	t	 (57.400	t)	

Kyst 266.528	t (212.206	t)

Sum 770.050 t (560.450 t)

Av norsk disponibel kvote for 2007 på 780.800 t ble det 
avsatt	et	kvantum	til	forskning/undervisning	på	3.000	t	og	
750	t	til	agn.	

Ringnot
Ringnotgruppen	ble	tildelt	fartøykvoter.	Faktoren	ble	satt	
til	10,04	den	26.	januar.	Den	3.	desember	ble	faktoren	økt	
til	10,6	som	følge	av	at	det	ikke	ble	forventet	at	kyst-
gruppen	ville	klare	å	fiske	tildelt	kvote	for	2007.	Gruppens	
fiske ble stoppet 10. desember. Fartøyer som ikke hadde 
fisket opprinnelig kvote fikk fortsette fisket innenfor den 
ut året.

Trål 
Trålerne	ble	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	 
fastsatt	til	7,5	den	2.	februar.	Den	3.	desember	ble	 
den	økt	til	8,25	med	utgangspunkt	i	en	refordeling	 
innad i gruppen og som følge av begrensningene for  
kystgruppen,	jfr.	forannevnte.	Gruppens	fiske	ble	stoppet	 
12. desember. Fartøyer som ikke hadde fisket opprinnelig 
kvote fikk fortsette fisket innenfor den ut året. 

Kyst
Ordningen	med	fartøykvoter	ble	videreført	i	2006.	 
Kvoteenheten	ble	fra	årets	start	satt	til	35,5	t.	Den	15.	
februar	ble	den	økt	til	37	t.	Og	med	virkning	fra	søndag	
26.	november	ble	den	utvidet	til	42	t.

Ordningen med fartøykvoter ble videreført i 2007.  
Kvoteenheten	ble	fra	årets	start	satt	til	48	t.	Den	2.	
november	ble	den	økt	til	62	t.	Og	med	virkning	fra	 
torsdag	15.	november	ble	kvoteenheten	opphevet.

Også i 2007 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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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	første	del	av	september	på	
utradisjonelle felt opptil 200 n.mil og sågar utenfor 
200-milssonen	nordvest	av	Vesterålen.	Fisket	pågikk	
tilnærmelset uten opphold, med stor intensitet og 
varierende ukefangster frem til 10. desember. Dårlig vær  
i de siste ukene frem til årsskiftet gjorde at lite sild ble 
innmeldt etter den tid.

Endringen i utbredelses-/overvintringsområdene for 
NVG-sild,	som	har	vært	registrert	i	de	senere	årene,	ble	
ytterligere forsterket i 2007, hvor hovedtyngden av silda 
sto	utenfor	Vesterålen/Lofoten.	Knapt	20.000	t	ble	fisket	 
i	Vestfjorden	(område	00)	i	2007.	

Totalt	fisket	ringnot	445.400	t,	hvorav	432.800	t	gikk	til	
konsum. 

Trål 
Vinterfisket	foregikk	i	januar	og	februar,	mens	høstfisket	
kom i gang i september og pågikk i hovedsak frem 
stoppen 12. desember. Fisket foregikk vest av 
Vesterålen/Lofoten	og	nordvest	av	Vesterålen.	

Totalt	fisket	trål	89.900	t,	hvorav	45.600	t	gikk	til	konsum.	

Kyst
Vinterfisket	foregikk	i	hovedsak	utenfor	Vesterålen/
Lofoten,	men	noe	aktivitet	var	det	også	i	Vestfjord- 
bassenget. I begynnelsen av februar fortsatte fisket 
sørover til fiskefeltene utenfor Møre. Det meste av  
fisket var over ved utløpet av februar måned. 

Noe låssetting/direktehåving foregikk også i andre og 
tredje kvartal utenfor Nordmøre.

Høstsesongen	kom	så	smått	i	gang	i	første	halvdel	av	
september, hovedsakelig foregikk fisket vest/nordvest av 
Vesterålen.	Silden	stod	langt	til	havs	og	for	de	mindre	
fartøyene ble det derfor en stor utfordring å få ta i råstoff 
i det hele tatt. Silden nærmet seg mer land etter hvert 

som sesongen skred frem, men stod fortsatt godt ut for 
kysten ved avslutningen av sesongen. 

Låssettingsfisket	etter	sild	gikk	ytterligere	tilbake	i	2007	
sammenlignet	med	2006,	ikke	minst	grunnet	dårlig	
tilgjengelighet av sild for låssetting. Fisket, som i hovedsak 
foregår	om	høsten,	resulterte	i	totalt	3.600	t	(hvorav	
1.500	t	til	mel/olje)	mot	7.100	t	i	2006.	Landnotfartøy	
fisket	1.100	t	i	2007	mot	900	t	i	2006.	

Totalt	fisket	kyst	241.600	t,	hvorav	196.300	t	til	konsum.	
Gruppen	underfisket	tildelt	kvote	med	25.400	t,	et	
kvantum tilsvarende overfisket til ringnot- og trålgruppen. 
Norsk disponibel kvote på 780.800 t ble sådan fisket  
i 2007. 

Utenlandske fartøy

Også	i	2007	gikk	omsetningen	av	NVG-sild	fra	uten- 
landske fartøyer opp. Mens det ble omsatt 22.800 t  
i	2006,	ble	det	omsatt	66.600	t	i	2007.	De	omsatte	
fangstene ble i all hovedsak landet i Norge. I tillegg til 
økning i de direkte leveransene til både konsum og mel-/
olje	fra	2006	til	2007,	ble	det	en	betydelig	økning	i	såkalt	
”mellomlagring”.	I	gjennomsnitt	ble	det	til	konsum	
oppnådd	NOK	2,84	pr.	kg	mot	NOK	3,46	pr.	kg	i	2006.	
Gjennomsnittsprisen	for	NVG-sild	til	mel-/olje	ble	NOK	
1,52	pr.	kg.	

Verdien	av	utenlandske	fartøyers	omsetning	av	NVG-sild	
gjennom	NSS	i	2007	utgjorde	NOK	162	mill.	mot	NOK	76	
mill.	i	2006.	

Omsetning

Vinteren	2007	ble	det	fisket	295.000	t	NVG-sild	av	norske	
fiskere,	hvorav	80	%	ble	levert	til	konsum.	Av	konsum-
kvantumet	ble	77	%	levert	i	løpet	av	januar.	Kjøperne	var	
langt mer varsomme med hensyn til å kjøpe sild i februar  
i	2007	sammenlignet	med	i	2006	da	60	%	av	den	
vinterfangede	konsumsilden	ble	levert	i	februar.	59.000	t	
ble	levert	til	mel/olje	hvorav	18	%	i	løpet	av	januar.	
Omsetningen fungerte godt gjennom vintersesongen og 

det var ikke behov for å gripe inn med omsetnings- 
reguleringer. 

Da høstfisket kom i gang i første del av august (i slutten 
av	september	i	2006)	gjenstod	det	ca.	484.000	t	av	norsk	
disponibel kvote. Et kvantum som representerte en 
betydelig utfordring omsetningsmessig. Ikke minst i lys av 
usikkerhet som ble sådd fra russisk side høsten 2007 om 
rammevilkårene for eksport til dette viktige sildemarkedet. 
Men	da	det	ikke	ble	iverksatt	begrensninger	på	Russland	 
i 2007, se avsnittet om Salgsutvalget for konsumråstoff, 
gikk sildeeksporten relativt smertefritt gjennom hele 2007. 

Sesongen startet positivt med blant annet en god del 
innslag	av	stor	sild	i	fangstene.	Fra	og	med	uke	36	
(03.09	-	09.09)	og	til	og	med	uke	50	(10.12	-	16.12)	
varierte ukefangstene mellom 7.000 t på det laveste i  
uke	43	(22.10	–	28.10)	og	67.000	t	på	det	meste	i	uke	49	
(03.12	-	09.12).	Ved	to	anledninger	ble	det	på	grunn	av	
avtaksproblemer til konsum behov for å gripe inn med 
omsetningsreguleringer,	henholdsvis	i	slutten	av	uke	45	
og	i	uke	49/50,	se	avsnittet	om	Salgsutvalget	for	konsum-
råstoff.	Totalt	sett	fungerte	imidlertid	avtaket	godt.	
Ringnotfartøyer,	som	fisket	mye	stor	sild	ca.	200	nautiske	
mil	vest/nordvest	av	Lofoten/Vesterålen	i	første	del	av	
høstsesongen,	fikk	ca.	NOK	0,50	pr.	kg	bedre	betalt	totalt	
for året sammenlignet med de øvrige fartøygruppene. 
Som	i	2006	ble	større	fisk	også	i	2007	betalt	vesentlig	
bedre enn den mindre fisken. Større innslag av mindre  
fisk i fangstene utover i sesongen resulterte således i at 
prisene falt noe tilbake frem mot årsskiftet. 

Mens	norske	fiskere	i	gjennomsnitt	oppnådde	NOK	3,25	
pr.	kg	til	konsum	andre	halvår	2006,	oppnådde	de	første	
halvår	2007	NOK	2,45	pr.	kg.	Andre	halvår	2007	ble	
gjennomsnittsprisen	NOK	2,73	pr.	kg.	Gjennomsnitts-
prisen	for	konsumsild	for	hele	2007	ble	NOK	2,64	pr.	kg	
mot	NOK	3,37	pr.	kg	i	2006.	Dette	tilsvarer	en	pris- 
reduksjon	på	22	%.	

I	2007	omsatte	norske	fiskere	101.800	t	NVG-sild	til	mel-/
oljeanvendelse	til	en	gjennomsnittspris	på	NOK	1,63	pr.	
kg.	Tilsvarende	tall	i	2006	var	28.800	t	til	en	gjennom-
snittspris	på	NOK	1,98	pr.	kg.	

I	2007	gikk	86,8	%	av	leveransene	fra	norske	fiskere	til	
konsum	mot	94,9	%	i	2006.	

Norske	fartøyers	landinger	i	utlandet	gikk	opp	fra	19.800	
t	i	2006	til	24.500	t	i	2007.	

Til	opplysning	ble	det	fisket	300	t	av	kystfartøy	i	tilknyt-
ning	til	såkalt	”skolefiske”	og	2.100	t	til	forskningsformål	
i	2007.	Agnkvoten	på	750	t	ble	oppfisket.	

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – NVG-sild:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 844.600	(595.600)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 1.959,3	(2.102,8)

For 2007 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 7.000 t 
avskjær	til	mel/olje	til	en	verdi	av	NOK	8,5	mill.	Tilsvarende	
inkluderer	2006-tallene	4.200	t	avskjær	til	mel/olje	til	en	
verdi	av	NOK	5,1	mill.

Omsatt	kvantum	NVG-sild	i	2007	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				 20 1000 61	600 - 81 700 21	900 81 000 - 102	900 42	000 142	600 - 184	600

Kyst	70	-	90 2.000 23	800 - 25	900 900 29	700 - 30	600 2	900 53	600 - 56	500

Trål				 31	700 20	300 - 52	000 12	600 25	400 - 38	000 44	300 45	600 - 89	900

Ringnot				 5	200 125	800 5	500 136	4000 7	300 291	800 2 200 301	300 12	500 417	500 7 700 437	700

Diverse    - 100 - 100 100 2 000 100 2 200 100 2 100 100 2	300

Utenl.	Fartøy 3.400 5	600 500 9.600 11	500 26	500- 19	100 57	000 14	900 32	100 19	600	 66	600

Totalt 62 500 237 100 6 000 305 600 54 200 456 400 21 400 532 000 116 700 693 500 27 400 837 600
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NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak. 
Forvaltningen av nordsjøsild foregår innenfor det bilate-
rale	fiskerisamarbeidet	mellom	Norge	og	EU.	For	2007	ble	
det oppnådd enighet om å begrense fisket i Nordsjøen til 
341.063	t	og	i	Skagerrak	til	69.360	t.	Dette	innebar	en	
reduksjon	av	kvoten	med	25	%	eller	med	113.688	t	i	
Nordsjøen,	mens	kvoten	i	Skagerrak	ble	redusert	med	15	
%	eller	med	12.240	t	sammenlignet	med	2006.

Norske kvoter av nordsjøsild i perioden 2003 - 2007 (i tonn):

År 2003 2004 2005 2006 2007

Norsk kvote 125.060 140.960 166.152 140.798 106.563

Regulering

Norsk kvote av nordsjøsild fordelt på fartøygrupper  
i	2007	(2006):

Ringnot 84.010	t (112.497	t)

SUK 5.362	t (  7.181 t)

Trål 7.360	t (	9.856	t)

Kyst 8.411	t (	11.264	t)

Sum 105.143 t (140.798 t)

Av	norsk	disponibel	kvote	for	2007	på	106.563	t	ble	det	
avsatt	et	kvantum	til	forskning/undervisning	på	1.420	t.	

Norges disponible kvote av nordsjøsild i 2007 fordelte seg 
slik	på	fartøygrupper	og	områder:

Nordsjøen Skagerrak* Sum

Ringnot 78.133 5.877 84.010

SUK 4.987 375 5.362

Trål 7.360 - 7.360

Kyst 5.412 2.999 8.411

Total 95.892  9.251 105.143

	*Av	gruppe-/totalkvoten	i	Skagerrak	kunne	inntil	40	%,	eller	3.700	t,	 

 fiskes i Nordsjøen i 2007.

Ringnot
Ringnot	var	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	satt	
23.	februar	til	1,89	i	Nordsjøen	og	til	0,08	i	Skagerrak.	

SUK
SUK	var	regulert	med	fartøykvoter.	Faktoren	ble	satt	14.	
februar	til	1,33	i	Nordsjøen	og	til	0,05	i	Skagerrak.	
Faktoren for Nordsjøen ble opphevet den 27. november. 

Trål
I utgangspunktet er trålkvoten ment å dekke eventuell 
bifangst av sild i industritrålfisket i Nordsjøen. For 2007 
ble 1.000 t av gruppens kvote avsatt til dekning av 
bifangst, resten ble frigitt for et direktefiske. Faktoren ble 
satt	til	0,57	den	5.	februar.	Faktoren	ble	økt	til	0,9	den	7.	
desember.	Opprinnelig	faktor	på	0,57	var	garantert	og	
kunne fiskes ved en eventuell stopp i gruppens fiske. 
Gruppens	fiske	ble	stoppet	14.	desember

Kyst
Gruppen	ble	som	i	2006	regulert	med	fartøykvoter.	
Fartøykvotene var differensierte i henhold til fartøyets 
hjemmelslengde.	Kvoteenheten	ble	ved	oppstarten	av	året	
satt	til	8	t.	Den	3.	juli	ble	kvoteenheten	økt	til	10	t,	den	
17.	august	til	13	t,	den	14.	november	til	15	t	og	den	27.	
november ble kvoteenheten opphevet. Opprinnelig 
kvoteenhet på 8 t var garantert og kunne fiskes ved en 
eventuell stopp i gruppens fiske. Fisket ble ikke stoppet.

Fisket

Ringnot
Fartøyene startet fisket i andre halvdel av mai, i tilknytning 
til matjessild oppstarten. Fisket nådde en topp i juni 
måned	med	46.000	t	innmeldt.	I	månedene	august	–	
oktober	ble	det	fisket	knapt	5.000	t,	i	november	derimot	

ble	det	innmeldt	13.000	t.	De	siste	fangstene	ble	innmeldt	
18. desember.

Totalt	fisket	ringnot	83.400	t.	Av	dette	kvantumet	ble	
77.800 t levert til konsum, tilsvarende en konsumandel på 
93,4	%	mot	89,8	%	i	2006.	

SUK
Fartøyene deltok i hovedsak i fisket i hovedsesongen. 
Totalt	fisket	SUK	5.100	t,	hvorav	3.900	t	ble	levert	til	
konsum. 

Trål
Det direkte fisket pågikk i februar/mars og i det siste 
kvartalet. En del fangster under fisket i februar/mars 
hadde bifangster av makrell. 

Totalt	fisket	trål	7.400	t	nordsjøsild	hvorav	6.400	t	til	
konsum.	Totaltallet	inkluderer	også	bifangster	av	sild	i	
industritrålfisket i Nordsjøen 

Kyst
Totalt	ble	det	omsatt	7.200	t	av	fartøy	i	kystgruppen	i	
2007.	Av	dette	gikk	4.800	t	til	konsum	og	2.500	t	til	 
mel-/oljeanvendelse.	I	2006	gikk	3.900	t	til	konsum	av	 
et	kvantum	på	9.900	t.	I	følge	Skagerakfisk	S/L	omsatte	
de 800 t sild fra fartøy i kystfartøygruppen i 2007. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske	fartøyer	landet	totalt	3.800	t	nordsjøsild	 
i	Norge	i	2007.	Det	er	en	nedgang	på	2.900	t	sammen-
lignet	med	2006.	Av	kvantumet	på	3.800	t	gikk	3.000	t	 
til	konsum	og	800	t	til	mel/olje.	6.500	t	gikk	til	konsum	 
i	2006.	I	all	hovedsak	var	det	skotske	fartøyer	som	landet	
nordsjøsild i Norge i 2007. Ingen fangster ble omsatt for 
levering	i	utlandet.	Totalt	omsatt	kvantum	ble	da	3.800	t	 
i 2007. 

Verdien	av	utenlandske	fartøyers	omsetning	av	nordsjøsild	
gjennom	Norges	Sildesalgslag	i	2007	utgjorde	NOK	7	mill.	
mot	NOK	19	mill.	i	2006.

Omsetning

Totalt	er	det	registrert	sluttseddelført	19.200	t	sild	fra	
norske	fartøyer	til	matjes	i	2007	mot	20.300	t	i	2006.	
I tillegg er det levert sild til matjes, både i Norge og 
Danmark, som ikke er nærmere spesifisert på slutt-
seddelen.	Ved	matjesauksjonen	i	Egersund	ble	det	totalt	
solgt	12.900	t	i	2007	mot	10.200	t	i	2006.	

Ordningen med et eget betjent kontor i Egersund for 
lagets	matjesauksjon,	som	ble	utprøvd	første	gang	i	2003,	
ble videreført i 2007. Jevnt over er det positive tilbake-
meldinger på dette tiltaket. 

Omsetningen av nordsjøsild fungerte jevnt over godt  
i	2007.	Utenlandske	konsumkjøpere	kjøpte	54.900	t	
gjennom	laget	mot	64.800	t	i	2006.	Omsatt	kvantum	for	
norske	konsumkjøpere	gikk	ned	fra	57.100	t	i	2006	til	
38.500	t	i	2007.	I	tillegg	til	nevnte	ble	det	omsatt	10.800	t	
til mel/olje. Norske fartøy leverte 10.000 t nordsjøsild til 
mel	og	olje	i	2007	mot	24.300	t	i	2006.	

Gjennomsnittsprisen	for	konsumsild	i	2007	ble	NOK	3,01	
pr.	kg,	hvilket	er	identisk	til	prisen	i	2006.	Tilsvarende	ble	
mel/olje	prisen	NOK	1,69	pr.	kg	i	2007	mot	NOK	2,01	pr.	
kg	i	2006.	

Til	opplysning	ble	det	fisket	700	t	nordsjøsild	i	tilknytning	
til	såkalt	”skolefiske”	i	2007,	mot	600	t	i	2006.	I	tillegg	
ble	det	fisket	300	t	til	forskning.

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – nordsjøsild:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 107.700	(149.000)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 	309,4		(423,2)

For	2007	inkluderer	omsatt	kvantum/-verdi	500	t	avskjær	
til	mel/olje	til	en	verdi	av	NOK	0,7	mill.	Tilsvarende	er	900	
t	avskjær	til	mel/olje	til	en	verdi	av	NOK	1,3	mill.,	inkludert	
i	tallene	for	2006.
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Omsatt kvantum nordsjøsild i 2007 fordelt på anvendelse 

og leveringssted (i tonn):

Norske fartøy Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

- levert i Norge 9.900 38.500 - 48.400

- levert i utlandet 100 54.900 - 55.000

Totalt	norske	fartøy 10.000 93.400 - 104.400

Utenlandske	fartøy

- levert i Norge 800 3.000 - 3.800

- levert i utlandet - - - -

Totalt	utenlandske	

fartøy

800 3.000 - 3.800

TOTALT  10.800 96.400 - 107.300

MAKRELL

Rammeverket	for	forvaltningen	av	fisket	etter	makrell	i	
Nordøst-Atlanteren blir behandlet i årlige møter mellom 
Norge,	EU	og	Færøyene	og	innenfor	NEAFC.	For	2007	 
var	Norge,	EU	og	Færøyene	(kyststatene)	enige	om	å	
begrense	fisket	etter	makrell	til	422.551	t	mot	373.535	t	 
i	2006.	I	tillegg	fastsatte	EU	en	kvote	for	den	sydlige	
makrellen	på	29.611	t,	mens	kvoten	i	internasjonalt	
farvann	ble	satt	til	47.840	t	i	2007.	

Totalkvoten	for	makrell	i	Nordøst-Atlanteren	var	500.000	t	
i	2007	mot	442.000	t	i	2006.		

Norske kvoter av makrell i perioden 2003 - 2007 (i tonn):

År 2003 2004 2005 2006 2007

Norsk kvote 159.556 148.728 114.437 116.245 131.965

Regulering

Norsk kvote av makrell fordelt på fartøygrupper i 2007 
(2006):

Ringnot 90.985	t (79.682	t)

SUK 8.127 t ( 7.117 t)

Trål 4.103	t	 (	3.696	t)

Kyst 25.000	t (25.000	t)

Sum 128.215 t (115.495 t)

Av	norsk	disponibel	kvote	for	2007	på	131.965	t	ble	det	
avsatt	et	kvantum	til	forskning/undervisning	på	3.000	t	
(nytt	i	2007)	og	750	t	til	agn.	

Ringnot
I 2007 var det i perioden 1. januar til og med 12. august 
adgang	til	å	fiske	makrell	i	norsk	økonomisk	sone	(NØS),	
nord	for	62	°N	og	i	NØS	i	ICES-område	IVa.	Konsesjons-
pliktige	ringnotfartøy	kunne	fiske	inntil	350	t	pr.	fartøy.	

For året samlet sett var ringnot regulert med fartøykvoter. 
Faktoren ble satt til 2,07 i forkant av høstsesongen. 
Faktoren ble ikke endret.

SUK
SUK-fartøy	kunne	fiske	inntil	250	t	pr.	fartøy	i	perioden	 
1. januar - 12. august. 

Som	for	ringnot	var	også	SUK-gruppen	regulert	med	
fartøykvoter samlet for året. Faktoren ble satt til 1,88  
og ble ikke endret. 

Trål
Fartøy med makrelltråltillatelse kan delta i denne gruppen. 
Trålerne	var	regulert	med	fartøykvoter.	Trålfisket	ble	åpnet	
13.	august.	Faktoren	ble	satt	til	0,31	og	ble	ikke	endret.	

Kyst
Kystfartøygruppen	var	inndelt	i	lukket	gruppe	og	åpen	
gruppe.	Lukket	gruppe	bestod	av	notfartøy	og	garn-/
krokfartøy.	Åpen	gruppe	bestod	av	fartøy	under	13	m	
som ikke tilfredsstilte vilkårene for deltagelse i åpen 
gruppe. Følgende kvoter ble stilt til disposisjon for den 
enkelte	gruppe	i	2007:

Gruppe Kvote 2007 

Notfartøy	på	13	m	og	over 12.486	t

Notfartøy	under	13	m 3.439	t

Notfartøy totalt 15.925	t

Garn-/Krokfartøy 8.575	t

Gruppe	II	–	avsetning 400	t*

Totalt 24.900 t*

*	Innenfor	gruppekvoten	på	25.000	t	var	det	satt	en	kvote	på	100	t	til	

fritidsfiske med landnot.

I	2007	var	notfartøy	på	13	m	og	over	regulert	med	
fartøykvoter, mens de øvrige fartøyene i kyst var regulert 
med maksimalkvoter. 

Som	ringnot	og	SUK	kunne	også	fartøy	i	kystgruppen	
fiske makrell i perioden 1. januar og frem til og med 
12. august. Periodekvoten for garn-/krokfartøy ble satt  
til	15	t	(27	t	for	perioden	fra	01.01	og	frem	til	23.06).	 
I	notgruppen	var	notfartøy	på	15	m	og	over	med	 
hjemmelslengde	på	15	m	og	over	periodisert,	periode-
kvoten	for	disse	fartøyene	var	satt	til	65,09	t.	De	øvrige	
fartøyene kunne fiske sine respektive kvoter for 2007  
uten noen begrensning i perioden. 

Den	14.	september	doblet	Fiskeridirektøren	maksimal-
kvotene	for	notfartøy	under	13	m,	likedan	ble	kvotene	for	
garn-	og	krokfartøy	doblet	24.	september.	Refordelingen	
for not skyldes lite fangsting blant gruppens fartøyer, 
mens refordelingen for garn- og notfartøyene var en 
manøver som følge av notgruppens problemer med å ta 
gruppekvoten.	Garn-/krokfartøyene	ble	stoppet	4.	oktober	
mot	30.	august	i	2006.

Fartøy	under	10	m	hadde	et	garantert	kvantum	på	5	t	 
på årsbasis, uavhengig av eventuell stopp. Fartøy i åpen 
gruppe	kunne	fiske	og	levere	inntil	5	t	pr.	fartøy.	Fartøy	i	
denne gruppen ville ikke berøres av en eventuell stopp  
i fisket for fartøyer i lukket gruppe.

Ikke manntallsførte fiskere som fisket med landnot kunne 
fiske	inntil	15	t	pr.	fartøy.	Dette	fisket	ble	stoppet	18.	juni	
da tildelt kvote på 100 t var oppfisket.

Fisket

Ringnot
Fisket	kom	i	gang	i	andre	halvdel	av	september.	Hoved-
fisket pågikk i oktober og fisket ebbet ut frem mot midten 
av november. Fisket var preget av god tilgjengelighet og 
gode fangstforhold. Noe mindre fisk ble tatt i 2007 
sammenlignet	med	2006.	Totalt	fisket	ringnot	90.700	t.

SUK
SUK-gruppen	kom	i	gang	med	fisket	i	september,	mens	
hoveddelen	av	fisket	foregikk	i	oktober.	Totalt	fisket	
gruppen 8.100 t i 2007. 

Trål
Gruppen	fisket	i	all	hovedsak	i	oktober/november.	Totalt	
fisket	trål	4.100	t	inkludert	bifangster	av	makrell	i	øvrige	
fiskeri. 

Kyst
Hovedfisket	med	not-	og	krokredskap	foregikk	på	kysten	
og	til	havs	utenfor	Vest-Norge.	

For 2007 har laget registrert følgende fangstfordeling pr. 
redskapsgruppe	for	kyst	sammenlignet	med	2006:

Redskap / år 2007 2006

Dorg/harp 11.100 9.900

Garn 100 100

Låssatt	kystnot,	inkl.	landnot 1.100 1.900

Not-direkte håvet 13.000 13.900

Sum 25.200 25.800

Utenlandske fartøy

Totalt	omsatte	utenlandske	fartøyer	45.600	t	makrell	i	
2007	mot	39.400	t	i	2006.	Det	var	positivt	å	registrere	
økning i omsatt kvantum fra foregående år. Sist det 
skjedde	var	fra	1999	til	2000	da	kvantumet	økte	fra	
140.200	t	til	169.400	t.	Omsetningen	fra	utenlandske	
fartøyer er altså betydelig lavere nå enn rundt årtusen-
skiftet. Men forhåpentligvis kan norske kjøpere bli mer 
attraktive for utenlandske makrellfiskere fremover. 
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Leveransene	gikk	til	konsum.	Gjennomsnittsprisen	til	
konsum	var	NOK	7,85	pr.	kg	mot	NOK	10,21	pr.	kg	i	
2006.	Verdien	av	utenlandske	fartøyers	omsetning	
gjennom	Norges	Sildesalgslag	i	2007	utgjorde	NOK	357	
mill.	mot	NOK	400	mill.	i	2006.

Omsetning

Fisket kom relativt sent i gang høsten 2007. Fra 1. august 
og	frem	til	og	med	16.	september	ble	det	kun	innmeldt	
1.400	t.	Dårlig	vær,	dårlig	tilgjengelighet	og	mye	små-
makrell i tillegg til at minsteprisdrøftingene trakk ut var 
årsaken til dette, se avsnittet om Salgsutvalget for 
konsumråstoff. I andre halvdel av september kom fisket  
i gang og hovedaktiviteten foregikk i oktober da det ble 
innmeldt	totalt	103.000	t.	I	november	ble	det	innmeldt	
28.000 t. 

I	2006	ble	nye	minstepriser	gjort	gjeldende	fra	24.	
september i tilknytning til at omsetningen stoppet totalt 
opp. Minsteprisene ble den gangen satt relativt lavt og 
ved oppstarten om høsten stod disse fortsatt. Ikke minst 
for den minste makrellen var det misnøye med minste 
prisene, især blant dorgerne, som sjeldent oppnår mer 
enn minstepriser. Det var sådan forventninger om at de 
tradisjonelle prisdrøftingene skulle kunne gi et løft i 
minsteprisene. I påvente av resultatet fra Meklings- 
nemnden, se Salgsutvalget for konsumråstoff, avventet 
mange av kystfartøyene oppstarten av fisket. Da de nye 
oppjusterte	minsteprisene	kom	24.	august,	utgjorde	været	
og tilgjengeligheten av makrell nye utfordringer for flåten.

Omsetningen fungerte i hovedsak godt gjennom året. 
Prisene	varierte	mindre	i	2007	i	motsetning	til	i	2006.	
Gjennomsnittsprisen	til	norske	fiskere	til	konsum	gikk	ned	
fra	NOK	8,50	pr.	kg	til	NOK	7,80	pr.	kg	i	2007,	tilsvarende	
en	reduksjon	på	vel	8	%.	

Med	unntak	av	240	t	gikk	makrelleveransene	til	konsum	 
i 2007. Nedenfor er vist gjennomsnittlig oppnådde 
førstehåndspriser	for	makrell	til	konsum	i	2007	og	2006	
pr.	fartøygruppe	(i	NOK	pr.	kg):

Fartøygruppe 2007 2006

Kyst 6,93  8,10

Kyst	70	–	90 8,01 	7,57	

Ringnot 8,04  8,72 

Trål 7,10  7,78 

Norske fartøyer 7,80 	8,50	

Utenlandske	fartøyer 7,85 10,21 

Gjennomsnittsprisen	for	dorg-	og	harpefisket	ble	NOK	
5,42	pr.	kg	mot	NOK	7,64	pr.	kg	i	2006.	For	garnfisket	
makrell	ble	gjennomsnittsprisen	NOK	17,56	pr.	kg	i	2007	
mot	NOK	17,57	pr.	kg	i	2006.	

Gjennomsnittsprisen	for	låssatt	makrell	ble	NOK	12,52	pr.	
kg	mot	NOK	10,65	pr.	kg	i	2006.	

Til	opplysning	ble	det	fisket	1.000	t	i	tilknytning	til	såkalt	
”skolefiske”	og	2.000	t	til	forskningsformål	i	2007.	I	2006	
var	tilsvarende	tall	1.000	t	og	2.300	t.	Agnkvoten	på	 
750	t	ble	oppfisket.

Mel/

olje 

(i tonn)

Konsum 

(i tonn)

Sjøl-

prod. 

(i tonn)

Totalt 

(i tonn)

Verdi  

(NOK-

mill)

Norske fartøy 100 131.600 - 131.700 1.026

Utenlandske	

fartøy
100 45.300 200 45.600 357

Sum 200 176.900 200 177.300 1.383

Endelige Omsetningstall 2007 (2006) – makrell:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 177.300	(161.500)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 1.382,6		(1.432,9)

HESTMAKRELL

Regulering

Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk sone 
i	2007.	I	EU-sonen	av	Nordsjøen	hadde	norske	fartøy	
adgang	til	å	fiske	inntil	1.600	t	hestmakrell.	I	tillegg	hadde	
Norge	adgang	til	å	fiske	230	t	hestmakrell	i	Færøy-sonen.

Fisket

Våren	2007	ble	det	fisket	noe	hestmakrell	av	kystfartøyer.	
Fremfor den tradisjonelle høstsesongen 2007 varslet 
forskerne	ved	Havforskningsinstituttet	(HI)	at	fangsten	av	
hestmakrell i norsk sone av Nordsjøen ville bli i overkant 
av	60.000	t.	Med	bakgrunn	i	nevnte	hadde	mange	
forventninger til hestmakrellfisket høsten 2007. De 
positive forventningene snudde imidlertid raskt ettersom 
tiden gikk og fangstene uteble. Med unntak av noen 
mindre fangster i november ble 2007-sesongen til- 
nærmelsesvis helsvart. Også fremfor 2000-sesongen 
varslet forskerne høye fangster uten at det ble resultatet. 
Det året endte de norske fangstene på 2.100 t.  

Fisket	foregikk	i	all	hovedsak	i	NØS.	Totalt	ble	det	fisket	
5.400	t	i	2007	mot	27.200	t	i	2006.	Av	kvantumet	på	
5.400	t	gikk	4.800	t	til	konsum	og	600	t	til	mel/olje.	

Kvantumet	var	fordelt	med	3.800	t	på	ringnot,	500	t	på	
trål og 1.100 t på kyst. 

Utenlandske fartøy
Utenlandske	fartøyer	landet	totalt	100	t	hestmakrell	som	
bifangt	i	Norge	i	2007	mot	200	t	i	2006.	

Omsetning

Omsetningen fungerte godt. Fordelingen på anvendelse 
viser	89,7	%	til	konsum	og	10,3	%	til	mel/olje.	I	2006	ble	
97,2	%	av	fangstene	levert	til	konsum.	I	gjennomsnitt	ble	
det	oppnådd	NOK	3,76	pr.	kg	til	konsum	i	2007	mot	NOK	
4,33	pr.	kg	i	2006.	Dette	tilsvarer	en	prisreduksjon	på	13	
%.	Den	store	svikten	i	omsatt	kvantum	resulterte	i	at	
førstehåndsverdien av hestmakrellfisket ble redusert med 
nærmere	NOK	100	mill.	sammenlignet	med	2006.		

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – hestmakrell:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 5.500	(27.500)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 19,2		(116,9)

LODDE-BARENTSHAVET

Rammeverket	for	forvaltningen	av	lodde	i	Barentshavet	
blir behandlet i den blandete norsk-russiske fiskeri-
kommisjon. På bakgrunn av forskernes null-anbefaling  
ble	Norge	og	Russland	enige	om	å	ikke	åpne	for	lodde-
fiske	i	Barentshavet	i	2007.	I	2006	ble	det	heller	ikke	
åpnet for loddefiske i området. Sist det var tillatt å fiske 
lodde	i	et	direkte	fiske	var	i	årene	1999	-	2003.	

Tre	norske	fartøyer	deltok	i	et	forsøksfiske	innenfor	en	
kvote på 2.000 t i 2007. I forbindelse med dette fisket  
ble	det	omsatt	1.900	t	lodde	til	en	verdi	av	NOK	15,6	mill.	

LODDE–JAN MAyEN

Rammeverket	for	forvaltningen	av	loddefisket	i	havom-
rådene	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	begrenser	
mulighetene,	ettersom	fisket	i	IØS	foregår	vinterstid.	
Endelig loddekvote for området blir som oftest ikke 
fastsatt før i sesongens andre kalenderår. 
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Regulering

Norsk	totalkvote	for	sesongen	2006/2007	ble	satt	til	
58.285	t.	I	sesongen	2006/2007	ble	det	ikke	åpnet	for	
fiske om sommeren/høsten, men først fra 17. januar. 
Norsk	kvote	ble	først	satt	til	30.585	t,	hvorav	inntil	
21.225	t	kunne	fiskes	i	IØS.	Med	virkning	fra	1.	februar	
ble	den	norske	kvoten	utvidet	til	58.285	t,	hvorav	
39.045	t	i	IØS.	Den	norske	kvoten	var	satt	sammen	av	1)	 
8	%	av	totalkvoten,	opprinnelig	på	180.000	t,	dernest	
satt	til	370.000	t,	2)	16.185	t	overført	fra	Island	i	henhold	
til	Smutthullsavtalen	og	3)	12.500	t	i	kompensasjon	fra	
Island	for	manglende	fiske	i	sesongen	2005/2006	som	 
ble effektuert fra 1. februar. Island gav med virkning fra 
1.	februar	norske	fartøyer	adgang	til	å	fiske	i	IØS	sør	til	
64°00’N	grader.	

Tradisjonelt	har	utelukkende	ringnotfartøy	hatt	adgang	 
til	å	delta	i	fisket.	Dette	ble	videreført	for	2006/2007	
sesongen. Deltagelse ble regulert med påmelding og 
loddtrekning. Fartøyene ble regulert med maksimalkvoter 
på	900	t.	Fisket	ble	først	stoppet	11.	februar	da	kvoten	i	
IØS	var	beregnet	oppfisket.	Stoppen	ble	senere	utsatt	med	
bakgrunn	i	en	dialog	mellom	Fiskeri-	og	Kystdeparte- 
mentet og islandske myndigheter og dernest gjort 
gjeldende	fra	15.	februar	kl	00.00.	

Sommeren 2007 ble det ikke åpnet for loddefiske i 
området.	Høsten	2007	ble	det	derimot	åpnet	for	fiske	
med virkning fra 20. november. Norsk kvote ble da satt  
til	39.125	t,	hvorav	hele	kvoten	kunne	fiskes	i	IØS.

Fisket

Vinterloddefisket
Totalt	var	det	påmeldt	69	fartøyer	hvorav	47	fartøyer	 
tok utseiling. Fangstene ble innmeldt til NSS i perioden  
24.	januar	og	frem	til	stoppen	til	15.	februar.	Fisket	
representerte en opptur med bakgrunn i den mislykkede 
vintersesongen	i	2006	og	fartøyene	ville	levere	til	konsum	
ettersom	mange	av	kjøperne	ønsket	det.	Totalt	ble	det	
fisket	39.200	t	mot	2.000	t	vinteren	2006.	Om	lag	26.200	
t	gikk	til	konsum,	mens	13.000	t	gikk	til	mel-/oljeanven-
delse. 

Sommerloddefisket
Det ble ikke fisket lodde sommeren/høsten 2007, se  
ovennevnte. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske	fartøy	omsatte	ikke	lodde	gjennom	Norges	
Sildesalgslag i 2007.

Omsetning

Totalt	omsatt	kvantum	i	2007	ble	38.700	t,	hvorav	 
13.000	t	til	mel/olje,	24.800	t	til	konsum	og	800	t	som	
sjølproduksjon.	Til	mel-/oljeanvendelse	ble	det	oppnådd	
en	gjennomsnittspris	på	NOK	1,43	pr.	kg,	mens	leverin 
g	til	konsum	gav	en	gjennomsnittspris	på	NOK	2,33	pr.	kg.

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – lodde, Jan 
Mayen:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 38.700	(2.000)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 79,3		(4,1)

KOLMULE

Også for 2007 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 
1.700.000	t	mellom	seg.	I	tillegg	ble	det	avsatt	137.000	t	
til	fordeling	i	regi	av	NEAFC	og	Russland.	Totalkvoten	ble	
dermed	satt	til	1.837.000	t	for	2007.

I tillegg til kyststatsavtalen ble det inngått bilaterale 
adgangsregimer	med	EU	og	Færøyene.	For	Norges	
vedkommende innebar dette at norske fiskere kunne fiske 
inntil	61	%	av	kyststatsandelen	i	EU-sonen,	og	inntil	

60.000	t	av	kyststatsandelen	i	Færøy-sonen	i	2007.	
Inkludert kvotebyttene kunne dermed Norge fiske inntil 
412.161	t	i	EU-sonen	og	79.150	t	i	Færøy-sonen	i	2007.	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 2007.

Norsk kvote i 2007 (i tonn)

Kyststatsandel	(25,745	%	av	1.700.000	t) 437.665

Kvotebytter

-	Til	Russland 32.145

-	Til	EU  20.800

-	Til	Færøyene  1.700

+	Fra	EU 	148.500

+	Fra	Færøyene 	19.150

Norsk kvote i 2007 etter kvotebytter 550.670

Regulering

Kolmule	fiskes	av	to	grupper,	fartøy	med	kolmuletrål-
tillatelse (kolmuletrålere) og fartøy med pelagisk trål- 
tillatelse eller nordsjøtråltillatelse (industritrålere).  
Kolmuletrålerne	gis	78	%	av	kvoten	og	industritrålerne 
	22	%.	I	2007	ble	det	for	første	gang	avsatt	kvote	til	1)	
dekning av norsk overfiske i foregående år, 2) dekning av 
estimert	bifangst	og	3)	til	forsknings-	og	undervisning.	Se	
tabell. 

2007 2006

Norsk disponibel kvote 550.670	t 637.527	t

-	hvorav	Kolmuletrål 421.800	t 497.271	t

- hvorav Pelagisk- og Nordsjøtrål 118.970	t 140.256	t

-	hvorav	Forskning/Undervisning 3.000	t

- hvorav Bifangst 2.000 t

-	hvorav	Overføring	til	2006* 4.900	t

*	4.900	t	til	dekning	av	norsk	overfiske	i	2006	

Kolmuletrålerne	var	regulert	med	fartøykvoter	i	2007,	
mens industritrålerne var regulert med maksimalkvoter.

Kolmuletrålerne
Fartøykvoten for kolmuletrålerne var gitt av en kvoteenhet 
på	9.000	t,	hvorav	det	var	begrensninger	på	hvor	mye	
som	kunne	fiskes	i	henholdsvis	EU-sonen	og	Færøy-sonen.	
Med	unntak	for	to	fartøyer	var	fartøykvoten	9.000	t	for	
kolmuletrålerne	(9.000	t	x	kvotefaktor	1,00).	For	to	av	
fartøyene	var	maksimalkvoten	12.825	t	(9.000	t	x	
kvotefaktor	1,425).	Kolmuletrålerne	hadde	en	kvote-
begrensning	på	352.161	t	i	EU-sonen	og	på	69.150	t	 
i Færøy-sonen.  

Industritrålerne
Fartøyenes kvoter var gitt ved en kvotefaktor på 7,0 
multiplisert	med	fartøyets	basiskvote,	det	tilsvarte	49	%	
overregulering. Samtidig var det fastsatt en garantert 
faktor	på	5,5.	Fartøyene	var,	i	motsetning	til	kolmule-
trålerne,	ikke	begrenset	av	maksimalkvoter	i	EU-sonen	og	
Færøy-sonen.	Gruppen	var	imidlertid	kvantumsbegrenset	i	
de	to	respektive	sonene,	med	henholdsvis	60.000	t	i	
EU-sonen	og	10.000	t	i	Færøy-sonen.	

For å unngå overfiske av gruppens kvote besluttet 
Fiskeridirektoratet	å	stoppe	fisket	29.	mai,	men	fartøyene	
kunne fortsette å fiske innenfor den garanterte faktoren 
på	5,5.	Fiskeridirektoratet	økte	faktoren	fra	5,5	til	7,0	den	
16.	november.

Fisket

Med	kyststatsavtale	på	plass	fra	2006,	og	utvidet	adgang	
til	å	fiske	kolmule	i	EU-sonen,	har	det	norske	fiskemønste-
ret	endret	seg	vesentlig	fra	2005	til	i	2007.	Mens	det	i	
2005	ble	fisket	472.800	t	kolmule	i	internasjonalt	farvann	
eller	nærmere	75	%	av	norsk	fangst,	ble	det	kun	fisket	
59.600	t	i	internasjonalt	farvann	i	2007,	tilsvarende	11	%.	
Hovedandelen	av	de	norske	fangstene	tas	nå	i	EU-sonen.	 
I	2007	ble	EU-andelen	75	%,	mens	den	var	72	%	i	2006.	

Kolmuletrålerne
De	første	fangstene	ble	innmeldt	til	laget	fra	EU-sonen	 
23.	januar.	Hovedfisket	foregikk	frem	til	midten	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.	Kolmulefisket	
var som i de foregående årene også i 2007 preget av god 
tilgjengelighet i de vestlige områdene. 
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Industritrålerne
Industritrålerne gjorde unna det meste av fisket i  
månedene februar - juli. Fra august dalte måneds- 
fangstene frem mot årsskiftet til i størrelsesorden 1.000 t  
i	desember.	Aktiviteten	i	EU-sonen	økte	i	2007,	og	
fangstene	i	EU-sonen	økte	fra	36.100	t	i	2006	til	52.600	t	
i 2007. Mange av gruppens fangster ble imidlertid også i 
2007 tatt i de tradisjonelle områdene i norskerennen, med 
en del innblanding av andre arter. 
 
Kolmulefisket	fordelt	på	fartøygrupper	og	områder	i	2007:

Område EU-sonen 1) Færøy- 

Sonen 

Int.  

farvann

Andre 

omr.

SUM

Kolmuletrål 348.200 15.800 59.600 1.000 424.700

Industritrål 52.600 1.400 - 55.700 109.700

SUM 400.900 17.200 59.600 56.700 534.400*

*	I	tillegg	er	det	registrert	2.500	t	forskningsfangst	og	360	t	bifangst	av	

fartøyer uten rettighet til å fiske kolmule i 2007

Utenlandske fartøy

Utenlandske	fartøy	omsatte	38.500	t	kolmule	gjennom	
NSS	i	2007	mot	19.300	t	i	2006.	Den	positive	utviklingen	 
i	landingene	fra	utenlandske	fartøyer	fra	2005	til	2006	
fortsatte altså i 2007. 

Verdien	av	utenlandske	fartøyers	landinger	i	Norge	i	2007 
utgjorde	NOK	60,9	mill.	mot	NOK	25,5	mill.	i	2006.

Omsetning 

Omsatt	kvantum	gikk	ned	med	82.900	t	fra	2006	til	2007,	
fra	658.800	t	i	2006	til	575.900	t	i	2007.	Den	positive	
prisutviklingen	på	kolmule	i	2006	fortsatte	inn	i	2007.	
Gjennomsnittsprisen	til	mel-/oljeanvendelse	gikk	opp	fra	
NOK	1,23	pr.	kg	i	2006	til	NOK	1,60	pr.	kg	i	2007,	
tilsvarende	en	økning	på	NOK	0,37	pr.	kg	eller	30	%.	 
Det ble ikke levert kolmuleråstoff til konsum i 2007. 
Omsetningen fungerte for øvrig godt gjennom sesongen. 

Endelige omsetningstall 2007 (2006) - kolmule:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 575.900	(658.800)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 919,9		(810,0)

TOBIS

Regulering

Norge	og	EU	var	enige	om	å	avvikle	et	samordnet	
forsøksfiske etter tobis for å kartlegge bestanden. De to 
partene ble enige om å avvikle et forsøksfiske i perioden 
fra	1.	april	til	6.	mai.	Fisket	ble	regulert	med	påmelding	 
og loddtrekning og de deltagende fartøyene måtte sende 
kopi	av	fangstdagbok	til	Fiskeridirektoratet.	Totalt	skulle	
den	norske	flåten	være	representert	med	25	turer	i	
forbindelse med forsøksfisket. 

På bakgrunn av resultatene fra forsøksfisket ble Norge  
og	EU	enige	om	å	fastsette	en	TAC	for	2007	på	170.000	t.	
Med bakgrunn i dette ble det åpnet for et ordinært fiske 
fra	16.	mai	for	norske	fartøyer.	Fisket	var	regulert	med	
maksimalkvoter og faktoren ble satt til 2,2 (maksimal-
kvoten var gitt ved fartøyets basiskvote, som var den 
samme som for kolmule, multiplisert med 2,2). Det 
ordinære fisket etter tobis ble stoppet 12. juni.

Fisket

I forbindelse med forsøksfisket ble det totalt fisket og 
omsatt	13.800	t	tobis,	hvorav	800	t	ble	tatt	i	EU-sonen.	
EU	fisket	til	sammenligning	17.100	t	i	norsk	økonomisk	
sone under forsøksfisket. I det ordinære fisket ble det tatt 
37.300	t	av	norske	fartøyer,	hvorav	3.700	t	i	EU-sonen.	
God	tilgjengelighet	bidro	til	at	det	ordinære	fisket	ble	
svært	positivt	og	at	fisket	var	over	i	løpet	av	vel	3	uker.

Totalt	fisket	den	norske	flåten	51.100	t	i	2007	mot	5.800	t	
i	2006.	

Utenlandske fartøy

Totalt	ble	det	omsatt	1.300	t	tobis	til	en	verdi	av	NOK	2,2	
mill.	i	2007	mot	8.500	t	til	en	verdi	av	NOK	13,1	mill.	i	
2006.	

Omsetning

Omsetningen fungerte godt. Fangstene ble i all hovedsak 
levert til mel-/oljeanvendelse. I gjennomsnitt ble det 
oppnådd	NOK	1,60	pr.	kg	for	tobis	til	mel/olje	mot	NOK	
1,42	pr.	kg	i	2006.	Kvantumsøkning	kombinert	med	en	
relativt god pris resulterte i at tobisfisket ble et svært 
positivt bidrag for industritrålerne i 2007.

Endelige	omsetningstall	2007	(2006)	-	tobis:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 52.400	(14.300)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 83,8		(20,3)

ØyEPåL

Regulering

I	2005	ble	det	innført	forbud	mot	direkte	fiske	av	øyepål.	
Forbudet	ble	videreført	ved	inngangen	til	2006	etter	 
råd	fra	ICES.	Senere	i	2006	endret	ICES	vurdering	og	
anbefalte	et	fiske	på	øyepål	innenfor	en	kvote	på	95.000	t	
i	2006.	Basert	på	dette	ble	det	åpnet	for	et	direkte	fiske	
for	norske	fartøy	fra	31.	august.	For	2007	anbefalte	 
ICES på nytt forbud mot direkte fiske av øyepål. Denne 
anbefalingen ble fulgt av norske forvaltere og ble stående 
ut året.

Fisket

Det ble registrert en del bifangster av øyepål i forbindelse 
med industritrålernes fiske etter kolmule i norskerennen.

Utenlandske fartøy
Ingen	øyepålregistreringer	i	2007	mot	16	t	i	2006.

Omsetning

I	gjennomsnitt	ble	det	oppnådd	NOK	1,25	pr.	kg	for	
øyepål	til	mel/olje	i	2007	mot	NOK	1,41	pr.	kg	i	2006.

Endelige	omsetningstall	2007	(2006)	–	øyepål:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 4.700	(14.400)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 5,9		(20,3)

HAVBRISLING

Regulering

Norge	hadde	til	disposisjon	18.812	t	havbrisling	i	EU-
sonen	i	2007	mot	10.000	t	året	før.	Som	i	2006	var	det	 
i	utgangspunktet	kun	tillatt	å	fiske	i	EU-sonen.	Fisket	i	
NØS	kunne	imidlertid	åpnes	dersom	kvoten	i	EU-sonen	ble	
oppfisket. 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, påmelding/
loddtrekning og utseiling. Deltagende fartøyer skulle 
rapportere daglig til Norges Sildesalgslag og Norges 
Sildesalgslag kunne fastsette utseilingsstopp. Fisket ble 
åpnet 1. januar. 
Maksimalkvoten	ble	først	satt	til	818	t.	Den	30.	januar	ble	
den utvidet til 1.200 t og 10. desember ble den utvidet til 
2.000 t. 
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Ringnotfartøy	i	tilegg	til	pelagisk	trål-	og	nordsjøtrålfartøy	
kunne delta. 

Fisket

De	fleste	av	vinterfangstene	ble	innmeldt	6.	og	7.	januar.	 
I begynnelsen av februar var det også noe fangstaktivitet. 
Totalt	16	ringnotfartøyer	og	to	pelagiske	trålere	deltok 
i vinterfisket. Fisket ble en skuffelse og kun seks fartøyer 
hadde	større	fangster	enn	200	t.	Totalt	ble	det	fisket	
3.500	t	vinteren	2007.	Leveransene	gikk	til	mel/olje.	
Høstfisket	foregikk	de	siste	dagene	av	november	og	
gjennom første del av desember, riktignok noe sporadisk 
til	tider.	Totalt	ble	det	fisket	7.000	t.	Leveransene	gikk	til	
både	konsum	og	mel/olje.	Totalt	fisket	15	fartøyer.	

Utenlandske fartøy

Det ble ikke omsatt havbrisling av utenlandske fartøy 
gjennom laget i 2007. 

Omsetning

I forbindelse med vinterfisket ble det gjort forsøk på å 
nytte havbrislingråstoff til konsum, men det lyktes ikke. 
Fremfor høstsesongen var en innstilt på å få til leveranser 
til	konsum,	og	især	King	Oscar	ønsket	å	kjøpe	havbrisling	
om kvalitet og størrelse var akseptabel. Og konsum- 
leveringer	ble	det.	Totalt	ble	det	levert	2.300	t	til	konsum	
(hermetikk)	til	minstepris	NOK	3,00	pr.	kg.	Det	blir	
interessant å se om havbrisling blir et viktig supplement  
til kystbrisling i hermetikkøyemed fremover. Spesielt med 
bakgrunn i lave fangster av kystbrisling.

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – havbrisling:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 10.400	(9.800)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 18,2	(14,3)

KySTBRISLING

Regulering

Kystbrislingfisket	er	med	unntak	av	fisket	i	Skagerrak	ikke	
kvoteregulert. For 2007 ble det fastsatt en norsk kvote på 
3.900	t	for	Skagerrak.	

På tradisjonelt vis ble det også vinteren 2007 gitt adgang 
til å fiske brisling til fersk- og ansjosanvendelse i årets to 
første måneder. Fisket ble åpnet mandag 2. januar. 
 
Det	tradisjonelle	prøvefisket	i	fjordene	på	Vestlandet	ble	
gjennomført	i	perioden	16.07	-	29.07.	Som	i	2006	ga	 
ikke prøvefisket særlig grunnlag for optimisme med  
tanke på 2007-sesongen. Fredningsperioden ble i 2007 
utvidet	fra	31.	mai	til	31.	juli.	Brislingfisket	til	hermetikk-
anvendelse ble åpnet onsdag 1. august, dagen etter 
fredningsperiodens utløp. Åpningen var begrenset til 
Nordfjord.	Senere	ble	det	åpnet	i	Hardangerfjorden	
(06.08),	Rogaland	(20.08),	Sognefjorden	(23.08)	og	
Oslofjorden	(06.09).

Det ordinære høstfisket etter stor brisling ble åpnet 
torsdag	6.	september.

Fisket

Vinterfisket	kom	i	gang	3.	januar	og	pågikk	frem	til	 
26.	februar.	Dårlig	vær	spesielt	i	januar	forklarer	hvorfor	
vinterfisket trakk ut i 2007. Ett fartøy deltok i fisket og 
totalt	ble	det	innmeldt	454	t.	Fangstene	ble	solgt	til	
Sverige.

De første fangstene i forbindelse med hermetikkfisket  
ble	innmeldt	6.	august	fra	Hardangerfjorden.	Dagen	 
etter	ebbet	fisket	i	fjorden	ut.	Totalt	fem	fangster	med	til	
sammen	43	t	ble	innmeldt	fra	området.	Med	åpningen	 
i	Sognefjorden	ble	det	mer	fart	i	fisket.	I	perioden	24.	
august	til	26.	september	ble	det	innmeldt	nærmere	500	t	

Sildelaget administrerer verdens største markedsplass for pelagisk 
fisk; her omsettes det verdier for milliarder hvert år. Å håndtere 
den enorme informasjonsstrømmen og sikre begge parter en 
markedsriktig pris, stiller høye krav til teknologi og kompetanse. 
Sildelaget	 har	 drevet	 med	 elektronisk	 auksjon	 siden	 1992.	
Resultatet	 er	 et	 system	 skreddersydd	 til	 sitt	 formål	 og	 operativt	
døgnet rundt, året rundt.  

å ordne en riktig pris for fangsten
krever mer enn et par telefoner.  
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fra fjorden. I slutten av september ble det også meldt inn 
105	t	fra	Nordfjord.	I	det	fjerde	kvartalet	ble	det	også	
innmeldt enkelte hermetikkfangster.

Fisket etter stor brisling om høsten, som tradisjonelt 
foregår i Oslofjorden, ble et svært positivt bidrag i 2007. 
Fisket kom i gang 1. oktober og varte frem til midten av 
desember. Seks fartøyer deltok i fisket i Oslofjorden, 
hvorav	fire	fartøyer	fra	Vestlandet,	og	totalt	ble	det	fisket	
nærmere 1.200 t. 

Totalt	ble	det	fisket	2.500	t	kystbrisling	i	2007,	mot	totalt	
1.600	t	i	2006.	Antall	deltagende	fartøy	var	22	i	2007.

Omsetning

Norges	Sildesalgslag	og	King	Oscar	var	i	forkant	av	årets	
sesong enige om en brislingavtale for 2007. Blant 
hovedelementene	i	avtalen	var	et	ønske	om	inntil	3.500	t	
brisling	til	hermetikk	til	en	minstepris	på	NOK	5,15	pr.	kg.	
Totalt	ble	det	levert	900	t	brisling	til	hermetikk	til	King	
Oscar	i	2007	mot	1.300	t	i	2006.	Brislingen	var	jevnt	over	
av god kvalitet og fin størrelse. Opptaket, som i 2007 i all 
hovedsak skjedde med brønnbåter/føringsfartøy, fungerte 
godt. I tillegg ble noen få fangster ført av fartøy selv.

Omsetningen av storbrisling fungerte godt gjennom hele 
året. Fisken var jevnt over større enn normalt, og det ble 
innmeldt	en	god	del	fangster	med	ca.	40	stk.	pr.	kg.	 
I hovedsak gikk fisken til Sverige til krydring og rund-
frysing. Men det ble også levert fisk til noen norske 
kjøpere, som nyttet den til krydring og røking. 

Fordelingen av kystbrislingfangster på anvendelse i 2007 og 2006 

(i tonn):

Anvendelse / År 2007 2006

Hermetikk 900 1.300

Krydring,	røking	og	rundfrysing 1.500 200

Utkast 100 100

Totalt 2.500 1.600

Fordelingen av kystbrislingfangster på distrikt i 2007 og 2006 

(i tonn):

Område / År 2007 2006

Oslofjorden	med	Øst-	og	Vestfold 1.600 200

Telemark	med	Ø.	&	V.	Agder - -

Rogaland - 100

Hardanger	/	Sunnhordland 100 800

Sognefjorden 500 100

Nordfjord 200 400

Møre	og	Romsdal - -

Trøndelag - -

Totalt 2.500 1.600

Endelige omsetningstall 2007 (2006) – kystbrisling:
Totalt	omsatt	kvantum	(i	tonn):	 2.500	(1.600)
Total	omsatt	verdi	(NOK	mill.):	 13,0		(8,1)

Kontroll 

Norges Sildesalgslags kontrollplikt i henhold til lov om 
saltvannsfiske	og	råfiskloven	utøves	ved:

1.	Kontroll	ved	innmelding
2. Fysisk kontroll ved landing
3.	Dokumentkontroll,	sluttsedler
4.	Rapportering	til	offentlige	myndigheter

Kontroll ved innmelding – offentlighet

Svært mye av informasjonen som registreres ved inn- 
melding av fangst, er knyttet til opplysninger nødvendig 
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 en gang pr. døgn, og ellers etter anmodning. 
Alle fangster, med unntak av de som er fisket med garn 
eller dorg, skal innmeldes til laget.

Fangstinnmeldinger er tilgjengelig på lagets internettside 
sildelaget.no. 

Kontroll ved landing

Lagets	fem	kontrollører	har	i	2007	gjennomført	ca.	
550	oppdrag,	det	samme	som	i	2006.	Av	dette	var	71	
reklamasjonssaker. I hovedsak er kontrollene utført ved 
konsumlandinger,	hvor	ca.	10	%	av	alt	landet	kvantum	
er kontrollert. De færreste kontrolloppdrag medfører 
anmerkninger til fartøy eller anlegg. De forhold som våre 
kontrollører påpeker blir stort sett tatt til følge av fiskerne 
og kjøperne. Samarbeidet med Fiskeridirektoratet og 
Justervesenet har fungert godt også i 2007.

I 2007 prioriterte laget å ha kontrollørene til stede ved 
levering av sild til matjes-anvendelse, levering av makrell 
fra dorgeflåten, og ellers generell kontroll ved landing av 
konsumfangster. Fysisk kontroll ved landing av fangster  
til mel- og oljeproduksjon har heller ikke i 2007 vært  
prioritert fra lagets side. 

Kontrollørene	har	også	i	2007	vært	sterkt	involvert	i	saker	
hvor det av en eller annen grunn ble reklamert fra kjøper 
sin side over råstoffkvaliteten. Ordningen ble etablert etter 
samarbeid	og	retningslinjer	bestemt	sammen	med	FHL	i	
2004.	

Dokumentkontroll – Sluttsedler

Sentrale	oppgaver	for	laget	knyttet	til	dokumentkontroll	–	
sluttsedler:

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

Ved	fiske	over	kvote	gjør	laget	rutinemessig	vedtak	om	
inndragning.	Hvor	det	registreres	ulovlige	fangster	over-
sendes aktuelle saker til avgjørelse hos Fiskeridirektoratet. 
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. 

Norges Sildesalgslag har ved flere rundskriv, og gjennom 
landingskontroller, understreket at sluttsedler skal under-
tegnes og ellers være riktig utfylt. Innføringen av landings-
sedler	i	2004	er	videre	fulgt	opp	fra	lagets	side.	

Fiskeridirektoratets nye fartøy- og deltagelsesregister gjør 
det nå enklere å få oppdatert informasjon om eierforhold, 
konsesjoner, kvoter pr. fartøy og lignende som er viktige 
parametre i lagets kontrollarbeid. 
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Samarbeidet mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- 
direktoratet, herunder direktoratets regionkontorer,  
har også i 2007 fungert godt.

Norges Sildesalgslag har deltatt i arbeidet med å utarbeide 
strategisk risikovurdering for den nasjonale kontroll- 
aktiviteten i 2008, og i prosjekt Fiskeridirektorat-Salgslag 
som har fokus på kvalitetssikring av data, utveksling av 
data og bedre koordinering i kontrollarbeidet mellom 
Fiskeridirektoratet og Salgslagene.

I det videre arbeidet med denne saken er det nedsatt  
en egen datagruppe som skal se nærmere på tekniske 
løsninger for kvalitetssikring og overføring av data.

Rapportering til offentlige myndigheter

Norges Sildesalgslag har en sentral oppgave som leve- 
randør	av	informasjon	til	Fiskeridirektoratet.	Vi	har	i	 
de siste årene lagt ned mye arbeid i samarbeid med  
Fiskeridirektoratet for å kvalitetssikre data, og for å  
kunne oversende data i samsvar med norsk standard. 

Oversikter som viser innmeldinger og salg blir daglig  
sendt til Fiskeridirektoratet. Sluttseddeldata overføres til 
Direktoratet	to	ganger	pr.	uke.	Laget	legger	ned	et	bety-

delig arbeid for å registrere fangstdata, slik at det  
kan føres kontroll med hvorvidt reguleringsbestemmelser 
for fiske blir etterlevd, og videre slik at en fortløpende  
kan følge utviklingen i fisket, og dermed behovet for 
justeringer av iverksatte reguleringer.

Også i 2007 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  
kontinuerlig kan følge med egne data, har stor verdi  
både for å sikre oversikt og rask tilbakemelding ved feil.

Både fiskerne og kjøperne har et selvstendig ansvar for å 
se til at fiske og omsetning blir utøvd i lovlige former, slik 
at	næringen	fremstår	som	seriøs	og	ansvarlig.	Laget	har	
ingen mulighet til, eller ambisjoner om, å være tilstede 
ved	alle	fangstlandinger.	Lagets	fysiske	kontroller	er	først	
og fremst satt inn for å forebygge, men også for å få 
”nærkontakt”	med	det	som	skjer	på	bryggekanten.

Handelen	med	pelagisk	fisk	foregår	på	en	global	markedsplass	hvor	
prisene påvirkes av faktorer utenfor både fiskerens og kjøperens 
kontroll. Prisen på fangst levert i Måløy påvirkes  av kjøpekraft og 
spisevaner i Moskva. Som medlem av Sildelaget er fiskeren mindre 
sårbar for slike svingninger. 

Sildelaget er 
stabiliserende i et 

globalt 
skiftende marked
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Norge,	EU	og	Færøyene	er	enige	om	en	totalkvote	for	
Nordøst-Atlanteren	på	456.000	t	for	2008	mot	500.000	t	
for 2007.

Hestmakrell 

Bestanden	går	gått	nedover	siden	den	tallrike	1982	
årsklassen	var	på	sitt	høyeste	i	1988.	Siden	82-	årsklassen	
har ingen sterk årsklasse vist seg. 2001-årsklassen har 
gjort seg sterk gjeldende i fangstene de siste årene og er 
en relativ sterk årsklasse. Den er imidlertid ikke på samme 
nivå som 82-årsklassen. 

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke 
mulig. Foreløpige analyser av toktet 2007 (se makrell)  
viser	at	eggproduksjonen	var	vel	70	%	høyere	i	2007	enn	
i	2004.	Eggproduksjonen	er	imidlertid	et	usikkert	mål	for	
gytebestanden, blant annet som følge av at hestmakrell  
av samme størrelse og alder kan gyte varierende antall 
egg	i	forskjellige	år.	Økningen	i	eggproduksjonen	i	2007	
kan allikevel skyldes at 2001-årsklassen gir gytebestanden 
et løft.

Det er laget en ny forvaltningsplan for vestlig hestmakrell 
som ICES har evaluert til å være føre-var for de neste tre 
år. Det anbefales en kvote på inntil 180.000 t for hvert av 
årene	2008,	2009	og	2010.

Lodde - Barentshavet 

Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet 
ble mengdemålt i september 2007 til å være ca. 
840.000	t.	Selv	om	det	ikke	fiskes,	er	det	beregnet	at	 
den modnende bestanden, grunnet nedbeiting av torsk 
og	pattedyr,	vil	reduseres	til	ca.	330.000	t	ved	gytetids- 
punktet (april 2007).

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. ICES konstaterer at selv 
uten et fiske er det svært stor sannsynlighet for at 
gytebestanden ved gytetidspunktet vil falle under Blim. 

ICES anbefaler derfor at det ikke fiskes lodde i Barents-
havet i 2007. 

Norge	og	Russland	besluttet	å	følge	forskernes	råd	for	
2008. Partene ønsker imidlertid å åpne for et begrenset 
uttak til forskningsformål for blant annet å forbedre 
mengdemålingsmetodikken.

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

Beregningen av gytebestanden og høstingsnivået er 
upresise, men gytebestandens størrelse er med stor 
sannsynlighet	over	føre-var-nivået	på	2,25	mill.	t.	 
Forskerne klassifiserer derfor bestanden til å ha god 
reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. 
Gytebestanden	har	vist	en	nedadgående	trend	siden	den	
var	på	topp	i	2003,	og	fiskedødeligheten	er	langt	høyere	
enn	føre-var-nivået	(Fpa).	På	midten	av	1990-tallet	økte	
rekrutteringen til et høyere nivå enn tidligere, og var høy 
de	påfølgende	10	årene.	2005-	og	2006-årsklassene	ser	
derimot ut til å være på samme rekrutteringsnivå som i 
perioden	før	1995.

For 2007 var partene i NEAFC for første gang enige om et 
forvaltningsregime for kolmule. For 2008 er det avtalt en 
totalkvote	på	1.250.000	t,	hvorav	kyststatene	Norge,	EU,	
Færøyene	og	Island	har	en	kvote	på	1.150.514	t.	Av	dette	
kvantumet disponerer Norge etter kvotebytte og etter 
kvoteoverføringer i forbindelse med kvotefleksibilitet 
429.580	t	(545.770	t	i	2007).

Ressursoversikt 2007 

Vi	gjør	oppmerksom	på	at	ressursoversikten	
er utarbeidet med bakgrunn i havforskernes 
vurderinger av den enkelte bestand.

Norsk vårgytende sild (NVG-sild)

Forskerne klassifiserer bestanden til å ha god reproduk-
sjonsevne	og	at	den	høstes	bærekraftig.	Gytebestanden	 
er beregnet til å være i underkant av 12 mill. t i 2007. 
2004-årsklassen	vurderes	å	være	sterk	og	vil	komme	inn	 
i gytebestanden fra 2008 til 2010. 

Forutsatt en bærekraftig beskatning ventes gyte- 
bestanden å holde seg 2007-nivået i 2008, mens den  
i	følge	forskerne	vil	kunne	øke	til	vel	12	mill.	t	i	2009	 
når	2004-årsklassen	kommer	inn	med	tyngde.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt 
et	uttak	for	2008	på	inntil	1.518.000	t.	Dette	kvantumet	
er også identisk til fastsatt totalkvote for 2008.

Nordsjøsild

Bestanden er nå klassifisert til å ha risiko for redusert 
reproduksjonsevne og med risiko for å være beskattet  
på	en	ikke	bærekraftig	måte.	Gytebestanden	i	2007	 
antas	å	være	under	føre-var-nivået	(Bpa)	på	1,3	mill.	t.	
Alle årsklassene etter 2001 er beregnet å være blant de 
svakeste	siden	slutten	av	1970-årene.	I	følge	forskerne	
skyldes den uvanlig lave rekrutteringen miljøeffekter, og 
den svake rekrutteringen har redusert fangstpotensialet 
med	40	%	av	gjennomsnittet.	Om	ikke	fangstene	
reduseres tilstrekkelig vil det kunne innebære at en når 
kritisk	gytebestandsnivå	(Blim)	på	800.000	t	i	2009.

Nordsjøsild	forvaltes	etter	følgende	kriterier:	Maksimal	
fiskedødelighet (F) for voksen sild (treåringer og eldre) er 
satt	til	F=0,25,	mens	for	ungsild	(ett-	og	toåringer)	er	den	
satt til F=0,12. Nevnte kriterier gjelder når gytebestanden 
er	over	”føre-var-grensen”	på	1,3	mill.	t.	Ved	lavere	
bestand reduseres fisket etter avtalte regler. 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	nødvendig,	redusere	TAC	med	mer	
enn	15	%.	For	2008	anbefalte	forskerne	at	en	fraviker	 

15	%	regelen	og	reduserer	TAC	med	50	%	i	forhold	til	
avtalt	TAC	for	2007.	

For	2008	er	Norge	og	EU	enige	om	et	uttak	på	201.227	t	 
i	Nordsjøen	og	51.673	t	i	Skagerrak.	I	tillegg	kommer	
fisket etter ungsild i Nordsjøen og Skagerrak.

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 én bestand. 

Dagens beskatningsnivå er i følge forskerne høyere enn 
kyststatenes avtalte forvaltningsplan, og er ikke bære-
kraftig. På grunn av stor usikkerhet i fangstdataene 
(underrapportering) og dermed i bestandsberegningene, 
er det ikke mulig å evaluere gytebestandsnivået i forhold 
til føre-var-nivået (Bpa).

Bestandsmålinger for de ulike områder gjøres hvert tredje 
år, og i 2007 ble den sørlige og den vestlige komponenten 
målt	ved	eggtokt,	mens	Nordsjøen	ble	målt	i	2005.	Det	er	
stor usikkerhet i fangststatistikken. Beregningsmodellen 
baserer seg på fangstene og resultatene fra eggmålingene. 
Eggmålingene	viser	at	bestanden	var	på	topp	i	1998.	Ved	
målingen	i	2001	var	den	redusert	med	25	%.	Samme	nivå	
ble	også	målt	i	2004	og	resultatene	fra	2007-toktet	tyder	
at gytebestanden ikke er endret i vesentlig grad.

De offisielle fangstene er for lave til å gi denne ned- 
gangen i bestanden. Med det offisielle uttaket, skulle 
bestanden	holdt	seg	på	samme	nivå	i	perioden	1998-
2007. Derfor brukes ikke eggmålingene lenger som 
absolutte mål for gytebestanden, men som relative.  
Det betyr at det er trenden de gir som benyttes i modellen. 

Norge,	EU	og	Færøyene	avtalte	i	1999	at	bestanden	 
skulle	beskattes	med	F=0,15-0,20.	I	henhold	til	forvalt-
ningsplanen kan totalfangsten av makrell i 2008 ligge 
mellom	349.000	t	og	456.000	t.	Ved	uttak	innenfor	disse	
grensene ventes en svak oppgang i gytebestanden. 
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Marked, profilering og informasjon

For 2008 anbefaler ICES at fangstene skal være mindre 
enn	835.000	t	slik	at	høstingen	kommer	under	føre- 
var-nivå. 

Tobis

I følge forskerne vurderes bestanden av tobis å ha 
redusert reproduksjonsevne, og gytebestanden ble  
vurdert	til	å	ligge	på	kritisk	grense	i	2007	(Blim).	Kritisk	
nivå	er	satt	til	430.000	t.	Fiskedødeligheten	har	vært	
avtagende siden 2001. Den nåværende fiskedødeligheten 
er imidlertid usikker og bestandens tilstand kan ikke 
vurderes med hensyn til bærekraftig høsting.  
Rekrutteringen	har	ligget	under	gjennomsnittet	 
siden 2002.

Rådet	for	forvaltningen	er	at	et	fiske	bør	kunne	tillates	
dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking 
viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-
nivået	(Bpa)	i	2009.	Dersom	det	benyttes	et	forsøksfiske	 
i 2008 som grunnlag for å fastsette en kvote for resten av 
sesongen	(”inseason	management	procedure”),	må	målet	
være at gytebestanden minst kommer over føre-var-nivået 
(600.000	t)	i	2009.	

Det er innført forbud mot å fiske tobis fra 1. januar 2008. 
Norge	og	EU	har	imidlertid	avtalt	å	gjennomføre	et	felles	
prøvefiske	etter	tobis	i	perioden	1.	april	til	6.	mai.	Et	
direkte fiske etter tobis vil være avhengig av resultatene 
fra prøvefisket. 

Øyepål

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden til 
å	ha	full	reproduksjonsevne.	Gytebestanden	har	økt	fra	et	
nivå	som	lå	under	kritisk	grense	(90.000	t)	i	begynnelsen	
av	2006.	Fiskedødeligheten	i	2005	og	første	halvår	2006	
var meget lav som følge av at det direkte fisket var stengt. 
Foreliggende informasjon tyder på at 2007-årsklassen er 
sterk, noe som gir en betydelig endring i prognosen for 
2008.

Det er ikke vedtatt forvaltningsplan for øyepål.  
Foreliggende informasjon indikerer at gytebestanden  
vil	ligge	over	føre-var-nivået	(Bpa)	på	150.000	t	med	 
en	totalkvote	på	97.000	t	i	2008.

Fra 1. januar 2008 er det ikke adgang til et direkte fiske 
etter øyepål. Etter råd fra ICES åpnes det for et direkte 
fiske etter øyepål fra 1. mai 2008 . Den norske kvoten er 
satt	til	36.500	t.	ICES	kommer	med	et	revidert	råd	i	april/
mai 2008 og reguleringen kan bli endret som følge av 
dette rådet.

Havbrisling

Føre-var-nivåer er ikke definert for havbrisling og  
tilgjengelig data gir ikke noe godt mål på bestands- 
størrelsen. Mye tyder imidlertid på at bestanden har vært 
på	et	gjennomsnittsnivå	de	siste	ti	årene.	2006-årsklassen	
er	beregnet	å	være	svak.	Rekrutteringsmålene	er	usikre,	
og det gis ikke kvoteråd for havbrislingfiske basert på 
vitenskapelige	data.	Kvoten	bestemmes	hovedsakelig	av	
hensynet til å holde bifangsten av småsild på et lavt nivå. 

Kystbrisling

Resultatene	fra	0-gruppeundersøkelsene	av	brisling	 
i	fjordene	i	november	2006,	indikerer	et	svakt	fangst- 
grunnlag for 2007.
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Om	vi	ser	på	frossen	sild,	er	Russland	det	største	markedet	
fulgt	av	Ukraina.	Grafen	viser	fordelingen	på	de	største	
markedene for frossen sild i 2007 sammenlignet med de  
to	foregående	år.	Vi	ser	tydelig	hvordan	Russland	og	 
Ukraina	totalt	dominerer	bildet	med	75	%	målt	i	volum.	
Verd	å	legge	merke	til	er	det	også	at	i	2007	var	både	 
Nigeria	og	Kasakhstan	blant	de	6	største	markedene	for	 
sild. Nye markeder trengs for å gjøre oss mindre sårbar i 
forhold	til	Russland	og	Ukraina

Når det gjelder makrell har Japan stadig hegemoniet  
som største enkeltmarked. I 2007 økte eksporten til Japan 
med	15.000	t	og	til	Kina	med	3.000	t.	Til	Ukraina	økte	
volumet	med	10.000	t.	Også	Tyrkia	økte,	mens	Russland	
og	EU	viste	en	viss	nedgang.	I	2006	var	det	en	nedgang	
i eksporten til Asia grunnet større egenfisket makrell i 
Japan. Det skal også i løpet av 2007 ha vært et godt eget-
fiske i japanske farvann, men størrelse og kvalitet blir ikke 
det samme som for atlantisk makrell, slik at det fortsatt 
er	et	marked	for	norsk	makrell.	Grafen	viser	fordelingen	
mellom de viktigste markedene.

Grunnet	et	relativt	godt	konsumfiske	ved	Jan	Mayen/
Island i 2007, oppnåde lodde-eksporten en verdi på over 
106	mill.	kr	i	2007	–	mot	beskjedne	3,3	mill.	kr	i	2006.	
Russland	sto	for	over	halvparten	(13.500	t),	mens	Ukraina	
sto	for	4.000	t.	1.300	t	gikk	til	Japan	og	1.900	t	til	Kina.	

- Også for lodde er det disse fire hovedmarkedene som 
utmerker seg.

Eksportverdien av hestmakrell endte på knappe 80 mill. kr 
mot	143	mill.	kr	i	2006.	Knappe	32	%	av	hestmakrellen	
gikk	til	Japan,	mens	et	marked	som	Kamerun	sto	for	37	
%.	Kinas	andel	utgjorde	24	%.	Snittprisen	til	Japan	lå	på	
kr	7,04,	til	Kina	lå	prisen	på	kr	6,34	og	til	Kamerun	på	 
kr	5,81.	

Markedet for Mel og Olje  
Melprisene på verdensmarkedet steg forsiktig i starten på 
2007 for så å synke kraftig fra og med mai måned. Prisen 
for mel var omtrent 1,80 kr lavere ved utgangen enn ved 
starten av året. Oljeprisene steg stort sett jevnt og trutt 
hele året. På slutten av året steg den ganske kraftig. 
Oljeprisene	var	omtrent	1,60	kr	høyere	ved	slutten	enn	
starten av året. Den norske kronen styrket seg mot euroen 
og	spesielt	mot	USD	gjennom	året.	Dette	virket	samlet	inn	
på minsteprisene for det norske råstoffet til mel og olje. 
Minsteprisene til fisker ble endret seks ganger i 2007. 

Iflg.	Statistisk	Sentralbyrå	var	eksportverdien	for	mel	286	
(277)	mill.	kr,	og	431	(310)	mill.	kr	for	olje	i	2007.	Import-
verdien	var	1.804	(1.517)	mill.	kr	for	mel	og	1.280	(1.013)	
mil..	kr	for	olje.	Kvantum	eksportert	mel	var	34.000	
(37.000)	t	og	52.000	(33.000)	t	olje.	Importert	kvantum	
var	223.000	(211.000)	t	mel	og	231.000	(188.000)	t	olje.	
Tallene	i	parentes	er	for	2006.	

Eksport av frossen makrell: 2005/2006/2007
De største markedene volum i tonn
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Eksport av frossen sild: 2005/2006/2007
De største markedene volum i tonn

Markedet for pelagiske fiskeslag

Markedet	for	pelagiske	fiskeslag	viste	i	løpet	av	2007	en	vekst	på	ca.	11	%	sammenlignet	
med året før. Et større volum særlig på sild til eksport, bedre tilgang på lodde og en viss 
økning for makrell, bidro til denne veksten. Særlig sildeprisene var under et press i 2007, 
noe som ledet til en lavere snittpris enn året før. Eksportverdien samlet for de pelagiske 
fiskeslag	til	konsum,	endte	på	knappe	5,4	mrd.	kroner,	ca.	½	mrd.	opp	sammenlignet	med	
2006.	Andelen	for	pelagisk,	utgjør	dermed	14	%	av	samlet	eksportverdi	for	sjømat	i	2006,	
mot	15	%	i	2006	og	19	%	i	2005.	I	tillegg	til	konsumdelen,	kommer	eksport	av	mel-	og	
olje	med	718	mill.	kroner.	Samlet	pelagisk	eksport	står	dermed	for	ca.	6,1	mrd.	kroner.	Den	
pelagiske andelen er den laveste på lenge, forsterket av at eksporten ellers gikk opp i verdi.

Silde-eksporten alene representerte i 2007 en verdi av 
knappe	3,4	mrd.	kr	mot	ca.	3,0	mrd.	året	før	–	en	økning	
på	400	mill.	kr.	I	snitt	endte	sildeprisen	(alle	produkter	
sett	under	ett)	på	kr	5,09	mot	kr	5,68	i	2006	og	kr	6,68	
i	2005.	Rundsild	beløp	seg	isolert	sett	til	nesten	2	mrd.	kr	
en	verdimessig	vekst	på	18	%	fra	året	før.

Eksportverdien for makrell endte på 1,8 mrd. kr mot 1,7 
mrd.	i	2006.	I	2005	lå	denne	verdien	på	hele	2,3	mrd.	kr.	
De siste årene har som kjent ikke vært lodde-år med 
tanke på fiske i Barentshavet. I 2007 var det imidlertid et 
relativt bra konsumfiske ved Jan Mayen/Island. Eksport- 
verdien	av	lodde	tok	seg	dermed	opp	fra	3,3	mill.	kr	i	
2006	til	106	mill.	kr	i	2007.	Snittprisen	gikk	også	noe	opp,	
fra	kr	4,12	i	2006	til	kr	4,50	i	2007.	For	ikke	å	glemme	
hva lodde representerte sist det var et godt år, minner vi 
om	at	i	2002	kom	konsumlodde-eksporten	opp	i	hele	460	
mill. kr. At det svinger i pelagisk sektor er dette et godt 
eksempel på. 

Hestmakrell	fikk	på	den	annen	siden	et	dårligere	år	enn	i	
2006.	Samlet	ble	det	eksportert	hestmakrell	for	79	mill.	kr,	
mot	143	mill.	i	2006.	Snittprisen	ble	for	hestmakrell	likevel	
noe	høyere	i	2007:	kr	6,43,	mot	kr	5,97	i	2006.

De	største	pelagiske	markedene	i	2007,	var	Russland,	
Ukraina	og	Japan.	Japan	som	gjennom	mange	år	vært	det	
største enkeltmarkedet for pelagiske fiskeslag, er dermed 
havnet på en tredjeplass. Selv om vi til Japan-tallene 
legger	inn	eksporten	til	Kina,	slår	Japan	verken	Russland	
eller	Ukraina	volummessig	i	2007.	I	2007	representerte	
eksporten	til	Russland	311.000	t	med	en	samlet	verdi	
tilsvarende	1,6	mrd.	kr.	Veksten	til	Russland	målt	i	verdi	
utgjør	30	%.	Ukraina	importerte	123.000	t	pelagisk	fisk,	
verdt	730	mill.	kr.	Høsten	var	preget	av	uro	omkring	
muligheten	for	importrestriksjoner	til	Russland.	Disse	ble	
utsatt, men det er mulig at denne uroen har påvirket 
veksten og viser en viss hamstring av sild til det russiske 
markedet i løpet av høsten 2007. Japan stod for 70.000 
t	og	716	mill.	kr.	Legger	en	Kina-tallet	på	toppen	av	tallet	
for Japan, kan vi regne en eksport til Japan på til sammen 
107.000 t i 2007 og en verdi på vel 1 mrd. kr. Over halv-
parten	av	norsk	pelagisk	eksport	(56	%)	gikk	til	disse	fire	
store markedene i 2007. Nedenfor er gjengitt hoved- 
markedene	for	pelagisk	fisk	sammenlignet	med	2005	 
og	2006
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konsum i 2007, produktvekt
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sammenlignet med 2005/06 i 1.000 NOK 
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Norges Sildesalgslag ønsker å bygge et godt omdømme 
gjennom en effektiv markedsplass. Det er ikke bare selve 
auksjonen som bygger vår merkevare og vårt omdømme. 
Også informasjonsformidling og elektroniske tjenester er  
i dag en viktig del av Sildelagets tilbud til sine brukere.

Norges Sildesalgslag er en organisasjon med stor kompe-
tanse	på	mange	felt.	Vi	ønsker	å	ha	en	utstrakt	grad	av	
service	i	det	vi	gjør.	Våre	medarbeideres	kompetanse	er	et	
aktivum	for	laget	og	for	våre	brukere.	Våre	brukeres	
kompetanse	er	en	betingelse	for	næringen.	Gjennom	
kommunikasjon bygger denne næringen videre.

www.sildelaget.no
I det nye årtusen er Internett ofte vårt første møte med en 
organisasjon. Nettet brukes som informasjonskilde nr. 1. 
I Norges Sildesalgslag har vi lagt vekt på å ha sentral 
informasjon tilgjengelig så snart den foreligger hos oss.  
Et nettverk der korrekt og oppdatert informasjon er 
tilgjengelig for alle parter, bidrar til å bygge oppunder  
og styrke vår rolle som sentral premissgiver og viktig 
omsetningsledd. Norges Sildesalgslag ønsker å presentere 
seg på Internett slik at våre verdier understrekes. www.
sildelaget.no er en informasjonskanal som er tilgjengelig 
365	dager	i	året	og	24	timer	i	døgnet.	Websiden	er	vårt	
ansikt utad. 

FoU-virksomheten
De siste årene har representantskapet satt søkelys på 
forskning	og	utvikling	(FoU).	Dette	har	vært	sentrale	tema	
på	de	siste	årsmøtene.	Hovedstikkord	for	prosjekter	som	
er initiert etter dette, er sunn sjømat, økt verdiskapning, 
utvikling av nye markeder og økt forståelse av de eta-
blerte.	Her	er	Sildelaget	involvert.	Sentrale	samarbeids-
partnere er Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømat-
forskning (NIFES), Eksportutvalget for fisk (EFF), Norges 
Forskningsråd	(NRF)	og	Fiskeriforskning.	I	tillegg	til	at	
Sildelaget bidrar gjennom bevilgninger, er penger satt av 
fra det såkalte Sildefondet. I noen grad er også inntrukne 
midler,	etter	godkjenning	fra	Fiskeri-	og	Kystdeparte- 
mentet benyttet, som for eksempel til det omfattende 
arbeidet med kartlegging av fremmedstoffer i sild  
(miljødatabase). Etter hvert skal også Internett reflektere 
denne satsingen.

Informasjon – en del av kjernevirksomheten?

Kommunikasjon	har	de	siste	årene	utviklet	seg	til	å	bli	en	del	av	lagets	kjernevirksomhet.
For å sikre at informasjonen og kommunikasjonen med laget er optimal for våre brukere er  
det	viktig	at	vi	har	fokus	på	rett	sted	–	hver	dag.	

Utvikling i brukertall www  
i løpet av 2007

Tallene	viser	unike	brukere	månedlig.

250000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

5000

0

200000

150000

100000

5000

0Unike brukere Innmeldt i tonn

Ja
nu

ar

F
eb

ru
ar

M
ar

s

A
pr

il

M
ai

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
es

em
be

r

2007

Kvantum innmeldt

På sildelaget.no publiserer vi sentral informasjon 

fortløpende, slik at du alltid er oppdatert hvor enn du 

måtte være.
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Sporbarhet
Verdien	av	å	kunne	spore	fisken	fra	hav	til	fat	er	et	viktig	
arbeid som gjør norske pelagiske fiskere i stand til å levere 
produktet ut i markedet slik den bevisste kunden etter-
spør. Matvaretrygghet er viktig. Forbrukeren er opptatt av 
at fisken er høstet på forsvarlig måte og av en bærekraftig 
stamme.	Tillit	til	pelagisk	fisk	er	avgjørende	for	at	vi	i	
framtiden skal kunne levere fisk også til nye markeder. 
Rapporten	”	På	sporet…”	ble	lansert	tidlig	i	2007.	Dette	
er innstillingen fra arbeidsgruppen som har jobbet med 
dette.	Uten	å	gå	i	detaljer	fra	dette	arbeidet,	er	ett	av	
hovedtrekkene at det skal gjennomføres en større 
sporbarhetsøvelse	i	2008.	I	løpet	av	2009	skal	det	
fremmes forslag om bransjeretningslinjer for sporbarhet 
som spesifiserer krav til ekstern og intern sporbarhet i de 
ulike leddene i verdikjeden, og hvilke elektroniske 
formater som skal anvendes.

Andre miljøtiltak
Norges Sildesalgslag har i 2007 som i tidligere år støttet 
miljøarbeid som er rettet mot rent hav og ivaretakelse av 
ressurser. Blant annet gav styret igjen støtte til arbeidet  
i	Lofoten	mot	Sellafield.

Omdømme
Resultatet	av	det	å	bygge	et	omdømme	og	styrke	vår	
merkevare, er arbeid som ikke lar seg måle nøyaktig. 
Faktisk er det sånn at vi ikke alltid får svar på om om-
dømmet eller merkevaren vår er sterk nok. Men gjennom 
et langsiktig og målrettet arbeid kommer resultatene. De 
gjør oss i bedre rustet til å takle de utfordringer som ligger 
framfor oss. Merkevarebygging reflekteres i den strategi-
prosessen Norges Sildesalgslag er inne i. Den skal bygge 
oppunder NSS som den aller beste markedsplassen i 
verden.	Vi	vet	at	det	er	hardt	og	nitidig	arbeid	som	er	
veien dit. Men vi vet at hardt arbeid nytter. I tillegg til 
hardt arbeid, er tett og god dialog mellom brukerne av 
laget og oss som jobber her, et sentralt virkemiddel for å 
stadig bli bedre.
 

I	2007	ble	uttrykket	”Herring	-	makes	you	rock	harder”	
innført i norsk fiskerinæringen. Med glimt i øyet og et  
god porsjon humor har Norges Sildesalgslag produsert 
t-skjorter som har gjort kjempesuksess. Det er også, i 
samarbeid	med	EFF,	produsert	en	egen	musikkvideo	–	 
selvsagt med fokus på silda og dens fortreffelighet. 
Varierte	utrykk	som	dette,	er	eksempel	på	hvordan	vi	 
kan bruke andre og av og til utradisjonelle virkemidler  
i kampen om oppmerksomheten. 

Sildelaget bruker også jevnlig ressurser på annonser med 
budskap som er tilpasset målgruppe og medium. I 2007 
har laget også brukt ressurser på å få laget filmateriell til 
bruk i markedsføring og promotering. Dette ligger 
tilgjengelig på vår nettside.

I 2007 har laget vært representert ved ulike messer og 
konferanser både i inn- og utland. Deltakelse på messen  
i Murmansk, konferansen North Atlantic Seafood på 
Lillestrøm	og	fiskerimessen	i	Brussel	er	noen	stikkord.
I tillegg har vi tradisjonene tro vært delaktig i konkur-
ransen	”Årets	Sild”	i	Danmark.	Konkurransen	har	bred	
dekning i danske medier og er en fin anledning til å 
markedsføre norsk kunnskap og interesse for sild.  
Sildelaget var også delaktig under årets markering av 
”Kystens	dag”.

Som tidligere år har laget støttet en rekke sildebord- og 
sjømatarrangement langs kysten. Et bredt engasjement 
lokalt er ikke bare med på å synliggjøre laget, men også 
øke interessen for sild. Profilering av matjes har vært 
sentralt	innenfor	lokale	arrangement.	Ved	ulike	anled-
ninger har matjes blitt servert, til stor glede for publikum. 
I tråd med at vi ønsker å utvikle nye markeder er dette et 
spennende samarbeid.

Faste innslag der laget også yter støtte, er seminarer  
og konferanser, årsmøter og andre arrangement med 
betydning for den pelagiske delen av næringen. 
Foruten dette har Sildelaget også bidratt med økonomisk 
støtte til driften av Fiskarkvinnene.

Miljøhensyn
Bærekraftig utvikling og miljøhensyn er i økende grad en 
viktig del av hverdagen. Når NSS utvikler elektroniske 
tjenester er dette fordi vi ønsker å yte de tjenester og 
levere de produkter som våre medlemmer etterspør. Men 
det	stopper	ikke	der.	Vi	ønsker	å	være	bevisste	på	hva	og	
hvordan vi gjør nytte av naturressursene. Store mengder 
dokumenter sendes hvert år ut fra våre kontorer i form av 
papir.	Kanskje	kunne	vi	spart	noe	av	dette?	Vi	har	derfor	i	
2007 gått gjennom en bevisstgjøring på hvilke områder vi 
kan bidra til å redusere bruken av papir. 

I løpet av det kommende året kommer dessuten løsninger 
med elektronisk signatur og elektronisk avregning på 
plass. I tillegg er saksdokumenter for ulike møter også 
gjort tilgjengelig digitalt. Dette vil være et stort steg i 
riktig retning. 

Også på andre områder er Sildelaget opptatt av å bevare 
miljøet for å opprettholde kvaliteten på fisk. Et stikkord 
for	hvor	Sildelaget	engasjerte	seg	i	2007,	er	”Fedje- 
ubåten”.

Miljømerking av fisk
Et annet sentralt tema på fjorårets representantskapsmøte 
var miljømerking av fisk. Dersom den pelagiske næringen 
ønsker å tilby forbrukerne varer og tjenester som er i tråd 
med tiden vi lever i, kommer vi ikke utenom miljømerking 
av fisk. 

Norges Sildesalgslag har derfor igangsatt arbeidet med å 
søke	om	miljømerking	av	nordsjøsild,	makrell	og	NVG-sild.
Vi	er	avhengig	av	at	norsk	fisk	har	et	godt	rykte,	og	
miljømerking kan være ett av verktøyene vi bruker for å  
opprettholde dette. I en sertifiseringsprosess for de  
norske pelagiske fiskeriene vil det være naturlig at Norges 
Sildesalgslag tar ansvar for dette overfor alle fartøyer og 
driftsformer. Derfor kommer miljømerking av fisk til å bli 
et viktig arbeidsområde for salgslaget i tiden fremover.

Markedsaktiviteter

Synliggjøring av norsk pelagisk fisk er en sentral oppgave for NSS. Derfor deltar vi hvert  
år i ulike markedsaktiviteter som har økt forbruk for øye. Dette kan være lokale sjømat- 
arrangement	eller	større	samarbeidsprosjekt	som	”Fisk	i	100”	,	som	retter	seg	mot	ungdom	
i skolen.

For å bevare norsk sjømats gode rykte på verdens-

markedet, søker sildelaget om å få miljømerke 

nordsjøsild, makrell og NVG-sild.
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Datterselskaper 2007

SILDINVEST AS

Norges Sildesalgslag forvalter virksomhet utenfor første-
håndsomsetningen gjennom datterselskapet Sildinvest AS. 
Selskapet	ledes	av	et	eget	styre	på	3	personer

Styret har i 2007 bestått av:

Erik	Brinchmann-Hansen	(leder)
Didrik	Vea
Kåre	Ludvigsen

Sildinvest AS har en aksjekapital på kr 17.000.000.
For øvrig er selskapet finansiert ved lån fra Norges  
Sildesalgslag	på	kr	38,8	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	i	2007:	(mill.kr	)

Sildinvest AS

2007 2006

Driftsinntekter 12,3 	23,9

Driftsresultat 	6,2 17,9

Årets resultat 	3,0 12,2

Sum	eiendeler	31.12. 54,6 54,6

Egenkapital	31.12. 10,3 7,3

Sildinvest AS har 2 ansatte.

Sildelaget holder til i  

Slottsgt. 3, like ved Bryggen i Bergen.

Informasjons- 

virksomheten

Informasjonsformidler
For å få til dette har laget de siste årene satset mye på 
informasjonsformidling og nye elektroniske tjenester. 
Internett og Ekstranett på land og sjø, har på få år gjort 
hverdagen svært annerledes for mange. På tampen av 
2006	lanserte	laget	en	ny	versjon	av	sine	nettsider.	 
De nye sidene bygger på den aller nyeste teknologi, og 
muliggjør enda større fleksibilitet for brukernes tilgang 
på e-tjenester. Dette arbeidet følges opp i løpet av våren 
2007. En slik omlegging koster både penger og mye 
arbeid, og setter ikke minst krav til omstilling av brukernes 
vaner. Derfor ble et stort arbeid lagt ned for å forberede 
og tilrettelegge for endringene. Selv om ikke alt har gått 
like knirkefritt, har tilbakemeldingene vært svært gode. 
Fra administrasjonens side erfarer vi også at våre brukere 
med årene er blitt langt mer rutinerte og bevisste brukere 
av e-tjenester, noe som også i betydelig grad letter en slik 
omstillingsprosess!

Populære nettsider
Gjennom	internettsidene	på	sildelaget.no	ser	vi	at	flere	
og flere er innom for å oppdatere seg på siste nytt. Det 
er ikke uvanlig at vi på travle dager registrerer opptil 
5000	brukere	på	lagets	sider.	Dette	er	er	meget	høyt	tall,	
som også understreker dynamikken i næringen og hvor 
avhengige vi alle er av fortløpende, oppdatert, pelagisk 
informasjon.

Strenge sikkerhetskrav
Hver	dag	flyter	det	enorme	mengder	informasjon 
gjennom verdens største markedsplass for pelagisk  
fisk. Dette stiller store krav til sikkerheten på sidene  
våre, og den aldri avsluttede diskusjon om hva som skal 
være tilgjengelig og hva som ikke skal være det. Sildelaget 
har valgt en relativt åpen profil, ut fra filosofien om at 
da	får	alle	adgang	til	lik	informasjon	direkte	fra	”kilden”.	
Sikkerheten er ytterst viktig, slik at den enkelte skjermes 
og at ikke følsomme opplysninger kommer i feile hender. 
Rutinene	rundt	sikkerhet	og	passord	vil	bli	gjennomgått	
og skjerpet i løpet av våren 2007.

Norges Sildesalgslag skal være en sentral 
premissgiver innenfor pelagisk sektor.  
Dersom vi skal leve opp til uttrykket  
”Verdens	største	markedsplass”,	er	det	 
en selvfølge at informasjonsflyten fungerer 
optimalt.

Sildelaget lanserte nye 

nettsider ved årsskiftet 

2006/2007
Til enhver tid kan du på sildelaget.no lese siste 
nytt om hvilke tjenester som er tilgjengelige og 
hvilken informasjon det er mulig å hente.  
Les mer om Sildelagets elektroniske tjenester  
på sildelaget.no

Ekstranettsidene på sildelaget.no er et viktig  
redskap for både sjø- og landsiden.

ExpandIt er den mobile klienten som har informasjon 
tilpasset bruk om bord i fartøy.

SMS
Du kan hente innmeldingsinformasjon, kvote- 
opplysninger og auksjonsresultat direkte til din mobil-
telefon	via	SMS-meldinger.	Les	mer	om	tjenesten	på	 
sildelaget.no
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Omsetningsstatistikk 2007
Omsetningsstatistikken for 2007 vil bli endret/korrigert i løpet av 2008 og er således ikke endelig. 
Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.

Norske fartøyer, levert i Norge: Mel/Olje Konsum Sjølprodroduksjon 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				 	100	421	 	163	356	 	1.63	 	638	319	 	1	680	058	 	2.63	 	7	793	 	23	852	 	3.06	 	746	533	 	1,867,266	 	2.50	

NVG-sild			avskjær	 	6	707	 	8	411	 	1.25	 	6	707	 	8,411	 	1.25	

Nordsjøsild  	9	934	 	17	231	 	1.73	 	38	536	 	120	979	 	3.14	 	48	470	 	138,210	 	2.85	

Nordsjøsild  avskjær 	460	 	673	 	1.46	 	460	 	673	 	1.46	

Makrell     112 	152	 	1.36	 	127	729	 	996	539	  7.80 	127	841	 	996,691	  7.80 

Hestmakrell		 	392	 	420	  1.07 	4	828	 	18	487	 	3.83	 	5	220	 	18,907	 	3.62	

Lodde	-	Barentshavet 	548	 	3	508	 	6.40	 	1	376	 	12	052	 	8.76	 	1	924	 	15,560	 	8.09	

Lodde	-	Jan	Mayen 	6	862	 	9	759	 	1.42	 	22	406	 	53	289	 	2.38	  811 	2	845	 	3.51	 	30	079	 	65,893	 	2.19	

Kolmule				 	414	726	 	661	634	 	1.60	  1 801  1  0.00 	416	527	 	661,635	 	1.59	

Tobis					 	45	556	 	72	423	 	1.59	 	99	 	251	 	2.54	 	45	655	 	72,674	 	1.59	

Øyepål					 	2	064	 	2	486	  1.20 	3	       	2	067	 	2,486	  1.20 

Kystbrisling		 	3	 	5	 	1.67	 	1	040	 	5	411	 	5.20	 	1	043	 	5,416	 	5.19	

Havbrisling 	8	129	 	11	289	 	1.39	 	2	314	 	6	897	 	2.98	 	10	443	 	18,186	 	1.74	

Diverse fisk 	8	582	 	11	317	 	1.32	 	1	675	    	10	257	 	11,317	  1.10 

Totalt:  603 948  959 156  1.59  839 298  2 885 420  3.44  9 980  38 749  3.88  1 453 226  3,883,325  2.67 

Norske fartøyer, levert i utlandet: Mel/Olje Konsum Sjølprodroduksjon 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	365	 	2	544	 	1.86	 	23	122	 	62	225	 	2.69	 	24	487	 	64,769	 	2.65	

Nordsjøsild   107 	139	 	1.30	 	54	857	 	163	647	 	2.98	 	54	964	 	163,786	 	2.98	

Makrell    	3	847	 	29	383	 	7.64	 	3	847	 	29,383	 	7.64	

Hestmakrell		  171 	226	 	1.32	 	35	       	206	 	226	  1.10 

Lodde	-	Jan	Mayen 	6	171	 	8	848	 	1.43	 	2	425	 	4	607	 	1.90	 	8	596	 	13,455	 	1.57	

Kolmule				 	120	868	 	197	313	 	1.63	 	85	  17  0.20 	120	953	 	197,330	 	1.63	

Tobis					 	5	479	 	8	911	 	1.63	 	5	479	 	8,911	 	1.63	

Øyepål					 	2	655	 	3	392	  1.28 	2	655	 	3,392	  1.28 

Kystbrisling		 	1	463	 	7	614	 	5.20	 	1	463	 	7,614	 	5.20	

Diverse fisk 	1	901	 	2	495	 	50	  7 	0.14	 	1	951	 	2,502	  1.28 

Totalt:  138 717  223 868  1.61  85 884  267 500  3.11  224 601  491,368  2.19 

Utenlandske fartøyer, levert i Norge: Mel/Olje Konsum Sjølprodroduksjon 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				 	14	903	 	22	592	 	1.52	 	30	500	 	86	557	 	2.84	 	19	600	 	48	806	 	2.49	 	65	003	 	157,955	 	2.43	

NVG-sild			avskjær	 	246	 	86	 	0.35	 	246	 	86	 	0.35	

Nordsjøsild  	806	  1 007 	1.25	 	3	022	 	5	683	  1.88 	3	828	 	6,690	 	1.75	

Makrell     128 	176	 	1.38	 	44	517	 	350	007	 	7.86	 	232	  820 	3.53	 	44	877	 	351,003	  7.82 

Hestmakrell		 	75	 	65	  0.87 	75	 	65	  0.87 

Kolmule				 	37	694	 	60	887	 	1.62	 	761	       	38	455	 	60,887	 	1.58	

Tobis					 	1	295	 	2	233	  1.72 	1	295	 	2,233	  1.72 

Diverse fisk 	743	 	979	 	53	       	796	 	979	 	1.23	

Totalt:  55 815  87 960  1.58  78 928  442 312  5.60  19 832  49 626  2.50  154 575  579,898  3.75 

Utenlandske fartøyer, levert i utlandet:    Mel/Olje    Konsum  Sjølprodroduksjon 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	576	 	4	288	  2.72 	1	576	 	4,288	  2.72 

Makrell     771 	5	528	  7.17  771 	5,528	  7.17 

Totalt:  2 347  9 816  4.18  2 347  9,816  4.18 

Totalt: Mel/Olje Konsum Sjølprodroduksjon 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				 	116	689	 	188	492	 	1.62	 	693	517	 	1	833	128	 	2.64	 	27	393	 	72	658	 	2.65	 	837	599	 	2,094,278	 	2.50	

NVG-sild			avskjær	 	6	953	 	8	497	  1.22 	6	953	 	8,497	  1.22 

Nordsjøsild  	10	847	 	18	377	 	1.69	 	96	415	 	290	309	 	3.01	 	107	262	 	308,686	  2.88 

Nordsjøsild  avskjær 	460	 	673	 	1.46	 	460	 	673	 	1.46	

Makrell    	240	 	328	 	1.37	 	176	864	 	1	381	457	  7.81 	232	  820 	3.53	 	177	336	 	1,382,605	  7.80 

Hestmakrell		 	563	 	646	 	1.15	 	4	938	 	18	552	 	3.76	 	5	501	 	19,198	 	3.49	

Lodde	-	Barentshavet 	548	 	3	508	 	6.40	 	1	376	 	12	052	 	8.76	 	1	924	 	15,560	 	8.09	

Lodde	-	Jan	Mayen 	13	033	 	18	607	 	1.43	 	24	831	 	57	896	 	2.33	  811 	2	845	 	3.51	 	38	675	 	79,348	 	2.05	

Kolmule				 	573	288	 	919	834	 	1.60	 	2	647	  18  0.01 	575	935	 	919,852	 	1.60	

Tobis					 	52	330	 	83	567	 	1.60	 	99	 	251	 	2.54	 	52	429	 	83,818	 	1.60	

Øyepål					 	4	719	 	5	878	 	1.25	 	3	       	4	722	 	5,878	 	1.24	

Kystbrisling		 	3	 	5	 	1.67	 	2	503	 	13	025	 	5.20	 	2	506	 	13,030	 	5.20	

Havbrisling 	8	129	 	11	289	 	1.39	 	2	314	 	6	897	 	2.98	 	10	443	 	18,186	 	1.74	

Diverse fisk 	11	226	 	14	791	 	1.32	  1 778  7  0.00 	13	004	 	14,798	 	1.14	

Totalt:  798 480  1 270 984  1.59  1 006 457  3 605 048  3.58  29 812  88 375  2.96  1 834 749  4,964,407  2.71 

                      -  

Justering av tidligere år  1,782 

Totalt  4,966,189 

Adm. direktør
Johannes Nakken

Dir. Marked, Strategi og Info.
Jarle A. Hansen

Økonomidirektør
Erik Brinchmann-Hansen

Salgsdirektør
Knut Torgnes

Informasjonskonsulent 
Ann-Kristin Kristoffersen

IT-sjef 
Øivind-Harald Bolstad 

Økonomisjef
Øyvind Furnes

F/A-sjef
Greta Langhelle

Regnskapsmedarbeidere
Laila Ravik 

Bjørg Eva Førsund 
Kari Lie

Vaktmester
Erling Blænes

IT-konsulenter
Sverre Viddal

Tor Arvid Storesund
Rolf Erstad

Sekr. leder/personal
Grete Ellingsen

Kontrollører
Gustav Sæther
Bjørn Pettersen
Georg Wastian

Sigbjørn Sandtorv

Salgsmedarbeidere
Are Strand 

 Jan Inge Skåtøy
Sigbjørn Hansen
Knut Ivar Nilsen

Odd Fredrik Andersen
Åge Røttingen

Odd M. Andreassen
Tor Odd Torkellsen

F/A-medarbeidere
Marianne Raunehaug

Nina Lilletvedt
Sigmund Langeland

Laila Gjerde
Øyunn Hagen

Sekretærer
Hilde Færø

Line Dale Nilsson
Engelke Nydegger 

Konsulent konsum
Roald Oen

Konsulent mel/olje
Svanhild Rosnes Kambestad

Kontrollsjef
Odd Gunnar Olaisen

Salgsledere
Magne Fagerland
Kenneth Garvik

Organisasjonsplan pr. 01.05.2008
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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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