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Årlig eksporteres det opptil 

tre millioner t fisk fra Norge til 

alle verdenshjørner. Verdien av 

denne sjømaten utgjør mer enn 

30 milliarder kroner årlig, og er 

en av de viktigste næringene i 

landet

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 løpet av 2006 gjennomførte Sildelaget en profilundersøkelse for å få bedre kunnskap om hva brukerne mener om 
Norges Sildesalgslag og de tjenester laget utfører. Både redere, mannskap og kjøpere ble spurt. Resultatet ble presen-
tert på Representantskapet i Bodø i juni, og viste at de aller fleste, både på sjøsiden og landsiden, er godt fornøyd med 
lagets innsats. Laget oppfattes som tillitsvekkende og godt oppdatert omkring marked. Svarene var ærlige og laget fikk 
mange tilbak-emeldinger på hva som gjøres riktig og på hvilke områder saker og ting kan gjøres bedre. Blant annet gikk 
tilbakemeldingen på at laget gjør en god jobb og yter god service, men at vi som de fleste også trenger noe å ”strekke 
oss etter”. Som et salgslag opprettet av fiskerne, er det kun det som til syvende og sist tjener fiskerne og de øvrige  
brukerne, vi skal strekke oss etter. Ærlige tilbakemeldinger om hvordan laget fungerer og hvordan det kan yte enda bedre 
service, er hva vi trenger for å gjøre en god jobb!
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2006 var preget av mindre volumer enn 

foregående år, sammen med en negativ 

prisutvikling innen konsum førte dette 

til redusert totalomsetning

På tampen av 2005 og med virkning for 2006, ble det 
inngått en firepartsavtale mellom Norge, EU, Island og 
Færøyene for forvaltning av kolmule.

I løpet av våren ble det gjennomført en profilundersøkelse 
av laget der både fiskere og kjøpere ble spurt om hvordan 
lagets tjenester ble vurdert.

Representantskapsmøtet ble holdt i Bodø.
På dagsorden sto blant annet langsiktige avtaler, sunn og 
trygg sjømat, ressurssituasjonen i pelagisk sektor og en 
nylig gjennomført profilundersøkelse blant lagets brukere.

På årsmøtet ble dessuten lagsavgiften redusert med 0,10 
prosentpoeng til 0,65 %.

Markedsprisen 2006 gikk til Ytterstad i Lødingen for hans 
pionerinnsats for å fremme sild til det kinesiske markedet.

Makrellfisket kom sent i gang på høsten, og avsetningen 
gikk tregt slik at det i perioder var leveringsstopp.
I september oppsto uro rundt mulige importrestriksjoner 
på fisk til Russland. Kombinert med et godt egetfiskeri av 
makrell i Japan, og svært høye makrellpriser i foregående 
sesong, ble prisfallet relativt dramatisk på makrell i løpet 
av høsten. 

Året var som helhet preget av mindre volumer enn 
foregående år, og kombinert med den nedadgående pris-
utviklingen innenfor konsum, medførte dette en redusert 
totalomsetning for laget. Prisutviklingen innenfor mel og 
olje var derimot svært positiv!

Året ble avsluttet med at Sildelaget lanserte nye nettsider 
like før jul. 

På tampen av året meddelte ellers FHL at prøveordningen 
for langsiktige leveringsavtaler med hensyn til konsum, 
skulle opphøre fra nyttår.

2006 kort oppsummert
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Fra profilundersøkelsen:

”Sildesalgslaget har et brukervennlig system,  
men reglene kan være litt firkanta”

sitat fra fisker
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”Vert møtt med omsut og kunnskap”

Den i dag valgte leiar for Hvaler Fiskeriforening har vore 
fiskar sidan han debuterte som gutunge i 1958. Dei sei-
nare åra har han fiska sild frå båten sin ”Tenholmskjær”, 
men medlemskapen i Sildelaget strekker seg lenger enn 
som så attende. Og aldri har han hatt vondt av det tette 
samkvem, forsikrar denne Oslofjordens gentleman. - 
Under skiftande leiarskap har Sildelaget for meg støtt vore 
eit fast og godt haldepunkt i yrket. Har eg noko å spørje 
om, får eg svar. Må eg no og då klage, vert eg teken på 
det største alvor. Å ringje til Bergen, er som å snakke med 
nære slekta, slær Gunnarsen fast.

Et sosialt samfunn
- Det er kanskje galt å kalle laget eit ”sosialkontor”. Men 
eg opplever i alle fall laget som eit særdeles sosialt sam-
funn. Det kjennest alltid så godt og trygt å vende seg dit. 
Alle tilsette, like frå sentralbord til direktør, har ein måte å 
møte meg på som gjev meg ei god kjensle frå første ”god 
dag”. Ja, det er plent som om dei som jobbar der, kjenner 
kvar enkelt av oss fiskarar personleg. Hjelpsemda er støtt 
like stor. Eg skjønar ikkje heilt korleis dei får til slikt. Den 
omsut og varme som eg møter i sildelaget, kan neppe 
lærast på eit smilekurs. Det må vere ei ibuande interesse 

for fiskeria som får ein slik samla stab til å vise sånn omsut 
for oss i næringa, meiner fiskaren frå Østfold.

- Ein av dei mest synlege jobbane til Norges Sildesalgslag er 
prisforhandlingar. Korleis opplever du forhandlingsstyrken 
til laget?

- Stor. Av og til kanskje for stor. Eg føler nok nokre gonger 
at prisane vert pressa litt for høgt i forhold til det marke-
det toler. Men her må kanskje vi fiskarane samla sett óg ta 
vår del av kritikken. Vi er nok no og då med på å spenne 
bogen meir enn strengen toler, meiner Hvaler-mannen. 
Om oppgjersgarantien har han derimot berre godt å seie:

- Eg har aldri hatt problem med oppgjera frå laget. Dei er 
ryddige med kreditten i det huset. Å ha pengar i Norges 
Bank, kan knapt vere tryggare enn dette, meiner han.

Imponert over Sildelaget
Jan Gunnarsen er elles imponert over korleis Sildelaget 
taklar ei anna viktig oppgåve; handhevinga av omsetnings-
vedtektene.

- Skjer det noko vi fiskarar meiner er på kanten av det 
akseptable, vert dette støtt grundig undersøkt av  
Silde-laget i ettertid. Eg føler at salslaget har større  
kompetanse på dette enn direktorat og departement.  
Så for min del må salslaga gjerne bli tillagde større 
kontrollansvar enn det dei i dag har. Men eg forstår òg 
om Sildelaget kvir seg. Dei gjer alt i dag eit storarbeid for 
ein utruleg billeg penge for oss fiskarar. At dei kan vere 
tilgjengelege ”døgnet rundt” for ei slik lita avgift er mest 
ikkje til å tru, meiner ein sildefiskar raus med ros.

- Ærleg meint er det og, forsikrar den blide veteran.

-Trygt som banken. Og eit ”sosialkontor” utan like i landet. Slik opplever Jan Gunnarsen 
(58) sitt hyppige samkvem med Norges Sildesalgslag.

Jan Gunnarsen (58) frå Hvaler i Østfold 

har i dag det siste sildebruket i Oslo-

fjorden. – For ei svært rimeleg avgift 

gjer Norges Sildesalgslag eit storarbeid 

for oss fiskarane, slær han med ”kross 

på halsen” godlynt fast.
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”Frykta for flytting var grunnlaus”

Paul Olaisen var mildt sagt skeptisk då heile Sildelaget vart samla i Bergen. I dag innser 
skipparen frå Tromsø at han tok feil den gongen. – Laget har fungert like godt også i  
ettertid, meiner han.

Olaisen var leiar for Sildelaget Nord då avdelinga i Harstad 
vart lagd ned. Medan han fiska som reiar frå kystnotbåten 
Nord-Kvaløy, engasjerte han seg kraftig i kampen for å 
framleis få ha dette lagskontoret nordpå. - Det var ein del 
av avtalen då dei tre pelagiske laga vart slegne saman. Eg 
ottast kraftig at ei ei slik fysisk omorganisering ville ska 
oss som fiska sild her nord. I ettertid ser eg at eg tok feil. 
Med eitt einaste unntak ser eg at Norges Sildesalgslag har 
fungert godt for også for oss nordpå i åra etter, konstate-
rer han.

Tapte 200 000
Unntaket han nemner skjedde i 2003, og råka berre eit 
fåtal båtar. Likevel vil Paul Olaisen hevde at det avslørde 
ei sviktande dømekraft hjå konsumutvalet, og såleis er ein 
stygg plett på handhevinga av omsetningsvedtektene.

- Vi var nokre båtar som etter vårt syn måtte gå heilt 
unødvendig til fabrikk med konsumsilda vår. Sjølv tapte 
eg kring 200.000 kroner på at konsumutvalet ikkje synte 
meir handlekraft den sesongen. I den situasjonen burde 
laget ha teke sterkare grep og slått i bordet overfor  
kjøparane, hevdar han.
I ettertid trur Olaisen at ei slapp tilnærming til eit akutt 
problem det året skuldast at dei var så pass få som måtte 
li under denne dirigeringa. Liknande situasjonar har ikkje 
oppstått seinare. Likevel vil han minne laget om det som 
skjedde. – Konsumutvalet må vere på tå hev og opptre 
skarpare den dagen slike problem gjenoppstår, slær han 
fast.

Paul Olaisen selde båten sin i 2003, og er i dag leigeskip-
par om bord på 90-fotingen ”Nordsild”. Kring halvparten 
av inntekta kjem frå sildefisket, har han rekna seg fram til.
Det var eit ønske om nærleik til laget sitt som fekk Paul 
Olaisen og andre i nord til å engasjere seg så sterkt mot 

saneringa av Harstad-kontoret. I dag konstaterer fiskaren 
frå Tromsø at frykta den gongen var ugrunna. Han føler 
seg framleis som eit velsett medlem av ”familien”. 

- Dei gjer ein framifrå jobb for oss alle i Bergen. Ingen kan 
klage på servicen. Tilsette er både blide og hjelpsame, 
også i situasjonar då dei må oppleve kjeftinga vår som 
urettferdig. For skjennet vårt går som regel ut over dei 
som tilfeldigvis tek telefonen, og som sjølve ikkje har noko 
overordna ansvar for det vi klagar på i ofte sterke ordelag. 
Eg tykkjer den roa og den assistansen desse møter oss 
med, beint fram er imponerande. Den rosa skal ha.

Tillit til Sildelaget
Auksjonssystemet til Sildelaget karakteriserer Paul Olaisen 
som ”godt brukbart”. Han tykkjer dei nye nettsidene 
er ”kjempefine. Han har, som ein kuriositet, notert seg 
oppskriftene på korleis sild kan etast.

- Dette er oppskrifter folk flest i Norge burde få tilgang til 
via andre og meir ålmenne kanalar, legg han til som eit 
tips til laget.

- Ein av dei viktige jobbane til Norges Sildesalgslag er pris-
forhandlingar. Korleis har du opplevd forhandlingsstyrken 
til laget?

- Den veit eg lite om, fordi eg aldri har delteke. Eg har 
ved i alle fall eitt høve undra meg over at ikkje prisen på 
gruppe 1-silda vart høgare i forhold til gruppe 2. Men 
resultata frå desse tingingane ser jamt over ut til å vere 
godt tilpassa markedet.
Elles avslører vel dei brot i forhandlingane som no og då 
skjer, at laget har nettopp den forhandlingsstyrken som 
kjem oss fiskarar til gode, meiner skipparen frå Troms.

Paul Olaisen (59) er leigeskippar om 

bord på 90-fotingen ”Nordsild”. Med eitt 

alvorleg unntak er den erfarne fiskaren 

godt nøgd med det arbeid Sildelaget i 

Bergen dei seinare åra har gjort. 
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Intervjupersonane er vald og intervjua er gjort av  
Helge Arild Bolstad, journalist. 
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Ingen trær vokser inn i himmelen

Pelagisk sektor representerer en svært utadrettet 
virksomhet. Dette er noe de fleste aktørene i sektoren 
har langt fremme i bevisstheten. Likevel kan det være 
svært ubehagelig når vi får demonstrert hvor avhengige 
vi er av markedet andre steder på kloden. Uroen omkring 
organisering av importen inn til Russland, har allerede 
rammet laksenæringen i en periode. På ettersommeren 
2006 kom det signaler fra russiske veterinærmyndigheter 
om at de bare ville tillate import av fisk og fiskeprodukter 
(også frosne) fra godkjente norske anlegg. Dersom dette 
tiltaket hadde blitt gjennomført fra slutten av oktober slik 
bebudet, ville det lagt en klam hånd over all norsk silde-
eksport til Russland. Russland er som kjent uten sammen-
ligning det viktigste markedet for sild fra Norge. Saken 
fikk høy prioritet i Norge hvor også utenriksministeren 
engasjerte seg. Krisen gled etter hvert over, men er likevel 
en god illustrasjon på hvilket risikonivå vi lever under i 
pelagisk sektor. 

Trygg og sunn sjømat
Under lagets representantskapsmøte i Bodø i juni 2006 
ble sunn og trygg sjømat satt på dagsorden. Et av de 
forholdene som ble belyst og som representant- 
skapet inkluderte i sitt vedtak, er at vi i Norge mangler 

tilstrekkelig dokumentasjon på fremmedstoffer i norsk 
sjømat. Selv om norsk sjømat i utgangspunktet er både 
sunn og trygg, er det viktig også å kunne dokumentere 
dette. Representantskapet tok nettopp til orde for at 
bevilgningene til opparbeiding av en skikkelig miløjødata-
base måtte økes. I påvente av økte offentlige bevilgninger 
for å kunne analysere et større antall prøver, blant annet 
av sild, har Norges Sildesalgslag stilt seg positiv til å bidra 
økonomisk til slike analyser. 

Japansk importsvikt
Makrell til Japan er et annet eksempel på hvor avhengige 
vi er av konsumenter i andre enden av verdikjeden. I 2005 
kunne vi glede oss over svært høye priser for makrell til 
fisker. Dessverre begynte signalene om at prisen var for 
høy i forhold til det markedet ville akseptere, å komme 
ganske tidlig. Det ble vist til at enkelte supermarked- 
kjeder i Japan tok makrellen ut av hyllene. Med mindre 
fisk tilgjengelig måtte nødvendigvis konsumet ned uansett 
signalene fra Japan om for høye priser. Dette og sterkt 
redusert kjøpsinteresse ble kanskje ikke tatt alvorlig nok. 
Da minsteprisene for 2006 ble forhandlet, la en derfor 
til grunn at en prisreduksjon på et par kr/kg ville være 
tilstrekkelig til å få markedet i balanse. Samtidig ble en 
del av den avstanden som i 2006 var mellom minstepris 
og oppnådd pris i markedet redusert. Vi fikk økte minste-
priser selv om en så for seg ca. 2 kr lavere pris til fisker. 
Dessverre kom ikke handelen på Japan i gang på dette 
nivået. I tillegg til overliggende fisk fra 2005-sesongen, 
fikk Japan bedret sin egen fangstsituasjon med større 
fisk, bedre egnet til konsum. Summen av disse faktorene 
medførte at japanske importører og produsenter satte seg 
på gjerdet. Uten å få fisk ut til det japanske markedet, var 
det begrenset hvor lenge norske kjøpere kunne fryse fisk 
for å legge den på lager. Fra 30. august var det i realiteten 
kjøpestopp. FHL Industri og Eksport og Norges Sildesalgs-
lag var enige om at det ville være veldig uheldig å røre 
minsteprisene i den situasjon som oppsto. Blant annet 
ville det medføre store tap på den fisken som allerede 
var innfrosset. Dessverre dro det i langdrag uten at en 
klarte å få japanske kjøpere på banen. Ut fra frykten for 
at dersom en ventet for lenge så ville innslaget av småfisk 

Uttrykket om at ”ingen trær vokser inn i himmelen” blir ofte benyttet når en positiv  
utvikling plutselig snur om. Om det er så mye trøst å finne i dette ordtaket skal være usagt. 
Faktum er likevel at omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag i 2006 ble nesten 1 milliard 
kr lavere enn året før. Sagt med litt andre ord, lagets medlemmer fikk en inntektssvikt i 
2006 på nesten 1 milliard kr.

i fangstene øke, og hensynet til de minste fartøyene som 
ikke var ferdige med kvoten, fant en ut i september at en 
var nødt til å gjennomføre tiltak som kunne få fisket og 
omsetningen i gang igjen. En var da smertelig klar over 
at skulle en få dette til så måtte minsteprisene reduseres 
dramatisk. Dette ble gjort i drøftinger mellom FHL Industri 
og Eksport og Norges Sildesalgslag 19. september 2006. 
Selv etter denne forholdsvis dramatiske prisreduksjonen 
gikk det tid før en fikk japanske kjøpere på banen. Prisene 
i denne første perioden var svært lave. Etter hvert tok 
de seg opp igjen på et nivå rundt 8,50, og mot slutten 
av sesongen nesten til 2005-nivå. For de fiskerne som 
tok sin kvote like etter at minsteprisene var redusert, var 
det selvsagt bittert å observere prisnivået mot slutten av 
sesongen. Det var imidlertid ingenting i markedet, verken 
da eller senere, som tilsa at prisene skulle gå opp igjen på 
et slikt nivå.

Vi skal ikke benytte denne innledningen til styrets melding 
til å gå i detalj om alle fiskeslag. Slike detaljer finnes i 
driftsmeldingen. Det kan likevel ikke unngås å nevne den 
positive utviklingen som en hadde i mel- og oljemarkedet 
med dertil hørende førstehåndspriser i 2006. Dette året 
var også den første sesongen etter at en fikk en inter-
nasjonal avtale for kolmule. Kombinasjonen av å ha et 
fartøykvoteregulert fiskeri med gode priser til mel- og 
olje, medførte at nettoresultatet av dette fisket sjelden har 
vært bedre enn akkurat dette året.

Overraskende fra FHL
Langsiktige leveringsavtaler har vært et kontroversielt  
politisk spørsmål gjennom mange år. Etter initiativ fra 
tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen ble det sommeren 
2005 inngått avtale om en prøveperiode for langsiktige 
leveringsavtaler. Forutsetningen fra lagets side var at  
avtalene skulle være bindende og inneholde minimums-
periode og en fast pris. Fast pris argumenterte FHL imot 
nærmest fra første dag. Det var likevel overraskende 
når en senhøstes 2006 fra FHL’s side sa opp avtalene 
for å få tilbake den gamle ordningen som gjaldt frem til 
sommeren 2005. Bakgrunnen var at en hadde tro på at 
dersom en kunne forhandle pris i kontraktene helt frem 
til båten hadde levert fangsten, så kunne en få fatt i 
mer makrellråstoff fra utenlandske fartøyer. Den gamle 
ordningen med kontrakter innebærer som kjent ingen 
generell åpning for kontrakter, men mulighet for å inngå 
leveringsavtaler i definerte perioder av året. Til gjengjeld 
inneholdt denne ordningen en åpning for at pris i  
kontraktene kunne justeres.

Norges Sildesalgslag er avhengig av tilbakemeldinger fra 
sine medlemmer og øvrige brukere for å tilpasse lagets 
tjenestetilbud til det næringen ønsker. Slike tilbake- 
meldinger bør fortrinnsvis komme kontinuerlig, men fra 
tid til annen er det nødvendig med en større undersøkelse. 
I 2006 ble det derfor gjennomført en profilundersøkelse 
blant fiskere og kjøpere. Tilbakemeldingene var i det alt 
vesentlige positive. Forslag til forbedringer blir fulgt opp i 
lagets handlingsplan.

Positivt resultat
Som styrets leder er jeg selvsagt opptatt av at Norges 
Sildesalgslag skal ha en sunn og god økonomi. Lagets 
formål er imidlertid å gjøre en best mulig jobb for fisker 
til lavest mulig kostnader. Det er derfor ingen målsetting i 
seg selv at laget skal bygge en formue. På denne bak-
grunn fattet representantskapet vedtak i 2006 om å sette 
ned lagsavgiften igjen fra 0,75 til 0,65% for vanlig fersk 
vare. Til tross for redusert lagsavgiftssats og dramatisk 
reduksjon i totalomsetningen gjennom laget, får lagets 
regnskap et positivt resultat også i 2006. Etter skatt er 
årsresultatet på 1,7 (kan bli endret) mill. NOK. Det er 
avkastningen på lagets formue som er årsak til at en også 
i 2006 fikk overskudd i regnskapet.

Lagets ansatte
Lagets ansatte gjør etter undertegnedes oppfatning 
fortsatt en svært god jobb. For 2006 sitt vedkommende 
vil jeg spesielt nevne utviklingen av ny hjemmeside for 
laget som ble satt i verk ved årsskiftet. Lagets virksomhet 
er imidlertid langt mer enn det som til enhver tid synes 
utad. Jeg vil ved denne anledning spesielt fremheve alle 
de som i stillhet gjør et kjempegodt arbeid og sørger for 
at alt fungerer. Penger kommer inn og går ut igjen dit de 
skal, fangster blir fakturert og avregnet til rett tid, det blir 
holdt orden i kvoteregnskapet og alle transaksjoner blir 
ført og registrert riktig. Det er viktig at de som har denne 
typen oppgaver også fra tid til annen får den honnør som 
rettmessig tilkommer dem.

Til slutt vil jeg rette en takk til alle lagets medlemmer,  
kunder, ansatte, myndigheter og øvrige kontakter av 
Norges Sildesalgslag, for godt og konstruktivt samarbeid 
i 2006.

Didrik Vea
Styreleder
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Styrets melding 

Styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet Norges Sildesalgslag og konsernet 
Norges Sildesalgslag. Konsernet Norges Sildesalgslag består foruten morselskapet, av  
datterselskapet Sildinvest A/S

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 er ansvarlige for drøftingene. 
Målet for prisarbeidet er å tilstrebe markedsriktige priser. 

Styret har som den viktigste del av sitt arbeid å opprett-
holde/utvikle omsetnings-ordninger som sikrer en rasjonell 
avvikling av fisket, samtidig som det sikrer fisker gode 
priser, og kjøperne råstoff. Sildelaget søker kontinuerlig å 
forbedre rutinene rundt auksjonen, i dette ligger også at 
relevant informasjon gjøres tilgjengelig. Det arbeides hele 
tiden for at Sildelaget som internasjonal markedsplass for 
pelagisk råstoff skal fungere best mulig for både land- 
og sjøside. Styret er 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 2006 ble det gjennom laget omsatt vel 1,6 mill. t råstoff, 
til en samlet verdi av 4,8 mrd. kroner. Styret konstaterer 
at dette representerer en omsetningsnedgang i størrel-
seorden 1 mrd. kroner sammenlignet med 2005 som ble 
regnet som et svært godt år. Mindre volum, særlig fravær 
av lodde kombinert med lavere priser spesielt på sild og 
makrell, forklarer denne nedgangen i 2006. Utenlandsk 
andel av omsetningen målt i verdi, utgjorde ca. 11 %. 
Knappe 0,5 % var utenlandske fartøy solgt via laget til 
utenlandske kjøpere.
Andelen til mel & olje utgjorde vel 20 % av totalomset-
ningen, en relativt betydelig oppgang i forhold til 2005. 
Kvantumsmessig utgjorde mel & olje vel 46 %. 
Året må som helhet, til tross for nedgangen sammen- 
lignet med 2005, kunne betraktes som et relativt godt år. 
Men for enkeltgrupper har likevel prisreduksjonen slått 
merkbart ut. 

Styret konstaterer som en konsekvens av lavere priser, at 
også eksportverdien av pelagiske fiskeslag gikk tilbake 
i 2006. Basert på Eksportutvalgets statistikker fremgår 
det at den pelagiske næringen eksporterte for knappe 
5,5 mrd. kroner i 2006, inkludert mel & olje. Dette er en 

nedgang på nesten 20 % i forhold til året før. Ettersom 
verdien av norsk sjømateksport steg i forhold til 2005, 
mens pelagisk gikk tilbake, medfører dette den laveste 
eksportandelen innenfor pelagisk på svært mange år.  
Pelagisk nærings andel av norsk sjømateksport utgjorde 
vel 15 % i 2006. 

Russland har de siste par årene vært det største enkelt-
markedet for pelagiske fiskeslag, særlig sild, og uroen sist 
høst omkring et mulig importforbud virket forstyrrende på 
markedet. Japan utgjør sammen med Kina et enormt  
viktig makrellmarked og viste betydelig tilbakegang 
i 2006. Signaler fra Japan om større egenfangster av 
makrell av god kvalitet, bidro sterkt til forvirring og etter-
følgende kraftig prisnedgang, høsten 2006. For detaljer 
vises det til kapitlet lengre bak i årsmeldingen om marke-
det for de pelagiske fiskeslag.

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 
762.000 t i 2006. Mesteparten av råstoffet ble levert i 
Norge men noe norskfanget råstoff ble også levert til UK, 
Færøyene og Island, spesielt lodde og kolmule. Råstoff-
prisene 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 
i løpet av året kom opp i 204 mill. kroner. Den delen av 
flåten som fikk mest glede av auksjonstillegget, var også 
dette året fartøyene med størst mobilitet og følgelig størst 
utbudsområde. 

Tromsøfabrikken har ikke vært i drift de siste årene og har 
varslet at den mest sannsynlig kommer til å legge ned for 
godt. Norges Sildesalgslag har vært i kontakt med eierne 
i forsøk på å få dem til å fortsette driften. En nedlegging 
vil på sikt være problematisk med tanke på omsetning for 
de minst mobile fartøyene. Omsetningen i Nord-Norge byr 
på store utfordringer i sesongen med hovedsakelig bare 
en fabrikk i drift. Økt filetering på konsumsiden fører til så 
stor mengde annenhåndsavskjær som leveres til mel- og 
oljefabrikkene at dette har belastet hele kapasiteten i 
Nord-Norge. 

Konsentrasjonen på eiersiden har økt ytterligere i 2006 
ved at Welcon Gruppen har kjøpt Karmsund Fiskemel. 
Både Welcon og United Fish Products har planer om å 
starte opp hver sin nye fabrikk i Irland for å være nærmere 
kolmulefeltene. 

Året 2006 var det første hele året med utprøving av lang-
siktige leveringsavtaler. Ordningen skal evalueres  
sommeren 2007. I løpet av året ble det levert 195.000 t 
med leveringsavtaler til mel- og oljeanvendelse med en 
snittpris på kr 1,25, ferdig avregnet, mot knappe 560.000 
t uten avtale til en snittpris på kr 1,32. 

Norge inngikk i desember 2005 en kyststatsavtale om 
kolmule med EU, Færøyene og Island der det ble avtalt at 
Norge i 2006 fikk en total kolmulekvote på 607.342 t. Av 
dette kunne 320.189 t fiskes i EU farvann. Av totalkvoten 
ble det avsatt en kvote på 133.615 t spesielt til industritrål 
og nordsjøtrål. 

Det var i 2006 ekstra oppmerksomhet på bifangst etter at 
kolmulekvotene ble satt. 

Styret konstaterer at det fortsatt er viktig at Standardise-
ringsutvalgets opprettholder kontrollen med fabrikkene 
for at konkurransevilkårene skal være like, både for de 
norske og danske fabrikkene. 

Økonomiske forhold

Det er i 2006 omsatt for 4.840 mill. kr gjennom Norges 
Sildesalgslag, mot 5.788 mill. kr i 2005. Dette ga en 
samlet lagsavgift på 33,1 mill. kr mot 43,1 mill. kr i 2005. 
Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har 
i 2006 vært 0,69 %, mot 0,75 % i 2005. Lagets samlede 
driftsinntekter ble redusert fra 50,7 mill. kr i 2005 til 40,5 
mill. kr i 2006.

Lagets samlede driftskostnader økte fra 47,9 mill. kr i 
2005 til 49,1 i 2006.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte 
netto 11,4 mill. kr i 2006, mot 24,8 i 2005. Urealisert 
kursgevinst er i løpet av 2006 økt med 15,1 mill. kr. Ved 
utgangen av 2006 hadde laget en urealisert kursreserve i 
sin verdipapirportefølje på 28,3 mill. kr.

Samlet viser lagets regnskap for 2006 et overskudd før 
skatt på 2,9 mill. kr, mot 27,6 mill. kr i 2005. Ved utgan-
gen av 2006 hadde Norges Sildesalgslag en samlet bokført 
egenkapital på 182,2 mill. kr, mot 180,5 mill. kr i begyn-
nelsen av året.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2006 et drifts- 
resultat på 9,5 mill. kr mot 19,7 mill. kr i 2005. 
Konsernets netto finansposter var en inntekt på 10,3 mill. 
kr i 2006, mot 24,3 mill. kr i 2005.

Konsernet hadde i 2006 et overskudd før skatt på 19,8 
mill. kr, mot 44 mill. kr i 2005. Ved utgangen av 2006 
hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 142,6 
mill. kr, mot 128,6 mill. kr i begynnelsen av året. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og års- 
regnskapet for 2006 er satt opp under denne forutset- 
ningen.

Arbeidsmiljø, bemanning og organisering

Laget har en godt motivert stab og artbeidsmiljøet må 
betegnes som godt. I henhold til gjeldende lover og  
forskrifter fører laget oversikt over totalt sykefravær blant 
de ansatte. I 2006 var det totale sykefraværet 3,7  
(3,7% i 2005). 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 8 %.

Datterselskaper

Lagets aktiviteter utover førstehåndsomsetningen er i 
samsvar med lagets vedtekter organisert i et egen selskap, 
Sildinvest AS. Virksomheten omfatter eiendomsvirksom-
het og eierandeler i andre selskaper. Sildinvest AS gjen-
nomførte i 2006 fusjon med datterselskapet Skudeviga 
Eiendom AS. Det fusjonerte selskapet hadde i 2006 et 
ordinært resultat før skatt på 16,9 mill. kr.
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Oppfølging av Representantskapets vedtak 
8. – 9. juni 2006

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

1. Profilundersøkelsen
I vedtaket oppfordret Representantskapet styret til å 
fortsette sitt arbeid slik dagens Strategi- og Handlings-
plan skisserer. Vedtaket fordret ikke noe utover at den 
handlingsplan som er utarbeidet, følges opp som planlagt. 
Profilundersøkelsen gav til dette arbeidet nyttige signaler 
om hva brukerne regner som viktige. 

2. Langsiktige avtaler
Representantskapet uttrykte stor tilfredshet med måten 
styret og administrasjon har håndtert saken om langsik-
tige avtaler. I vedtaket vektla Representantskapet at styret 
må ha alle fullmakter for å kunne ”manøvrere i et terreng 
som hele tiden endrer seg”. Styret blir oppfordret til å 
arbeide videre med å utvikle tidsriktige omsetnings- 
systemer, og spesielt nevnes det at auksjonering av råstoff 
på langsiktige kontrakter må ha et fokus for utprøving 
i testperioden. Igjen ligger Representantskapet vedtak 
innenfor det som Handlingsplanen omhandler. Prøve-
ordningen med langsiktige avtaler, ble etter oppfordring 
fra FHL, for øvrig avviklet ved nyttårstider når det gjelder 
konsum.

3. Trygg og sunn sjømat 
I vedtaket tok Representantskapet bl.a. til orde for at 
Norges Sildesalgslag bør påta seg en rolle når det gjelder 
håndtering av krav til sporbarhet. Som en nødvendig del 
av sunn og trygg sjømat, ligger også et behov for at en  
tilhørende dokumentasjon blir utarbeidet og gjort tilgjen-
gelig. Også medvirkning til å sette sunt kosthold på dags-
orden legger Representantskapet vekt på, og mener at 
laget har en rolle her. Også dette vedtaket ligger innenfor 
de rammer som Handlingsplanen setter, og styret har fulgt 
dette opp i sitt arbeid.

4. Ressurssituasjonen i pelagisk sektor
Representantskapet la i sitt vedtak om ressurssituasjonen 
bl.a. vekt på at styret må være oppmerksom på de omset-
ningsmessige utfordringer et endret vandringsmønster 
for NVG-sild kan innebære. Representantskapet anmodet 
i vedtaket dessuten myndighetene om å arbeide for å 
styrke forskningsinnsatsen for makrell. De omsetnings-
messige utfordringer som følger av endret vandrings-

mønster, faller naturlig inn under den ovenfor omtalte 
Handlingsplanen der viderutvikling av markedsplassen 
er et vesentlig punkt. Styret og administrasjon arbeider 
med hvordan det er mulig å påskynde myndighetenes 
prioritering av forskning på makrellbestanden i Nordsjøen.

5. Fastsettelse av avgift til laget
Representantskapet vedtok å senke avgiften 0,1 prosent-
poeng til 0,65 (0,45). Vedtaket ble umiddelbart fulgt opp 
og godkjent av FKD. 
Ny avgift ble iverksatt fra 15. juni 2006. 

Styrets arbeid

Styret hadde seks møter i løpet av 2006, - inklusive 
konstituerende møte i juni, samt 3 møter i Styrets arbeids-
utvalg. Årets styresaker har ikke vært preget av de store 
og tunge sakene, ettersom det i stor grad har vært mest 
operativ drift som har dominert saksfremleggene. 
Som noen av hovedsakene ellers, kan nevnes:

• Budsjettarbeid og tilhørende prosess,
• Langsiktige avtaler,
• Miljømerking og Sporbarhet,
• Profilundersøkelsen våren 2006,
• Diverse høringssaker, 
• Gjennomgang og oppdatering av Handlingsplanen,
• Nye web-sider

En del av disse sakene har også vært oppfølgningssaker i 
forhold til Representantskapets vedtak. Det skal tilføyes 
i forbindelse med gjennomgang av Handlingsplanen at 
dette er en fast post i styrets arbeid, og at en i løpet av 
2007 også vil vurdere en oppdatering av lagets over- 
ordnende strategi som ikke har vært gjennomgått  
systematisk siden 2004.

Styret har fulgt arbeidet med nye nettsider med interesse, 
ettersom styret konstaterer at informasjon via nettet 
og andre elektroniske hjelpemidler blir stadig viktigere 
for både fisker og kjøpers daglige virksomhet. Det 
vises i denne forbindelse til en egen rapportering fra 
lagets informasjonsarbeid lengre bak i årsmeldingen. 

I alt styrets foretar seg rettes det inn mot en fast linje hvor 
laget skal stå for effektiv omsetning som sikrer fiskerne 
gode priser, gode betalingsbetingelser og like muligheter 

Fra profilundersøkelsen:

”Jeg er godt fornøyd med hvordan Sildesalgslaget  
er oppdatert på markedet, men de kunne blitt bedre 
på å forhandle pris”

sitat fra fisker
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RESULTATREGNSKAP 2006

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 kr.) KONSERN

2005 2006 NOTE 2006 2005

DRIFTSINNTEKTER

5 787 856 4 839 650 Omsetning gjennom laget 2 4 839 650 5 787 856

43 113 33 149 Driftsinntekter 2 38 889 48 374

7 581 7 390 Andre inntekter 3 23 186 22 645

50 694 40 539 Sum driftsinntekter 62 075 71 019

DRIFTSKOSTNADER

29 110 29 856 Lønnskostnad 4 30 977 30 197

2 382 2 259 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6 3 900 4 000

16 198 16 886 Andre driftskostnader 5 17 669 16 919

210 68 Tap på fordringer 68 210

47 900 49 069 Sum driftskostnader 52 614 51 326

2 794 -8 530 Driftsresultat 9 461 19 693

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 236 766 Aksjeutbytte 1 540 3 037

9 067 11 405 Renteinntekter 11 676 9 069

2 314 2 213 Renteinntekter konsern 78

12 031 525 Gevinst/tap verdipapirer 11 525 12 031

1 383 714 Agio/(disagio) 714 1 383

24 Andre finansinntekter 30

-2 589 -3 232 Rentekostnader -3 232 -2 590

1 547 -703 Verdiendring finansielle omløpsmidler 11 -703 1 547

-208 -278 Andre finanskostnader -279 -208

24 781 11 434 Netto finansposter 10 349 24 269

27 575 2 904 Ordinært resultat før skattekostnad 19 810 43 962

-4 364 -1 220 Skattekostnad ordinært resultat 13 -5 840 -4 153

23 211 1 684 Årsresultat 13 970 39 809

OVERFØRINGER

-23 211 -1 684  Overføring til annen egenkapital 

-23 211 -1 684  Sum overføringer 

 -13 284 -3 268  Avgitt konsernbidrag før skatt til datterselskap 

innenfor omsetningssystemene. Styret er i et tilbakeblikk 
på året, fornøyd med at det hele tiden har vært en kon-
struktiv dialog både med landsiden og norske myndighe-
ter, og vil sørge for at denne gode dialogen opprettholdes 
for å sikre en god felles næringsutvikling. Styret ser det 
som en prioritert oppgave å opprettholde konkurranse-
kraften til den pelagiske markedsplassen. Etter styrets 
oppfatning omfatter ikke dette bare den rene omsetning, 
men også det omkringliggende apparat som skal til for å 
oppfylle de mål som er lagets strategi. 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. I dette feltet er informasjonsarbeidet en stadig 
viktigere faktor. 

Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere, 
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt og 
konstruktivt samarbeid i 2006.

Bergen 25. april - 2007
STYRET I NORGES SILDESALGSLAG

Kenneth Garvik

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
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NORGES SILDESALGSLAG  (1.000 KR) KONSERN

2005 2006 NOTE 2006 2005

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER  

Immaterielle eiendeler

41 158 Utsatt skatt fordel 13 102 5 519

41 158 Sum immaterielle eiendeler 102 5 519

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 6 27 320 34 474

4 428 4 082 Driftsløsøre, inventar etc. 6 4 306 4 433

4 428 4 082 Sum varige driftsmidler 31 626 38 907

Finansielle anleggsmidler

38 819 38 819 Fordringer datterselskaper 15 0

4 218 3 759 Andre fordringer 9 3 759 4 218

10 808 10 796 Pensjonsmidler 12 10 796 10 808

31 424 33 777 Investering i datterselskap 7 0

0 Investering i aksjer og andeler 8 1 637 303

85 269 87 151 Sum finansielle anleggsmidler 16 192 15 329

89 738 91 391 SUM ANLEGGSMIDLER 47 920 59 755

OMLØPSMIDLER

Fordringer

240 410 238 182 Kundefordringer 10,14 238 293 240 695

7 297 1 319 Andre fordringer 1 522 8 052

247 707 239 501 Sum fordringer 239 815 248 747

Investeringer

167 876 177 586 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 1,11 177 586 167 876

167 876 177 586 Sum investeringer 177 586 167 876

29 718 22 072 Bankinnskudd, kontanter o.l. 22 736 36 385

445 301 439 159 SUM OMLØPSMIDLER 440 137 453 008

535 039 530 550 SUM EIENDELER 488 057 512 763

NORGES SILDESALGSLAG  (1.000 KR) KONSERN

2005 2006 NOTE 2006 2005

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Opptjent egenkapital

20 990 20 990 Reservefond 20 990 20 990

4 516 4 516 Felleseid andelskapital 4 517 4 517

155 009 156 694 Annen egenkapital 117 050 103 076

180 515 182 200 Sum opptjent egenkapital 142 557 128 583

180 515 182 200 SUM EGENKAPITAL 1,16 142 557 128 583

GJELD 16

Avsetning for forpliktelser

4 898 5 700 Pensjonsforpliktelser 12 6 600 5 797

4 898 5 700 Sum avsetning for forpliktelser 6 600 5 797

Kortsiktig gjeld

129 697 130 039 Gjeld til kredittinstitusjoner 14 136 113 171 632

33 905 50 106 Leverandørgjeld 51 093 34 335

37 467 36 103 Skyldige offentlige avgifter 36 102 37 489

387 464 Betalbar skatt 13 464 387

14 347 11 286 Gjeld til konsernselskaper 15

133 823 114 652 Annen kortsiktig gjeld 115 128 134 540

349 626 342 650 Sum kortsiktig gjeld 338 900 378 383

354 524 348 350 SUM GJELD 345 500 384 180

535 039 530 550 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 488 057 512 763

Didrik Vea Kåre Ludvigsen Geir Lundberg

Tormod Storås Eva Toril Strand Kenneth Garvik

Geir Kenneth Eriksen Erling Gaugstad Heine Møgster Johannes Nakken

Adm. dir

Svein Atle Lønning Rudolf Johannessen Kåre Heggebø Bergen 25. april 2007



Noter til regnskap

NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER

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

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2005 2006

 5 787 856  4 839 650  Regnskapsmessig omsatt

 -5 744 743  -4 806 501  Avregnet fisker

 43 113  33 149  Lagsavgift

Konsernets driftsinntekter for 2006 kan spesifiseres på geografisk område som følger:

Konsern (1000 kr) 2006 2005

Lagsavgift Norges Sildesalgslag

- Norge 29 503 39 233

- Andre land 3 646 3 880

Datterselskaper i Norge 28 926 27 906

Sum 62 075 71 019

NOTE 3 ANDRE INNTEKTER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

 6 916  6 843  Kontroll 1)  6 843  6 916 

  Tilført eksterne midler 2)  15 140 

      Gevinst ved salg av anleggsmidler  15 461  

 665  547  Diverse  882  589 

 7 581  7 390  Sum  23 186  22 645 

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

2) Eksternt tilførte midler er etter godkjenning fra Fiskeri- og Kystdepartementet dekket av inntrukne midler iht.  
Råfiskloven samt avvikling av Prisreguleringsfondet for Sild.
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. 

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

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

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

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

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og rede-
gjøres 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
Inntekter regnskapsføres når den er opptjent, altså når 
krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, 
i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapføres 
med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme 
periode som tlhørende 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 det 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 opptjeningspro-
fil 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 egenkapitaltrans- 
aksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige 
inntekt) og endring i netto utsatt skatt samt formueskatt. 
Skattekostnaden 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 operasjo-
nelle leieavtaler kostnadsføres leien løpende.



Noter

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

 3 674  4 582 Pensjon  4 582  3 674 

 2 938  2 853 Honorar til styret og utvalg  3 211  3 295 

 18 050  18 327 Lønn 19090  18 780 

 2 978  2 919 Folketrygdavgift  2 919  2 978 

 1 470  1 175 Andre ytelser  1 175  1 470 

 29 110  29 856 SUM  30 977  30 197 

 41  41 Gjennomsnittlig antall ansatte  43  43

Ytelser til ledende personer i selskapet (1000 kr) Adm direktør Styret

Lønn 1 094

Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 589

Annen godtgjørelse 17 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 3 749    

Ansatte i konsernet     

Revisor Mor Konsern

Lovpålagt revisjon 400 560

Annen bistand 69 133

Skatterådgivning 27 52

Sum 496 745

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER   

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2005 2006

126 125  Fiskernes ulykkeskasse

5 202 4 713  Diett-, reise- og møtekostnader

5 980 6 501  Diverse drifts- og adm.kostnader

2 568 2 504  Fremmedytelser

1 680 2 114  Markedsføring og informasjon

642 929  Diverse støttetiltak

16 198 16 886  SUM

NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER   

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Dirftsløsøre,  

inventar etc.

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 18 045

Tilgang i året 1 913

Avgang ved salg/utrangering

Anskaffelseskost 31.12 19 958

Akkumulerte avskrivninger pr. 1.1. 13 616

Avgang akkumulerte avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12. 15 875

Bokført verdi pr. 31.12 4 082

Årets ordinære avskrivning 2 259

Økonomisk levetid 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær

Konsern (1000 kr) Bygninger og  

tomter

Driftsløsøre Sum

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 62 172 18 093 80 265

Tilgang i året 756 2 139 2 895

Avgang i året 6 276 6 276

Anskaffelseskost 31.12 56 652 20 232 76 884

Akk. av- og nedskrivninger pr. 1.1. 27 698 13 658 41 356

Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12. 29 332 15 925 45 257

Bokført verdi pr. 31.12 27 320 4 306 31626

Årets ordinære avskrivning 1 634 2 267 3 900

Økonomisk levetid 0 - 33 år 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

NOTE 7 DATTERSELSKAPER     

Firma Bokført verdi Kostpris Ansk.-tidspunkt Forretn.-kontor Stemme og Eierandel

Sildinvest AS 33 777 16 050 1.1.1989 Bergen 100,00 %

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag. I 2006 er det gitt TNOK 2.353 etter skatt i konsernbidrag fra laget til Sildinvest AS.

Lagets datterselskap Silfas AS med underkonsern er avviklet i 2005. 
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NOTE 8 -  AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK     

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

Selskapets navn

Anleggsmidler:

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

   - Pan Fish ASA 1 533 1

   - Fish Ex AS 7% 1 300 1 300

Andre aksjeandeler 340 326

Sum 4 173 1 637

NOTE 9  FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT åR

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

4 218  3 759  Andre fordringer 3 759  4 218  

38 819  38 819  Fordring datterselskap     

43 037  42 578  Sum 3 759  4 218  

NOTE 10 KUNDEFORDRINGER

Fordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap med 2,0 mill. kr i Norges Sildesalgslag, og 
med 2,02 mill. i konsernet.

NOTE 11 FINANSPOSTER

Verdipapirporteføljen 31.12.2006: 

(1000 NOK) Kostpris Bokførtverdi

Norske rentebærende papirer 81 002 80 611

Utenlandske rentebærende papirer 15 393 14 326

Norske aksjerelaterte papirer 17 980 12 426

Utenlandske aksjerelaterte papirer 62 305 59 561

Kortsiktige bankplasseringer 10 000 10 662

Sum 186 680 177 586

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr. 1.1. utgjorde 13,2 mill. kr, er ved årets 
slutt økt til 28,3 mill. kr som følge av kursoppgang på papirer i beholdning.

NOTE 12 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER  

Laget og konsernet har foretakspensjonsordning i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige 
definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og  
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 70% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 
12G), og ordningen er tilknyttet uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Denne ordningen er sikret. 
Laget har også førtid- og toppensjonsavtale (lønn over 12G) med adm.dir. Denne ordningen er ikke sikret men finansieres 
over selskapets drift. 

Laget er tilsluttet ordningen om Avtalefestet 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 overtok Sildinvest 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 (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

 2 151 2 337 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 337 2 151

 3 526 3 827 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 827 3 526

 903 1 323 Resultatførte estimatendringer og avvik 1 323 903

 -3 885 -4 003 Avkastning på pensjonsmidler -4 003 -3 885

 2 695  3 484 Netto pensjonskostnad 3 484 2 695

-74 054 -80 474 Beregnede pensjonsforpliktelser -80 474 -74 054

67 656 70 129 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 70 129 67 656

17 206 21 141 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 21 141 17 206

10 808 10 796 Netto pensjonsmidler 10 796 10 808

Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger:       
       

Norges Sildesalgslag Konsern

2005 2006 2005 2005

408 419 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 419 408

276 300 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 300 276

174 176 Resultat førte endringer og estimatavvik 176 174

858 895 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 895 858

121 101 Periodisert arbeidsgiveravgift 101 121

979 996 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 996 979

-6 079 -6 624 Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkete ordninger -7 524 -6 979

1 787 2 143 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik 2 143 1 787

-605 -632 Periodisert arb. giveravgift -632 -605

-4 897 -5 700 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. -6 600 -5 797
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Økonomiske forutsetninger:       

Norges Sildesalgslag Konsern

2005 2006 2006 2005

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

3,0 % 3,25 % Forventet lønnsregulering 3,25 % 3,0 %

2,5 % 3,0 % Forventet pensjonsregulering 3,0 % 2,5 %

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

3,0 % 3,0 % Turnover medlemmer < 40 3,0 % 3,0 %

0,5 % 0,5 % Turnover medlemmer > 40 0,5 % 0,5 %

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 innen forsikring.

NOTE 13 SKATTEKOSTNAD

årets skattekostnad fremkommer slik:  

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

387 463 Betalbar formuesskatt 463 387

-11 -42 Endring betalbar skatt tidligere år -42 -11

3 720 915 Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.bidrag 

269 -116 Endring i utsatt skatt 5 419 3 777

4 365 1 220 Skatt på ordinært resultat 5 840 4 153

Betalbar skatt i balansen består av:  

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2005 2006

3 720 915 Inntektsskatt

-3 720 -915 Skatteeffekt av konsernbidrag

387 463 Formuesskatt 

387 463 Betalbar skatt

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

-2 821 -2 693 Driftsmidler -10 195 -9 713

-2 000 -1 934 Fordringer -2 084 -2 021

-1 769 -1 458 Verdipapirer -1 458 -1 769

Ubenyttet godtgjørelse -355

532 425 Gevinst og tapskonto 2 767 3 459

5 911 5 096 Pensjonsforpliktelser/midler 4 196 5 011

Underskudd til fremføring -29 259 -49 989

-147 -564 Sum -36 388 -55 022

-41 -158 Netto utsatt skattefordel -10 189 -15 406

Ikke balanseført utsatt skattefordel 10 087 9 887

-41 -158 Netto utsatt skatt fordel -102 -5 519

NOTE 14 PANTSTILLELSER

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

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

240 410 238 182 Kundefordringer 238 293 240 695

240 410 238 182 Totalt 238 293 240 695

NOTE 15 MELLOMVæRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN 

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2005 2006

38 819 38 819 Fordringer datterselskaper *)

-14 347 -14 347 Kortsiktig gjeld

*) Posten vedrører lån til Sildinvest som er avdragsfritt og renteberegnes med 12 måneders NIBOR + 1,8%.  Lånet forfaller til betaling mer enn fem år etter 

regnskapsårets slutt.

NOTE 16 EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

Reservefond Felleseid  

andelskapital

Annen  

egenkapital

Sum  

egenkapital

Total 

egenkapital

Egenkapital 01.01. 20 990  4 517  155 009  180 515  128 583  

   

Årets endring i egenkapital:   

Årets resultat (disponert) 1 684 1 684   13 970

Egenkapital 31.12. 20 990  4 517  156 694  182 200 142 557  

Regnskap24 Regnskap 25



Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning for 2006

Norges Sildsalgslag (1000 kr) Konsern

2005 2006 2006 2005

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

27 575 2 904 Ordinært resultat før skattekostnad 19 810 43 962

-333 -345 Periodens betalte skatt -345 -333

2 382 2 259 Ordinære avskrivninger 3 900 4 000

1 051 814 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 815 1 051

-1 547 703 Effekt av kursendring markedsbaserte fin. Instr. 703 -1 547

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -15 461

-82 708 2 229 Endring i kundefordringer 2 402 -82 927

-9 393 16 200 Endring i leverandørgjeld 16 758 -9 836

-2 324 -10 413 Endring i verdipapirbeholdning -10 413 -2 324

32 982 -20 800 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -14 323 17 277

-32 315 -6 449 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 3 846 -30 677

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 21 738

-1 227 -1 913 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 895 -4 573

802 459 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 2 581 802

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler -3 456 10 011

-425 -1 454 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 17 968 6 240

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

-20 -85 Netto endring langsiktig gjeld 56 -20

54 436 341 Netto endring i kassekreditt -35 519 43 369

54 416 256 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -35 463 43 349

21 676 -7 647 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -13 649 18 912

8 042 29 718 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 01.01. 36 385 17 473

29 718 22 072 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12. 22 736 36 385
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Markedet for pelagiske fiskeslag

Markedet for pelagiske fiskeslag viste i løpet av 2006 en tilbakegang målt i verdi. Lite 
tilgang på lodde og lavere priser både på sild og makrell bidro til at eksportverdiene 
innenfor pelagisk gikk tilbake til tross for at norsk sjømateksport som helhet viste vekst. 
Samlet  eksportverdi for de pelagiske fiskeslag til konsum, endte på 4,9 milliarder kroner, 
ca. 1,3 milliarder ned sammenlignet med 2005. I tillegg til konsumdelen, kommer eksport 
av mel- og olje med ca. 565 mill. kroner. Samlet pelagisk eksport står dermed for ca. 5,5 
milliarder kroner. Andelen for pelagisk utgjør dermed 15% av samlet eksportverdi for 
sjømat i 2006, mot 19 % i 2005. Den pelagiske andelen er følgelig den laveste på lenge, 
forsterket av at eksporten ellers gikk opp i verdi.

Markedet for konsum

Silde-eksporten representerte i 2006 en verdi av drøyt 3,0 
milliarder kroner mot vel 3,6 milliarder året før – en ned-
gang på over 600 millioner kroner. I snitt endte sildeprisen 
(alle produkter sett under ett) på kr. 5,66 mot 6,68 i 2005 
(5,48 i 2004) . Rundsild beløp seg alene til 1,7 milliarder 
kroner, en verdimessig tilbakegang fra året før på 33 %.
Eksportverdien for makrell endte på 1,6 milliarder kroner. I 
2005 lå denne verdien på nesten 2,3 milliarder kroner, en 
nedgang på 30 %. 
De siste årene har som kjent ikke vært lodde-år med 
tanke på fiske i Barentshavet. I 2006 var der heller ikke 

mye annen lodde, slik at eksportverdien for norsk lodde 
sank fra 172 millioner kroner i 2005 til bare 3,3 millioner 
kroner i 2006. For ikke å glemme hva lodde representerte 
sist det var et godt år, minner vi at i 2002 kom konsum-
lodde-eksporten opp i hele 460 millioner kroner. Ned- 
gangen siden 2002 er på mer en 99% og er et godt 
eksempel at det svinger i pelagisk sektor! Økt tilgang 
kombinert med relativt gode priser, medførte i 2006 deri-
mot en vekst for hestmakrell som for øvrig også hadde et 
brukbart år i 2005. Samlet ble det eksportert hestmarkell 
for 143 mill. kroner, mot 124 mill. i 2005. Dette er til og 
med bedre enn i 2002, da eksportverdien av hestmakrell 
kom opp i 132 millioner kroner. 

Japan har gjennom mange år vært det største enkelt-
markedet for pelagiske fiskeslag. De siste årene har en 
måttet legge til tall for Kina, for at Japan skulle opprett-
holde denne posisjonen. I 2006 representerte eksporten til 
Japan 650 mill. kroner, hvilket er en halvering siden 2005. 
Kina importerte pelagisk fisk for 330 mill. kroner – også 
dette nær en halvering fra 2005. Legger en Kina-tallet 
på toppen av tallet for Japan, kan vi regne en eksport 
til Japan på til sammen i underkant av 1 milliard kroner. 
Dermed blir Russland det desidert største enkeltmarkedet. 
I 2006 importerte Russland pelagisk fisk for 1,3 milliarder 
kroner. Etter Russland og Japan er det Ukraina som er 
det største markedet. Ukraina importerte pelagisk fisk for 
630 millioner kroner, altså tett opp mot verdien for Japan. 
Over halvparten av norsk pelagisk eksport gikk til disse fire 
store markedene. 
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Eksportverdien for de pelagiske fiskeslag til 

konsum endte på 4,9 mrd. kroner 

Fra profilundersøkelsen:

”Kunne ikke valgsystemet vært annerledes? Antall 
fiskere burde jo veie tyngre enn antall båter” 

sitat fra fisker
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Nedenfor er gjengitt hovedmarkedene for pelagisk fisk 
sammenlignet med 2005.
 

For frossen sild er Russland det største markedet fulgt av 
Ukraina. Grafen viser fordelingen på de største markedene 
for frossen sild i 2006.
For makrell er også bildet uendret i ”teten”, med Japan 
på toppen av listen. Kina er det nest-største markedet for 
frossen makrell. Som kjent blir mesteparten av makrellen 
som blir importert til Kina, re-eksportert til Japan etter 
bearbeidelse. Nedgangen i Asia skyldes først og fremst 
større egenfangst. Lavere priser i 2006 har vært med på å 
øke etterspørselen i andre markeder, som EU og Russland. 
Grafen viser fordelingen mellom de viktigste markedene.

Lodde-eksporten endte som nevnt på beskjedne 3,3 mill 
kroner der hele produksjon på vel 800 t gikk til Russland. 
Snittprisen ble kr. 4,12 – mot kr. 3,46 året før.

Eksportverdien av hestmakrell endte på 143 mill. kroner i 
2006. 35 % av hestmakrellen gikk til Japan, mens Kinas 
andel utgjorde 32 %. Det tredje viktigste markedet for 
hestmakrell var i 2006 var EU. Snittprisen til Japan lå på 
kr. 6,05. Til Kina lå prisen på kr. 6,12 mens EU betalte kr. 
4,73. 

Markedet for mel og olje

Den norske kronen varierte gjennom året i forhold til 
USD og Euro. Dette virket inn på prisene for mel og olje i 
Norge, som igjen påvirket råstoffprisene. Prisene for mel 
og olje på verdensmarkedet steg kraftig gjennom året, 
både når en måler i norsk og utenlandsk valuta. Pris til 
fisker ble endret fire ganger i 2006. Gjennomsnittspris ved 
utgangen av året var for mel ca. 2 kroner høyere - og for 
olje 50 øre høyere enn ved inngangen av året. 

I flg. Statistisk Sentralbyrå var eksportverdien for mel 277 
mill. kr. (261), og 310 mill. kr. (227) for olje i 2006 . Import-
verdien var 1517 mill. kr. (1029) for mel og 1013 mill. kr. 
(960) for olje. Kvantum eksportert mel var 37.000 t (50.000) 
og 33.000 t (21.000) olje. Importert kvantum var 211.000 
t (202.000) mel og 188.000 t (214.000) olje. Tallene i 
parentes er for 2005.

Eksport av frossen sild 2005/2006
De største markedene volum i tonn
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Eksport av frossen makrell 2005/2006
De største markedene volum i tonn
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De største markedene for pelagisk fisk i 2006
Sammenlignet med 2005 i 1000 NOK
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I arbeidet med å stimulere til økt sjømatforbruk innenlands, 
er fortsatt ungdomsskole-satsingen ”Fisk i 100” det største 
og viktigste enkeltprosjektet Sildelaget deltar i. Styret beslut-
tet i 2006 å forlenge deltakelse i denne satsingen for tre nye 
år. Prosjektet er et samarbeid mellom samtlige fiskesalgslag, 
foruten Eksportutvalget for fisk. Hvert år får mellom 50- og 
60.000 elever på 9. trinnet i ungdomsskolen et undervis-
ningstilbud som gjør at de får arbeide med sjømat i faget 
heimkunnskap, i tillegg til at opplegget også innbyr til 
aktivitet knyttet til fiskerinæringen - tilpasset ut fra de lokale 
forhold. Tilbudet omfatter også opplæring av lærerne som 
underviser. Tiltaket har gitt gode tilbakemeldinger både om 
økt interesse og en mer positiv innstilling til sjømat og fiskeri 
i sin alminnelighet.

Tilstede nasjonalt og internasjonalt
Sildelaget bruker også jevnlig ressurser på annonser som 
avhengig av målgruppe, kan ha ulike budskap. I budskapet 
ligger alt fra fokus på hvilke tjenester laget tilbyr, til fokus 
på pelagisk fisk og helse, miljøprofil eller annet vi ønsker 
fremheve.

Som vanlig de siste årene var det deltakelse på Murmansk-
messen i mars. I tillegg deltok laget sammen med Råfisklaget 
og Norges Fiskarlag med en fellesstand på Sjømatmessen på 
Lillestrøm i februar. Sildelaget deltok også på fiskerimessen 
i Vestlandshallen (Bergen) i april. Den største mønstringen 
var likevel deltakelsen på Nor Fishing (Trondheim) i august, 
hvor Sildelaget også avholdt styremøte i forbindelse med 
messedagene. Som vanlig hadde laget et par representanter 
som besøkte den store sjømatmessen i Brussel. Vi kan i  
tillegg nevne støtte til norsk deltakelse i den danske  
konkurransen ”Årets Sild”. Konkurransen får bred dekning 
i danske media, med godt fokus på sild som produkt. For 
laget er det et mål også å kunne få litt større fokus på sild 
her hjemme i forskjellige former. For øvrig ble det som en 
del av arbeidet med å opparbeide større markeds- 
kunnskap, gjennomført markeds- og studierreiser til  
Kazakhstan sammen med Eksportutvalget for fisk. I løpet av 
året ble det initiert flere prosjekter som arbeider med å frem-
bringe større kunnskap om de største markedene. Samtidig 
holdes det et blikk på hvilke markeder som kan utvikles til 
nye satsningsområder. Tidligere randstater til Sovjet, er blant 
disse.

Tilstede lokalt
Som i tidligere år har laget støttet en rekke sildebord- og  
sjømatarrangementer kysten rundt. For uten å synliggjøre 
laget i lokalmiljøene, er dette også en måte å skape  
samfunnsengasjement og fokus på pelagiske fiskeslag.

Faste innslag der laget også yter støtte, er seminarer og 
konferanser med betydning for vår del av næringen. Når 
det gjelder miljøarbeid, har Sildelaget deltatt i felles arbeid 
innenfor næringen, foruten at det i løpet av året ble gitt 
direkte støtte til miljøarbeid av næringsmessig relevans. 

Foruten disse og mange andre mindre enkeltaktiviteter, 
bidro Sildelaget økonomisk med driftsstøtte første halvår til 
Fiskarkvinnene, samt til diverse årsmøter som arrangeres av 
fylkesfiskerlagene og andre organisasjoner.

Som en del av oppfølgingen fra Representantskapsmøte i 
2005, har styret, som nevnt ovenfor, lagt et grunnlag for å 
fremskaffe større markedskunnskap. Sildelaget har i løpet 
av 2006 satset på denne type arbeid sammen med andre. 
Dette arbeidet vil bli videreført i 2007 sammen med et fokus 
på sunn og trygg sjømat, slik Representantskapet i 2006 
vedtok.

Markedsaktivitet og profilering

Det er en viktig del av Sildelagets strategi å satse på synliggjøring av laget og pelagisk næring. 
De ulike markedsaktiviteter som Norges Sildesalgslag deltar i, har hele tiden dette for øyet og 
har i store trekk fulgt et mønster fra tidligere år.
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Merkevaren Norges Sildesalgslag er under stadig utvikling. 
For å befeste vår posisjon som verdens største og kanskje 
beste markedsplass, er det nødvendig å motta signaler 
fra våre brukere på sjø og land med hensyn til hvordan 
vi utfører jobben vi er satt til, og hvordan tjenester kan 
gjøres annerledes eller bedre.
Til hjelp for dette, gjennomførte laget våren 2006 en 
profilundersøkelse der vi spurte både fiskere og kjøpere 
hvordan de vurderer laget og lagets tjenester. Alt i alt  
konstaterte vi fra lagets side at svarene gav et godt 

skussmål, men undersøkelsen gav også verdifulle tilbake-
meldinger med hensyn til hvordan deler kan gjøres bedre, 
og hva som ansees viktig og mindre viktig for brukergrup-
pene. Dette vil styret og administrasjon bygge videre på i 
sitt arbeid.

Merkevaren - Profilundersøkelse

Det er ikke bare profilering og informasjonsflyt som er viktig for Norges Sildesalgslag. Vi 
er også opptatt av å bygge opp og styrke merkevaren Norges Sildesalgslag, det vil si det 
omdømmet laget har.

Norsk lodde på vei ut i verden
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Fra profilundersøkelsen:

”Sildesalgslaget burde ikke ha monopol.  
Hadde det ikke vært bedre med konkurranse?”

Sitat fra kjøper
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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 gjort hver- 
dagen på få år 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 brukerenes tilgang på e-tjenes-
ter. Dette arbeidet følges opp i løpet av våren 2007. 
En slik omlegging koster både penger, 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 
avhengig vi alle er av fortløpende, oppdatert, pelagisk 
informasjon.

Strenge sikkerhetskrav
Informasjonsmengden som hver dag flyter gjennom 
verdens største markedsplass er enorm. Dette stiller store 
krav til sikkerheten på sidene våre, og den aldri avslut-
tede 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 feil hender. Rutinene rundt sikker-
het og passord, vil bli gjennomgått og skjerpet i løpet av 
våren 2007.

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

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

Sildelaget lanserte nye 

nettsider i 2006
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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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 fastsatt av 
laget med virkning fra 18. juli 2005 og senere (nærmere 
bestemt den 28. oktober 2005) omforent av både fisker 
og kjøpersiden, ble videreførte ved inngangen til 2006. 
Likedan ble minsteprisene på makrell fra høsten 2005 
videreførte inn i 2006.

Minsteprisene på sild stod frem til 30. april. Den 20. april 
ble Norges Sildesalgslag og kjøperorganisasjonen enige 
om å innføre en samfengt minstepris for sild til konsum 
på NOK 2,90 pr. kg, blant annet med tanke på den  
forestående nordsjøsildsesongen. Samfengtprisen ble gjort 
gjeldende fra 1. mai.

Som en del av avtalen var partene enige om at samfengt-
prisen skulle gjelde frem til det ble etablert nye minste-
priser i tilknytning til avtalte minsteprisdrøftinger for sild 
24. august 2006. Partene ble 20. april også enige om å 
avvikle minsteprisdrøftinger for makrell 16.06.06.

Handicapet på Danmark som var NOK 0,10 pr. kg ved 
oppstarten av året ble endret til NOK 0,15 pr. kg med  
virkning fra og med 25. september 2006. 

De tradisjonelle prisdrøftingene for makrell, som i 2006 
altså ble avviklet før sommerferien, resulterte i omforente 
minstepriser. Antallet minstepriskategorier på 13 ble 
videreført fra 2005. De nye prisene ble gjort gjeldende fra 
21. juni 2006 og gjaldt for alle fartøy og redskapsgrupper. 
Prisene skulle i utgangspunktet gjelde frem til høstseson-
gen 2007.

Omsetnings- og markedsproblemer for makrell resulterte 
i at alt makrellfiske stoppet opp med virkning fra 30. 

august. Situasjonen var meget vanskelig og uoversiktlig. I 
forbindelse med prisdrøftinger på sild i Bergen tirsdag 19. 
september ble makrellsituasjonen også drøftet. Diskusjo-
nene resulterte i at laget og kjøperorganisasjonen kom til 
enighet om nye minstepriser 20. september, minstepriser 
som tilnærmelsesvis var en halvering av prisene det ble 
oppnådd enighet om i midten av juni. Følgende vurderin-
ger er inntatt i protokollen fra drøftingene for makrell:

Partene erkjente at det måtte gjøres noen grep under 
den rådende markeds- og omsetningssituasjonen. 
Blant annet ble den japanske sjølfangede makrellen 
trukket frem, en fisk som gjennomgående er større og 
fetere i år sammenlignet med i de foregående årene, 
i tillegg til at den er relativt billig. Sådan er denne 
makrellen en konkurrent til den norske makrellen. 

Partene uttrykte også at det var et felles ønske om at 
en gjør det som er nødvendig for å komme i gang i 
igjen med makrellfisket, sett både fra industriens og 
fiskernes ståsted. Hensynet til å sikre seg mest mulig 
stor makrell ble blant annet trukket frem i denne 
sammenheng. Hensynet til de mindre fiskefartøyene, 
som kan få problemer med å fiske kvotene sine om 
fisket ennå lar vente på seg, ble også understreket.

Partene var enige om at en ikke kunne prøve seg frem 
i nåværende situasjon, men måtte gjøre et tilstrekkelig 
grep i en omgang. Konkurransen i auksjonen vil deret-
ter ta fisken til korrekt markedspris dersom minste- 
prisene viser seg å være for lave.

De nye minsteprisene trådte i kraft fra 24. september. 
Omsetningen i den første perioden gav kun priser ned 
mot minsteprisene. De nye og relativt sett lave minste- 
prisene resulterte også i at nye markeder meldte interesse 
for makrell. Konkurranse om makrellråstoffet, blant annet 
som følge av at utenlandske kjøpere meldte interesse 
for makrell og det forhold at russiske makrellimportører 
begynte å kjøpe makrell, bidrog til at prisene i auksjonen 
begynte å bevege seg oppover, og at det etter hvert ble 
kraftige hopp i auksjonsprisene. Sistnevnte var sannsyn-
ligvis et resultat av at mange kjøpte på ren spekulasjon. 
Det synes som om det ikke var markedsmessig grunnlag 
for disse prisene, noe også mange av kjøperne uttrykte 
overfor oss. Til sist var auksjonsprisene tilnærmelsesvis  
fordoblet. Dette resulterte i sterke reaksjoner på kjøper- 
og fiskersiden. Ikke minst blant de fartøyene som dro i 

Salgsutvalgene

gang fiskeriet etter stoppen følte seg lite tilfreds. Også 
kjøpere var misfornøyde med situasjonen.   

Kjøperorganisasjonen og Norges Sildesalgslag møttes til 
minsteprisdrøftelser for sild i Sirevåg 23. og 24. august. 
Forhandlingene ble sluttført i Bergen 19. september og 
nye minstepriser ble avtalt med virkning fra og med  
mandag 25. september.

Med bakgrunn i et brev fra russiske veterinærmyndigheter 
til norske myndigheter datert 7. september 2006, ble det 
sådd stor usikkerhet omkring den videre eksporten av 
fryst fisk til Russland, herunder sild og makrell. I verste fall 
kunne eksporten på Russland stoppe helt opp fra 1. okto-
ber. Dette ble imidlertid avverget blant annet som følge av 
at en fra norsk side skulle ta i bruk nye attestformularer, 
formularer som sikres bedre mot forfalskning, innen 15. 
oktober.

Med hensyn til det russiske markedet for fisk og fiske-
produkter fremover, synes det som om kravene til import 
økes. Blant annet blir det vanligere at eksportører må 
være godkjente av russiske veterinærmyndig- 
heter, samtidig som det går i retning av en strukturering 
på importørsiden i retning av færre og færre aktører. 
Utfordringer på det russiske markedet må vi derfor være 
forberedt på fremover.    

I juni 2005 ble det inngått en avtale mellom Fiskeri- og 
Kystdepartementet, FHL, Norges Fiskarlag og salgslagene 
om retningslinjer for langsiktige leveringsavtaler (prøve-
ordning). Sommeren 2005 ble ordningen innført. Blant 
annet skal leveringsavtaler inngås for minimum to  
måneder og videre er avtalte priser bindende i avtale- 
perioden. 

Leveringsavtaler er blitt inngått på makrell, NVG-sild og 
nordsjøsild for konsumlevering. I tillegg er det inngått 
kontrakter på mel-/olje leveranser, i hovedsak for kolmule. 
Tendensen fra oppstaren og frem til 31. desember 2006 er 
at antall kontrakter og levert kvantum relatert til konsum-
levering har gått tilbake sammenlignet med 2005. Dette 
gjelder imidlertid ikke for makrell og utenlandske fartøyer. 
Kontrakter for levering til mel-/olje (kolmule) har derimot 
økt betydelig i 2006 sammenlignet med 2005. Dette  
skyldes i all hovedsak at langsiktige leveringsavtaler ikke 
var på plass i hovedsesongen for kolmulefisket i 2005.

Den 22. desember 2006 meddelte kjøperorganisasjonen 
Norges Sildesalgslag at avtalen om en prøveordning for 
langsiktige leveringsavtaler for omsetning av pelagisk 
fisk til konsum er sagt opp. Bakgrunnen var at organisa-
sjonen fant det problematisk å opprettholde ordningen i 
forhold til leveranser fra utenlandske fartøyer. Som følge 
av nevnte avtaler vil den gamle ordningen for inngåelse 
av langsiktige leveringsavtaler til konsumanvendelse bli 
gjeninnført med virkning fra 1. januar 2007. Langsiktige 
leverings-avtaler for mel-/olje leveranser består fortsatt, og 
ventes å gå ut prøveperioden. 

Prøveordningen ventes å bli evaluert i løpet av første 
halvår 2007. 

I 2006 ble det ikke iverksatt utseilings- eller turkvote- 
regulering i fisket etter NVG-sild.  Det ble imidlertid 
innført minimums utbudsområder avhengig av fang-
stens størrelse i perioden fra 24. oktober og frem til 30. 
november. Dette for å få råstoff ut av pressområdene i 
Nord-Norge. 

Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne 
midler fra 2004 og 2005. 

I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget vedtak 
om retningslinjer for disponering av midler avsatt til føring 
av 1) låssatt sild til konsum- og mel-/oljeanvendelse og 
2) låssatt makrell/hestmakrell og krokfanget makrell til 
produksjonsanvendelse i 2006.

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

Salgsutvalget for konsumråstoff avviklet totalt 10 møter 
i 2006 (11 møter i 2005), hvorav 4 ordinære møter og 6 
telefonmøter. Totalt ble det behandlet 51 saker i løpet av 
året (64 saker i 2005). 

Salgsutvalget for hermetikkråstoff 

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

Som i 2005 kom Norges Sildesalgslag og King Oscar også 
i 2006 til enighet om kvantum og minstepris for brisling til 
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hermetikkanvendelse. Minsteprisen ble satt opp fra NOK 
4,86 pr. kg i 2005 til NOK 5,00 pr. kg i 2006. 
Utvalget la ellers retningslinjer for gjennomføring av 
sesongen ved fastsettelse av omsetningsbestemmelser og 
reguleringer og disponering av støttemidler over Fiskri- 
avtalen.

Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet 11 møter i 
2005 (8 møter i 2005), hvorav to ordinære møter og ni 
telefonmøter. Totalt ble det behandlet 42 saker i løpet av 
året (33 saker i 2005). 

Salgsutvalget for mel, olje og fôr - råstoff

Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for 
2006 ble sluttført i løpet av desember 2005, og avtalen 
ble underskrevet i januar 2006.

Kalkylen i prisavtalen var også i 2006 basert på at fisker-
siden skal være garantert 60 % av de antatte salgsinn- 
tektene fra mel og olje, i form av minstepris på råstoffet. 

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 for mel og olje på 
verdensmarkedet steg utover året. Årsakene til dette var 
særlig den økte etterspørselen i Kina. Valutasvingninger 
gjennom året ga også utslag i prisene. Minstepris- 
reguleringene ble økt 6. mars, 3. april, 5. juni og  
7. august. Vi vil minne om at svært mange av fangstene 
blir solgt på auksjonen til priser over minstepris. 

Ordinær kolmule og nordsjøkolmule ble i slutten av 
februar slått sammen til ett fiskesalg i minstepris- 
tabellen, med likt basis fett- og tørrstoff og felles minste-
pris. Kolmulesesongen forløp stort sett greit, med til dels 
høye priser og mindre venting enn tidligere år.

Heller ikke under drøftingene om prisavtale for 2006  
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. Etter at det ble gitt 
anledning til å inngå leveringsavtaler er problemstillingen 
heller ikke så aktuell. 

Fabrikksiden mente at bare de norske fabrikkene burde 
få inngå leveringsavtaler. Dette ble avvist fra fiskersiden 
som mente dette ville være en klar og lovstridig forskjells-
behandling mellom norske og utenlandske fabrikker.

Det var en del uro rundt at noen fartøy tegnet leverings-
avtaler kun på siste tur, i noen tilfeller etter de var gått 
fra kai. Dette var i strid med regelverket på grunn av 
manglende langsiktighet, men vanskelig å kontrollere 
når Sildelaget ikke har tilgang til sporing av fartøyene. 
Det oppstod tidlig på året et tilfelle der en fabrikk hadde 
inngått leveringsavtale med flere fartøy enn det de klarte 
å losse og ta hånd om fortløpende. Fabrikken søkte om 
å få losse båtene ved andre fabrikker enn det som var 
avtalt i kontrakten. NSS anså at dette ville være brudd på 
leveringsavtalen og avslo søknaden. Fabrikken fikk velge 
hvilke fartøyene de valgte å fristille fra kontrakten. Disse 
fartøyene ble tatt ut på ordinær auksjon og kunne ikke 
levere på kontrakt i den delen av kontraktsperioden som 
gjenstod.  

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

Det ble i 2006 gitt føringstilskudd for føring av låssatt sild 
både til konsum og mel/oljeanvendelse, dette har tidligere 
bare blitt gitt til konsumanvendelse. I tillegg ble det inn-
ført ekstraordinært føringstilskudd for ordinære mel- og 
oljefangster i en periode om høsten, for å avhjelpe en 
særlig vanskelig lossesituasjon rund Bodø. Dette ble gjort 
for å avhjelpe i en ekstraordinær situasjon med svært lang 
ventetid for å få losset.

Det var gjennom året en del klagesaker. Svært mange 
av dem gjaldt tørrstoffreguleringen for kolmule. Det ble 
diskutert å kutte både fett- og tørrstoff reguleringen fra 
2007. 

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. 

Salgsutvalget vedtok gjennom året å støtte et prosjekt 
angående fôring av laks med renset marin olje og mel. 
Dette prosjektet ble skrinlagt på grunn av samarbeids- 
problemer mellom de partene som skulle utføre dette. 
Isteden valgte utvalget, sammen med Styrets arbeids-
utvalg, å støtte Fiskeriforsknings del i prosjektet ”Isolering 

av nye aktive biologiske aktive komponenter fra marint 
råstoff”, et samarbeidsprosjekt med bl.a. Helse Bergen. 
Utvalget ser det som viktig å få satt fokus på hvor sunn og 
nyttig den pelagiske fisken er.

Salgsutvalget konstaterer at prisene i auksjonen i perioder 
var mye høyere enn minstepris, og samlet auksjonstillegg 
i løpet av året kom opp i 204 mill. kroner (50) til norske 
fiskere og knappe 11 mill. (0,9) kr. til utenlandske fiskere 
(2005-tallene i parentes). De fiskerne som leverte til 
utenlandske fabrikker fikk i 2006 et auksjonstillegg på 38 
mill. kr. (26). Samtidig har vi sett at fabrikkene i mindre 
grad enn året før brukte minstepris i råstoffrike perioder. 
Dette skyldes nok den økte konkurransen om råstoffet og 
tanken på langsiktige forhold til fiskerne. Det fiskeslaget 
med det største auksjonstillegget pr. kg var nordsjøsild.

Det ble også gjort oppmerksom på at bifangst over 10 % 
skal meldes inn som eget fiskesalg. Ved avtalefangster får 
alle fiskeslag lik pris til hovedfiskesalget. 

Salgsutvalget for mel, olje og fôr avviklet 7 møter i 2006, 
hvorav 6 telefonmøter og 1 ordinært møter i Bergen. 

Auksjonstillegg for mel og olje kom i løpet 

av 2006 opp i 204 mill. kroner for norske 

fiskere og knappe 11 mill.for utenlandske 
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Omsetningen

Lagets samlede omsetning i 2006 ble på NOK 4,82  
milliarder, mot NOK 5,79 milliarder i 2005. 

Omsatt kvantum og verdi gjennom Norges Sildesalgslag i  

femårsperioden 2002-2006 

År 2002 2003 2004 2005 2006

Kvantum  

(i 1000 tonn) 
2.435 2.162 1.999 1.784 1.645 

Verdi  

( NOK milliarder)
6,34 4,31 5,04 5,79 4,82

Konsumsektoren 

Verdien av lagets omsetning til konsum var i 2006 på 
NOK 3,83 milliarder, mot NOK 5,21 milliarder i 2005. Med 
andre ord en reduksjon på NOK 1,38 milliarder. Omsatt 
kvantum gikk ned med 122.000 t, fra 1.005.000 t i 2005 
til 883.000 t i 2006.

Omsatt kvantum og -verdi til konsum i  

femårsperioden 2002 – 2006:

År 2002 2003 2004 2005 2006

Kvantum  

(i 1000 tonn) 
1.085 912 871 1.005 883 

Verdi  

( NOK milliarder)
5,01 3,22 4,11 5,21 3,83

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til 
konsum ned med NOK 1,34 milliarder, fra NOK 4,68 mil-
liarder i 2005 til NOK 3,34 milliarder i 2006. En reduksjon 
tilsvarende 29 %. Omsatt kvantum gikk ned med 14 %, 
fra 947.000 t i 2005 til 814.000 t i 2006. Reduksjonen 
av omsetningsverdien skyldes lavere priser på NVG-sild 
og makrell i 2006 sammenlignet med 2005 i tillegg til 
reduserte kvantum av NVG-sild, nordsjøsild og lodde Jan-
Mayen. 

For NVG-sild gikk gjennomsnittsprisen for norske fartøyers 
leveranser ned med 20 %, fra NOK 4,21 pr. kg i 2005 til 
NOK 3,37 pr. kg i 2006. Leveransene til konsum gikk ned 

med 39.000 t sammenlignet med 2005. Samlet resul-
terte dette i en verdireduksjon for NVG-sild på NOK 614 
millioner, fra NOK 2.435 milliarder i 2005 til NOK 1.821 
milliarder i 2006. Norsk disponibel NVG-sild kvote var i 
2006 på 564.200 t mot 578.500 t i 2005.

For sild sør for 62°N (nordsjøsild) gikk omsetningsverdien 
ned med NOK 100 millioner, fra NOK 454 millioner i 2005 
til NOK 354 millioner i 2006. Årsaken til reduksjonen er 
redusert volum. Leveransene til konsum gikk ned med 
42.000 t til 117.000 t i 2006.  Gjennomsnittsprisen økte 
derimot fra NOK 2,86 pr. kg i 2005 til NOK 3,03 pr. kg i 
2006. 

For makrell gikk omsetningsverdien ned med NOK 547 
millioner, fra NOK 1.579 milliarder i 2005 til NOK 1.031 
milliarder i 2006. Årsaken til reduksjonen er prisnedgang 
med 36 % fra NOK 13,19 pr. kg i 2005 til NOK 8,50 pr. 
kg i 2006. Norsk disponibel kvote gikk ned fra 114.437 t i 
2005 til 116.245 t i 2006.

Mens det i 2005 ble levert 24.800 t hestmakrell til 
konsum ble kvantumet i 2006 26.400 t. Med økt volum 
gikk omsetningsverdien av hestmakrellfisket opp fra totalt 
NOK 112 millioner i 2005 til NOK 116 millioner i 2006. 
Dette til tross for at gjennomsnittsprisen for hestmakrell 
gikk ned, var NOK 4,52 pr. kg i 2005 til NOK 4,33 pr. kg 
i 2006. 

Som i 2005 ble det heller ikke i 2006 åpnet for loddefiske 
i Barentshavet. 

Loddefisket i havområdene ved Island, Grønland og Jan 
Mayen ble en skuffelse. Mens det totalt ble det levert 
48.800 t til konsum til en verdi av NOK 78 millioner i 2005 
endte 2006 med 1.400 t til en verdi av NOK 3,6 millioner. 

Verdien av kystbrisling gikk ned fra NOK 9,4 millioner i 
2005 til NOK 8,1 millioner i 2006. Hovedårsaken til ned-
gangen var redusert kvantum fra 2.000 t i 2005 til 1.600 
t i 2006. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsum- 
landingene ned med NOK 38 millioner fra NOK 533 
millioner i 2005 til NOK 495 millioner i 2006. Leveransene 
gikk opp fra 58.000 t til 69.000 t. Kvantumsøkningen 
skyldes i hovedsak økte leveranser av NVG-sild, fra 100 t i 
2005 til 22.800 t i 2006. Leveransene av makrell og nord-
sjøsild gikk ned fra 2005 til 2006. Utenlandske fartøyer 

oppnådde en gjennomsnittspris på makrell i 2006 på NOK 
10,15 pr. kg mot NOK 11,15 pr. kg i 2005.
Verdien av de utenlandske landingene utgjorde totalt  
12,9 % av lagets omsetningsverdi til konsum i 2006, mot 
10,2 % i 2005. 

Omsatt kvantum og -verdi av utenlandske  

fartøyers landinger av makrell til konsum i  

femårsperioden 2002 – 2006:

År 2002 2003 2004 2005 2006

Kvantum  

(i 1000 tonn) 
128 84 82 45 39

Verdi  

( NOK milliarder)
0,89 0,52 0,59 0,50 0,40

Mel- og oljesektoren

Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2006 NOK 
991 millioner mot NOK 575 millioner i 2005. Med 
andre ord en økning på NOK 416 millioner, eller 72 %. 
Økningen skyldes økte priser i 2006 sammenlignet med 
2005. Omsatt kvantum gikk ned fra 780.000 t i 2005 til 
762.000 t i 2006.

Av totalomsetningen til NSS i 2006 stod mel- og olje- 
sektoren for 21 % av omsatt verdi (10 % i 2005) og 46 % 
av omsatt kvantum (44 % i 2005).

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere gikk 
opp med NOK 380 mill, fra NOK 570 millioner i 2005 
til NOK 950 millioner i 2006. Levert kvantum fra norske 
fiskere gikk ned med 40.000 t, fra 774.000 t i 2005 til 
734.000 t i 2006. Hovedårsaken til kvantumsnedgangen 
er reduserte leveranser av kolmule. 

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje i  

syvårsperioden 2000 – 2006

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kvantum  

(i 1000 tonn)
1.241 1.238 1.349 1.250 1.128 780 762

Verdi  

(NOK mill.)
736 899 1.326 1.090 933 575 991

Gj. snittspris 

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

Norske fiskere leverte totalt 622.000 t til norske anlegg 
og 112.000 t til utenlandske anlegg i 2006. I 2005 ble 
det levert 572.000 t til norske anlegg og 202.000 t til 
utlandet. Verdien av norske fartøyers mel/olje landinger 
i Norge gikk opp med NOK 388 millioner sammenlignet 
med 2005, mens tilsvarende landinger i utlandet til mel/
olje gikk ned med NOK 8 millioner. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av mel/olje landinger 
i Norge opp med NOK 34 millioner, fra NOK 5 millioner 
i 2005 til NOK 39 millioner i 2006. Leveransene gikk 
opp med 23.000 t, fra 5.000 t i 2005 til 28.000 t i 2006. 
Verdien av de utenlandske landingene til mel/olje utgjorde 
3,9 % av lagets omsetningsverdi til mel/olje i 2006, mot 
0,8 % i 2005. 

Omsatt kvantum og verdi til mel og olje for utenlandske fartøyer 

i femårsperioden 2000 – 2006:

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kvantum  

(i 1000 t) 
119 83 149 130 61 5 28

Verdi  

(NOK mill
83 63 151 110 52 5 39
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Presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire 
hovedpunkter; regulering, fisket, utenlandske fartøy og 
omsetning. For de største fiskeslagene inneholder presen-
tasjonen 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 til tallene i omsetningen 2006.    

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 2005. Kvoter er oppgitt i tonn. 

NVG-SILD 

Rammeverket for den internasjonale forvaltningen av 
fisket etter NVG-sild er nedfelt i en fempart-avtale mellom 
Norge, Russland, Færøyene, Island og EU og gjennom den 
nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC). Som i 2005 
lykkes heller ikke partene å nå frem til en omforent avtale 
for NVG-sild for 2006. Norge inngikk imidlertid bilaterale 
avtaler med EU og Russland. Tilsvarende inngikk Island 
og Færøyene en bilateral avtale. Forskeranbefalingen for 
2006 var på 732.000 t. Norges kvote for 2006 ble satt til 
564.200 t (65 % med utgangspunkt i en TAC på 868.000 
t). I 2005 var kvoteanbefalingen fra forskerne på 890.000 
t NVG-sild

Norske kvoter av NVG-sild i perioden 2002 – 2006:

År 2002 2003 2004 2005 2006

Norsk 

kvote 484.500 433.100 470.250 578.500 564.200

Regulering

Norsk kvote av NVG-sild fordelt på fartøygrupper i 2006 
(2005):

Ringnot 290.844 t (301.301 t)

Trål 57.400 t ( 59.572 t)

Kyst 212.206 t (216.877 t)

Sum 560.450 t (577.750 t)

Av norsk disponibel kvote for 2006 på 564.200 t ble det 
for første gang avsatt et kvantum til forskning-/undervis-
ning, totalt 3.000 t. I tillegg ble det som i 2005 avsatt 750 
t til agn.  

Ringnot
Ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter. Faktoren ble satt 
til 6,85 den 18. januar og ble stående ut året.

Trål 
Trålerne ble regulert med fartøykvoter. Faktoren ble fast-
satt til 4,94 den 27. januar. Den 9. desember ble den økt 
til 5,44 som ble stående ut året. 

Kyst
Ordningen med fartøykvoter ble videreført i 2006. Kvote-
enheten 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 det utvidet til 42 t.

I forbindelse med at gruppens fiske ble stoppet søndag 10. 
desember, ble kvoteenheten satt tilbake til 37 t. Fartøyer i 
gruppen fikk sådan anledning til å fortsette fisket innenfor 

”opprinnelig” kvoteenhet på 37 t.

Også i 2006 ble det avsatt 2.000 t til fartøy uten deltager-
adgang som fisker sild kun med landnot eller garn. Fartøy 
uten deltageradgang som fisket med landnot/garn kunne 
også fortsette fisket etter stoppen 10. desember.

Den 23. oktober 2006 ble den særskilte turkvoteregulerin-
gen for kystfartøygruppen på maksimum 150 t opphevet 
av Fiskeri- og kystdepartementet. 

De enkelte fiskeslag

Med virkning fra 22. november ble det forbudt å fiske 
med trål, samt forbudt for kystnotfartøy over 21,35 meter 
å fiske i Vestfjorden, og innenforliggende fjordsysteme 
innenfor en nærmere definert linje. Syv dager senere ble 
reguleringen noe liberalisert ved at også kystnotfartøyer 
over 21,35 meter, som i løpet av 2005 eller 2006 ikke 
hadde innmeldt større enkeltfangster enn 100 t, fikk 
adgang til å fiske innenfor grenselinjen.   

Fisket

Ringnot
Fisket foregikk i første del av vintersesongen i hovedsak 
fra Lødingen og innover i Ofoten. I tillegg var det også 
fangsting utenfor Vesterålen/Lofoten. Fra måneds- 
skiftet januar/februar foregikk fisket sørover kysten, mens 
silden var underveis til Møre. Vinterfisket fortsatte frem til 
månedsskiftet februar/mars, i hovedsak i områdene  
mellom 62°N og Grip/Smøla.

Høstsesongen kom i gang i siste del av september på 
utradisjonelle felt opptil 200 n.mil utenfor Vesterålen.  
Fisket pågikk uten opphold med varierende ukefangster 
frem til det ebbet ut like før jul.

I 2006 fisket norske fartøyer 86.000 t i Vestfjorden, mens 
482.000 t ble fisket i andre områder. Tilsvarende tall for 
2005 viste 359.000 t i Vestfjorden og 224.000 t i andre 
områder. Endringen i utbredelses-/overvintringsområdene 
for NVG-sild som var registrert i 2004-2005, ble ytter- 
ligere forsterket i 2006, hvor hovedtyngden av silda sto 
utafor Vesterålen/Lofoten. Dette samsvarer også med det 
forskerne har observert. 

Totalt fisket ringnot 291.800 t. 

Trål 
Vinterfisket foregikk i januar og februar, mens høstfisket 
kom i gang i november. De siste fangstene ble unnagjort 
nærmere jul. Fisket foregikk både på de tradisjonelle 
feltene og vest av Vesterålen. 

Totalt fisket trål 58.100 t.

Kyst
Vinterfisket kom i gang på tradisjonelt vis i Indre Vestfjor-
den, men også utenfor Lofoten var kystflåten i fiske.  

I begynnelsen av februar fortsatte fisket sørover til fiske-
feltene 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 som mel/olje-fiske på Nordlands-
kysten. I oktober kom også kystflåten i fiske til konsum 
utafor Vesterålen. Mot slutten av sesongen ble det også 
fisket en del i Ofoten.

Låssettingsfisket etter sild gikk ytterligere tilbake i 2006 
sammenlignet med 2005, ikke minst grunnet dårlig 
tilgjengelighet av sild for låssetting. Fisket, som i hovedsak 
foregår om høsten, resulterte i totalt 7.100 t (hvorav 4000 
t til mel/olje) mot 15.800 t i 2005. Landnotfartøy fisket 
900 t i 2006 mot 3.300 t i 2005.  

Totalt fisket kyst 215.600 t.

Utenlandske fartøy

Med bakgrunn i at Norge inngikk en bilateral avtale 
om nvg-sild med EU for 2006 gikk landingene vesentlig 
opp i 2006 sammenlignet med 2005. Mens det kun ble 
registrert 1.200 t i 2005 ble det omsatt 22.800 t i 2006, 
hvorav 22.300 t ble landet i Norge. Leveransene i 2006 
gikk til konsum anvendelse. I gjennomsnitt ble det opp-
nådd NOK 3,46 pr. kg ved levering i Norge. 

Verdien av utenlandske fartøyers omsetning gjennom 
NSSL i 2006 utgjorde NOK 76 millioner mot NOK 2 mil-
lioner i 2005. 

Omsetning

Vinteren 2006 ble det fisket 204.000 t til konsum av 
norske fiskere, hvorav vel 60 % ble fisket i februar. Mye 
av den silden som ble fisket utover i februar var av dårlig 
kvalitet og ble derfor et problem for kjøperne. Kjøperne 
fikk problemer med å selge den til regningssvarende 
priser og mange kjøpere tapte derfor penger. Fiskerne fikk 
imidlertid i all hovedsak solgt silden til konsum til relativt 
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brukbare priser. Problemene viste seg først etter at vinter-
fisket ble avsluttet i slutten av februar. 

Da høstfisket kom i gang i slutten av september (som 
i 2005) gjenstod det ca. 360.000 t av norsk disponibel 
kvote, et restkvantum som var 10.000 t lavere enn på 
tilsvarende tidspunkt året før. Usikkerhet om det viktige 
russiske markedet gjorde at det ved inngangen til seson-
gen hersket stor uro. Men da en avtale kom på plass om 
de nærmere rammevilkårene for eksport av fryst fisk på 
Russland løsnet det. 

Sesongen startet positivt med blant annet en god del 
innslag av stor sild i fangstene. Fra og med uke 39  
(25.09 - 01.10) og til og med uke 49 (04.12 - 10.12) 
varierte ukefangstene mellom 20.000 t og 65.000 t på det 
meste i uke 42 (16.10 - 22.10). I kjølvannet av toppuken 
ble det med virkning fra 24. oktober innført regulerin-
ger i fisket på grunn av avtaksproblemer til konsum, se 
avsnittet om Salgsutvalget for konsumråstoff. Totalt sett 
fungerte imidlertid avtaket godt. I motsetning til i 2005 
da det ble store forskjeller i oppnådde priser mellom de 
som fisket tidlig på høsten og de som fisket senere, holdt 
prisene seg mer stabilt høsten 2006. Større fisk ble imid-
lertid betalt vesentlig bedre enn den mindre fisken. Større 
innslag av mindre fisk i fangstene i desember resulterte 
sådan i at prisene falt noe tilbake i årets siste måned. 

Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde NOK 4,18 
pr. kg til konsum andre halvår 2005, oppnådde de første 
halvår 2006 NOK 3,56 pr. kg. Andre halvår 2006 ble gjen-
nomsnittsprisen NOK 3,25 pr. kg. Gjennomsnittsprisen for 
konsumsild for hele 2005 ble NOK 3,37 pr. kg mot NOK 
4,21 pr. kg i 2005. Dette tilsvarer en prisreduksjon på 20 %. 

I 2006 omsatte norske fiskere 28.800 t NVG-sild til mel/
olje anvendelse til en gjennomsnittspris på NOK 1,98 pr. 
kg. Tilsvarende tall i 2005 var 2.800 t til en gjennomsnitts-
pris på NOK 1,19 pr. kg. 

I 2006 gikk 94,9 % av leveransene fra norske fiskere til 
konsum mot 99,5 % i 2005. 

Norske fartøyers landinger i utlandet gikk opp fra 200 t 
i 2005 til 19.800 t i 2006. Dette blant annet fordi norske 
fartøyer i 2006 kunne lande NVG-sild i EU-land som følge 
av at forbudet mot landinger av NVG-sild fra EU fartøyer i 
Norge ble opphevet.

Til opplysning ble det fisket 500 t av kystfartøy i tilknyt-
ning til såkalt ”skolefiske” og 2.000 t til forskningsformål 
i 2006. Agnkvoten på 750 t ble oppfisket. 

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – NVG-sild:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 595.600 (586.100)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 1.959,3  (2.444,1)

For 2006 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 4.200 t 
avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 5,1 millioner.  
Tilsvarende inkluderer 2005-tallene 3.700 t avskjær til 
mel/olje til en verdi av NOK 3,0 millioner.

Omsatt kvantum NVG-sild i 2006 fordelt på grupper, anvendelse og periode (i tonn):

1.1.-30.4 1.5.-31.12 Hele året

Mel/

olje

Konsum Sjøl-

prod

Sum Mel/olje Konsum Sjøl-

prod

Sum Mel/olje Konsum Sjølprod Sum

Kyst        300 62.000 100 62.400 18.000 95.800 -  113.800 18.300 157.700 100 176.200

Kyst 70 - 90     - 18.500 - 18.500 300 20.800 - 21.100 300 39.300 - 39.600

Trål        0 41.700 - 41.700 4.700 11.700 - 16.400 4.700 53.400 - 58.100

Ringnot       0 78.800 1.900 80.700 5.200 198.900 7.500 211.500 5.200 277.700 9.300 292.200

Diverse       - 800 - 800 400 1.300 - 1.700 400 2.200 - 2.500

Utenl. Fartøy - 21.700 200 21.900 0 - 900 900 0 21.700 1.100 22.800

Totalt 300 223.500 2.200 226.000 28.500 328.500 8.400 365.400 28.800 552.000 10.600 591.400

NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak. 
Forvaltningen av nordsjøsild foregår innenfor det bi- 
laterale fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU. For 2006 
ble det oppnådd enighet om å begrense fisket i Nordsjøen 
til 454.751 t og i Skagerrak til 81.600 t. Dette innebar en 
reduksjon av kvoten med 80.249 t i Nordsjøen, mens  
kvoten i Skagerrak ble redusert med 14.400 t sammen- 
lignet med 2005.

Norske kvoter av nordsjøsild i perioden 2002 – 2006 (i tonn):

År 2002 2003 2004 2005 2006

Norsk 

kvote
85.470 125.060 140.960 166.152 140.798

Regulering

Norsk kvote av nordsjøsild fordelt på fartøygrupper i 2006 
(2005):

Ringnot 112.497 t (132.755 t)

SUK  7.181 t (   8.474 t)

Trål 9.856 t ( 11.631 t)

Kyst 11.264 t ( 13.292 t)

Sum 140.798 t (166.152 t)

Norges disponible kvote av nordsjøsild i 2006 fordelte seg slik på 

fartøygrupper og områder:

Nordsjøen Skagerrak* Sum

Ringnot 105.087 7.410 112.497

SUK 6.708 473 7.181

Trål 9.856 - 9.856

Kyst 8.264 3.000 11 264

Total 129.915  10.883 140.798

*Av gruppe-/totalkvoten i Skagerrak kunne inntil halvparten, eller  

5.442 t, fiskes i Nordsjøen i 2006.

Ringnot
Ringnot var regulert med fartøykvoter. Faktoren ble satt 1. 
mars til 2,55 i Nordsjøen og til 0,1 i Skagerrak. Faktoren 
for Nordsjøen ble økt til 2,75 fredag 14. desember.

Da gruppens kvote var beregnet oppfisket ble fisket  
stoppet mandag 18. desember.  

SUK
SUK var regulert med fartøykvoter. Faktoren ble satt 1. 
mars til 1,65 i Nordsjøen og til 0,1 i Skagerrak. Faktoren 
for Nordsjøen ble økt til 2,0 den 14. desember. 

Trål
I utgangspunktet er trålkvoten ment å dekke eventuelle 
bifangster av sild i industritrålfisket i Nordsjøen. Som følge 
av svikt i industritrålfisket skulle halve kvoten kunne tas i 
et direkte fiske fra 1. januar. Den 1. mars ble faktoren satt 
til 0,8. Faktoren ble økt til 1,5 den 5. desember. 

Kyst
Gruppen ble som i 2005 regulert med fartøykvoter. 
Fartøykvotene var differensierte i henhold til fartøyets 
lengde. Kvoteenheten ble ved oppstarten av året satt til 
11 t. Den 30. juni ble kvoteenheten økt til 13 t. Opprinne-
lig kvoteenhet på 11 t, var garantert og kunne fiskes ved 
en eventuell stopp i gruppens fiske. Den 14. november ble 
fisket stoppet.
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Fisket

Ringnot
Utenom litt fiske i januar kom ringnot også i 2006 i gang 
med hovedsesongen i midten av mai i tilknytning til 
matjessild oppstarten. Fisket nådde en topp i juni måned. 
I månedene september - november ble det fisket lite, før 
gruppen avsluttet året med å fiske opp kvoten i desember. 

Bifangster av makrell i nordsjøsildfisket representerte en 
utfordring i begynnelsen av hovedsesongen, blant annet 
var store områder av Nordsjøen dekket med småmakrell i 
en periode, men problemet avtok relativt fort slik at fisket 
kunne pågå uten nevneverdig innblanding utover i seson-
gen. For øvrig representerer økte forekomster av makrell i 
Nordsjøen en positiv utvikling.  

Totalt fisket ringnot 114.400 t. Av dette kvantumet ble 
102.700 t levert til konsum tilsvarende en konsumandel på 
89,8 % mot 98,7 % i 2005. 

SUK
Fartøyene deltok i hovedsak i fisket i hovedsesongen. 
Totalt fisket SUK 6.400 t, hvorav 4.200 t ble levert til 
konsum. 

Trål
Det direkte fisket pågikk i februar/mars og i desember. De 
fleste fangstene ble tatt i desember. 

Totalt fisket trål 10.600 t nordsjøsild hvorav 6.000 til 
konsum. Totaltallet inkluderer også bifangster av sild i 
industritrålfisket i Nordsjøen 

Kyst
Totalt ble det omsatt 9.900 t av fartøy i kystgruppen i 
2006. Av dette gikk 3.900 t til konsum og 6.000 t til opp-
maling. I 2005 gikk i all hovedsak leveringene til konsum. 
I følge Skagerakfisk S/L omsatte de 1.300 t sild fra fartøy i 
kystfartøygruppen i 2006. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøyer landet totalt 6.700 t nordsjøsild i 
Norge i 2006. Det er en nedgang på 3.800 t sammen- 
lignet med 2005. Av kvantumet på 6.700 t gikk 6.500 t 
til konsum og 200 t til mel/olje. 10.400 t gikk til konsum 

i 2005. I all hovedsak var det skotske fartøyer som landet 
nordsjøsild i Norge i 2006. Ingen fangster ble omsatt for 
levering i utlandet. Totalt omsatt kvantum ble da 6.700 t 
i 2006. 

Verdien av utenlandske fartøyers omsetning av nordsjøsild 
gjennom Norges Sildesalgslag i 2006 utgjorde NOK 19 
mill, mot NOK 26 mill. i 2005.

Omsetning

Totalt er det registrert sluttseddelført 20.300 t sild fra 
norske fartøyer til matjes i 2006 mot 18.500 t i 2005. I  
tillegg er det levert sild til matjes, både i Norge og 
Danmark, som ikke er nærmere spesifisert på slutt- 
seddelen. Ved matjes-auksjonen i Egersund ble det totalt 
solgt 10.200 t i 2006, et kvantum som er identisk til  
kvantumet i 2005. 

Ordningen med et eget betjent kontor i Egersund for 
lagets matjesauksjon, som ble utprøvd første gang i 2003, 
ble videreført i 2006. Jevnt over er det positive tilbakemel-
dinger på dette tiltaket. 

Med bakgrunn i noen konkrete saker vil Norges Sildesalgs-
lag understreke betydningen av at det gis korrekte opplys-
ninger blant annet om kvantum ved føring av fangstdag-
bok og ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag.

Omsetningen av nordsjøsild fungerte jevnt over godt i 
2006. Utenlandske konsumkjøpere økte omsatt kvantum 
gjennom laget fra 56.300 t i 2005 til 64.800 t i 2006. 
Omsatt kvantum for norske konsumkjøperne gikk derimot 
ned fra 109.000 t i 2005 til 57.100 t i 2006. I tillegg til 
nevnte ble det omsatt 24.500 t til mel olje og 1.700 t sjøl-
produsert vare. Norske fartøy leverte 24.300 t nordsjøsild 
til mel og olje i 2006 mot 3.500 t i 2005. 

Gjennomsnittsprisen for konsumsild i 2006 ble NOK 3,01 
pr. kg mot NOK 2,81 pr. kg i 2005. Dette tilsvarer en pris-
økning på 7 %. Tilsvarende ble mel/olje prisen NOK 2,01 
pr. kg i 2006 mot NOK 1,20 pr. kg. 

Til opplysning ble det fisket 600 t nordsjøsild i tilknytning 
til såkalt ”skolefiske” i 2006, mot 800 t i 2005. I tillegg 
ble det fisket 300 t til forskning.

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – nordsjøsild:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 149.000 (176.300)
Total omsatt verdi (NOK millioner):   423,2   (355,5)

For 2006 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 900 t avskjær 
til mel/olje til en verdi av NOK 1,3 millioner. Tilsvarende 
inkluderer tallene for 2005 er 3.000 t avskjær til mel/olje 
til en verdi av NOK 2,7 millioner

Omsatt kvantum nordsjøsild i 2006 fordelt på anvendelse 

og leveringssted (i tonn):

Norske fartøy Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

- levert i Norge 23.500 50.600 1.700 75.800

- levert i utlandet 800 64.800 - 65.600

Totalt norske fartøy 24.300 115.400 1.700 141.400

Utenlandske fartøy

- levert i Norge 200 6.500 - 6.700

- levert i utlandet - + - +

Totalt utenlandske 

fartøy

200 6.500 - 6.700

TOTALT  24.500 121.900 1.700 148.100

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 2006 
var Norge, EU og Færøyene (kyststatene) enige om å 
begrense fisket etter makrell til 373.535 t mot 354.942 
t i 2005. I tillegg fastsatte EU en kvote for den sydlige 
makrellen på 26.176 t, mens kvoten i internasjonalt  
farvann ble satt til 42.289 t i 2006. 

Totalkvoten for makrell i Nordøst-Atlanteren var 442.000 t 
i 2006 mot 420.000 t i 2005.   

Norske kvoter av makrell i perioden 2002 – 2006 (i tonn):

År 2002 2003 2004 2005 2006

Norsk kvote 182.637 159.556 148.728 114.437 116.245

Regulering

Norsk kvote av makrell fordelt på fartøygrupper i 2006 
(2005):

Ringnot 79.682 t (78.075 t)

SUK 7.117 t ( 6.974 t)

Trål 3.696 t ( 3.638 t)

Kyst 25.000 t (25.000 t)

Sum 115.495 t (113.687 t)

Av norsk disponibel kvote ble det som i 2005 også i 2006 
avsatt 750 t til agn.

Ringnot
I 2006 var det i perioden 1. januar til og med 13. august 
adgang til å fiske makrell i Norges økonomiske sone nord 
for 62°N og i ICES-område IVa i norsk sone. Konsesjons-
pliktige ringnotfartøy kunne fiske inntil 350 t pr. fartøy. 

For året samlet sett var ringnot regulert med fartøykvoter. 
Faktoren ble satt til 1,80 i forkant av høstsesongen. Fakto-
ren ble ikke endret.

SUK
SUK-fartøy kunne fiske inntil 250 t pr. fartøy i perioden 1. 
januar - 13. august. 

Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med 
fartøykvoter samlet for året. Faktoren ble satt til 1,65 og 
ble ikke endret. 
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Trål
Fartøy med makrelltråltillatelse kan delta i denne gruppen. 
Trålerne var regulert med fartøykvoter. Trålfisket ble åpnet 
1. oktober. Faktoren ble satt til 0,28 og ble ikke endret.  

Kyst
Kystfartøygruppen var inndelt i Gruppe I og Gruppe II. 
Gruppe I bestod av notfartøy og garn-/krokfartøy. Gruppe 
II bestod av fartøy under 13 m som ikke tilfredstilte vilkå-
rene for deltagelse i Gruppe I. Følgende kvoter ble stilt til 
disposisjon for den enkelte gruppe i 2006:

Gruppe Kvote 2006 

Notfartøy på 13 m og over 12.262 t

Notfartøy under 13 m 3.663 t

Notfartøy totalt 15.925 t

Garn-/Krokfartøy 8.575 t

Gruppe II – avsetning 400 t*

Totalt 25.000 t

Som ringnot og SUK kunne også fartøy i kystgruppen 
fiske makrell i perioden 1. januar og frem til og med 13. 
august. Periodekvoten for garn-/krokfartøy ble satt til  
15 t, mens notfartøy over 13 meter hadde en periode-
kvote på 63,82 t. Notfartøy under 13 meter ble derimot 
ikke periodisert. 

I 2006 var notfartøy på 13 meter og over regulert med 
fartøykvoter, mens de øvrige fartøyene i kyst var regulert 
med maksimalkvoter. 

For notfartøy under 13 meter ble kvoteenheten først satt 
til 34 t, 26. september ble den økt til 40 t og 2. oktober 
ble den økt ytterligere til 70 t. Notfartøyene under 13 
meter ble stoppet 24. oktober. For notfartøy på 13 meter 
og over ble kvoteenheten først satt til 15,68 t, 23. oktober 
ble den økt til 17,10 t. Opprinnelig kvoteenhet på 15,68 t 
var garantert ved en eventuell stopp. Notfartøyene på 13 
meter og over ble stoppet 24. oktober.

For garn-/krokfartøy ble kvoteenheten satt til 27 t. Denne 
ble ikke endret i løpet av året. Garn-/krokfartøyene ble 
stoppet 30. august mot 21. september i 2005.

Fartøy under 10 m hadde imidlertid et garantert kvantum 
på 5 t på årsbasis, uavhengig av eventuell stopp. Gruppe 
II fartøy kunne fiske og levere inntil 5 t pr. fartøy. Fartøy 

i denne gruppen kunne fiske videre uavhengig av stopp i 
Gruppe I.

Fisket

Ringnot
Startet fisket i forbindelse med at nye minstepriser ble 
gjort gjeldende fra søndag 24. september. Fisket pågikk 
siste uken av september og i oktober. Fisket var preget av 
god tilgjengelighet og gode fangstforhold. Totalt fisket 
ringnot 80.100 t.

SUK
SUK-gruppen fisket 600 t før fisket stoppet opp 30. 
august. Hovedfisket foregikk i september/oktober. Totalt 
fisket gruppen 7.200 t i 2006.  

Trål
Gruppen fisket i all hovedsak i oktober/november. Totalt 
fisket trål 4.200 t inkludert bifangster av makrell i øvrige 
fiskeri.  

Kyst
Hovedfisket med notredskap foregikk på fiskefeltene ved 
Grip og sørover Mørekysten, mens krokfisket i hovedsak 
foregikk på kysten og til havs utenfor Vest- Norge. 

For 2006 har laget registrert følgende fangstfordeling pr. 
redskapsgruppe for kyst sammenlignet med 2005:

Redskap / år 2006 2005

Dorg/harp 9.900 8.900

Garn 100 100

Låssatt kystnot, inkl. landnot 1.900 3.700

Not-direkte håvet 13.900 12.800

Sum 25.800 25.500

Utenlandske fartøy

Totalt omsatte utenlandske fartøyer 39.400 t makrell 
i 2006 mot 45.600 t i 2005. Nytt i 2006 var at det ble 
omsatt makrell som ble levert i utlandet, totalt 1.500 t  
Leveransene gikk til konsum. Gjennomsnittsprisen til kon-
sum var NOK 10,21 pr. kg mot NOK 11,14 pr. kg i 2005. 

Verdien av utenlandske fartøyers omsetning gjennom 
Norges Sildesalgslag i 2005 utgjorde NOK 400 millioner 
mot NOK 504 millioner i 2005.

Omsetning

Makrellomsetningen i 2006 ble meget spesiell. Seson-
gen startet opp som normalt i august, mottaket og med 
det fisket stoppet så opp frem mot 30. august. Frem til 
24. september var det tilnærmelsesvis full stopp i fisket. 
Med nye minstepriser gjeldende fra 24. september kom 
fisket i gang igjen. For fartøyene som dro fisket i gang ble 
det kun oppnådd minstepriser, men etter hvert ble det 
konkurranse om fangstene, herunder kastet utenlandske 
kjøpere seg også inn i kampen om makrellråstoffet. Dette 
bidro til at prisene steg vesentlig utover i sesongen.
Med unntak av 666 t gikk makrelleveransene til konsum 
i 2006. Nedenfor er vist gjennomsnittlig oppnådde 
førstehåndspriser for makrell til konsum i 2006 og 2005 
pr. fartøygruppe (i NOK pr. kg):

Fartøygruppe 2006 2005

Kyst  8,10 11,27

Kyst 70 – 90  7,57  3,50

Ringnot  8,72  13,94

Trål  7,78  10,45

Norske fartøyer  8,50  13,19 

Utenlandske fartøyer 10,21  11,15 

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 
7,64 pr. kg mot NOK 9,19 pr. kg i 2005. For garnfisket 
makrell ble gjennomsnittsprisen NOK 17,57 pr. kg i 2006 
mot NOK 17,16 pr. kg i 2005. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NOK 10,65 pr. 
kg mot NOK 9,86 pr. kg i 2005. 

Til opplysning ble det fisket 1.000 t i tilknytning til såkalt 
”skolefiske” og 2.300 t til forskningsformål i 2005. I 2005 
var tilsvarende tall 1.100 t og 2.600 t. Agnkvoten på 750 
ble oppfisket.

Mel/

olje 

(i tonn)

Konsum 

(i tonn)

Sjøl-

prod. 

(i tonn)

Totalt 

(i tonn)

Verdi  

(NOK-

mill)

Norske fartøy 700 121.400 - 122.000 1.033

Utenlandske 

fartøy
+ 39.000 400 39.400 400

Sum 700 160.400 400 161.500 1.433

Omsetningstall 2006 (2005) – makrell:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 161.500 (165.300)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 1.432,9  (2.083,1)

HESTMAKRELL

Regulering
Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk sone 
i 2006. 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
Årets hovedsesong startet i månedsskiftet oktober/ 
november og foregikk frem til 9. desember. Fisket foregikk 
i hovedsak i NØS, 3.600 t ble registrert fisket i EU-sonen 
Totalt ble det fisket 27.200 t i 2006 mot 25.000 t i 2005. 
Av kvantumet på 27.200 t gikk 26.400 t til konsum og 
800 t til mel/olje.  

Kvantumet var fordelt med 26.500 t på ringnot, 600 t på 
trål og 100 t på kyst. 

Utenlandske fartøy
Utenlandske fartøyer landet totalt 200 t hestmakrell i 
Norge i 2006 mot 300 t i 2005. 
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Omsetning
Omsetningen fungerte godt. Fordelingen på anvendelse 
viser 97,2 % til konsum og 2,8 % til mel/olje. I 2005 ble 
98,8 % av fangstene levert til konsum.  I gjennomsnitt ble 
det oppnådd NOK 4,33 pr. kg til konsum i 2006 mot NOK 
4,52 pr. kg i 2005. Dette tilsvarer en prisreduksjon på  
4 %. En liten økning i kvantumet sammenlignet med 2005 
bidro til å øke førstehåndsverdien av fisket med noen få 
millioner sammenlignet med 2005.   

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – hestmakrell:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 27.500 (25.300)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 116,9   (113,3)

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 loddefiske i 
Barentshavet i 2006. I 2005 ble det heller ikke åpnet for 
loddefiske i området. 

LODDE–JAN MAyEN

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

Regulering

Sommeren-/Høsten 2006 ble det ikke åpnet for loddefiske 
i området.
 
Norsk totalkvote for sesongen 2005/2006 ble satt til 
33.481 t. I sesongen 2005/2006 ble det ikke åpnet for 
fiske om sommeren/høsten, men først fra 2. februar. 
Norsk kvote ble først satt til 24.681 t, hvorav inntil  
19.481 t kunne fiskes i IØS. Med virkning fra 10. februar 
ble den norske kvoten utvidet til 33.481 t, hvorav 22.561 
t i IØS.  Den norske kvoten var satt sammen av 8 % 
av totalkvoten, opprinnelig på 100.000 t dernest satt 
til 210.000 t, i tillegg til 16.681 t overført fra Island i 
henhold til Smutthullsavtalen. Island gav med virkning fra 
10. februar norske fartøyer adgang til å fiske i IØS sør til 
64°00’N grader. Norske myndigheter fikk derimot avslag 
på forespørsel om adgang til å fiske lodde i IØS etter 15. 
februar og å kunne fiske hele kvoten i IØS. 

Tradisjonelt har utelukkende ringnotfartøy hatt adgang til 
å delta i fisket. Dette ble videreført for 2005/2006 seson-
gen. Fartøyene ble regulert med maksimalkvoter, først satt 
til 1.000 t, dernest med virkning fra 10. februar 1.600 t.

Fisket

Vinterloddefisket
Totalt meldte 15 fartøyer utseiling. Kun 6 fartøyer fikk 
fangst. Fangstene ble innmeldt til NSS i perioden 5. 
februar til 7. februar. En sen åpning av fisket i tillegg til 
at lodden stod nokså langt sør var hovedgrunnene til et 

mislykket vinterfiske. Totalt ble det fisket 2.000 t mot 
65.900 t vinteren 2005. Om lag 1.400 t gikk til konsum, 
mens 600 t gikk til mel/olje anvendelse. 

Sommerloddefisket
Det ble ikke åpnet for loddefiske sommeren/høsten 2006, 
jfr. ovennevnte. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy leverte ikke lodde i Norge i 2006.

Omsetning

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – lodde, Jan Mayen:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 2.000 (65.900)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 4,1         (90,5)

KOLMULE

I desember 2005 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 
2.000.000 t mellom seg. I tillegg ble det avsatt 110.000 t 
til fordeling i regi av NEAFC og Russland. Totalkvoten ble 
dermed satt til 2.110.000 t for 2006.

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 2006. 
Inkludert kvotebyttene kunne dermed Norge fiske inntil 

472.631 t i EU-sonen og 80.800 t i Færøy-sonen i 2006. 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 2006. 

Norsk kvote i 2006 (i tonn)

Kyststatsandel 524.900

Kvotebytter

- Til Russland 37.815

- Til EU  20.800

- Til Færøyene  2.000

+ Fra EU  152.442

+ Fra Færøyene  20.800

Norsk kvote i 2006 637.527

Regulering

Norsk disponibel kvote er fordelt mellom to grupper, 
fartøy med kolmuletråltillatelse (kolmuletrålere) og fartøy 
med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse (indus-
tritrålere). Kvoten for 2006 var fordelt med 497.271 t til 
kolmuletrålerne (78 %) og 140.256 t til industritrålerne 
(22 %).

Både kolmuletrålerne og industritrålerne var regulert med 
maksimalkvoter i 2006. 

Kolmuletrålerne
Maksimalkvoten for kolmuletrålerne var gitt av en kvote- 
enhet på 10.900 t, hvorav var det begrensninger på 
hvor mye som kunne fiskes i henholdsvis EU-sonen og 
Færøy-sonen. I hovedsak var maksimalkvoten 10.900 t 
for kolmuletrålerne (10.900 t * kvotefaktor 1,00). For 
to av fartøyene var maksimalkvoten 15.533 t (10.900 t 
x kvotefaktor 1,425). Kolmuletrålerne hadde en kvote-
begrensning på 427.631 t i EU-sonen og på 70.800 t i 
Færøy-sonen. 

Industritrålerne
Industritrålerne var også regulert med maksimalkvoter. 
Fartøyenes kvoter ved oppstarten på sesongen var gitt ved 
en kvotefaktor på 7,5 multiplisert med fartøyets basis-
kvote. Kvotefaktoren ble økt til 10,0 den 27. april. Fartøy-
ene var, i motsetning til kolmuletrålerne, ikke begrenset av 
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maksimalkvoter i EU-sonen og Færøy-sonen. Gruppen var 
imidlertid kvantumsbegrenset i de to respektive sonene, 
med henholdsvis 45.000 t i EU-sonen og 10.000 t i Færøy-
sonen. 

Industritrålerne ble stoppet 22. november. Uavhengig av 
stoppen kunne fartøyer fortsette fisket innenfor opprinne-
lig kvotefaktor på 7,5.

Fisket

Med kyststatsavtale på plass i 2006, og blant annet 
utvidet adgang til å fiske kolmule i EU-sonen, endret det 
norske fiskemønsteret seg vesentlig fra 2005 til 2006. 
Mens det i 2005 ble fisket 472.800 t kolmule i inter- 
nasjonalt farvann, ble det kun fisket 68.800 t i interna-
sjonalt farvann i 2006. Tilsvarende økte fisket kvantum 
i EU-sonen fra 118.200 t i 2005 til 457.600 t i 2006. I 
Færøysonen ble det fisket 4.200 t i 2006 mot 33.900 t i 
2005.

Kolmuletrålerne
Den første fangsten 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 2006 preget av god 
tilgjengelighet i de vestlige områdene.   

Industritrålerne
I motsetning til kolmuletrålerne, som gjorde det meste 
unna i løpet av en tre måneders periode, fisket industri- 
trålerne gjennom det meste av året, men med størst 
aktivitet i månedene mars - mai da det ble fisket 65.000 
t. En del trålere deltok også i kolmulefiske i områdene der 
kolmuletrålerne fisket, i hovedsak i EU-sonen. Mange av 
gruppens fangster ble imidlertid også i 2006 tatt i de  
tradisjonelle områdene i norskerennen med en del  
innblanding av andre arter. 

Område EU-

sonen

F-Sonen Int.  

farvann

Andre 

omr.

SUM

Kolmuletrål 421.500 2.800 68.800 600 493.800

Industritrål 36.100 1.400 - 106.200 143.700

SUM 457.600 4.200 68.800 106.800 637.500*

* I tillegg er det registrert 350 t forskningsfangst og 570 t bifangst av 

fartøyer uten rettighet til å fiske kolmule i 2006.

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy omsatte 19,300 t kolmule gjennom 
NSS i 2006 mot 5.200 t i 2005. Med andre ord en markert 
økning i kvantum fra i 2005. 

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2006 
utgjorde NOK 25,5 millioner mot NOK 4,4 millioner i 
2005.

Omsetning 

Omsatt kvantum gikk ned med 82.500 t fra 2005 til 
2006, fra 741.400 t i 2005 til 658.800 t i 2006. Prisene 
på kolmule utviklet seg derimot positivt i 2006. Gjennom-
snittsprisen til mel/olje anvendelse gikk opp fra NOK 0,73 
pr. kg i 2005 til NOK 1,23 pr. kg i 2006, tilsvarende en 
økning på NOK 0,50 pr. kg eller 68 %. Det ble ikke levert 
kolmuleråstoff til konsum i 2006. Omsetningen fungerte 
for øvrig godt gjennom hele sesongen og i all hovedsak 
ble kolmule levert til mel/olje.  

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – kolmule:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 658.800 (632.100)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 810,0         (449,2)
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Fra profilundersøkelsen:

”Tilgangen til informasjon er veldig bra”
sitat fra fisker
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TOBIS

Regulering

I 2006 ble det ikke åpnet for et ordinært tobis-fiske i 
Nordsjøen. Det ble imidlertid fisket noe tobis i tilknytning 
til et tre ukers forsøksfiske i Nordsjøen i norsk økonomisk 
sone (NØS) fra medio april 2006. Forsøksfisket resulterte 
altså ikke i noen åpning av fisket. For at det skulle skje, var 
det stilt kriterier om at den beregnede styrken på 2005 
årsklassen skulle være over gjennomsnittet, i tillegg til at 
andelen av fangstene skulle fordele seg på felt tilsvarende 
da bestandssituasjonen var rimelig god. Havforsknings- 
instituttet konkluderte med at ingen av disse to kriteriene 
ble oppfylt. 

Fisket

I forbindelse med forsøksfisket ble det totalt fisket og 
levert 5.800 t tobis av til sammen syv fartøyer. Alt ble 
levert til norske mel/olje anlegg. 

Utenlandske fartøy

Mens utenlandske fartøyer ikke leverte tobis i Norge i 
2005, ble det levert 8.500 t i 2006 til en verdi av NOK 
13,1 millioner i 2006. 

Omsetning

Omsetningen fungerte greit. Fangstene ble i sin helhet 
levert til mel/olje anvendelse. I gjennomsnitt ble det opp-
nådd NOK 1,42 pr. kg for tobis til mel/olje mot NOK 0,80 
pr. kg i 2005.

Endelige omsetningstall 2006 (2005) - tobis:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 14.300 (17.300)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 20,3     (14,1)

ØyEPåL

Regulering

Som i 2005 var det forbud for norske fartøy å fiske øyepål 
ved oppstarten av 2006. Øyepål kunne derfor kun tas som 
bifangst i fisket etter andre arter i 2006. Forskerne endret 
imidlertid anbefalingen sin senere på året og basert på 
dette ble det åpnet for et fritt fiske av øyepål for norske 
fartøy fra 31. august 2006. I EU-sonen hadde Norge til 
disposisjon en kvote på 1.000 t i 2006

Fisket

I førstningen av året ble det registrert en del bifangster 
av øyepål i kolmulefisket. I andre og tredje kvartal tiltok 
bifangstene og det ble til tider problem å holde seg 
innenfor den lovlig tillatte bifangtsprosenten. Etter at det 
ble tillatt med direkte fangster av øyepål fra 31. august, 
nådde fangstene en topp i september måned med  
4.100 t. Fangstene avtok etter det. Totalt 14.300 t øyepål 
ble registrert fisket av norske fartøyer i 2006. 

Utenlandske fartøy

Mens utenlandske fartøyer ikke leverte øyepål i Norge 
i 2005, ble det levert 8.500 t i 2006 til en verdi av NOK 
13,1 millioner i 2006

Omsetning

Omsetningen fungerte greit. Fangstene ble i sin hel-
het levert til mel/olje anvendelse. I gjennomsnitt ble det 
oppnådd NOK 1,41 pr. kg for øyepål til mel/olje mot NOK 
1,02 pr. kg i 2005.

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – øyepål:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 14.400 t (300)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 20,3 mill.  (0,3)

HAVBRISLING

Regulering

Norge hadde til disposisjon 10.000 t havbrisling i EU-
sonen i 2006 mot 1.000 t året før. Som i 2005 var det i 
utgangspunktet kun tillatt å fiske i EU-sonen. Fisket i NØS 
kunne imidlertid åpnes dersom kvoten i EU-sonen ble 
oppfisket. 

Fisket var regulert med maksimalkvote og en påmeldings-
ordning. Sistnevnte innebar at fartøy skulle når det tok 
utseiling, gi melding til NSS om dette. Starttidspunktet for 
melding var satt til 1. januar klokken 12.00 og deltagelsen 
ble bestemt ut fra den rekkefølgen fartøy meldte utseiling. 
Maksimalkvoten ble satt til 800 t, dvs. at i utgangspunktet 
kunne 12 fartøy delta, og gjaldt for den aktuelle tur. NSS 
hadde hjemmel til å fastsette utseilingsstopp.
 
Tradisjonelt har ringnotfartøy deltatt i fisket, men det var 
også adgang for fartøy med nordsjø-/industritråltillatelse 
til å delta. 

Fisket

De første fangstene ble innmeldt 5. januar og i løpet av 
de neste fire dagene var fisket i all hovedsak unnagjort. 
Norske fartøy fisket totalt 9.807 t i 2006 mot ingen fangst 
i 2005. 

Utenlandske fartøy

Det ble ikke omsatt havbrisling av utenlandske fartøy 
gjennom laget i 2006. 

Omsetning

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – havbrisling:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 9.800 (-)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 14,3 (-)

KySTBRISLING

Regulering

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i Skagerrak ikke 
kvoteregulert. For 2006 ble det fastsatt en norsk kvote på 
3.900 t for Skagerrak. 

På tradisjonelt vis ble det også vinteren 2006 gitt adgang 
av 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 uke 29 (17.07 – 21.07). Som i 2005 gav 
ikke prøvefisket særlig grunnlag for optimisme med tanke 
på 2006-sesongen. Brislingfisket til hermetikkanvendelse 
ble åpnet mandag 31. juli. Åpningen var begrenset til 
Hordaland fylke. Den 21. august ble fisket i Hordaland 
stoppet på grunn av avtaksproblemer. Fisket ble gjenåpnet 
den 4. september. Senere ble Rogaland åpnet 7. septem-
ber, Sognefjorden 21. september og Nordfjord 16. oktober 
for fiske til hermetikk. 

Fisket

Vinterfisket kom i gang åpningsdagen, men etter en ukes 
tid var det slutt. Tre fartøyer deltok og totalt ble det inn-
rapportert syv fangster. Sluttseddelført kvantum viste173 t 
og fangstene gikk til Sverige

De første fangstene i forbindelse med hermetikkfisket 
ble innmeldt samme dag fisket ble åpnet 31. juli. Fisket 
foregikk i Hardangerfjorden. I perioden frem til fisket ble 
stoppet den 21. august ble det innmeldt 580 t.

I perioden etter at fisket i Hardanger ble gjenåpnet avtok 
fangstene og det ble først fart i fisket igjen i oktober da 
det ble innmeldt 530 t. I november og desember ble det 
innmeldt henholdsvis 150 t og 180 t. Det ble fisket og 
levert brisling helt frem til årsskiftet.
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Det tradisjonelle høstfisket i Oslofjorden ble det ikke noe 
av i 2006. Dårlig vær, grumset sjø og lite fisk i området var 
hovedårsaken til det. Kun et par fangster ble innmeldt fra 
området.

Et trettitalls fartøyer er registrert med kystbrislingfangst i 
2006, hvorav flere med kun mindre fangster.

Totalt ble det registrert fisket 1.600 t kystbrisling i 2006, 
mot totalt 2.000 t i 2005. 

Omsetning

Norges Sildesalgslag og King Oscar var i forkant av årets 
sesong enige om en brislingavtale for 2006. Blant hoved-
elementene i avtalen var et ønske om å få levert inntil 3 
500 t brisling til hermetikk til en minstepris på NOK 5,00 
pr. kg. 

Totalt ble det levert 1.300 t brisling til hermetikk til King 
Oscar i 2006 mot 1.100 t i 2005. Kystbrislingen var jevnt 
over av god kvalitet og fin størrelse, men til tider noe 
mager. Men det ble konstatert en del åteproblemer i 
tilknytning til opptaket i august. Opptaket gikk i tillegg 
noe tregt utover i måneden, og den 21. august ble fisket 
i Hordaland stoppet med umiddelbar virkning grunnet 
avtaksproblemer. 

Opptaket til hermetikk foregikk i hovedsak på tradisjonelt 
vis med King Oscars frysefartøy. I tillegg ble det levert noe 
direkte til et landanlegg.

Fordelingen av kystbrislingfangster på anvendelse i 2006 og 2005  

(i tonn):

Anvendelse / År 2006 2005

Fersk 100 0

Fersk eksport 0 700

Frysing 100 100

Hermetikk 1.300 1.100

Krydring 0 0

LT-mel - -

Utkast 100 0

Totalt 1.600 2.000

Fordelingen av kystbrislingfangster på distrikt i 2006 og 2005  

(i tonn):

Område / År 2006 2005

Oslofjorden med Øst- og  

Vestfold

200 700

Telemark med Ø. & V. Agder - -

Rogaland 100 400

Hardanger / Sunnhordland 800 400

Sognefjorden 100 400

Nordfjord 400 -

Møre og Romsdal - 0

Trøndelag - 0

Totalt 1.600 2.000

Endelige omsetningstall 2006 (2005) – kystbrisling:

Totalt omsatt kvantum (i tonn): 1.600 (2.000)
Total omsatt verdi (NOK millioner): 8,1         (9,4)

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

Kontroll ved innmelding – offentlighet
Svært mye av den informasjon som registreres ved 
innmelding av fangst, er knyttet til opplysninger som er 
nødvendige for å kunne kontrollere og holde oversikt med 
forhold nedfelt i forskrifter om utøvelse av de 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 2006 gjennomført 
ca. 550 oppdrag, mot 650 i 2005. Av dette var 85 
reklamasjonssaker. I hovedsak er kontrollene utført ved 
konsumlandinger, hvor ca. 10% av alle 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 2006.

I 2006 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 2006 vært priori-
tert fra lagets side. 

Kontrollørene har også i 2006 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 
industri og eksport i 2004. 

Dokumentkontroll – Sluttsedler
Sentrale oppgaver for laget knyttet til dokumentkontroll 

– sluttsedler:

• Registrerer sluttseddeldata knyttet til aktuelle regule- 
 ringparametre som: totalkvoter, gruppekvoter, far  
 tøykvoter, økonomiske soner, kvotesoner, 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. 

Kontroll

Norges Sildesalgslags kontrollplikt i henhold til lov om saltvannsfiske og råfiskloven utøves 
ved:
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Fangstinnmeldinger er tilgjengelig på 

lagets nettside sildelaget.no 
Samarbeidet mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- 
direktoratet herunder direktoratets regionkontorer har 
også i 2006 fungert godt.

Rapportering til offentlige myndigheter
Norges Sildesalgslag har en sentral oppgave som leveran-
dør av informasjon til Fiskeridirektoratet. Vi har i de siste 
årene lagt ned mye arbeid i samarbeid med Fiskeri- 
direktoratet 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 
betydelig 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 2006 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.
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Ressursoversikt 2007 

Vi gjør oppmerksom på at ressurs- 
oversikten er utarbeidet med bakgrunn i 
havforskerne sine 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 i overkant av 10 millioner t i 2006. Den 
domineres av årsklassene 2002, 1998 og 1999. 2003- 
årsklassen vurderes å være av moderat størrelse, mens 
2004-årsklassen er vurdert å være stor. 

Forutsatt en bærekraftig beskatning ventes gytebestanden 
å holde seg på vel 10 millioner t i årene 2007 og 2008.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt 
et uttak for 2007 på inntil 12.800.000 t. Dette kvantumet 
er også identisk til fastsatt totalkvote for 2007.

Nordsjøsild

Bestanden er nå klassifisert til å ha god reproduksjons-
evne, men det er risiko for overbeskatning. Gytebestan-
den antas å være i størrelsesorden 1,3 mill. t i 2006. 1998- 
og 2000 årsklassene anses for å være sterke, mens alle 
årsklassene etter 2001 er blant de svakeste i tidsserien. På 
grunn av den uvanlige situasjonen med fire etterfølgende 
dårlige årsklasser av nordsjøsild, er det spesielt viktig at 
bestanden forvaltes slik at gytebestanden sikres i de  
kommende årene.

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 millioner t. Ved lavere 
bestand reduseres fisket etter avtalte regler. I den revi-
derte 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 2007 anbefalte forskerne at en fraviker 15 
% regelen og setter TAC slik at gytebestanden vil være på 
føre-var-nivået på 1,3 mill. t i 2008.

For 2007 er Norge og EU enige om et uttak på 341.063 t i 
Nordsjøen og 69.360 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 en bestand.  
 
Bestandsmålinger for de ulike områder gjøres hvert tredje 
år og i 2004 ble de sørlige og vestlige komponentene 
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 nedgang siden 1998. De offisielle 
fangstene er for lave til å gi denne nedgangen i bestan-
den. Med det offisielle uttaket, skulle bestanden holdt seg 
på samme nivå i perioden 1998-2004. Derfor brukes ikke 
eggmålingene lengre som absolutte mål for gytebestan-
den, men som relative. Det betyr at det er trenden de gir 
som benyttes i modellen. En oppdatert bestandsberegning 
basert på trenden fra eggtoktene t.o.m. 2004 og fangst-
statistikken beregner gytebestanden i 2006 til 2,4 mill. 
t. Dette er 0,1 mill. t over såkalte føre-var-gytebestands-
nivået. Beregningen av gytebestanden gir altså en langt 
mer pessimistisk oppfatning av bestanden enn tidligere. 
Bestanden vurderes nå å ha risiko for redusert reproduk-
sjonsevne samtidig som den ikke høstes bærekraftig. Det 
må imidlertid understrekes at beregningene er usikre. 
Dette skyldes først og fremst den store usikkerheten i 
fangstallene. Mye tyder på at uttaket kan være dobbelt så 
stort som offisiell fangststatistikk.

Norge, EU og Færøyene avtalte i 1999 at bestanden skulle 
beskattes med F=0,15-0,20. For 2007 tilsvarer en fiske- 
dødelighet på F= 0,20 en fangst på 509.000 t. Relativt 
sterke årsklasser i 2001- og 2002 årgangene forventes å 
bidra til en økning i gytebestanden sammenlignet med 
2006. Det ser imidlertid ut til at 2003-årsklassen er svak.

Norge, EU og Færøyene er enige om en totalkvote for 
Nordøst-Atlanteren på 500.000 t for 2007 mot 442.000 t 
for 2006.

Hestmakrell 

Bestanden er i følge ICES udefinert, men det synes klart at 
gytebestanden har avtatt siden 1988, da den tallrike 1982 
årsklassen hadde sin største biomasse. Siden 82- årsklas-
sen har ingen sterk årsklasse vist seg før 2001-årsklassen, 
som har gjort seg gjeldende i fisket siden 2002. Den er 
imdilertid ikke på samme nivå som 82-årsklassen. Det er 
en bekymringsfull utvikling at fangsten av ung umoden 
hestmakrell er økende på grunn av intensivt fiske i ung-
fiskområdene. 

Uten rekruttering av en spesielt sterk årsklasse er det 
antatt at et bærekraftig uttak ligger på 150.000 t, og ICES 
anbefaler som tidligere at uttaket i 2007 ikke overstiger 
150.000 t. Det anbefales også at det utvikles en forvalt-
ningsstrategi som tar hensyn til fiske både på ungfisk og 
voksen fisk.

Lodde - barentshavet 

Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet 
ble mengdemålt i september 2006 til å være ca. 435.000 
t, og bestanden anses å ha sviktende reproduksjonsevne. 
Selv om det ikke fiskes er det beregnet at den modnende 
bestanden, grunnet nedbeiting av torsk og pattedyr, vil 
reduseres til ca. 190.000 t ved gytetidspunktet (april 
2007).

I henhold til føre-var prinsippet er strategien at biomassen 
som gyter skal ha 95 % sannsynlighet til 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 gyte-
bestanden ved gytetidspunktet vil falle under Blim. ICES 
anbefaler derfor at det ikke fiskes lodde i Barents- 
havet i 2007.

I februar/mars 2007 vil det bli avviklet et forskningstokt i 
Barentshavet der fiskefartøyer vil bli nyttet til leting og til 
å mengdemål. 

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 fangstsesongen, 
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, fast-
settes 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 sann-
synlighet over føre-var-nivået på 2,25 millioner t.  
Forskerne klassifiserer derfor bestanden til å ha god  
reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig.

Det har vært en økende beskatning av bestanden de siste 
årene. Høyt beskatningsnivå har vært mulig fordi års- 
klassene 1995-1997 og 1999-2000 har vært større 
enn vanlig. Likevel, med nåværende beskatningsnivå er 
bestanden meget sårbar fordi den er dominert av ungfisk, 
og beskatningen er forskjøvet mot stadig yngre alders-
grupper. Bestandens vekstpotensial blir ikke utnyttet med 
en slik sterk beskatning på ungfisk.  Beregningen av  
gytebestanden og høstningsnivået er svært usikre.  
Usikkerheten forsterkes av at toktmålingene av bestanden 
er utilstrekkelige. ICES påpeker behovet for forsterket 
internasjonal toktinnsats. 

For 2007 er partene i NEAFC for første gang enige om 
et forvaltningsregime for kolmule. Forvaltningsregimet 
innebærer at alle partene må fiske innenfor en totalkvote 
i 2007 på 1.847.000 t. Kyststatene Norge, EU, Færøyene 
og Island har avtalt en kvote på 1,7 mill. t for 2007. Av 
dette kvantumet disponerer Norge 550.670 t (637.527 t i 
2006) etter kvotebytte med andre land.

For 2007 anbefaler ICES at fangstene skal være mindre 
enn 980.000 t slik at høstingen kommer under føre-var-
nivå. 
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Tobis

I følge forskerne vurderes bestanden av tobis å ha 
sviktende reproduksjonsevne og gytebestanden har vært 
under kritisk nivå (Blim) siden 2001. Kritisk nivå er satt til 
430.000 t.

Rådet for forvaltningen er at fiskeriet bør forbli stengt inn-
til det foreligger sikker informasjon om at gytebestanden 
vil være over føre-var-nivået (600.000 t) i 2008. 

ICES foreslår at forvaltningen i 2007 baseres på en konti-
nuerlig vurdering av bestanden. Målet er å gjenoppbygge 
gytebestanden i 2008 til over føre-var-nivået.
ICES anbefaler at fisket holdes stengt inntil det foreligger 
sikker informasjon om at gytebestanden kommer over 
føre-var-nivået i 2008.

Det er innført forbud mot å fiske tobis i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2007.

Øyepål

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende 
reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten i 2005 og første 
halvår 2006 var nær null på grunn av stenging av fisket. 
Årsklassene var under gjennomsnittet i perioden 2000-
2004, og rekordlave i 2003 og 2004. 2005-årsklassen er 
omtrent gjennomsnittlig, mens forskningstokt indikerer en 
årsklasse som er under gjennomsnittet i 2006.

Det er ikke vedtatt forvaltningsplan for øyepål. ICES anbe-
faler at fisket bør stanses inntil det foreligger informasjon 
som tilsier at gytebestanden i 2008 vil komme over føre-
var-nivået (Bpa) på 150.000 t. Foreliggende informasjon 
indikerer at gytebestanden vil ligge under føre-var-nivået 
selv med null fangst i 2007.

Det er innført forbud mot direkte fiske av øyepål både 
sør og nord for 62°N i 2007. I 2007 kan øyepål kun fiskes 
som bifangst i fisket etter andre arter.

Havbrisling

Toktdata og fangst indikerer at bestanden er i god stand. 
Rekrutteringsmålene er usikre, og det gis ikke kvote-
råd 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 
fangstgrunnlag for 2007.

Datterselskaper 2006

SILDINVEST AS

Norges Sildesalgslag utfører forvaltning og virksomhet ut 
over førstehåndsomsetningen gjennom datterselskapet 
Sildinvest AS. 
Selskapet ledes av et eget styre på 3 personer.

Styret har i 2006 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 et lån fra Norges 
Sildesalgslag på kr. 38,8 mill. 

Sildinvest AS eier følgende eiendommer:
- Slottsgt. 3, Bergen
- Sjøgt. 7, Harstad (2 av 4 etasjer)
- Rota, Florø

Sildinvest AS har følgende eierandeler i andre sel-
skaper :

- Skude Fryseri AS (20%)

Nøkkeltall for Sildinvest AS i 2006: (mill.kr.)

Sildinvest AS

2006 2005

Driftsinntekter 23,9 7,3

Driftsresultat 17,9 1,7

Årets resultat 12,2 1,5

Sum eiendeler 31.12. 54,6 81,9

Egenkapital 31.12. 7,3 - 0,9

Sildinvest AS har 2 ansatte.

Slottsgt. 3, ligger like ved Bryggen i Bergen
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Adm. direktør
Johannes Nakken

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

Økonomidirektør
Erik Brinchmann-Hansen

Salgsdirektør
Knut Torgnes

Informasjonskonsulent 
Ann-Kristin Kristoffersen

Dag Folkestad*

IT-sjef 
Øivind-Harald Bolstad 

Kontorsjef
Thor Jernslett

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. 01.05.2007Norske fartøyer, levert i Norge:  Mel/Olje  Konsum Sjøltilvirkning  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     28 714  56 901  1,98  510 586  1 728 491  3,39  9 493  34 660  3,65  548 793  1 820 052  3,32 

NVG-sild   avskjær  4 161  5 100  1,23  4 161  5 100  1,23 

Nordsjøsild   23 506  47 757  2,03  50 604  151 797  3,00  1 688  5 456  3,23  75 798  205 010  2,70 

Nordsjøsild  avskjær  850  1 275  1,50  850  1 275  1,50 

Makrell     665  1 285  1,93  112 241  958 567  8,54  112 906  959 852  8,50 

Hestmakrell   713  1 452  2,04  26 421  114 539  4,34  27 134  115 991  4,27 

Lodde-s - Jan Mayen  802  2 890  3,60  802  2 890  3,60 

Kolmule     532 716  653 475  1,23  2 715  2   1 288  1 998  1,55  536 719  655 475  1,22 

Tobis      5 814  7 112  1,22  5 814  7 112  1,22 

Øyepål      7 594  10 817  1,42  16     7 610  10 817  1,42 

Kystbrisling   1 361  6 875  5,05  1 361  6 875  5,05 

Havbrisling  9 807  14 253  1,45  9 807  14 253  1,45 

Div fisk.    7 952  11 078  1,39  1 992  60  0,03  9 944  11 138  1,12 

Totalt:  622 492  810 505  1,30  705 936  2 960 331  4,19  13 271  45 004  3,39  1 341 699  3 815 840  2,84 

Norske fartøyer, levert i utlandet:  Mel/Olje  Konsum  Sjøltilvirkning   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     93  168  1,81  19 684  57 952  2,94  19 777  58 120  2,94 

Nordsjøsild   781  1 067  1,37  64 791  197 132  3,04  65 572  198 199  3,02 

Makrell     9 139  73 004  7,99  9 139  73 004  7,99 

Hestmakrell   66  99  1,50  24  9  0,38  90  108  1,20 

Lodde-s - Jan Mayen  618  485  0,78  627  722  1,15  1 245  1 207  0,97 

Kolmule     102 627  128 907  1,26  182  76  0,42  102 809  128 983  1,25 

Øyepål      6 725  9 426  1,40  2  1  0,50  6 727  9 427  1,40 

Kystbrisling   286  1 180  4,13  286  1 180  4,13 

Div fisk.    910  1 217  1,34  48  21  0,44  958  1 238  1,29 

Totalt:  111 820  141 369  1,26  94 783  330 097  3,48  206 603  471 466  2,28 

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

Fiskeslag  Tonn   Omsatt (1000 kr)  kr / kg  Tonn   Omsatt (1000 kr)  kr / kg  Tonn   Omsatt (1000 kr)  kr / kg  Tonn   Omsatt (1000 kr)  kr / kg 

NVG-sild     2  3  1,50  21 195  73 263  3,46  1 103  1 280  1,16  22 300  74 546  3,34 

Nordsjøsild   215  342  1,59  6 516  18 387  2,82  6 731  18 729  2,78 

Makrell     1  1  1,00  37 506  383 327  10,22  398  1 693  4,25  37 905  385 021  10,16 

Hestmakrell   189  801  4,24  189  801  4,24 

Kolmule     18 962  25 528  1,35  327     19 289  25 528  1,32 

Tobis      8 491  13 142  1,55  8 491  13 142  1,55 

Øyepål      16  18  1,13  16  18  1,13 

Div fisk.    45  62  1,38  149  194  62  0,32 

Totalt:  27 732  39 096  1,41  65 882  475 778  7,22  1 501  2 973  1,98  95 115  517 847  5,44 

Utenlandske fartøyer, levert i utlandet:  Mel/Olje  Konsum Sjøltilvirkning  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     524  1 521  2,90  524  1 521  2,90 

Nordsjøsild   18  26  1,44  18  26  1,44 

Makrell     1 512  15 068  9,97  1 512  15 068  9,97 

Hestmakrell   40  47  1,18  40  47  1,18 

Kolmule     5  3  0,60  5  3  0,60 

Div fisk.    7  2  0,29  7  2  0,29 

Totalt: #DIV/0!  2 106  16 667  7,91  2 106  16 667  7,91 

Totalt:  Mel/Olje  Konsum  Sjøltilvirkning  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     28 809  57 072  1,98  551 989  1 861 227  3,37  10 596  35 940  3,39  591 394  1 954 239  3,30 

NVG-sild   avskjær  4 161  5 100  1,23  4 161  5 100  1,23 

Nordsjøsild   24 502  49 166  2,01  121 929  367 342  3,01  1 688  5 456  3,23  148 119  421 964  2,85 

Nordsjøsild  avskjær  850  1 275  1,50  850  1 275  1,50 

Makrell     666  1 286  1,93  160 398  1 429 966  8,92  398  1 693  4,25  161 462  1 432 945  8,87 

Hestmakrell   779  1 551  1,99  26 674  115 396  4,33  27 453  116 947  4,26 

Lodde-s - Jan Mayen  618  485  0,78  627  722  1,15  802  2 890  3,60  2 047  4 097  2,00 

Kolmule     654 305  807 910  1,23  3 229  81  0,03  1 288  1 998  1,55  658 822  809 989  1,23 

Tobis      14 305  20 254  1,42  14 305  20 254  1,42 

Øyepål      14 335  20 261  1,41  18  1  0,06  14 353  20 262  1,41 

Kystbrisling   1 647  8 055  4,89  1 647  8 055  4,89 

Havbrisling  9 807  14 253  1,45  9 807  14 253  1,45 

Div fisk.    8 907  12 357  1,39  2 196  83  0,04  11 103  12 440  1,12 

Totalt:  762 044  990 970  1,30  868 707  3 782 873  4,35  14 772  47 977  3,25  1 645 523  4 821 820  2,93 

Justering av tidligere år  17 830 

Totalt  4 839 650 

Omsetningsstatistikk 2006

Omsetningsstatistikken for 2006 vil bli endret/korrigert i løpet av 2007 og er således ikke  
endelig. Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.

*midl. ansatt
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