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De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall

 Sildelagets omsetning 2005: 5,8 milliarder kroner

 Herav sild: 2,9 milliarder kroner

 Makrell: 2,1 milliarder kroner

 Pelagisk konsumeksport i 2005: 6,1 milliarder kroner

 Herav sild: 3,6 milliarder kroner

 Makrell: 2,3 milliarder kroner
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Norges Sildesalgslag er verdens største markedsplass for pelagisk 
fisk. 95 % av fisken omsatt gjennom oss går til eksport.
Markedssituasjonen i viktige land som Japan og Russland har
direkte innflytelse på pris og omsetning for hver enkelt fisker. 

Dermed trenger vi kjennskap til hva som skjer med fisken helt frem 
til sluttbruker. Det er viktig for å kunne få innpass i nye markeder 
og påvirke markedsforhold, og for å kunne være forberedt når noe 
drastisk skjer i de store markedene i Øst-Europa eller Asia. 

På denne bakgrunn vedtok Representantskapet på sitt møte i 2005 at 
det er en oppgave for Norges Sildesalgslag å bidra til bedre markeds-
forståelse,  og at ressurser skal brukes for å følge opp et slikt arbeid.

Samtidig skal vi konsentrere oss om kjerneområdene i vår virksomhet. 
Kvotene, tilgangen, prisfastsettelsen og førstehåndskvaliteten er de 
første og viktigste forutsetninger for en vellykket vandring for fisken 
som god mat fra havet og frem til forbruker – uansett sted i verden.

Er det nødvendig å vite noe om markedet?

Kan vi ikke bare selge fisken til beste auksjonspris

og være fornøyd med det?

For å være et effektivt salgsledd,
må vi kjenne markedet vårt.
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Sildelagets rolle 

Tjenestetilbud
Tjenestene laget tilbyr er først og fremst førstehånds-
omsetning med tilhørende tjenester som fakturering og 
garantert oppgjør ved avregning. Våre ansatte har lang 
erfaring og høy kompetanse innenfor sitt arbeidsfelt,
og vi sørger for god oversiktlighet i næringen, både
for brukere og norske myndigheter.

Informasjonsflyt og bruk av elektronisk verktøy er de 
siste årene blitt en viktig tilleggstjeneste. I høysesongen 
kan vi ha 5.500 oppslag på vår nettside! Vi er en av 
næringens viktigste nett-portaler. Dette bidrar i dag 
vesentlig til oversiktligheten.

For øvrig står også Sildelaget for en stor mengde
rapporter, kontrollvirksomhet, tolldeklarasjoner,
offentlige og individuelle trekk, samt dokumentkontroll.

Pelagisk fisk

Sildelagets rolle 

KOLMULE

SILD

MAKRELL

LODDE

HESTMAKRELL

BRISLING

ØYEPÅL

TOBIS

Vår utfordring 

Vår utfordring 

Sildelaget visjon

Norges Sildesalgslag skal sørge for mest mulig fornøyde fiskere.

Dette skal kombineres med også å ha mest mulig fornøyde kjøpere!

Sildelaget hovedoppgave

Norges Sildesalgslag skal være en effektiv førstehåndsomsetter av pelagisk fisk

og et sterkt talerør for næringens interesser.

Åpenhet, like vilkår og høy servicegrad overfor alle våre brukere er grunnleggende

verdier for at vi som markedsplass skal kunne fungere optimalt. 

Forbruker

Eksport

Foredling

Å sørge for daglig kommunikasjon mellom flere hundre fiskefartøy og ti-talls kjøpere.
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Makrell er svært populært i Japan. Makrellen selges filetert,

ferdig til bruk og blir av japanerne regnet som en lettvint,

allsidig og rimelig råvare. 50 % av norsk makrell går til Japan, 

men konkurransen fra andre land er hard. Så hvordan kan vi 

holde, og helst styrke, vår markedsposisjon? Dette var et av

de viktige spørsmålene å drøfte da representanter fra Norges 

Sildesalgslag høsten 2005 var på markedsreise i Japan. 

5

2005 kort oppsummert

	 -		 Årsmøtet	ble	holdt	i	Bergen.	På	dagsorden	sto	blant	annet	Norges	Sildesalgslags	fremtid,
	 	 med	oppfølging	av	Representantskapets	vedtak	fra	2004.	Dette	preget	arbeidsinnsatsen
	 	 til	både	styre	og	administrasjon,	særlig	i	første	halvår.
	
	 -	 I	løpet	av	høsten	ble	en	handlingsplan	utarbeidet	basert	på	strategien	fra	2004,
	 	 og	den	interne	prosess	vi	gjennomførte.

	 -	 Markedsprisen	2005	gikk	til	Torger	Torgersen,	FONN	Egersund,	for	pionerinnsats	innenfor
	 	 norsk	matjesproduksjon.

	 -	 2005	var	første	hele	driftsår	med	bare	ett	kontor.

	 -	 2005	var	preget	av	jevnt	gode	priser,	og	året	satte	ny	rekord	for	omsetning	til	norske
	 	 fiskere	innenfor	pelagisk	sektor.

	 -	 Høsten	2005	ble	det	gjennomført	flere	markeds-	og	studiereiser	til	bl.a.	Japan,
	 	 Kina	og	Russland.

	 -	 For	første	gang	i	nyere	tid	hadde	Norges	Sildesalgslag	et	positivt	driftsresultat.
	 	 Ordinære	driftsinntekter	dekket	lagets	utgiftsside,	og	ga	sammen	med	avkastning
	 	 på	investert	kapital	et	overskudd	på	27,5	mill	kr	før	skatt.	

	 -	 Sildelaget	lanserte	SMS-tjenester.	Nummeret	er	2180.

	 -	 Det	ble	oppnådd	enighet	om	en	prøveordning	med	langsiktige	leveringsavtaler.

	 -	 Høsten	2005	ble	det	oppnådd	en	internasjonal	avtale	om	kolmule.

	 -	 Sildeavtalen	mellom	EU	og	Norge	kom	i	stand.

Hva kan vi gjøre for at japanske
hverdagsmiddager fortsatt skal
bestå av norsk makrell?

Hva blir husket fra 2005? Hva blir husket fra 2005?4



Hvem styrer Norges Sildesalgslag?

Hvem styrer Norges Sildesalgslag ?

Norges Sildesalgslag blir styrt av fiskerne selv. Til høsten er det valg!
 
Norges Sildesalgslag har siden opprettelsen for snart 80 år siden vært styrt av fiskerne selv.
Gjennom valg som gjennomføres hvert tredje år, velges representanter til Representantskapet,
som igjen oppnevner styret. Styret oppnevner i sin tur salgsutvalgene.

Dermed har hver fisker innflytelse på driften av Norges Sildesalgslag. Valgordningen i Norges Sildesalgslag
er unik ved at den ivaretar alle dimensjoner:

 - geografi
 - fartøygruppe
 - eier/mannskap

Det er avgjørende for lagets drift at beslutninger tas fortløpende i kontakt med fiskerne.

Vår budsjettbalanse

Vår budsjettbalanse

Vår budsjettbalanse er avhengig av:

  - Råstoffmengden

  - Pris oppnådd i auksjonene

  - Lagsavgiftssatsen

  - Driftskostnader / lagets aktivitetsnivå

  - Avkastning fra pengestrømmen gjennom laget

  - Avkastning på langsiktige plasseringer 

Resultatet for 2005 ble et overskudd
på 27,5 mill kr før skatt.

Forbruker

Mel-/olje

Eksport

Foredling

Representantskapet
(60 representanter)

Trål
KystRingnot

Styret
(12 representanter)

Administrerende Direktør

Marked / info

Kontrollnemnda
(3 medlemmer)

Salgsutvalg:
Konsumråstoff

Mel og Oljeråstoff
Hermetikkråstoff

ØkonomiSalg

Økonomiske risikofaktorer for Norges Sildesalgslag:

  - Markedsrisiko, svingninger i markedene for fisk,

    valuta, verdipapirer, renter mv.

  - Kredittrisiko, tap på fordringer

  - ”Politisk” risiko, myndighetenes rammebetingelser

  - Administrativ risiko, kvalitet på håndtering av

    transaksjonene

Risiko kan som kjent slå ut både positivt og negativt.  
I 2005 har risikofaktorene samlet slått ut svært positivt
for Norges Sildesalgslag.  

Driftskostnader
47,9 MNOK

Resultat før skatt 27,5 MNOK 

Finansmidler Omsetning

Lagsavgift m.v.
50,7 MNOK

Avkastning netto
24,7 MNOK
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Rekordomsetning for
Sildelagets medlemmer

Innledning ved styrets leder

Først og fremst er det prisutviklingen for pelagisk fisk 
som har dannet grunnlag for det gode resultatet.
Makrell står her i en særstilling. Spesielt gledelig denne 
gangen er at også krokfiskerne fikk del i oppgangen.
For de av lagets medlemmer som leverer råstoff til mel- 
og oljeproduksjon ble ikke den del av virksomheten like 
gullkantet. Tobisfisket sviktet på nytt, lavere kolmule-
kvantum og lavere førstehåndspris til industri, kombinert 
med høyere bunkersutgifter, medførte svekket resultat 
for denne aktiviteten. Råstoffprisene til mel og olje
bedret seg fint ut over året, men da var det ubetydelige
kvantum som kunne leveres. Som samlet gruppe bør 
imidlertid norske fiskere av pelagisk fisk være godt
fornøyd med 2005. 

Det har i løpet av året vært en del kritiske merknader
til lagets politikk på minsteprisområdet. Særlig har dette 
vært knyttet til kystflåten sitt fiske av nvg-sild. Lagets 
politikk på dette området er gjennom forhandlinger
eller ved ensidige vedtak å finne frem til den høyeste 
pris som er egnet til å klarere det totalkvantum en har
til disposisjon for konsumformål. Dette er en vanskelig 
vurdering hvor det ikke eksisterer noe fasitsvar. Bommer 
en på denne vurderingen ved at prisen blir satt for lavt, 
kan en påføre fiskerne et verditap. Bommer en ved at 
prisen blir satt for høyt, vil det medføre at ikke alle som 
ønsker det får levere til konsum, men blir henvist til
mel- og oljeleveranser. I perioder vil auksjonsprisen ligge 
langt over gjeldende minstepris. Det er da en stor
pedagogisk utfordring å forklare at når en skal omsette 
et stort kvantum, så trenger en flere konsumenter enn 
de som er villige til å betale topp pris for et begrenset 
kvantum. For makrell har utfordringen de siste årene 
vært litt ulik den vi har for sild. Her har en stort sett 
opplevd et oppadgående marked. Det blir da lett et

misforhold mellom auksjonspris og minstepris når
minsteprisen skal stå gjennom hele sesongen.

På den politiske arena skjedde det mye både nasjonalt
og internasjonalt i 2005. I oppfølgingen av St.meld. 19,
Marin Næringsutvikling, ”Den Blå Åker”, ble det frem-
forhandlet avtale om et toårig forsøksprosjekt for å teste 
ut langsiktige leveringsavtaler og meklingsinstans. Laget 
fulgte lojalt opp ved å tilrettelegge for langsiktige
leveringsavtaler i de fleste fiskerier. Bruken av leverings-
avtaler ble først og fremst konsentrert til kystnot sitt 
fiske etter nvg-sild. Erfaringene så langt er blandede. 
Med den spredte lokalisering som er på pelagisk industri 
i Norge, er det en omfattende oppgave for flåten å
forsyne hele denne industrien med råstoff. Når deler
av flåten melder seg ut av denne dugnaden, og bare 
leverer lokalt, blir det naturlig nok murring hos resten.
Prismessig kom imidlertid avtalebåtene greit ut i 2005. 

Arbeidet med å organisere og få på plass en meklings-
instans ble ikke sluttført i 2005. Dette vil bli gjort i 2006, 
og en vil først se om en slik instans har noen effekt
i forhold til minsteprisfastsettelse.

Norges Sildesalgslag har gjennom mange år sammen 
med de andre organisasjonene i fiskerinæringen satt fo-
kus på manglende kontroll med makrelluttaket.  I 2005 
ser det ut til å ha kommet et gjennombrudd i forhold til 
å få andre lands myndigheter til å ta dette spørsmålet 
alvorlig.  Kontroll med uttak og landing av makrell vil ha 
positive effekter både bestandsmessig og markedsmes-
sig.  Det er derfor viktig å holde trykket oppe slik at ting 
ikke får gli ut på nytt. 

Ressurskontroll er ikke bare viktig internasjonalt, men 
også nasjonalt.  Norges Sildesalgslags klare oppfatning 
er at fiskernes langsiktige interesser er best ivaretatt ved 
at ting går riktig for seg. Laget er derfor positiv til og 
deltar aktivt i ressurskontroll.  Når en fra myndighets-
personer  hører antydninger om at en vil benytte sivile 
spanere ute på fiskemottakene har en etter underteg-
nedes oppatning gått for langt. Et slikt tiltak vil være 
å kriminalisere en hel næring på en måte det  ikke er 
grunnlag for.

2005 har ellers vært et år med stor aktivitet for å få på 
plass internasjonale avtaler vedrørende kolmule og nvg-
sild.  For kolmule lyktes en å komme frem til en avtale 
høsten 2005 som omfatter alle kyststater.  For nvg-sild 
nådde en dessverre ikke så langt.  Her har Norge bila-
terale avtaler med EU og Russland, mens Færøyane og 
Island fortsatt står utenfor.  I perioden med konflikt ved-
rørende fordeling av nvg-sild har utenlandske fartøyer 
ikke kunnet lande i Norge.  I samme periode har norske 
fartøyer i henhold til avtale mellom FHL, Fiskebåtreder-
nes Forbund og Norges Sildesalgslag, heller ikke landet 
nvg-sild i utlandet.  Dette har medført at et dansk firma 
har reist boikott-sak mot Norges Sildesalgslag.  Selv om 
vi nå har en avtale med EU, har vedkommende firma 
likevel valgt å kjøre prosessen videre.

Norges Sildesalgslag hadde ikke bare omsetningsrekord 
for norske fiskere i 2005.  Også med hensyn til lagets 
egen drift ble en viktig milepæl passert.  For første gang 

i det ”nye” lagets historie hadde en positivt driftsresul-
tat.  Kombinert med svært god avkastning på investert 
kapital, ga dette laget et overskudd på 27,5 mill kr før 
skatt.  I henhold til representantskapsvedtak fra 2004 
ble lagets bruk av ressurser gjennomgått i 2005.  De 
tiltak som der ble foreslått er nå under oppfølging.  
Arbeidet med å strømlinjeforme transaksjonsflyten gjen-
nom Norges Sildesalgslag pågår for fullt.  På kort sikt vil 
gevinsten ved disse tiltakene først og fremst bli tatt ut i 
form av bedre tjenester til fisker.  

I likhet med tidligere år vil vi også for 2005 berømme 
lagets ansatte for stor iver og entusiasme i sitt arbeid for 
Norges Sildesalgslag.  Det at en nå er tilbake til et rent 
førstehåndsomsetningslag medfører at samtlige ansatte 
kan ha 100% fokus på å gjøre en best mulig jobb for 
lagets medlemmer.

Til slutt vil jeg takk alle medlemmer, kunder, ansatte, 
myndigheter og øvrige kontakter av Norges Sildesalgs-
lag for et godt og konstruktivt samarbeid i 2005.

Bergen, 27. april 2006 

Didrik Vea
Styreleder

Også 2005 ble et svært godt år for norske fiskere i pelagisk sektor.  Faktisk har verdien av 

det som ble omsatt fra lagets medlemmer aldri vært større.  For Norges Sildesalgslag som 

helhet ble det imidlertid ikke rekord.  Dette skyldes mindre fisk fra utenlandske fiskere.

«Minsteprisen skal representere en nedre grense i markedet.
Hvor høyt denne grensen skal ligge vil blant annet være avhengig
av hvilket totalkvantum som skal omsettes til konsum.»

Innledning ved styrets leder8 9



Styret

Styret

Styrets melding

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. Målet
for prisarbeidet er å tilstrebe markedsriktige priser.
Salgsutvalgene for hhv. konsumråstoff, hermetikkråstoff 
og mel, olje og fôr er ansvarlige for drøftingene. 

Styret har som den viktigste del av sitt arbeid å
opprettholde/utvikle omsetningsordninger som sikrer 
en rasjonell avvikling av fisket, samtidig som det sikrer 
fisker gode priser, og kjøperne råstoff. Sildelaget søker 
kontinuerlig å forbedre rutinene rundt auksjonen, og 
arbeider 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 2005 ble det gjennom laget omsatt 1,8 mill tonn 
åstoff, til en samlet verdi av vel 5,8 mrd kr. Styret
konstaterer med tilfredshet at dette representerer en 
omsetningsøkning på mer enn 700 mill kr i forhold til 
2004. Bakgrunn for veksten må først og fremst søkes 
i bedre priser for både sild og makrell, kombinert med 
høyere kvoter på sild og økt tilgang på både hestmakrell 
og lodde til konsum i forhold til året før. For norske 
fiskere satte fangstverdien ny rekord med 5,2 mrd kr. 

Styret merker seg at det i 2005 ble landet 11.000 tonn 
pelagisk fisk til en verdi av 80 mill kr under kategorien 
skolekvoter, forskningskvoter agnkvoter.

Utenlandsk fiskers andel av omsetningen målt i verdi, 
utgjorde ca. 9 %. 
Andelen til mel & olje utgjorde 10 % av totalomsetningen. 
Kvantumsmessig utgjorde mel & olje knappe 44 %. Året 
må som helhet kunne betraktes som et av de bedre årene 
i pelagisk næring sett fra fiskerhold, og omsetningsmessig 
det tredje beste året for Norges Sildesalgslag. 

Styret konstaterer som en konsekvens av bedre priser,
at også eksportverdien av pelagiske fiskeslag økte i 2005. 
Basert på bl.a. Eksportutvalgets statistikker fremgår det 
at den pelagiske næringen eksporterte for 6,6 mrd kr i 
2005, inkludert eksport av mel & olje. Dette er 13 -14 %

høyere enn året før. Pelagisk nærings andel av norsk 
sjømateksport utgjør etter dette ca. 19 %. 
Russland har de siste par årene vært det største
enkeltmarkedet for pelagiske fiskeslag. Japan som
lenge var størst blir likevel ledende om en i tillegg til
direkte-eksport plusser på eksport av fisk via Kina.
For flere detaljer vises det til kapitlet lenger bak i års-
meldingen om markedet for de pelagiske fiskeslag.

Innenfor mel- og oljesektoren startet året med svært 
lave råstoffpriser. Prisene lå gjennomgående ca 10 øre 
lavere enn året før. Faktisk må en helt tilbake til 2001 
for å finne tilsvarende lavt prisnivå. På bakgrunn av
endret eierstruktur i mel- og oljesektoren var det naturlig 
at styret, og for så vidt mange andre, stilte spørsmål om 
det lave prisnivået kunne tilskrives mindre konkurranse 
om råstoffet, eller om årsaken lå i markedsmessige
forhold. Styrets vurdering er at konkurransesituasjonen 
så langt er opprettholdt. Markedet for mel og olje bedret 
seg kontinuerlig ut over året. Dette ga lite uttelling til 
norske fiskere da det alt vesentlige av kvantumet ble 
levert tidlig på året.

Styret ser at en del av fabrikkene bare er i drift noen 
måneder i året. Dette vil på sikt være problematisk med 
tanke på en kvalifisert bemanning på fabrikkene og 
vil helt klart gå ut over de minste fartøyene. Den økte 
konkurransen har heller ikke i 2005 ført til noen form 
for sammenslåing av fabrikker, men Måløy-fabrikken 
lokalisert i Ulvesund, er lagt ned.
Styret konstaterer mindre justeringer på enkeltfabrikker, 
som et resultat av Standardiseringsutvalgets arbeid med 
å kontrollere at de norske og danske fabrikkene har like 
konkurransevilkår. Styret ser det som viktig at kontrollen 
med fabrikkene opprettholdes etter hvert som konkur-
ransen mellom fabrikkene blir sterkere. 
  
Økonomiske forhold.
Det er i 2005 omsatt for 5.788 mill kr gjennom Norges 
Sildesalgslag, mot 5.062 mill kr i 2004. Dette ga en 
samlet lagsavgift på 43,1 mill kr mot 34 mill kr i 2004. 
Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har 
i 2005 vært 0,75 %, mot 0,67 % i 2004. Lagets samlede 
driftsinntekter økte fra 40,7 mill kr i 2004 til 50,7 mill kr 
i 2005. Lagets samlede driftskostnader gikk ned fra
52,1 mill kr i 2004 til 47,9 i 2005.

Kåre Ludvigsen Geir Lundberg Tormod Storås

Eva Toril Strand Kenneth Garvik Geir Kenneth Eriksen Erling Gaugstad

Heine Møgster Svein Atle Lønning Rudolf Johannessen Kåre Heggebø

Didrik Vea
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Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte 
netto 24,8 mill kr i 2005, mot 17,4 i 2004. Urealisert 
kursgevinst er i løpet av 2005 økt med 6,6 mill kr. Ved 
utgangen av 2005 hadde laget en urealisert kursreserve
i sin verdipapirportefølje på 13,2 mill kr.

Samlet viser lagets regnskap for 2005 et overskudd 
før skatt på 27,6 mill kr, mot 6,1 mill kr i 2004. Ved 
utgangen av 2005 hadde Norges Sildesalgslag en samlet 
bokført egenkapital på 180,5 mill kr, mot 157,3 mill kr
i begynnelsen av året.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2005 et
driftsresultat på 19,7 mill kr mot et driftsunderskudd 
på 4,7 mill kr i 2004. Under ”andre inntekter” er vist 
hvordan til sammen 15,2 mill kr, etter godkjenning fra 
Fiskeri- og Kystdepartementet er dekket av inntrukne 
midler ihht Saltvannsfiskloven, samt av avviklingsmidler 
fra Prisregulerings-fondet for Sild. Konsernets netto 
finansposter var en inntekt på 24,3 mill kr i 2005,
mot 13,3 mill kr i 2004.

Konsernet hadde i 2005 et overskudd før skatt på
44 mill kr, mot 8,6 mill kr i 2004. Ved utgangen av 2005 
hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 
128,6 mill kr, mot 88,8 mill kr i begynnelsen av året. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregn-
skapet for 2005 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø, bemanning og organisering.
Laget har en godt motivert stab og arbeidsmiljøet må 
betegnes som godt. I henhold til gjeldende lover og
forskrifter fører laget oversikt over totalt sykefravær blant 
de ansatte. I 2005 var det totale sykefraværet 3,7 %
(2 % i 2004). For øvrig påvirker ikke lagets virksomhet 
det ytre miljø.

Ved årets utgang var det i Norges Sildesalgslag 40 årsverk. 
I tillegg kommer 2 årsverk i Sildinvest. I løpet av året er 
staben redusert med 1 årsverk ved naturlig avgang.
Alle de ansatte er lokalisert i Bergen, bortsett fra kontroll-
avdelingens medarbeidere (5). Kvinneandelen var ved 
årets utgang 33 %. I styret var kvinneandelen 8 %.

Datterselskaper.
Lagets aktivitet utover førsthåndsomsetningen er
i samsvar med lagets vedtekter organisert i et eget
selskap, Sildinvest AS. Sildinvest AS eier eiendommer
og aksjer i andre virksomheter.

Styret redegjorde i sin melding for 2004 om at Silfas AS 
med datterselskaper var avviklet. I 2005 er selskapene 
også formelt oppløst og slettet.

Virksomheten i konsernet Sildinvest AS er etter dette 
begrenset til eiendomsvirksomhet og eie av minoritets-
poster i andre selskaper. Sildinvest AS og konsernet 
Sildinvest hadde begge et ordinært resultat før skatt
på 1,2 mill kr.

Oppfølging av Representantskapets vedtak 2. – 3. 
juni 2005.

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

1) Kostnadsreduserende tiltak - organisering av laget
Styret har gjennom utarbeidelse av en egen Handlings-
plan 2006 som ble vedtatt av styret i desember,
opprettholdt arbeidet med generell oppfølging av det
Representantskapet i sitt vedtak i juni 2004, la vekt på.

2) Den blå åker - St.mld. 19/2004-05 
Representantskapets vedtak i saken var i hovedsak en
refleksjon over den status som ble gitt og de bakenfor-
liggende forhold. Styret har fulgt dette arbeidet opp
i tråd med forutsetningene, i samarbeid med både
landsiden og norske myndigheter.

3) Ressurssituasjonen i pelagisk sektor
Foruten å kommentere ressurssituasjonen som den er, 
la Representantskapet vekt på at Norges Sildesalgslag 
fortsatt skal være en aktiv og sentral næringsaktør til 
fremme for de pelagiske ressursene og for sikring av 
bærekraftig utvikling. 
I arbeidet med strategioppfølging og handlingsplan,
har dette vært en føring for arbeidet.

4) Marked og Markedsanalyse
Representantskapet uttalte at det er en oppgave for 
Norges Sildesalgslag å bidra til markedsforståelse og 
at det settes større fokus på markedsarbeid utover ren 
markedsføring. Representantskapet ba i vedtaket styret 
sørge for at laget bidrar med nødvendige ressurser for
et slikt arbeid og at det i denne forbindelse tas initiativ 
til et samarbeid med særlig EFF og FHL.
I budsjettet for 2006 er dette fulgt opp, og et arbeid
er startet for å øke markedskunnskapen og forbedre
rapporteringen knyttet til fakta av markedsmessig/
prisdannende betydning. 

Styrets melding Styrets melding

Hvordan får vi polakkene til å
bytte ut pølser med matjessild? 

Matjessild er en nederlandsk nasjonalrett. Hvert år spises

100 millioner av den lettsaltede delikatessen, og det meste er

hentet opp av norske fiskere i Nordsjøen. Silden kjøpes fra kiosk, 

som snacks, og nederlenderne har begynt å eksportere mat-

jessilden videre til andre europeiske land. Norges Sildesalgslag har 

støttet denne markedsinnsatsen, siden større popularitet for den 

godt betalte matjessilden også kommer norske fiskere til gode.

Vi evaluerer nå dette og andre markedstiltak for matjessilden.

12



2004 2005 DRIFTSINNTEKTER NOTE 2005 2004

5,061,602 5,787,856 Omsetning gjennom laget 2

33,994 43,113 Driftsinntekter 2 48,374 117,883

6,736 7,581 Andre inntekter 3 22,645 15,229

40,730 50,694 Sum driftsinntekter 71,019 133,112

DRIFTSKOSTNADER

Beholdningsendringer 69,615

Varekjøp 4,285

29,501 29,110 Lønnskostnad 4 30,197 29,029

3,241 2,382 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6 4,000 4,809

19,250 16,198 Andre driftskostnader 5 16,919 29,995

76 210 Tap på fordringer 210 76

52,068 47,900 Sum driftskostnader 51,326 137,809

-11,338 2,794 Driftsresultat 19,693 -4,697

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

768 1,236 Aksjeutbytte 3,037 1,189

Inntekt på investering i tilknyttet selskap 1,320

10,333 9,067 Renteinntekter 9,069 11,374

3,074 2,314 Renteinntekter konsern

4,945 12,031 Gevinst/tap verdipapirer 11 12,031 4,945

1,722 1,383 Agio/(disagio) 1,383 2,547

6 Andre finansinntekter 503

-2,784 -2,589 Rentekostnader -2,590 -7,831

-548 1,547 Verdiendring finansielle omløpsmidler 11 1,547 -548

-93 -208 Andre finanskostnader -208 -174

17,423 24,781 Netto finansposter 24,269 13,325

6,085 27,575 Ordinært resultat før skattekostnad 43,962 8,628

-4,532 -4,364 Skattekostnad ordinært resultat 14 -4,153 -9,830

1,553 23,211 Årsresultat 39,809 -1,202

OVERFØRINGER

-1,553 -23,211  Overføring fra / (til) annen egenkapital 

-1,553 -23,211  Sum overføringer 17

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 kr.)   KONSERN Styrets arbeid
Styret hadde seks møter i løpet av 2005, - inklusive
konstituerende møte i juni, samt 4 møter i Styrets
arbeidsutvalg. Som hovedsaker kan nevnes:

 - Prosjektet som ble igangsatt i 2005 som et resultat
  av Representantskapets vedtak i 2004 om
  kostnadsreduserende tiltak,
 - Endelig avvikling av Silfas – dekning av underbalanse,
 - St.mld. 19 – 04/05 ”Den blå Åker”, - herunder
  rammer og betingelser knyttet til langsiktige
  kontrakter, og arbeidet med et meklingsinstitutt,
 - Fangstopplysninger og graden av offentlighet,
  bl.a. Sildelagets rolle i forhold til egne nettsider,
 - Landingsforbud av NVG-sild i utlandet, søksmål
  og erstatningskrav.

Prosjektet rundt kostnadsreduserende tiltak munnet ut
i en egen sak som ble fremmet for Representantskapet
i 2005, hvoretter det ble arbeidet frem en Handlingsplan 
for 2006 basert på Strategien fra 2004 med de tillegg 
Prosjektet i 2005 fremkom med. Handlingsplanen ble 
vedatt på styremøtet i desember og vil bli gjenstand for 
oppfølging. Handlingsplanen og status i arbeidet vil i sin 
tur danne grunnlag for en ny strategigjennomgang når 
styret finner det aktuelt.
 
Styret ser ellers, i likhet med i fjor, med tilfredshet på det 
arbeid som er blitt gjort omkring avvikling av SILFAS. 
Det har vært en fast linje for styrets arbeid at laget skal 
stå for en effektiv omsetning som skal sikre fiskerne 
gode priser, gode betalingsbetingelser og like muligheter 
innenfor omsetningssystemene. Styret vil likevel rette 
oppmerksomhet mot stadig nye krav til fleksibilitet og 
optimalisering når det gjelder omsetningsformer.
I denne forbindelse minner styret om Stortingsmeldingen 

”Den blå Åker”. Styret konstaterer så langt at det har 
vært en konstruktiv dialog både med landsiden og 

norske myndigheter og vil på sin side sørge for at
nødvendige næringsfremmende tiltak blir iverksatt
fra lagets side. 
 
Styret ser det som en klar oppgave å opprettholde 
konkurransekraften 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. 

Styrets medlemmer, foruten medlemmer fra salgs-
utvalgene ble i 2005 gitt anledning til å delta på 
markedsrettede reiser for bedre å gjøre seg kjent med 
forholdene i våre største, pelagiske markeder. Slike reiser 
profilerer dessuten laget godt ute. Representanter har i 
løpet av året besøkt både Russland, Kina, Japan. Det er 
ellers flere år siden styret har vært på reiser av denne art.

Reiser skaper kontakt, og god kontakt og godt sam-
arbeid er for styret nøkkelord. Laget er avhengig av god 
kontakt ikke bare med medlemmene, men også med 
våre kjøpere og myndigheter. Derfor vil det i løpet av 
2006 bli gjennomført en spørreundersøkelse som har 
til oppgave å belyse hvordan lagets tjenester verdsettes 
av brukerne. En slik undersøkelse sikrer nødvendig og 
verdifull tilbakemelding for at Norges Sildesalgslag skal 
kunne yte den beste service. 
Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere, 
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt 
og konstruktivt samarbeid i 2005.

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG
Bergen 27. april 2006

Styrets melding

 Resultatregnskap 2005

Regnskap

Kåre Ludvigsen Geir Lundberg Tormod Storås Eva Toril Strand

Kenneth Garvik Geir Kenneth Eriksen Erling Gaugstad Heine Møgster Svein Atle Lønning

Rudolf Johannessen Kåre Heggebø

Didrik Vea

Johannes Nakken
Adm. dir. 
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2004 2005 EIENDELER NOTE 2005 2004

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

311 41 Utsatt skatt fordel 17 5,519 9,297

311 41 Sum immaterielle eiendeler 5,519 9,297

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 7 34,474 32,612

5,583 4,428 Driftsløsøre, inventar etc. 7 4,433 5,591

5,583 4,428 Sum varige driftsmidler 38,907 38,203

Finansielle anleggsmidler

38,819 38,819 Fordringer datterselskaper 16

5,020 4,218 Andre fordringer 11 4,218 5,020

11,157 10,808 Pensjonsmidler 14 10,808 11,157

21,859 31,424 Investering i datterselskap 8

Investering i aksjer og andeler 9 303 10,314

76,855 85,269 Sum finansielle anleggsmidler 15,329 26,491

82,749 89,738 SUM  ANLEGGSMIDLER 59,755 73,991

OMLØPSMIDLER

Fordringer

157,702 240,410 Kundefordringer 10,15 240,695 157,768

33,210 7,297 Andre fordringer 8,052 10,867

190,912 247,707 Sum fordringer 248,747 168,635

Investeringer

164,005 167,876 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 1,11 167,876 164,005

164,005 167,876 Sum investeringer 167,876 164,005

8,042 29,718 Bankinnskudd, kontanter o.l. 36,385 17,473

362,959 445,301 SUM OMLØPSMIDLER 453,008 350,113

445,708 535,039 SUM EIENDELER 512,763 424,104

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 kr.)   KONSERN 

2004 2005 GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2005 2004

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

20,990 20,990 Reservefond 20,990 20,990

4,516 4,516 Felleseid andelskapital 4,517 4,517

131,798 155,009 Annen egenkapital 103,076 63,267

157,304 180,515 Sum opptjent egenkapital 128,583 88,774

157,304 180,515 SUM  EGENKAPITAL 1,17 128,583 88,774

GJELD

Avsetning for forpliktelser

4,195 4,898 Pensjonsforpliktelser 12 5,797 5,095

4,195 4,898 Sum avsetning for forpliktelser 5,797 5,095

Annen langsiktig gjeld

105 85 Annen langsiktig gjeld 13 85 105

105 85 Sum langsiktig gjeld 85 105

Kortsiktig gjeld

75,261 129,697 Gjeld til kredittinstitusjoner 15 171,632 128,263

43,298 33,905 Leverandørgjeld 34,335 44,171

37,381 37,467 Skyldige offentlige avgifter 37,489 37,381

333 387 Betalbar skatt 14 387 333

8,568 14,119 Gjeld til konsernselskaper 16

119,263 133,966 Annen kortsiktig gjeld 134,455 119,982

284,104 349,541 Sum kortsiktig gjeld 378,298 330,130

288,404 354,524 SUM  GJELD 384,180 335,330

445,708 535,039 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 512,763 424,104

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 kr.)   KONSERN 

Regnskap Regnskap

Balanse pr 31.12.2005

Kåre Ludvigsen Geir Lundberg

Tormod Storås Eva Toril Strand Kenneth Garvik

Geir Kenneth Eriksen Erling Gaugstad Heine Møgster

Svein Atle Lønning Rudolf Johannessen Kåre Heggebø

Didrik Vea Johannes Nakken
Adm. dir. 

Bergen 27. april 2006
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Regnskap Regnskap

Noter til regnskapet 2005

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 regnskapsprinsipper i 
konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner 
og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. 
Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50 
prosent av den stemmeberettigede aksjekapital og konsernet 
har betydelig innflytelse (tilknyttetede selskaper) behandles 
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.   
    
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 omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 
til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives 
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres 
for nedenfor.      
   
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap  
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i 
lagets regnskap. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes 
etter egenkapitalmetoden.

Valuta      
Bankinnskudd i utenlandsk valuta er bokført til dagskurs 31.12. 

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende. 

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, 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 opptjeningsprofil 
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 pensjonsfor-
pliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer
fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift 
er inkludert i tallene.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige 
resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner 
føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar 
skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring 
i netto utsatt skatt samt formueskatt. 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 (finansiell 
leasing), balanseføres under varige driftsmidler, og tilhørende 
leieforpliktelse medtas som forpliktelse under langsiktig gjeld 
til nåverdi av betalingene. Driftsmidlet avskrives planmessig, 
og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for 
beregnet rentekostnad. For operasjonelle leieavtaler
kostnadsføres leien løpende.

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER
 
Norges Sildesalgslag forestår førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Lagsavgiften er en fast prosent av omsetningen.

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2004 2005

5,061,602  5,787,856  Regnskapsmessig omsatt

-5,027,608  -5,744,743  Avregnet fisker

 33,994  43,113  Lagsavgift

Konsern

Konsernets salgsinntekter for 2005 kan spesifiseres på geografisk område som følger:

(1000 kr) Konsern

2005 2004

Lagsavgift Norges Sildesalgslag 43,113 33,994

Fra datterselskaper:

Norge 27,906 64,824

EU-land 17,801

Andre land 1,264

Sum 71,019 117,883

 

NOTE 3 - ANDRE INNTEKTER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

6,401  6,916  Kontroll 1)  6,916  6,401 

     Tilført eksterne midler 2) 15,140 

         Gevinst ved salg av anleggsmidler      8,493 

335  665  Diverse 589  335 

6,736  7,581  Sum  22,645  15,229 

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 ihht Saltvannsfiskloven samt avvikling av Prisreguleringsfondet for Sild.
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Regnskap Regnskap

Noter

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

1,894  3,674 Pensjon 3,674  -4,444 

 2,619  2,938 Honorar til styret og utvalg 3,295  2,909 

21,230  19,203  Lønn  19,933  25,415 

2,886  2,978  Folketrygdavgift 2,978  3,842 

872  317  Andre ytelser 317  1,307 

29,501  29,110  SUM 30,197  29,029 

45  41 Gjennomsnittlig antall ansatte 43  105 

Ytelser til ledende personer i selskapet Adm direktør Styret

Lønn 1038   

Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 601   

 Annen godtgjørelse  10  1527 

Lån	og	sikkerhetsstillelse	til	ledende	personer,	aksjeeiere,	ansatte,	m.v.

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for : Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte i morselskap 4208   

Ansatte i konsernet    

Revisor Mor Konsern

Lovpålagt revisjon 465 817

Skatterådgivning 35 153

Sum 500 970

NOTE 5 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2004 2005

126 126  Fiskernes ulykkeskasse

5,325 5,202  Diett-, reise- og møtekostnader

8,232 5,980  Diverse drifts- og adm.kostnader

2,539 2,568  Fremmedytelser

1,832 1,680  Markedsføring og informasjon

425  Fisknett

771 642  Diverse støttetiltak

19,250 16,198  SUM

NOTE 6 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Driftsløsøre, inventar etc.

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 16,818

Tilgang i året 1,227

Avgang ved salg/utrangering

Anskaffelseskost 31.12 18,045

Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 11,234

Avgang akkumulerte avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 13,616

Bokført verdi pr 31.12 4,428

Årets ordinære avskrivning 2,382

Økonomisk levetid 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær

Konsern (1000 kr) Bygninger og tomter Driftsløsøre Sum

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 46,527 16,866 63,393

Overført fra anlegg under utførelse

Tilgang i året 3,346 1,227 4,573

Avgang i året

Anskaffelseskost 31.12 49,873 18,093 67,966

Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1. 13,784 11,275 25,059

Akk. av- og nedskrivninger pr 31.12. 15,399 13,660 29,059

Bokført verdi pr 31.12 34,474 4,433 38,907

Årets ordinære avskrivning 1,615 2,385 4,000

Økonomisk levetid 5 - 33 år 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

NOTE 7 - DATTERSELSKAPER

Firma (1000kr) Bokført verdi Kostpris Ansk. tidspunkt Forretn. kontor Stemme og Eierandel

Sildinvest AS 31,424 16,050 1/1/1989 Bergen 100%

 
Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag. I 2005 er det gitt TNOK 9.564 etter skatt
i konsernbidrag fra laget til Sildinvest AS.

Lagets datterselskap Silfas AS med underkonsern er avviklet i 2005. Se note 3 for oppgjør av restgjeld
i forbindelse med avvikling.
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Regnskap Regnskap

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 1,000

Pan Fish ASA 1,533 1

Andre aksjeandeler 340 292

Sum 2,873 1,293

NOTE 9 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
 

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

5,020 4,218 Andre fordringer 4,218 5,020

38,819 38,819 Fordring datterselskap

43,839 43,037 Sum 4,218 5,020

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

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr 1.1. utgjorde 6,6 mill kr, er ved årets 
slutt økt til 13,2 mill kr som følge av kursoppgang på papirer i beholdning.
Verdipapirporteføljen 31.12.2005:

(1000 kr) Kostpris Bokført verdi Urealisert  tap

Norske rentebærende papirer 61,150 60,771 379

Utenlandske rentebærende papirer 17,735 16,752 983

Norske aksjerelaterte papirer 19,276 13,985 5,291

Utenlandske aksjerelaterte papirer 58,860 55,968 2,892

Kortsiktige bankplasseringer 20,000 20,400 -400

Sum 177,021 167,876 9,145

NOTE 12 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Laget og konsernet har foretakspensjonsordning i livforsikringsselskap 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 for-
pliktelse knyttet til 7 tidligere Silfas ansatte som finansieres over driften. Lagets pensjonsordninger omfatter 112 personer.

Noter

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

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

1,649  2,151 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2,151 1,649

     -  Tilbakeføring av forpliktelse ved opphør ordning -6,388

3,658  3,526 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3,526 3,658

110  903 Resultatførte estimatendringer og avvik 903 110

-4,511  -3,885 Avkastning på pensjonsmidler -3,885 -4,511

906  2,695 Netto pensjonskostnad 2,695 -5,482

-64,036 -74,054 Beregnede pensjonsforpliktelser -74,054 -64,036

67,170 67,656 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 67,656 67,170

8,023 17,206 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 17,206 8,023

11,157 10,808 Netto pensjonsmidler 10,808 11,157

Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger:

Norges Sildesalgslag Konsern

2004 2005 2005 2004

336 408 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 408 336

266 276 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 276 266

98 174 Resultat førte endringer og estimatavvik 174 98

700 858 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 858 700

98 121 Periodisert arbeidsgiveravgift 121 98

798 979 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 979 798

-4,905 -6,079 Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkete ordninger -6,979 -5,805

1,228 1,787 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik 1,787 1,228

-519 -605 Periodisert arb. giveravgift -605 -519

-4,196 -4,897 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. -5,797 -5,096

Økonomiske forutsetninger:

Norges Sildesalgslag Datterselskaper

2004 2005 2005 2004

6.0 % 5.0 % Diskonteringsrente 5.0 % 6.0 %

3.0 % 3.0 % Forventet lønnsregulering 3.0 % 3.0 %

2.5 % 2.5 % Forventet pensjonsregulering 2.5 % 2.5 %

7.0 % 6.0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6.0 % 7.0 %

3.0 % 3.0 % Turnover medlemmer < 40 3.0 % 1.0 %

0.5 % 0.5 % Turnover medlemmer > 40 0.5 % 1.0 %

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.

22 23



Regnskap Regnskap

Noter

NOTE 13 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapets slutt: 

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

105 85 Øvrig langsiktig gjeld 85 105

105 85 Sum annen langsiktig gjeld 85 105

NOTE 14 - SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

333 387 Betalbar formuesskatt 387 333

-11 Endring betalbar skatt tidligere år -11

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

4,199 269 Endring i utsatt skatt 3,777 9,497

4,532 4,365 Skatt på ordinært resultat 4,153 9,830

Betalbar skatt i balansen består av:

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2004 2005

333 387 Formuesskatt

333 387 Betalbar skatt

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

-2,998 -2,821 Driftsmidler -9,713 -14,541

-6,954 -2,000 Fordringer -2,021 -7,149

-1,929 -1,769 Verdipapirer -1,769 -1,929

-239 Ubenyttet godtgjørelse -595

664 532 Gevinst og tapskonto 3,459 -13,996

6,961 5,911 Pensjonsforpliktelser/midler 5,011 6,061

-1,615 Underskudd til fremføring -49,989 -132,792

-6,110 -147 Sum -55,022 -164,941

-1,711 -41 Netto utsatt skattefordel -15,406 -46,183

1,400 Ikke balanseført utsatt skattefordel 9,887 36,886

-311 -41 Netto utsatt skatt fordel -5,519 -9,297

NOTE 15 - PANTSTILLELSER

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

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern

2004 2005 2005 2004

157,702 240,410 Kundefordringer 240,410 157,702

157,702 240,410 Totalt 240,410 157,702

NOTE 16 - MELLOMVÆRENDE  MED  SELSKAP  I  SAMME  KONSERN

Norges Sildesalgslag (1000 kr)

2004 2005

25,895 Andre fordringer (omløpsmidler)

38,819 38,819 Fordringer datterselskaper *)

-8,568 -14,347 Kortsiktig gjeld

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

NOTE 17 - EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag (1 000 kr) Konsern

Reservefond Felleseid

andelskapital

Annen

egenkapital

Sum

egenkapital

Total

egenkapital

Egenkapital 01.01. 20,990 4,516 131,798 157,304 88,773

Årets endring i egenkapital:   

Årets resultat (disponert) 23,211 23,211 39,809

Egenkapital 31.12. 20,990 4,516 155,009 180,515 128,583

Det er avgitt konsernbidrag til Sildinvest AS med 9,564 (netto etter skatt).
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Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning for 2005

Regnskap Regnskap

Norges Sildsalgslag (1000 kr)  Konsern

2004 2005 2005 2004

   KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

6,085 27,575 Ordinært resultat før skattekostnad 43,962 8,628

-292 -333 Periodens betalte skatt -333 -292

3,241 2,382 Ordinære avskrivninger 4,000 4,809

501 1,051 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 1,051 -5,839

548 -1,547 Effekt av kursendring markedsbaserte fin. Instr. -1,547 548

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -8,493

Endring i varer 71,613

-38,455 -82,708 Endring i kundefordringer -82,927 -29,890

-6,494 -9,393 Endring i  leverandørgjeld -9,836 -28,315

-20,909 -2,324 Endring i verdipapirbeholdning -2,324 -20,908

17,069 32,982 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 17,277 4,820

-38,706 -32,315 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -30,677 -3,319

   KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 209,486

-2,196 -1,227 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4,573 -2,892

1,117 802 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 802 1,099

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -10,000

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 10,011 2,973

-1,079 -425 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 6,240 200,666

   KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

-20 Netto endring langsiktig gjeld -20 -43,020

12,488 54,436 Netto endring i kassekreditt 43,369 -173,500

12,488 54,416 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 43,349 -216,520

-27,297 21,676 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 18,912 -19,173

35,339 8,042 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 17,473 36,646

8,042 29,718 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 36,385 17,473
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Marked, profilering og informasjonRegnskap

Kontroll- og fullmaktsnemndas beretning 2005
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Markedet for pelagiske fiskeslag

Marked, profilering og informasjon

Når begynner Kina å kjøpe fisken,
og ikke bare foredle den?

Marked, profilering og informasjon

Silde-eksporten representerte i 2005 en verdi av nesten 
3,6 milliarder kroner mot vel 2,7 mrd kr året før – en 
oppgang på over 800 mill kr eller ca. 30%.
I snitt endte sildeprisen på kr. 6,67 mot 5,48 i 2004
(4,65 i 2003) . Rundsild beløp seg alene til 2,2 mrd kr, 
en verdivekst som tilsvarer over 24 %.
Eksportverdien for makrell endte på knappe 2,3 mrd kr 

– hvilket er nokså identisk med 2004. 
Verken 2004 eller 2005 var noe lodde-år med tanke på
fiske i Barentshavet, men tilgang på annen lodde til
konsum og økt pris, medførte likevel at lodde-eksporten
i 2005 ble på 172 mill kr mot bare vel 40 mill kr i 2004.
Det var Russland og Ukraina som sto for mesteparten av 
loddemarkedet i 2005. Til sammenligning kan vi minne 
om at i 2002 kom konsumlodde-eksporten opp i hel
460 mill kr. 

Økt tilgang på hestmakrell kombinert med gode priser, 
medførte også vekst i hestmakrelleksporten i 2005.
Samlet ble det eksportert hestmarkell for 111 mill kr, mot 
45 mill kr i 2004. Det kan nevnes at i 2002 kom eksport-
verdien av hestmakrell opp i hele 132 mill kr. 

Japan som gjennom en årrekke var det største enkelt-
markedet for pelagiske fiskeslag, har de siste par årene 
blitt forbigått av Russland. I 2005 importerte Russland 
pelagisk fisk for 1,6 mrd kr. Japan sto for knappe
1,3 mrd kr. Imidlertid er det slik at nesten all pelagisk
fisk som går til Kina, re-eksporteres til det japanske 
markedet. Tar vi derfor eksporten til Kina, som i 2005 
var det fjerde største enkeltmarkedet, og plusser på 
japan-tallene, blir fortsatt Japan det viktigste pelagiske 
markedet med en samlet verdi av nesten 1,9 mrd kr. 
Som det tredje viktigste markedet for norsk pelagisk fisk 
står Ukraina som mottok pelagisk fisk for ca. 870 mill kr.  

Kina er et av verdens største land også når det gjelder

bearbeidelse og foredling av fisk, ikke minst i kraft av sin billige

arbeidskraft. Mesteparten av den norske, pelagiske fisken som

eksporteres til Kina, re-eksporteres til Japan. Samtidlig øker både

velstand og etterspørsel i Kina, slik at landet utgjør et potensiale

markedsmessig for norsk fisk. Det er derfor viktig for norsk

eksportnæring å posisjonere seg i dette markedet.

Norske fiskere og norske eksportører av pelagisk fisk er avhengig av det globale marked. 

Ca. 95 % av fisken vår må finne veien til eksportmarkedene i Asia, Øst-Europa, EU eller 

andre verdenshjørner. Det er derfor avgjørende å holde et fast blikk på hva som rører

seg ute i verden.
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De største markedene for pelagisk fisk i 2005 

For frossen sild er også Russland det største markedet 
fulgt av Ukraina. Grafen viser fordelingen på de største 
markedene for frossen sild i 2005.

De største markedene for fryst sild 2005

For makrell er også bildet uendret i ”teten”, med Japan 
på toppen av listen. Kina er det nest-største markedet 
for fryst makrell. Grafen nedenfor viser fordelingen
mellom de viktigste markedene. 

De største markedene for fryst makrell 2005

Lodde-eksporten endte som nevnt på 172 mill kr. De 
største konsumloddemarkedene i 2005 var Russland og 
Ukraina. Snittprisen ble kr. 3,46 – mot kr. 2,12 året før.

Eksportverdien av hestmakrell endte på 111 mill kr i 
2005. 50 % av hestmakrellen gikk til Japan, mens Kinas 
andel utgjorde drøyt 39 %. Det tredje viktigste markedet 
for hestmakrell var Nigeria i 2005. Snittprisen til Kina lå 
på kr 6,73. Til Japan lå prisen på kr 6,30, mens Nigeria 
betalte kr 4,64. 

Prisene for mel og olje på verdensmarkedet steg en
god del gjennom året, både når en måler i norsk og 
utenlandsk valuta. Pris til fisker ble endret fire ganger
i 2005. Gjennomsnittspris ved utgangen av året var for 
mel ca. 1 krone høyere  - og for olje 25 øre høyere enn 
ved inngangen av året. 

I flg. Statistisk Sentralbyrå var eksportverdien for mel
261 mill kr (311), og 227 mill kr (237) for olje i 2005. 
Importverdien var 1029 mill kr (841) for mel og 960 mill 
kr (955) for olje. Kvantum eksportert mel var 51 mill tonn 
(61),  - 21 mill tonn (25) olje. Importert kvantum var 202 
mill tonn (162) mel og 214 mill tonn (199) olje. 
Tallene i parentes er for 2004.

Marked, profilering og informasjon Marked, profilering og informasjon

Markedet for mel og olje

«Nesten all pelagisk fisk som går til Kina, re-eksporteres til det
japanske markedet. Tar vi derfor eksporten til Kina og plusser på
Japan-tallene, blir fortsatt Japan det viktigste pelagiske markedet»

Kina 24 %

Ukraina 5 %

EU 4 %

Tyrkia 3 %

Annet 7 %

Japan 51 %

Russland 6 %

Ukraina 16 %

Denmark 6 %

Polen 6 %

Tyskland 4 %

Japan 23 %

Russland 30 %

Nederland 4 %

China 11 %

Ukraina 30 %

Hviterussland 2 %
Litauen 2 %

Annet 10 %

Russland 53 %

Nederland 3 %

Den norske kronen varierte gjennom året i forhold til USD og Euro. Verdien av den norske 

kronen steg i forhold til USD, men sank i forhold til Euro. Dette virket inn på prisene for 

mel og olje i Norge, som igjen påvirket råstoffprisene.

32 33



35Marked, profilering og informasjon Marked, profilering og informasjon

Er det bare fordeler med at
så mye sild går til Russland?

Russland er i ferd med å bli det viktigste markedet for norsk 

pelagisk fisk, og det er silden russerne vil ha. 52 % av norsk sild 

går til Russland, og hele 80 % til Russland og Ukraina samlet sett, 

de to største eksportmarkedene i øst. Det er selvsagt positivt at 

markedet øker. Samtidig ligger det en fare i å bli ensidig

avhengig av ett marked. Russlands importrestriksjoner på norsk 

laks viste hvor fort markedet kan snu seg. Norges Sildesalgslag 

deltar derfor i arbeidet med å kartlegge nye markeder.

Kasakhstan er et av de markedene som nå utredes.

I arbeidet med å stimulere til økt sjømatforbruk innen-
lands, er fortsatt ungdomsskole-satsingen ”Fisk i 100” 
det største og viktigste enkeltprosjektet Sildelaget deltar 
i. Prosjektet er et samarbeid mellom alle fiskesalgslagene, 
foruten Eksportutvalget for fisk. Mellom 50 og 60 000 
elever på 9. trinnet i ungdomsskolen får årlig under-
visningstilbud om å komme i nærkontakt både med
sjømat og selve næringen. Tilbudet er landsomfattende 
og omfatter opplæring av lærerne som underviser.Tiltaket 
anses som avgjørende for å øke fokus på fisk i skolen og 
vinne fremtidens konsumenter for sjømatforbruk.

Sildelaget utarbeider også annonser med ulike budskap, 
avhengig av målgruppe. I dette ligger alt fra fokus på
laget og hva laget står for, til fokus på pelagisk fisk, 
helse og miljøprofil.

I 2005 deltok Norges Sildesalgslag på messer i Murmansk 
og Brussel. Laget støttet også norsk deltakelse i den 
danske konkurransen ”Årets Sild”, der det i 2005 var
en norsk sildekokk som gikk av med seieren! For øvrig 
ble det på tampen av året gjennomført en del markeds- 
og studiereiser til både Kina, Japan og Russland. Slik 
får både tillitsvalgte og folk fra administrasjonen bedre 
kjennskap til viktige markeder. Det er også viktig at
Norges Sildesalgslag på denne måten blir synliggjort
ute i markedene. 

Norges Sildesalgslag har i en årrekke støttet matjes-
 kampanjene i Tyskland. Denne støtten ble trukket i 2005 
ettersom matjesmarkedet og råstoffprisene har utviklet 
seg slik at vi er usikre på om innsatsen står i forhold til 
gevinsten. Det vil i løpet av 2006 bli vurdert hvordan 
matjesmarkedet sett fra norsk side kan videreutvikles,
hvoretter innsatsen vil bli vurdert på nytt. Under 
epresentantskapsmøtet i Bergen ble det gjennomført et 

”matjes-stunt” på Bryggen, noe som fikk særdeles god 
mottakelse av tilreisende hollendere og tyskere, såvel 
som av lokalbefolkningen. Utfordringen er å gjøre
førsteklasses matjes tilgjenglig også for det norske
marked! I denne sammenheng bør det nevnes at
Sildelagets Markedspris 2005 gikk til Torger Torgersen, 
Fonn Egersund, ikke minst for hans iherdige innsats
for matjes ”på norske hender”.

På arrangementet ”Sjømat for alle” i Bergen i slutten
av april, arrangerte Sildelaget som tidligere år sildefrokost 
i samarbeid med andre aktører. Laget støttet også andre 
sildebord- og sjømatarrangementer kysten rundt. Laget 
er på denne måten med på å skape samfunnsengasje-
ment og fokus på de pelagiske fiskeslag. 

Sildelaget støtter hvert år seminarer og konferanser som 
har betydning for vår del av næringen. Når det gjelder 
miljøarbeid, har vi deltatt i felles arbeid innenfor
næringen. I tillegg ble det i løpet av året gitt direkte 
støtte til miljøarbeid som har næringsmessig relevans. 

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

Som en del av oppfølgingen fra representantskapsmøtet 
i 2005, har styret det siste året lagt et grunnlag for å 
fremskaffe større markedskunnskap.
For å kunne motta og tolke signaler i markedet bedre,
er markedsanalyser et viktig verktøy til mer kunnskap. 
Sildelaget skal i løpet av 2006 satse sterkere på denne 
type markedsarbeid. Målet er å kunne øke verdi
skapingen gjennom økt forståelse for hva markedene
til enhver tid krever.

Merkevaren
Merkevaren Norges Sildesalgslag er under stadig utvikling. 
For å befeste vår posisjon som verdens største – og
kanskje også verdens beste markedsplass, – er det
nødvendig med et solid omdømme. Derfor er det en mål-
setting å legge vekt på å styrke og befeste vår merkevare.
Til hjelp for dette, besluttet styret at vi i løpet av 2006 
skal gjennomføre en brukerundersøkelse. Målet med 
denne er å kartlegge fiskere og kjøperes oppfatning av 
Norges Sildesalgslag – og hvordan vi kan ble enda bedre.
Hva resultatet blir, får vi komme tilbake til.

Markedsaktivitet og profilering

For Norges Sildesalgslag er det viktig å følge med på hva som skjer i de globale markeder. 

Samtidig må vi ikke glemme markedet utenfor vår egen stuedør. Det er en stor utfordring 

å få dagens og morgendagens norske forbrukere til å spise mer pelagisk fisk.
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Norges Sildesalgslag skal være en sentral premissgiver 
innenfor pelagisk sektor. Dersom vi skal leve opp til
uttrykket ”Verdens største markedsplass” er det en
selvfølge at informasjonsflyten fungerer optimalt.

Informasjonsformidler
For å få til dette har laget de siste årene satset intensivt 
på informasjonsarbeid. Internett og Ekstranett på land 
og sjø har på kort tid gjort hverdagen annerledes for 
mange. Fra å ha telefon og telefaks som primærkilder for 
informasjon, med mye venting og gjerne opptattsignal, 
har hverdagen nå blitt pc og mobiltelefon der brukeren 
får siste nytt i løpet av sekunder. Informasjonen som er 
tilgjengelig er i stor grad den samme som tidligere.
Men vi har lagt ned mye tid og ressurser i å utvikle et 
informasjonssystem som skal være både enkelt og nyttig.
Gjennom internettsidene på www.sildelaget.no ser vi at 
svært mange er innom sidene til Sildelaget hver dag for 
å oppdatere seg på siste nytt.
Det er ikke uvanlig at vi på travle dager registrerer opptil 
5000 brukere på lagets sider. Tall som dette er gledelig, 
men forteller oss samtidig at informasjon er viktig og
blir stadig mer nødvendig i den pelagiske hverdagen.

Et nyttig verktøy er et levende vertkøy i stadig utvikling. 
Sildelaget planlegger i løpet av 2006 en oppfriskning av 
utseendet på nettsidene våre. Selv om tilbakemeldingene 
og funksjonaliteten er god, ønsker vi å være i forkant og 
levere de beste tjenestene.
Informasjonsmengden som hver dag flyter gjennom
verdens største markedsplass er enorm. Derfor gjør vi hver 
dag vårt ytterste for å legge denne informasjonen ut via 
flest mulig kanaler, samtidig som vi ivaretar sikkerheten.
Hvert år utvikles det nye tjenester og muligheter, og etter 
hvert som tilbudet blir utvidet, kan det være vanskelig å 
holde oversikten.
Til enhver tid kan du på www.sildelaget.no lese siste 
nytt om hvilke tjenester som er tilgjengelige og hvilken 
informasjon det er mulig å hente ut herfra.

Internett
På www.sildelaget.no finner du oppdatert informasjon 
fra fisket. Du finner oversikt over kvoter og innmeldinger, 
prisinformasjon og siste nytt.

Ekstranett
En tilrettelagt, sikret side som er beregnet for fiskere
og kjøpere. Informasjonen som ligger her er mer sensitiv
og knyttet direkte til det enkelte fartøy eller kjøpers 
bedrift. Her finnes sluttsedler, fakturaer, avregninger
og prisutviklingskurve med detaljert informasjon om
utviklingen de siste dagene.
For å få tilgang til Ekstranett er det nødvendig å ha 
signert en avtale med Norges Sildesalgslag.

Ekstranett for mobile enheter
En tjeneste tilsvarende Ekstranett med all informasjonen 
som ligger her, men tilrettelagt for bruk på mobile 
enheter. Det vil si at denne formen for Ekstranett egner 
seg svært godt om bord i fartøyet, der kommunikasjon 
via ofte er ustabil, kostbar og tidkrevende. Ekstranett 
for mobile enheter er tilrettelagt uten grafikk og lar deg 
kun laste ned endringene fra forrige gang du var inne 
på systemet. Raskt, enkelt og rimelig.

SMS
Årets nye tjeneste fra Sildelager gir mulighet for å
hente informasjon om innmelding, kvote og auksjons-
opplysninger rett til mobiltelefonen.
Nummeret 2180 med kodeord ’sild’ er nå innfallsporten 
til siste nytt – uansett hvor du befinner deg.
For at tjenesten skal kunne aktiviseres, kreves det at ditt 
telefonnummer er registrert i vårt register. Dette gjøres 
ved å ringe eller sende en e-post til laget.

WAP
Tjenesten med WAP er fortsatt tilgjengelig.
På www.sildelaget.no/wapinm får du oversikt over 
innmeldinger.

Informasjonsvirksomheten

«Fra å ha telefon og telefaks som primærkilder for informasjon,
er hverdagen nå pc og mobiltelefon der brukeren får siste nytt
i løpet av sekunder»

Norges Sildesalgslag forvalter enorme datamengder. Dette er data som kommer fra

næringen og som kan være til stor nytte hvis de blir brukt riktig. Det er en fortløpende 

utfordring å gjøre datamengden tilgjengelig på en hurtig, effektiv og billig måte.

Driftsmelding
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Driftsmelding / Salgsutvalgene

Salgsutvalgene

Driftsmelding

Minsteprisene på sild som ble fastsatt av laget 7. oktober 
2004 ble videreførte ved inngangen til 2005. Likedan ble 
minsteprisene på makrell fra høsten 2004 videreførte 
inn i 2005.
Minsteprisene på sild stod frem til 12. mai da laget og 
kjøperne ble enige om å innføre en samfengt minstepris 
for sild til konsum på NOK 2,35 pr kg, blant annet med 
tanke på den forestående nordsjøsildsesongen .
Som en del av avtalen i mai var partene enige om å gå 
tilbake til tidligere minstepriser dog med en oppjustering 
av minsteprisen på den minste silda fra det tidspunkt at 
matjessesongen ble ansett som avsluttet. Med bakgrunn 
i nevnte ble det innført nye minstepriser for sild til
konsum med virkning fra 18. juli.
Handicapet på Danmark som var NOK 0,10 pr kg
gjennom hele 2004 ble ikke endret i 2005. 

De tradisjonelle prisdrøftingene for makrell i første del 
av august resulterte i omforente minstepriser. Antall 
minstepriskategorier som ble utvidet fra 5 til 13 i 2004 
ble videreført i 2005. De nye prisene ble gjort gjeldende 
fra 15. august 2005 og gjaldt for alle fartøy og
redskapsgrupper. Prisene skal i utgangspunktet gjelde 
frem til høstsesongen 2006.
Kjøperorganisasjonen og Norges Sildesalgslag kom ikke 
til enighet om nye minstepriser for sild i forkant av høst-
sesongen 2005. To møter ble avviklet uten at partene 
nådde frem til omforente minstepriser på sild. Partene 
kom imidlertid til enighet om omforente minstepriser 
med virkning fra og med 28. oktober. Enigheten var 
resultatet av en helhetsvurdering av en vanskelig
omsetnings- og markedssituasjon for sild på det
angjeldende tidspunktet; 
Markedsproblemer for sild på Russland med til dels 
kaotiske tilstander og tendenser til større reduksjoner 
i importen og fallende priser resulterte her hjemme i 
omsetningsvansker for silden. Ikke minst da dette også 

kom parallelt med svært store nvg-sildefangster med 
lageroppbygging og redusert likviditet blant norske 
kjøpere. Spesielt i uke 42 (17.10 – 23.10) ble fangstene 
store med hele 65.000 tonn etter først å ha økt fra 
21.000 tonn i uke 40 til 44.000 tonn i uke 41.

I denne situasjonen ble det naturlig nok betydelig 
aktivitet blant næringsaktører herunder på fiskersiden 
og kjøpersiden. I perioden 19.10 til 28.10 ble det blant 
annet avviklet fire telefonmøter i salgsutvalget om saken 
i tillegg til at det var jevnlig kontakt med formannen
i utvalget i perioden. Betydelig kontakt mellom Norges 
Sildesalgslag og FHL industri og eksport var det naturlig-
vis også. I tillegg til at det var kontakt med enkeltkjøpere 
og grupperinger av kjøpere i denne situasjonen. Mange 
lokal- og fylkeslag var også svært aktive og kom med 
skriftlige innspill om blant annet økte minstepriser og 
innføring av omsetningsreguleringer.
Et kvantum i størrelsesorden 400.000 tonn, som skulle 
fiskes resten av 2005 og i vintersesongen 2006, innebar 
også at en stod foran en betydelig utfordring med tanke 
på å få stabilisert markedet i den rådende situasjonen.
I den oppståtte situasjonen var det lagets vurdering at 
det var viktig å stabilisere markedet slik at det kunne
bli fungerende igjen og at eksporten til de sentrale
markedene kunne komme tilbake til normalen igjen.
I denne situasjonen ble altså Norges Sildesalgslag og 
FHL enige om en minsteprisavtale på sild fredag den 
28.10.05. De avtalte minsteprisene på sild skal gjelde 
frem til 15. april 2006. 

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 måned-
er og videre er avtalte priser bindende i avtaleperioden. 

Leveringsavtaler ble inngått på makrell, NVG-sild og 
nordsjøsild. For makrell ble det avtalt å levere 12.000 t 
på kontrakter – 7.700 t ble levert. Tilsvarende tall for 
NVG-sild og nordsjøsild var 42.600 t – levert 37.700 t 
og 28.200 t – levert 8.100 t. For makrell og nordsjøsild 
var det utenlandske fartøyer og norske trålere som i
hovedsak inngikk avtaler. Mens det på NVG-sild var
norske kystfartøyer som først og fremst var involverte.    
Prøveordningen skal gjelde for to år og skal evalueres 
underveis. 
Som i 2004 ble det ikke iverksatt omsetningsreguleringer
ved oppstarten av NVG-sild fisket i 2005. Høsten 2005 
ble det som følge av omsetningsvansker innført utseilings- 
og turkvoteregulering i fisket etter nvg-sild for levering 
til konsum i Nord-Norge. Reguleringen ble innført med 
virkning fra 28. oktober og opphevet den 14. november. 
I tillegg til nevnte omsetningsreguleringer ble det
i perioder innført mimimums utbudsområder avhengig 
av størrelsen på fangstene. Dette for å få råstoff ut av 
pressområdene i Nord-Norge. 

Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne 
midler fra 2003 og 2004. 

I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget vedtak 
om retningslinjer for disponering av midler avsatt til 
føring av låssatt sild til konsumformål i 2005.

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

Salgsutvalget for konsumråstoff avviklet totalt 11 møter 
i 2005 (16 møter i 2004), hvorav 4 ordinære møter og 
12 telefonmøter. Totalt ble det behandlet 64 saker
i løpet av året (68 saker i 2004). 

Salgsutvalget for hermetikkråstoff

Salgsutvalget har utøvd sitt arbeid innenfor den instruks 
som er fastsatt av styret.
Som i 2004 kom Norges Sildesalgslag og Norway Foods 
også i 2005 til enighet om kvantum og minstepriser for 
brisling til hermetikkanvendelse. I 2005 ble minsteprisene 
justert litt opp fra 2004. 

Utvalget la ellers retningslinjer for gjennomføring av 
sesongen ved fastsettelse av omsetningsbestemmelser 
og reguleringer og disponering av støttemidler over 
Fiskeriavtalen.
Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet åtte møter 
i 2005 (7 møter i 2004), hvorav tre ordinære møter og 

fem telefonmøter. Totalt ble det behandlet 33 saker
i løpet av året (32 saker i 2004). 

Salgsutvalget for mel, olje og fôr

Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for 
2005 ble sluttført i løpet av januar. Avtalen ble ikke 
undertegnet før ut i mai på grunn av de pågående
forhandlingene om langsiktige leveringsavtaler.

Kalkylen i prisavtalen var også i 2005 basert på at 
iskersiden skal være garantert 60 % av de antatte
salgsinntektene 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 utover året på 
verdensmarkedet, steg for mel og olje. Valutasvingninger 
gjennom året ga også utslag i prisene. Totalt sett ga 
dette bildet prisoppgang for mel og olje.
Prisreguleringene ble gjennomført 4. juli, 1. august,
3. oktober og 7. november.

Konkurransen om råstoffet til mel- og oljeanvendelse 
har bestått. Flere av fabrikkene har vært stengt i store 
deler av året, Ulvesundfabrikken ble nedlagt. Etter at det 
ble gitt anledning til å inngå langsiktige leveringsavtaler, 
ble det inngått et ti-talls avtaler før nyttår for råstoff til 
mel og olje. Det har ikke vært de helt store reaksjonene 
på avtalene, verken negative eller positive. 
Heller ikke under drøftingene om prisavtale for 2005 
lyktes det fiskersiden å få kjøpersiden til å akseptere
at det skulle tillates bud utenfor utbudsområde. 

Tabellene for tillegg og trekk for temperatur, salt og 
flyktig nitrogen fra 01. juni 2002 ble videreført uten 
endringer. Det ble innført en egen salttrekk tabell for 
avskjær med økte trekk fra og med saltinnhold på
1,1 %. Ordningen med delte konserveringskostnader 
mellom fabrikk og fisker ble erstattet med et økt tillegg 
for nitrogen på alle nivåer med 0,5 øre/kg råstoff.
Også i 2005 gjaldt regelen om at ved fl.N. innhold
på over 90 må fabrikkene søke SFT om tillatelse for
å motta råstoffet og skal selv avtale pris med fisker.

Salgsutvalget for mel, olje og fôr avviklet 7 møter i 2005, 
hvorav 4 telefonmøter og 3 ordinære møter i Bergen.

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
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Omsetningen

Omsatt kvantum og -verdi gjennom Norges Sildesalgslag
i femårsperioden 2001 - 2005:

År 2001 2002 2003 2004 2005

Kvantum (i 1000 tonn) 2.397 2.435 2.162 1.999 1.784 

Verdi (NOK milliarder) 6,19 6,34 4,31 5,04 5,79

Gjennomgang av situasjonen i konsum- og
mel/oljesektoren følger.

Konsumsektoren

Verdien av lagets omsetning til konsum var i 2005 på 
NOK 5,21 milliarder, mot NOK 4,11 milliarder i 2004. 
Med andre ord en økning på NOK 1,10 milliarder.
Omsatt kvantum gikk opp med 41.000 t, fra 871.000 t
i 2004 til 1.005.000 t i 2005.

Omsatt kvantum og -verdi til konsum i femårsperioden
2001 - 2005:

År 2001 2002 2003 2004 2005

Kvantum (i 1000 tonn) 1.159 1.085 912 871 1.005 

Verdi (NOK milliarder) 5,29 5,01 3,22 4,11 5,21

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til 
konsum opp med NOK 1,20 milliarder, fra NOK 3,48
milliarder i 2004 til NOK 4,68 milliarder i 2005.
En økning tilsvarende 34,5 %. Omsatt kvantum økte 
med 22,2 %, fra 775.000 t i 2004 til 947.000 t i 2005. 
Økningen av omsetningsverdien skyldes i tillegg til økt 
kvantum av NVG-sild, nordsjøsild, lodde Jan-Mayen og 
hestmakrell, høyere priser på sild og makrell i 2005
sammenlignet med 2004. 
For NVG-sild gikk gjennomsnittsprisen for norske
fartøyers leveranser opp med 16 %, fra NOK 3,62 pr kg 
i 2004 til NOK 4,21 pr kg i 2005. Leveransene til konsum
gikk opp med 103.000 t sammenlignet med 2004.
Samlet resulterte dette i en verdiøkning for NVG-sild på 
NOK 714 mill, fra NOK 1.721 mill i 2004 til NOK 2.435 
mill i 2005. Norsk disponibel NVG-sild kvote var i 2005 
på 578.500 tonn mot 470.250 t i 2004.
For sild sør for 62°N (nordsjøsild) gikk omsetningsverdien 
opp med NOK 136 mill, fra NOK 319 mill i 2004 til 
NOK 455 mill i 2005. Årsaken til oppgangen er både økt 

volum og økt gjennomsnittspris. Gjennomsnittsprisen
økte fra NOK 2,48 pr kg i 2004 til NOK 2,86 pr kg
i 2005, mens leveransene til konsum økte med
30.000 tonn til 159.000 tonn i 2005. 
For makrell gikk omsetningsverdien opp med NOK 197 
mill, fra NOK 1.382 mill i 2005 til NOK 1.579 mill i 2004. 
Årsaken til økningen er prisoppgang med 47 % fra
NOK 8,97 pr kg i 2004 til NOK 13,19 pr kg i 2005. 
Norsk disponibel kvote gikk ned fra 148.728 t i 2004
til 114.437 t i 2005.
Som i 2004 ble det heller ikke i 2005 åpnet for lodde-
fiske i Barentshavet. 
Loddefisket i havområdene ved Island, Grønland
og Jan Mayen resulterte imidlertid i et positivt bidrag.
Totalt ble det levert 48.800 tonn til konsum til en
verdi av NOK 78 mill i 2005. Tilsvarende tall i 2004
var 5.800 t til en verdi av NOK 12 mill.
Mens det i 2004 ble levert 10.000 t hestmakrell til 
konsum ble kvantumet i 2005 24.800 t. Med økt volum 
i tillegg til økte priser ble omsetningsverdien av hest-
makrellfisket i 2005 totalt NOK 112 mill mot NOK 40 mill 
i 2004. Gjennomsnittsprisen for hestmakrell var
NOK 4,52 pr kg i 2005 mot NOK 4,00 pr kg i 2004. 
Verdien av kystbrisling gikk opp fra NOK 7 mill i 2004
til NOK 9 mill i 2005. Hovedårsaken til oppgangen var 
økt kvantum fra 1.400 t i 2004 til 2.000 t i 2005. 
For utenlandske fiskere gikk verdien av konsumlandingene
ned med NOK 94 mill fra NOK 627 mill i 2004 til
NOK 533 mill i 2005. Leveransene gikk ned fra 96.000 t 
til 58.000 t. Kvantumsreduksjonen skyldes i all hovedsak 
reduserte leveranser av makrell fra utenlandske fartøyer, 
fra 81.600 t i 2004 til 45.300 t i 2005. Økning i makrell-
prisen fra NOK 7,27 pr kg i 2004 til NOK 11,15 pr kg
i 2005 gjør at reduksjonen av omsetningsverdien ikke 
blir større.
Verdien av de utenlandske landingene utgjorde totalt 
10,2 % av lagets omsetningsverdi til konsum i 2004, 
mot 15,3 % i 2004. 

Omsatt kvantum og -verdi av utenlandske fartøyers landinger 
av makrell til konsum i femårsperioden 2001 - 2005:

År 2001 2002 2003 2004 2005

Kvantum (i 1000 tonn) 165 128 84 82 45

Verdi (NOK milliarder) 1,02 0,89 0,52 0,59 0,50

Driftsmelding

Mel- og oljesektoren 

Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2005
NOK 0,58 milliarder mot NOK 0,93 milliarder i 2004. 
Med andre ord en reduksjon på NOK 350 mill, eller
38 %. Omsatt kvantum gikk ned fra 1.128.000 t i 2004 
til 780.000 t i 2005.

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje i syvårs-
perioden 1999 - 2005:

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kvantum (i 1000 t) 1.086 1.241 1.238 1.349 1.250 1.128 780

Verdi i mill kr 653 736 899 1.326 1.090 933 575

Gj. snittspris pr kg 0,60 0,59 0,73 0,98 0,87 0,83 0,74

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere
gikk ned med NOK 310 mill, fra NOK 880 mill i 2004 til
NOK 570 mill i 2005. Levert kvantum fra norske fiskere
gikk ned med 293.000 t, fra 1.067.000 t i 2004 til
774.000 tonn i 2005. Hovedårsaken til nedgangen
er reduserte leveranser av kolmule. 
Norske fiskere leverte totalt 573.000 t til norske anlegg 
og 202.000 t til utenlandske anlegg i 2005. I 2004 ble 
det levert 843.000 t til norske anlegg og 224.000 t til 
utlandet. Verdien av norske fartøyers mel/olje landinger 
i Norge gikk ned med NOK 268 mill sammenlignet med 
2004, mens tilsvarende landinger i utlandet til mel/olje 
gikk ned med NOK 42 mill. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av mel/olje
landinger i Norge ned med NOK 47 mill, fra NOK 52 mill 
i 2004 til NOK 5 mill i 2005. Leveransene gikk ned med 
56.000 t, fra 61.000 t i 2004 til 5.000 tonn i 2005.
Verdien av de utenlandske landingene til mel/olje ut-
gjorde 0,8 % av lagets omsetningsverdi til mel/olje
i 2005, mot 5,6 % i 2004. 

Omsatt kvantum og verdi til mel og olje for utenlandske far-
tøyer i femårsperioden 1999 - 2005:

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kvantum (i 1000 t) 47 119 83 149 130 61 5

Verdi (NOK mill) 28 83 63 151 110 52 5

Av totalomsetningen til NSS i 2005 stod mel og olje-
sektoren for 10 % av omsatt verdi (19 % i 2004) og
44 % av omsatt kvantum (56 % i 2004).

Driftsmelding

Lagets samlede omsetning i 2005 ble på NOK 5,79 milliarder,

mot NOK 5,04 milliarder i 2004.
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De enkelte fiskeslag

Videre er det i presentasjonen benyttet regnskapstall
for fangstkvanta/fangstverdier. Tallene må derfor ikke
forveksles med fangstkvanta/fangstverdier som relaterer
seg til kvoteår. Omsatt fangst/Omsatt verdi for det 
enkelte fiskeslag er identisk med tallene i Omsetningen 
2005.    
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 2004. Kvoter er oppgitt i tonn (t). 

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 2004 lyktes heller ikke partene med å
nå frem til en omforent avtale for NVG-sild for 2005. 
Kyststatene konstaterte imidlertid at forskeranbefalingen 
for 2005 var på 890.000 t. 
Med bakgrunn i anbefalingen på 890.000 t fastsatte
norske myndigheter en kvote til disposisjon for norske 
fiskere på 578.500 t, en kvote som utgjorde 65 % av 
totalkvoten. I 2004 var kvoteanbefalingen fra forskerne
på 825.000 t NVG-sild. 

Norske kvoter av NVG-sild i perioden 2001 - 2005:

År 2001 2002 2003 2004 2005

Norsk kvote 484.500 484.500 433.100 470.250 578.500

Regulering

Med bakgrunn i at det ikke ble noen avtale om NVG-sild 
i 2005 ble det fra årsskiftet fastsatt en regulering uten 
fastsetting av totalkvote eller gruppekvoter. Dette ble 
imidlertid endret fra 1. mars. Norsk kvote av NVG-sild 
fordelt på fartøygrupper i 2005 (2004):

Ringnot 301.301 t (235.435 t)

Trål 59.572 t (45.805 t)

Kyst 216.877 t (188.260 t)

Sum 577.750 t (469.500 t)

Av norsk disponibel kvote ble det også i 2005 avsatt
750 tonn til agn.

Ringnot
Ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter. Faktoren
ble først satt til 4,75. Den 27. februar ble den økt
til 6,8 som ble stående ut året.

Trål 
Trålerne ble regulert med fartøykvoter. Faktoren ble fra 
årets begynnelse fastsatt til 3,75. Den 27. februar ble 
den økt til 5,05 som ble stående ut året. En særskilt 
regulering gav imidlertid tre fartøyer en tilleggskvote
fra og med 14. desember på 150 tonn pr fartøy.
Utvelgelsen skjedde ved påmelding og loddtrekning. 

Kyst
Det ble innført fartøykvoter i 2005. Kvoteenheten ble 
fra årets start satt til 22 tonn. Den 27. februar ble den 
økt til 37 tonn og i slutten av året, 5. desember, ble den 
økt til 42 tonn som ble gjeldende for resten av året.
I motsetning til 2004 ble ikke kystgruppens fiske stoppet 
første halvår. I 2005 ble det heller ikke innført konsum-
påbud slik som i foregående år. 
I 2005 ble det avsatt 2.000 tonn til fartøy uten deltager-
adgang som fisker sild kun med landnot eller garn.
Gruppens fiske ble stoppet 16. desember mot
15. oktober i 2004. Uavhengig av stoppen kunne kyst-
fartøy likevel fortsette fiske innenfor kvoteenheten på 
37 tonn. Fartøy uten deltageradgang som fisket med 
landnot/garn kunne også fortsette fisket.

Fisket

Ringnot
Fisket foregikk i første del av vintersesongen i hovedsak 
fra Lødingen og innover i Ofoten og Tysfjord. I 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
de tradisjonelle feltene i Vestfjordsystemet og i tillegg 
utenfor Vesterålen. Fisket pågikk uten opphold med 
varierende ukefangster frem til det ebbet ut like før jul.
I siste tertial 2005 fisket norske fartøyer 257.000 t
i Vestfjorden, mens 114.000 t ble fisket utenfor
Vesterålen. Tilsvarende tall for 2004 viste at tilnærmet 
hele høstkvantumet ble fisket i Vestfjorden. Med andre 
ord skjedde det en vesentlig endring i utbredelses-/
overvintringsområdet for NVG-sild fra høsten 2004 til 
høsten 2005. Dette samsvarer også med det forskerne 
har observert. 
Totalt	fisket	ringnot	301.600	t.	

Trål 
Vinterfisket foregikk i januar og februar, mens høstfisket 
kom i gang i andre halvdel av oktober. De siste fangstene 
ble unnagjort nærmere jul. Fisket foregikk både på de 
tradisjonelle feltene og vest av Vesterålen. 
Totalt	fisket	trål	59.700	t.

Kyst
Vinterfisket kom i gang på tradisjonelt vis i Vestfjorden 
med varierende fangsting før fisket i slutten av januar/
begynnelsen av februar fortsatte sørover til fiskefeltene 
utenfor Møre. Det meste av fisket var over ved utløpet 
av februar måned. 
En del låssetting/direktehåving foregikk også i andre
og tredje kvartal utenfor Nordmøre.
Høstsesongen kom så smått i gang i første halvdel 
av september. Fisket tiltok i styrke i andre halvdel av 
september og nådde en topp i andre halvdel av oktober. 
Fisket fortsatte med varierende styrke frem til årsskiftet. 
Låssettingsfisket etter sild ble noe svakere i 2005 enn 
i 2004 grunnet dårlig tilgjengelighet av sild for dette 
formålet. Låssettingsfisket, som i hovedsak foregår om 
høsten, resulterte i totalt 15.800 t mot 20.300 t i 2004. 
Landnotfartøy fisket 3.300 t i 2005 mot 2.700 t i 2004.  
Totalt	fisket	kyst	218.100	t.

Driftsmelding Driftsmelding

Presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire hovedpunkter; regulering, fisket, 

utenlandske fartøy og omsetning. For de største fiskeslagene inneholder presentasjonen 

innledningsvis også en kort beskrivelse av det internasjonale avtaleverket for

forvaltningen av fiskeslaget.
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Utenlandske fartøy

Som i 2004 ble det heller ikke i 2005 omsatt nevne-
verdige fangster fra utenlandske fartøyer. Kun 1.200 t 
ble registrert i 2005 mot 2.700 t i 2004. Grunnen til
minimale utenlandsleveringer i disse årene skyldes
forbud for utenlandske fartøyer å lande NVG-sild i
Norge som følge av mangel på omforent bestands-
regulering for NVG-sild (russiske fartøyer kunne levere). 
Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge
i 2005 utgjorde NOK 2 mill mot NOK 11 mill i 2004. 

Omsetning

I 2005 gikk 99,5 % av leveransene fra norske fiskere
til konsum mot 99,6 % i 2004. 

Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde
NOK 4,22 pr kg andre halvår 2004 oppnådde de første 
halvår 2005 NOK 4,26 pr kg. Andre halvår 2005 ble 
gjennomsnittsprisen NOK 4,18 pr kg. Gjennomsnitts-
prisen for konsumsild for hele 2005 ble NOK 4,21 pr 
kg mot NOK 3,61 pr kg i 2004. Dette tilsvarer en pris-
økning på knapt 17 %. 
Da høstfisket i 2005 startet i slutten av september 
(om lag en måned senere enn i 2004) gjenstod det ca 
370.000 t av norsk disponibel kvote, et betydelig

kvantum - ikke minst med tanke på et nært forestående 
vinterfiske. Sesongen startet positivt med blant annet 
betydelig innslag av stor sild i fangstene. De store 
volumene i de påfølgende ukene resulterte imidlertid 
i omsetningsvansker og det ble innført reguleringer i 
fisket, se avsnittet om Salgsutvalget for konsumråstoff. 
Totalt sett fungerte imidlertid avtaket godt. Det ble
imidlertid store forskjeller i oppnådde priser mellom
de som fisket tidlig på høsten og de som fisket senere.
 
Norske fartøyers landinger i utlandet gikk ned fra 5.200 t
i 2004 til 200 t i 2005. Som i 2004 ble forbudet mot 
landinger av NVG-sild fra utenlandske fartøyer i Norge 
fulgt opp med stopp i de norske landingene til utlandet.
Til opplysning ble det fisket 1.100 tonn av kystfartøy i
tilknytning til såkalt ”skolefiske” og 2.400 t til forsknings-
formål i 2005. Agnkvoten på 750 t ble oppfisket. 

Endelige omsetningstall 2005 - NVG-sild (2004):

Totalt omsatt kvantum: 586.100 t (482.200 t)

Total omsatt verdi: NOK 2.444,1 (NOK 1.735,5 mill)

For 2005 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 3.700 t 
avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 3,0 mill.
Tilsvarende inkluderer 2004-tallene 2.500 t avskjær
til mel/olje til en verdi av NOK 1,9 mill.

NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak. 
Forvaltningen av nordsjøsild foregår innenfor det
bilaterale fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU.
For 2005 ble det oppnådd enighet om å begrense fisket
i Nordsjøen til 535.000 t og i Skagerrak til 96.000 t. 
Dette innebar en økning av kvoten med 75.000 t
i Nordsjøen, mens kvoten i Skagerrak ble økt med
26.000 t sammenlignet med 2004.

Norske kvoter av nordsjøsild i perioden 2001 - 2005 (i tonn):

År 2001 2002 2003 2004 2005

Norsk kvote 85 470 85 470 125 060 140 960 166 152

Regulering

Norsk kvote av nordsjøsild fordelt på fartøygrupper i 2005 (2004):

Ringnot 132.755 t (112.627 t)

SUK 8.474 t (7.189 t)

Trål 11.631 t (9.867 t)

Kyst 13.292 t (11.277 t)

Sum 166.152 t (140.960 t)

Norges disponible kvote av nordsjøsild i 2005 fordelte seg
slik på fartøygrupper og områder:

Nordsjøen Skagerrak* Sum

Ringnot 123.540 9.215 132.755

SUK 7.886 588 8.474

Trål 11.631 - 11.631

Kyst 10.291 3.001 13 292

Total 153.348 12.804 166.152

*Halve gruppe-/totalkvoten i Skagerrak kunne fiskes
i Nordsjøen i 2005.

Ringnot
Ringnot var regulert med fartøykvoter. Faktoren ble satt 
til 2,9 i Nordsjøen og til 0,1 i Skagerrak. Faktorene ble 
ikke endret. 
Fartøy i ringnot-, SUK- og trålgruppen kunne videre delta 
i et tilleggsfiske på inntil 150 t pr fartøy. Bakgrunnen for 
tilleggsfisket var at det ville bli stående igjen kvote om 
det ikke ble foretatt endringer i reguleringene.
Utvelgelse for deltagelse ble gjort ved påmelding
og loddtrekning. 

SUK
SUK var regulert med fartøykvoter. Faktoren ble satt til 
1,97 i Nordsjøen og til 0,05 i Skagerrak. Faktorene ble 
ikke endret. 

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. Faktoren ble satt til 
0,5. I juni foretok Fiskeridirektoratet en ny vurdering av 
bifangst-situasjonen med det resultat at faktoren ble økt 
til 1,0 med virkning fra 9. juni. 

Kyst
Gruppen ble regulert med fartøykvoter for første gang
i 2005. Fartøykvotene var differensiert i henhold til
fartøyets lengde. Kvoteenheten ble ved oppstarten
av året satt 12 t. 
Da det den 9. september gjenstod ca 5.000 t av
gruppens kvote ble kvoteenheten økt til 18 t.
Den opprinnelige kvoteenheten på 12 t ble imidlertid 
garantert og ville kunne fiskes ved en eventuell stopp 
i fisket. Fra den 21. oktober kunne fartøyene fiske fritt 
som følge av at det fortsatt stod igjen et stort kvantum, 
ca 4.000 t.

Driftsmelding Driftsmelding

1.1.-30.4 1.5.-31.12 Hele året

Mel/olje Konsum Sjølprod Sum Mel/olje Konsum Sjølprod Sum  Mel/olje Konsum Sjølprod Sum

Kyst                0 62.400 800 63.200 2.200 115.300 2.100 119.600    2.300 177.800 2.900 182.900

Kyst 70 - 90          - 17.000 - 17.000 - 17.700 - 17.700 - 34.700 - 34.700

Trål                - 38.600 - 38.600 100 20.900 - 21.000 100 59.600 - 59.700

Ringnot             0 79.000 400 79.400 400 213.400 7.300 221.000 400 292.400 7.700 300.500

Diverse              - 200 - 200 - 3.300 - 3.300 - 3.500 - 3.500

Utenl. Fartøy - 100 600 700 - - 500 500 - 100 1.100 1.200

Totalt 100 197.300 1.800 199.200 2.700 370.700 9.800 383.200 2.800 568.000 11.700 582.500

Omsatt kvantum NVG-sild i 2005 fordelt på grupper, anvendelse og periode (i tonn):
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Fisket

Ringnot
Utenom litt fiske i januar kom ringnot også i 2005 i 
gang med hovedsesongen i midten av mai i tilknytning 
til matjessild oppstarten. Fisket nådde en topp i juni 
måned. I september/oktober ble det fisket lite, før fisket 
tok seg noe opp igjen i årets to siste måneder.
Totalt fisket ringnot 133.800 t. Av dette kvantumet ble 
132.000 t levert til konsum tilsvarende en konsumandel 
på 98,7 %. 

SUK
Fartøyene deltok i hovedsak i fisket i hovedsesongen.
Totalt fisket SUK 8.000 t, hvorav 7.600 t ble levert
til konsum. 

Trål
Fisket pågikk i hovedsak i november og desember. 
Totalt fisket trål 11.900 t nordsjøsild hvorav 10.900 t
til konsum. 

Kyst
Totalt ble det omsatt 9.500 t av fartøy i kystgruppen
i 2005. Av dette gikk 9.200 t til konsum og 300 t til 
oppmaling. I følge Skagerakfisk S/L omsatte de 900 t 
sild fra fartøy i kystfartøygruppen i 2005. 

Utenlandske fartøyer

Utenlandske fartøyer landet totalt 10.500 t nordsjøsild i 
Norge i 2005. Det er en nedgang på 500 t sammenlignet 
med 2004. Av kvantumet på 10.500 t gikk 10.400 t til 
konsum og 100 t til mel/olje. 10.900 t gikk til konsum
i 2004. I tillegg ble det omsatt 200 t til konsum som
ble landet utenfor Norge. Totalt omsatt kvantum ble
da 10.700 tonn i 2005. 

Verdien av utenlandske fartøyers omsetning av nordsjø-
sild gjennom Norges Sildesalgslag i 2005 utgjorde
NOK 26 mill, mot NOK 25 mill i 2004.

Omsetning

Totalt er det registrert sluttseddelført 18.500 t sild fra 
norske fartøyer til matjes i 2005 mot 23.700 t i 2004.
I tillegg er det levert sild til matjes, både i Norge og
Danmark, som ikke er nærmere spesifisert på slutt-
seddelen.Ved matjesauksjonen i Egersund, som ble
videreført i 2005, ble det totalt solgt 10.200 t mot 
12.200 t i 2004. 
Ordningen med et eget betjent kontor i Egersund for 
lagets matjesauksjon, som ble utprøvd første gang i 
2003, ble videreført i 2005. Jevnt over er det positive 
tilbakemeldinger på dette tiltaket. 
Omsetningen av nordsjøsild fungerte godt i 2005, noe 
ikke minst det norske kjøperkorpset skal roses for. Mens 
de norske konsumkjøperne tok 74.000 t i 2004 tok de 
98.700 t i 2005, en økning tilsvarende kvoteøkningen 
for norske fiskere fra 2004 til 2005. Lite nordsjøsild gikk 
til mel/olje anvendelse i 2005. Gjennomsnittsprisen for 
konsumsild i 2005 ble NOK 2,81 pr kg mot NOK 2,45
pr kg i 2004. Dette tilsvarer en prisøkning på 15 %. 

Norske fartøy leverte 3.500 t nordsjøsild til mel og olje
i 2005 mot 8.700 t i 2004. 
Til opplysning ble det fisket 800 t nordsjøsild i tilknytning 
til såkalt ”skolefiske” i 2005, mot 1.300 t i 2004.

Endelige omsetningstall 2005 - nordsjøsild (2004):

Totalt omsatt kvantum: 176.300 t (149.300 t)

Total omsatt verdi: NOK 487,1 mill (NOK 355,5 mill)

For 2005 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 3.000 t
avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 2,7 mill.
Tilsvarende inkluderer tallene for 2004 1.000 t avskjær 
til mel/olje til en verdi av NOK 0,5 mill. 

Omsatt kvantum nordsjøsild i 2005 fordelt på anvendelse og 
leveringssted (i tonn):

Norske fartøyer  Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

- levert i Norge 3.000 98.700 4.400 106.100

- levert i utlandet 500 56.100 - 56.500

Totalt norske fartøy 3 500 154.800 4.400 162.600

Utenlandske fartøy

- levert i Norge 100 10.400 - 10.500

- levert i utlandet - 200 - 200

Totalt utenlandske fartøyer 100 10.600 - 10.700

TOTALT 3.600 165.400 4.400 173.300

MAKRELL

Rammeverket for forvaltningen av fisket etter makrell i 
nordøst-Atlanteren blir behandlet i årlige møter mellom 
Norge, EU og Færøyene og innenfor NEAFC. For 2005 
var Norge, EU og Færøyene (kyststatene) enige om å 
begrense fisket etter makrell til 354.942 t mot 461.000 
t i 2004. I tillegg fastsatte EU en kvote for den sydlige 
makrellen på 24.873 t, mens kvoten i internasjonalt 
farvann ble satt til 40.184 t i 2004.   

Norske kvoter av makrell i perioden 2001 - 2005 (i tonn):

År 2001 2002 2003 2004 2005

Norsk kvote 176.370 182.637 159.556 148.728 114.437

 

Regulering

Norsk kvote av makrell fordelt på fartøygrupper i 2005 (2004):

Ringnot 8.075 t (106.366 t)

SUK 6.974 t (9.501 t)

Trål 3.638 t (4.735 t)

Kyst 25.000 t (27.376 t)

Sum 113.687 t (147.978 t)

Av norsk disponibel kvote ble også i 2005 avsatt
750 tonn til agn.

Ringnot
I 2005 var det i perioden 1. januar til og med 14. 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 1,70 i forkant av høstsesongen.
Faktoren ble ikke endret.

SUK
SUK-fartøyer kunne fiske inntil 250 t pr fartøy i perioden
1. januar - 14. august. 

Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med 
fartøykvoter samlet for året. Faktoren ble satt til 1,58
og ble ikke endret. 

Trål
Trålfisket ble åpnet 1. oktober. Trålerne var regulert med 
fartøykvoter. Faktoren ble satt til 0,27 og ble ikke endret.  

Kyst
Kystfartøygruppens var også i 2005 i to hovedgrupper; 
én gruppe bestående av notfartøyer og én gruppe
bestående av garn-/krokfartøyer. I tillegg var det en 
gruppe med begrenset adgang for fartøyer under 13 m 
som ikke tilfredsstilte vilkårene for deltagelse i hoved-
gruppene. Følgende kvoter ble stilt til disposisjon for 
den enkelte gruppe i 2005:

Gruppe Kvote 2005

Notfartøy på 13 m og over 12.262

Notfartøy under 13 m 3.663

Garn-/Krokfartøy 8.575

Fartøy med begrenset adgang 500*

Totalt 25.000
*Avsetning

Som ringnot og SUK kunne også fartøy i kystgruppen 
fiske makrell i perioden 1. januar og frem til og med
14. august. Periodekvoten for garn- og krokfartøy ble 
satt til 15 t, mens notfartøy over 13 meter hadde en 
periodekvote på 65 t. Notfartøy under 13 meter ble der-
imot ikke periodisert. Eventuell fangst i denne perioden 
gikk til fradrag for fartøyets samlede kvote for året.

I 2005 ble det etablert fartøykvoter for notfartøyer på 
13 meter og over. For øvrig var fartøyene i kystgruppen 
regulert med maksimalkvoter avhengig av hovedgruppe 
og fartøylengde. Maksimalkvotene ble ikke endret i 
løpet av sesongen. Fartøy under 10 m hadde imidlertid 
et garantert kvantum på 5 t på årsbasis, uavhengig av 
eventuell stopp. 
Fartøy med begrenset adgang kunne fiske og levere 
inntil 5 tonn pr fartøy.
Notfartøy under 13 m ble stoppet 22. september mot
16. august i 2004. Notfartøy over 13 m ble ikke stoppet 
grunnet innføringen av fartøykvoter. Garn- og krokfartøy-
ene ble stoppet 21. september mot 7. september i 2004.

Driftsmelding Driftsmelding46 47



HESTMAKRELL

Regulering

Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk 
sone i 2005. 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 hest-
makrell i Færøy-sonen.

Fisket

Årets hovedsesong startet i andre halvdel av oktober 
og foregikk frem til 20. november. Fisket foregikk i all 
hovedsak i NØS, knapt 1.000 t ble registrert fisket i
EU-sonen Totalt ble det fisket 25.000 t i 2005 mot 
10.400 t i 2004. Av kvantumet på 25.000 t gikk
24.700 t til konsum og 300 t til mel/olje.  
Kvantumet var fordelt med 24.300 t på ringnot,
400 t på trål og 400 t på kyst. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøyer landet totalt 300 tonn hestmakrell 
i Norge i 2005 mot 600 t i 2004. 

Omsetning

Omsetningen fungerte godt. Fordelingen på anvendelse 
viser 98,8 % til konsum og 1,2 % til mel/olje. I 2004 ble 
96,1 % av fangstene levert til konsum. I gjennomsnitt 
ble det oppnådd NOK 4,52 pr kg til konsum i 2005 mot 
NOK 3,94 pr kg i 2004. Dette tilsvarer en prisøkning på 
15 %. En vesentlig økning i kvantumet sammenlignet 
med 2004 i tillegg til relativt gode priser på hestmakrell 
i 2005, bidro til å øke førstehåndsverdien av fisket med 
vel NOK 70 mill sammenlignet med 2004.   

Endelige omsetningstall 2005 - hestmakrell (2004):

Totalt omsatt kvantum: 25.300 t (11.000 t)

Total omsatt verdi: NOK 113,3 mill (NOK 42,2 mill)

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 lod-
defiske i Barentshavet i 2005. I 2004 ble det heller ikke 
åpnet for loddefiske i området. 

LODDE–JAN MAYEN

Rammeverket for forvaltningen av loddefisket i hav-
områdene rundt Island, Grønland og Jan Mayen er 
nedfelt i Trepartsavtalen mellom Island, Grønland og 
Norge. Avtalen gir Norge 8 %, Island 81 % og Grønland 
11 % av avtalt kvote. Avtalen gir adgang til å starte 
fisket i området fra 20. juni.  Kvoteåret starter 20. juni 
og løper fram til 30. april året etter. Endelig loddekvote 
for området blir som oftest ikke fastsatt før i sesongens 
andre kalenderår. 

Regulering

Sommeren-/Høsten 2005 ble det ikke åpnet for lodde-
fiske i området.
 
Norsk totalkvote for sesongen 2004/2005 ble satt til 
103.047 t. Opprinnelig norsk kvote i 2004/2005 var på 
51.047 t hvorav det ble fisket 34.000 t sommeren 2004. 
Årsaken til den økte kvoten skyldes gode observasjoner 
under et loddetokt i området som ble avsluttet i januar 
2005. Resultatet ble at totalkvoten ble økt med
650.000 t hvorav 52.000 t til Norge.    

Tradisjonelt har utelukkende ringnotfartøy hatt adgang
til å delta i fisket. Dette ble videreført for 2005/2006
sesongen. Ringnot skulle reguleres på tradisjonelt vis med 
fartøykvoter, én for fisket totalt og én for fisket i IØS.

Fisket

Ringnot
Startet fisket i månedsskiftet august/september.
Hovedfisket pågikk i september og oktober og fisket 
var preget av god tilgjengelighet og gode fangstforhold. 
Totalt fisket ringnot 78.700 t.

SUK
SUK-gruppen startet noe tidligere enn ringnot.
Totalt fisket gruppen 7.000 t i 2005. 

Trål
Totalt fisket trål 4.300 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 2005 har laget registrert følgende fangstfordeling
pr redskapsgruppe for kyst sammenlignet med 2004:

Redskap / År 2005 2004

Dorg/harp 8.900 10.600

Garn 100 100

Låssatt kystnot, inkl. landnot 3.700 5.600

Not-direkte håvet 12.800 13.100

Sum 25.500 29.300

Utenlandske fartøy

Totalt omsatte utenlandske fartøyer 45.600 t makrell
i 2005 mot 81.600 t i 2004. Leveransene gikk til
konsum. Gjennomsnittsprisen til konsum var
NOK 11,14 pr kg mot NOK 7,27 pr kg i 2004. 
Verdien av utenlandske fartøyers omsetning gjennom 
Norges Sildesalgslag i 2005 utgjorde NOK 504 mill
mot NOK 590 mill i 2004.

Omsetning

Makrellomsetningen fungerte generelt godt i 2005, noe 
ikke minst et svært positivt marked bidrog til. Med unntak 
av 155 t gikk makrelleveransene til konsum i 2005.

Nedenfor er vist gjennomsnittlig oppnådde førstehånds-
priser for makrell til konsum i 2005 og 2004 pr fartøy-
gruppe (i NOK pr kg):

Fartøygruppe 2005 2004

Kyst 11,27 6,36

Kyst 70 – 90 13,50  9,37

Ringnot 13,94 9,79

Trål 10,45 6,97

Norske fartøyer 13,19 9,00 

Utenlandske fartøyer 11,15 7,27 

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 
9,19 pr kg mot NOK 4,52 pr kg i 2004. For garnfisket 
makrell ble gjennomsnittsprisen NOK 17,16 pr kg i 2005 
mot NOK 17,50 pr kg i 2004. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NOK 9,86
pr kg mot NOK 6,02 pr kg i 2004. Ved inngangen til 
2005 stod det ca 90 t makrell låssatt for langtidslagring.

Til opplysning ble det fisket 1.100 t i tilknytning til
såkalt ”skolefiske” og 2.600 t til forskningsformål i 2005. 
I 2004 var tilsvarende tall 1.200 t og 1.000 t. Agnkvoten 
på 750 ble oppfisket.

Omsatt kvantum og -verdi av makrell i 2005 fordelt på grupper 
og anvendelse:  

Mel/olje
(i tonn)

Konsum
(i tonn)

Sjølprod.
(i tonn)

Totalt
(i tonn)

Verdi 
(NOKmill)

Norske fartøy + 119.700 - 119.800    1.579 

Utenlandske fartøy 100 45.100 300 45.600 504 

Sum 200 164.800 300 165.300 2.083

Omsetningstall 2005 - makrell (2004):

Totalt omsatt kvantum: 165.300 t (236.300 t)

Total omsatt verdi: NOK 2.083,1 mill (NOK 1.973,0 mill)
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Fisket

Vinterloddefisket
Med bakgrunn i kvoteendringene for sesongen 
2004/2005 hadde norske fiskere anledning til å fiske inntil 
69.052 t vinteren 2005. Hele kvoten kunne videre fiskes 
i islandsk økonomisk sone (IØS). Vinterfisket startet opp i 
midten av januar og de første innmeldingene kom
18. januar. Fisket foregikk i IØS og foregikk frem til
13. februar. Totalt ble det fisket 65.900 t. Til sammen 
deltok 73 fartøyer i vinterloddefisket. Om lag 49.000 t
gikk til konsum, mens 17.100 t gikk til mel/olje anvendelse. 

Sommerloddefisket
Det ble ikke åpnet for loddefiske sommeren/høsten 
2005, jfr. ovennevnte. 

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy leverte ikke lodde i Norge i 2005.

Omsetning

Totalt ble det omsatt 65.900 t lodde av norske fartøy i 
2005 mot 49.000 t i 2004. Av kvantumet på 65.900 t 
gikk 45.300 t til konsum og 17.100 t til mel/olje.
I tillegg ble 3.500 t sjølprodusert. Konsumleveransene
fordelte seg med 42.500 t til norske kjøpere og 2.800 t
til utenlandske kjøpere. Mel/Olje kvantumet fordelte
seg med 11.000 t til norske kjøpere og 6.100 t til uten-
landske kjøpere. Nyvinningen med å føre konsumlodde 
fra IØS til norske anlegg fra 2004 fortsatte med andre ord 
i 2005 - til glede for både kjøpere og fiskere. Omsetningen
fungerte for øvrig rimelig godt og loddens kvalitet var 
jevnt over god til tross for lange seilingsdistanser.  

Endelige omsetningstall 2005 - lodde–Jan Mayen (2004):

Totalt omsatt kvantum: 65.900 t (49.000 t)

Total omsatt verdi: NOK 90,5 mill (NOK 47,9 mill)

KOLMULE

Heller ikke i 2005 lyktes det å nå frem til en felles forvalt-
ning for kolmule i nordøst-Atlanteren. I mangel av det ble 
fisket også i 2005 i hovedsak begrenset av nasjoners egne 
beslutninger om kvoter og kvoteoverføringer mellom land. 

Regulering

Norsk kvote i EU-sonen i 2005 var 120.000 t. Tilsvarende 
kvote i Færøy-sonen var 36.200 t. Med unntak for en
periode fra 12. mai og frem til 18. juli var ikke norske
fartøyers fiske kvotebegrenset i norsk økonomisk sone 
(NØS) nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, fiske-
vernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. I nevnte 
periode innførte imidlertid Fiskeri- og kystdepartementet 
en midlertidig fiskestopp med bakgrunn i resultatene fra 
et kolmuletokt. Det var videre en forutsetning for stoppen 
at de andre kyststatene også skulle innføre reguleringer 
for å begrense kolmulefisket i 2005. Da dette ikke skjedde 
gjenåpnet Fiskeridepartementet fisket den 18. juli.
Ordningen med at fisket ble regulert med maksimalkvoter
i EU- og Færøy-sonen ble videreført i 2005. 
Maksimalkvotene var like for de deltagende fartøyer i
EU- og Færøysonen. Maksimalkvoten ble ved årets start 
satt til 2.600 t i EU-sonen (ingen overregulering), og til
800 t i Færøy-sonen (4 % overregulering). Maksimalkvoten 
i EU-sonen og i Færøy-sonen ble ikke endret i løpet av året. 

Fisket

Den første fangsten ble innmeldt til laget fra EU-sonen
25. januar. Hovedfisket foregikk i de tre påfølgende
månedene, hvorav mars måned hadde det største
kvantumet med i størrelsesorden 280.000 t.
I EU-sonen foregikk fisket etter tradisjonelt mønster i
områder vest av Irland på Porcupine og på St. Kilda og nord-
over. Fisket i internasjonalt farvann var som i de foregående 
årene også i 2005 preget av god tilgjengelighet. Fisket i NØS 
nord for 62°N ble det ikke noe av, blant annet på grunn av 
fiskestoppen.  

Totalt ble det fisket 627.300 t kolmule av norske fartøyer i 
2005. Av dette kvantumet ble det landet 453.400 t i Norge 
og 173.900 t i utlandet. Landingene i utlandet var 145.900 t
i 2004.

Områdefordeling av norske fartøyers kolmulefangster i 2005
og 2004 (i tonn):

Område 2005 2004

Internasjonalt farvann 472.800 456.600

EU-sonen 118.200 121.100

Færøy-sonen 33.900 35.700

Nord for 62° N i NØS / Fiskersonen ved Jan Mayen 2.300 199.300

Totalt 627.300 812.700

*I fangsttallene inngår også fangster av norske
industritrålere og av såkalte ”kombibåter”, henholdsvis 
32.400 t i 2005 og 7.900 t i 2004.

Utenlandske fartøyer

Utenlandske fartøyer leverte 4.800 t kolmule i Norge
i 2005 mot 50.300 t i 2004. Med andre ord ble
kvantumet i 2005 under en tidel av kvantumet i 2004. 
Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 
2005 utgjorde NOK 4,2 mill mot NOK 42,1 mill i 2004.

Omsetning 

Norske kolmulefiskere opplevde både nedgang i
kvantum og reduserte priser på kolmuleråstoffet i 2005. 
Som det fremgår av tabellen over gikk kvantumet ned 
med 185.400 t fra 2004 til 2005. Gjennomsnittsprisen 
gikk ned fra NOK 0,82 pr kg i 2004 til NOK 0,71 pr kg
i 2005, tilsvarende en reduksjon på vel 13 %.  
Omsetningen fungerte for øvrig godt gjennom hele 
sesongen, og i hovedsak ble kolmulen levert til mel/olje.
I 2005 ble det imidlertid levert 5.300 t til konsum til 
rundfrysing med noe blandet resultat. Det ble satt en 
minstepris på NOK 1,20 pr kg for levering til dette for-
målet og i praksis ble minstepris betalt for kolmule
til konsum. 

Endelige omsetningstall 2005 - kolmule (2004):

Totalt omsatt kvantum: 632.100 t (862.400 t)

Total omsatt verdi: NOK 449,2 mill (NOK 705,9 mill)

KOLMULE-NORDSJØEN

Regulering

Industritrålerne har i 2005 hatt anledning til å fiske
kolmule i alle områder med unntak av EU-sonen og 
Færøy-sonen. I tillegg var også industritrålerne regulert 
av den midlertidige stoppen for de angjeldende
områdene, se Kolmule under regulering. 
Nordsjøtrålerne hadde videre anledning til å trålfiske
etter kolmule sør for 64°N. Nordsjøtrålerne var også
begrenset av den midlertidige stoppen, nærmere
bestemt i området nord for 62°N.

Fisket

Den kvartalsvise utviklingen i kolmulefisket i 2005 og 2004
(i tonn):

Periode 2005 2004

1. kvartal 5.200 28.400

2. kvartal 41.200 42.700

3. kvartal 41.700 45.400

4. kvartal 20.700 24.300

Totalt 108.900 140.800

Sammenlignet med 2004 resulterte fisket i 2005 i en 
kvantumsreduksjon på 31.900 t.  

Utenlandske fartøyer

Utenlandske fartøyer omsatte 400 t nordsjøkolmule
via Norges Sildesalgslag i 2005. I 2004 var tilsvarende 
tall også 400 t.
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Omsetning

Omsetningen av industritrålfisket råstoff fungerte godt 
gjennom hele sesongen. I gjennomsnitt ble det oppnådd 
NOK 0,86 pr kg for nordsjøkolmule i 2005, mot
NOK 0,81 pr kg i 2004. 
Norske fartøyer leverte 90.000 t i Norge og 18.900 t
i Danmark.

Endelige omsetningstall 2005 - kolmule-Nordsjøen (2004):

Totalt omsatt kvantum: 109.200 t (141.100 t)

Total omsatt verdi: NOK 94,0 mill  (NOK 114,1 mill)

TOBIS

Regulering

Også i 2005 har fisket etter tobis vært regulert med
begrensning for når fisket kunne foregå. Frem til og 
med 2003 var denne perioden 1. mars - 31. oktober. 
I 2004 ble perioden forkortet med to måneder (april 

- september). I 2005 ble perioden ytterligere forkortet
til 1. april - 23. juni.

I EU-sonen hadde Norge til disposisjon en kvote på 
5.000 t tobis i 2005. Ved fiske etter tobis i EU-sonen 
gjaldt en maksimalkvote på 600 t. 

Fisket

Fisket foregikk i både NØS og i EU-sonen. Totalt ble det 
fisket 13.700 t i NØS mot 22.300 t i 2004. I EU-sonen 
ble det i 2005 fisket 3.600 t av kvoten på 5.000 t.
I 2004 fisket norske fartøyer 26.400 t i EU-sonen. 

Den kvartalsvise utviklingen i fisket i 2005 og 2004 (i tonn):

Periode 2005 2004

1. kvartal - 200

2. kvartal 17.300 40.700

3. kvartal - 7.700

4. kvartal - 0

Totalt 17.300 48.700

Utenlandske fartøy

Utenlandske fartøyer leverte ikke tobis i Norge i 2005 
mot 1.800 t i 2004. 

Omsetning

Omsetningen fungerte godt. Utenom 200 tonn til Norge 
ble fangstene levert til mel/olje anvendelse. Det meste 
ble levert til norske anlegg. 2.600 t ble levert i Danmark 
til en gjennomsnittspris på NOK 0,88 pr kg. I gjennom-
snitt ble det oppnådd NOK 0,80 pr kg for tobis til 
mel/olje mot NOK 0,92 pr kg i 2004.

Endelige omsetningstall 2005 - tobis (2004):

Totalt omsatt kvantum: 17.300 t (50.500 t)

Total omsatt verdi: NOK 14,1 mill (NOK 46,3 mill)

Driftsmelding Driftsmelding

Kan mykere fiskebein få folk til å spise mer sild? 

Japanerne elsker norsk makrell. Sild derimot, er ikke like populært, 

og det er beina som er problemet. Et stort japansk firma, sammen 

med Eksportutvalget for fisk, satte i gang et forskningsprosjekt i 

Japan med å mykne beina så de ble spiselige. Forskningsprosjektet 

har resultert i en produksjon av sild med mykere bein basert på 

import av norsk sild. Produksjonen er foreløpig liten, men markedet 

er i vekst, og prosjektet kan være aktuelt også for andre land der 

bein er et hinder for fiskekonsumet. Spiselige bein gir også et viktig 

kalsiumtilskudd –  spesielt for asiater som ikke drikker melk. 
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ØYEPÅL

Regulering

I 2005 ble det innført forbud mot direkte fiske etter 
øyepål både sør og nord for 62°N. Øyepål kunne derfor 
kun tas som bifangst i fisket etter andre arter i 2005.
I EU-sonen hadde Norge til disposisjon en kvote på 
1.000 t i 2005

Fisket

Totalt 300 tonn øyepål ble registrert fisket av norske 
fartøyer i 2005. 

Utenlandske fartøy

Som i 2004 leverte ikke utenlandske fartøyer øyepål
til norske anlegg i 2005.  

Omsetning

Endelige omsetningstall 2005 - øyepål (2004):

Totalt omsatt kvantum: 300 t (7.500 t)

Total omsatt verdi: NOK 0,3 mill (NOK 6,1 mill)

HAVBRISLING

Regulering

Norge hadde til disposisjon 1.000 t havbrisling i
EU-sonen i 2005 mot 15.000 t året før. Som i 2004
var det i utgangspunktet kun tillatt å fiske i EU-sonen. 
Fisket i NØS kunne imidlertid åpnes dersom kvoten
i EU-sonen ble oppfisket. I 2005 ble det ikke fisket
havbrisling av norske fartøyer og sådan ble det ikke 
åpnet for fiske i NØS. 
Ett fartøy skulle i utgangspunktet kunne ta kvoten
i EU-sonen i 2005. Deltagelse ble regulert etter
kunngjøring, skriftlig påmelding og loddtrekning.
Norges Sildesalgslag hadde ansvaret for administrering 
av trekningslisten.
Tradisjonelt har ringnotfartøy deltatt i fisket, men det 
var også adgang for fartøyer med nordsjø-/industritråltil-
latelse til å delta. 

Fisket

Norske fartøyer fant ikke havbrisling i 2005. Dette var 
også situasjonen i 2004. 

Utenlandske fartøyer

Det ble ikke omsatt havbrisling av utenlandske fartøyer 
gjennom laget i 2005. 

Omsetning

Endelige omsetningstall 2005 - havbrisling (2004): 

Totalt omsatt kvantum: - (8.300 t)

Total omsatt verdi: - (NOK 7,9 mill)

KYSTBRISLING

Regulering

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i Skagerrak 
ikke kvoteregulert. For 2005 ble det fastsatt en norsk 
kvote på 3.750 t for Skagerrak. Kvoten var identisk
med kvoten for 2004.  

Fisket

På tradisjonelt vis ble det også vinteren 2005 gitt
adgang til å fiske brisling til fersk- og ansjosanvendelse
i årets to første måneder. Fisket ble åpnet torsdag
6. januar.
Kun én fangst på 12 t ble fisket. 
Brislingfisket til hermetikkanvendelse ble åpnet onsdag 
27. juli. Åpningen var begrenset til områdene Rogaland 
fylke og Sognefjorden. Senere i sesongen ble også
de øvrige tradisjonelle brislingfeltene på Vestlandet
og i Oslofjorden.  
De første fangstene ble innmeldt samme dag fisket
ble åpnet 27. juli. Fisket foregikk i både Sognefjorden 
og i Rogaland. Senere ble områdene for fiske utvidet. 
Det ble da også fisket kystbrisling til hermetikk i
Hardanger/Sunnhordaland.
Høsten 2005 ble det også avviklet et fiske etter stor 
brisling i Oslofjorden. I hovedsak ble denne fisken levert 
til Sverige. Totalt ble det fisket 700 tonn kystbrisling i 
Oslofjorden i 2005.
Et trettitalls fartøyer er registrert med kystbrislingfangst
i 2005, hvorav flere med kun mindre fangster.
Totalt ble det registrert fisket 2.000 tonn kystbrisling
i 2005, mot totalt 1.400 tonn i 2004.

Omsetning

Norges Sildesalgslag og King Oscars var i forkant av 
årets sesong enige om en brislingavtale for 2005. Blant 
hovedelementene i avtalen var et ønske om å få levert 
inntil 3 500 t brisling til hermetikk til en minstepris på 
NOK 4,86 pr kg. 

Totalt ble det levert 1.100 t brisling til hermetikk til
King Oscar i 2005 mot 700 tonn i 2004. Kystbrislingen 
var jevnt over av god kvalitet og fin størrelse. 
Omsetningen av den større fisken gikk jevnt over greit 
i 2005. Brislingen ble brukt til rundfrysing og til ansjos. 
Den var av relativt god kvalitet. 

Fordelingen av kystbrislingfangster på anvendelse i 2005
og 2004 (i tonn):

Anvendelse / År 2005 2004

Fersk 0 0

Fersk eksport 700 700

Frysing 100 0

Hermetikk 1.100 700

Krydring 0 0

LT-mel - -

Utkast 0 0

Totalt 2.000 1.400

Fordelingen av kystbrislingfangster på distrikt i 2005
og 2004 (i tonn):

Område / År 2005 2004

Oslofjorden med Øst- og Vestfold 700 1.000

Telemark med Ø. & V. Agder - -

Rogaland 400 -

Hardanger / Sunnhordland 400 0

Sognefjorden 400 200

Nordfjord - 100

Møre og Romsdal 0 -

Trøndelag 0 -

Totalt 2.000 1.400

Endelige omsetningstall 2005 - kystbrisling (2004):

Totalt omsatt kvantum: 2.000 t (1.400 t)

Total omsatt verdi: NOK 9,4 mill (NOK 6,8 mill)
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Kontroll 

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 som er nedfelt i forskrifter om utøvelse av 
de enkelte fiskerier: 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.
Alle innmeldinger legges ut på lagets internettside
www.sildelaget.no. Oversikt over innmeldte fangster 
sendes regelmessig til fiskeriaviser og andre aviser som 
lager oppslag med innmelding pr fartøy pr art med 
kvantum og fangststed.

Kontroll ved landing

Lagets fem kontrollører har i 2005 gjennomført ca
650 oppdrag mot 590 i 2004. I hovedsak er kontrollene 
utført ved konsumlandinger, hvor ca 10% av alle
landingene 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 Fiskeri-
direktoratet og Justervesenet har fungert godt i 2005.
I 2005 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 2005 vært 
prioritert fra lagets side. 
Kontrollørene har også i 2005 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
	 reguleringsparametre	som;	totalkvoter,
	 gruppekvoter,	fartøykvoter,	økonomiske	soner,
	 kvotesoner,	redskap.	Informasjonen	på
	 sluttsedlene	blir	kontrollert	mot	registrerte
	 innmeldingsdata.

-	 Kontrollerer	sluttsedler	mot	lagets	leverandør-
	 register	hvor	blant	annet	merkeregistrering,
	 fartøystørrelse	og	manntallsstatus	inngår.
	 Videre	kontrolleres	om	fartøy	har	godkjenning
	 og	konsesjon	til	å	delta	i	aktuelt	fiskeri,	basis-
	 kvoter,	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 
undertegnes og ellers være riktig utfylt. Innføringen av 
landingssedler i 2004 er videre fulgt opp fra lagets side. 
Fiskeridirektoratets nye fartøy- og deltagelsesregister 
gjør det nå enklere å få oppdatert informasjon om eier-
forhold, konsesjoner, kvoter pr fartøy og lignende som 
er viktige parametre i lagets kontrollarbeid. 
Samarbeidet mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeridi-
rektoratet, herunder direktoratets regionkontor,
har også i 2005 fungert godt.

Rapportering til offentlige myndigheter

Norges Sildesalgslag har en sentral oppgave som leve-
randør av informasjon til Fiskeridirektoratet. Vi har
i de siste årene lagt ned mye arbeid i samarbeid med
Fiskeridirektoratet for å kvalitetssikre data, og for å 
kunne oversende data i samsvar med norsk standard. 
Oversikter som viser innmeldinger og salg blir rutinemessig
sendt til Fiskeridirektoratet daglig. Sluttseddeldata over-
føres til Direktoratet to ganger pr. uke. Laget legger ned 
et betydelig arbeid for å registrere fangstdata slik at det 
kan føres kontroll med at 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 2005 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 Fiskeridirektoratet lettere skal kunne få tilgang på 
aktuell informasjon i tilknytning til direktoratets kontroll-
arbeid i pelagisk sektor. Videre mener vi at de elektro-
niske 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.

Også i 2005 har ansatte i laget deltatt på kurs arrangert 
av Fiskeridirektoratet om ”Strategisk risikovurdering ved 
ressurskontroll”.

Driftsmelding Driftsmelding

Norges Sildesalgslags kontrollplikt i henhold til lov om saltvannsfiske

og råfiskloven utøves ved:

1. Kontroll ved innmelding

2. Fysisk kontroll ved landing

3. Dokumentkontroll, sluttsedler

4. Rapportering til offentlige myndigheter

56 57



Ressursoversikt 2006  

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

NORSK VÅRGYTENDE SILD (NVG-SILD)

Forskerne klassifiserer bestanden til å ha god repro-
duksjonsevne og at den høstes bærekraftig.
Gytebestanden er beregnet til i overkant av 6 millioner 
tonn i 2005. Den forventes å øke til ca 6,4 millioner 
tonn i 2006 forutsatt at den beskattes i henhold til 
forvaltningsplan i 2005. 2002- og 2004 årsklassene 
er vurdert til å være relativt sterke. 2002-årsklassen er 
kommet inn i gytebestanden i 2006 og 2004-årsklassen 
forventes å rekruttere til gytebestanden i 2007. Med 
disse to årsklassene i anmarsj ventes gytebestanden
å få en videre vekst i de neste årene.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har
anbefalt et uttak for 2006 på inntil 732.000 t.

NORDSJØSILD

Bestanden er nå klassifisert til å ha god reproduksjons-
evne og den høstes bærekraftig. Gytebestanden antas
å være i størrelsesorden 1,8 mill tonn i 2005. 1998-
og 2000 årsklassene anses for å være sterke, mens
årsklassene 2002-2004 er vurdert å være svake. På 
grunn av den uvanlige situasjonen med tre 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 gyte-
bestanden er over ”føre-var-grensen” på 1,3 millioner 
tonn. Ved lavere bestand reduseres fisket etter avtalte 
regler.

For 2006 er Norge og EU enige om et uttak på 454.751 
tonn i Nordsjøen og 81.600 t i Skagerrak. I tillegg
kommer fisket etter ungsild i Nordsjøen og Skagerrak.

MAKRELL

Makrell forvaltes som én bestand – nordøstatlantisk 
makrell. Den består av tre gytekomponenter – vestlig, 
sørlig og Nordsjøen. Siden fangstene i de forskjellige 
områdene ikke kan identifiseres og derved klassifiseres 
til en av de tre komponentene forvaltes bestanden av 
praktiske årsaker som én bestand. 
 
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. Beregnings-
modellen baserer seg på fangstene og resultatene fra 
eggmålingene. Eggmålingene viser nedgang siden 1998. 
De offisielle fangstene er for lave til å gi denne ned-
gangen i bestanden. Med det offisielle uttaket, skulle 
bestanden holdt seg på samme nivå i perioden
1998-2004. Derfor brukes ikke eggmålingene lenger 
som absolutte mål for gytebestanden, men som relative. 
Det betyr at det er trenden de gir som benyttes i modellen. 
En oppdatert bestandsberegning basert på trenden fra 
eggtoktene t.o.m. 2004 og fangststatistikken beregner 
gytebestanden i 2005 til 2,3 mill tonn. Dette tilsvarer det 
såkalte før-var-gytebestandsnivået. Beregningen av gyte-
bestanden gir altså en langt mer pessimistisk oppfatning 
av bestanden enn tidligere. Bestanden vurderes nå å ha 
risiko for redusert reproduksjonsevne 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 fangst-
statistikk.

Norge, EU og Færøyene avtalte i 1999 at bestanden 
skulle beskattes med F=0,15-0,20. For 2006 tilsvarer en 
fiskedødelighet på F= 0,20 en fangst på 487.000 tonn. 
Relativt sterke årsklasser i 2001- og 2002 årgangene 
forventes å bidra t til en økning i gytebestanden sam-
menlignet med 2006. Det ser imidlertid ut til at 2003-
årsklassen er svak.

Norge, EU og Færøyene er enige om en totalkvote 
for Nordøstatlanteren på 442.000 tonn for 2006 mot 
420.000 tonn for 2005.

 

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- årsklassen har ingen virkelig sterk årsklasse vist seg. 
I 2002-2004 har 2001-årsklassen gjort seg relativt sterkt 
gjeldende i fangstene. Dette kan skyldes at det er en 
sterk årsklasse, men det er usikkert i og med at fisket
i ungfiskområdene har økt kraftig de siste årene.
Det er en bekymringsfull utvikling at fangsten av ung 
umoden hestmakrell er økende på grunn av intensivt 
fiske i ungfiskområdene. 

Uten rekruttering av en spesielt sterk årsklasse er det 
antatt at et bærekraftig uttak ligger på 150.000 tonn, 
og ICES anbefaler som tidligere at uttaket i 2006 ikke 
overstiger 150.000 tonn. Det anbefales også at det
utvikles en forvaltningsstrategi som tar hensyn til fiske 
både på ungfisk og voksen fisk.

 
LODDE - BARENTSHAVET 

Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet 
ble mengdemålt i oktober 2005 til å være 175.000 tonn 
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, 
reduseres til ca 70.000 tonn ved gytetidspunktet
(april 2006).

I henhold til føre-var prinsippet er strategien at biomassen 
som gyter skal ha 95 % sannsynlighet for å være over 
en nedre grenseverdi (Blim). Blim er satt til 200 000 tonn, 
et nivå som er noe mer enn den laveste gytebestanden 
som har produsert en svært god årsklasse.
ICES konstaterer at selv uten et fiske er det svært stor 
sannsynlighet for at gytebestanden ved gytetidspunktet 
vil falle under Blim. ICES anbefaler derfor at det ikke 
fiskes lodde i Barentshavet i 2006.

LODDE – JAN MAYEN

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

KOLMULE

Beregningen av gytebestanden og høstingsnivået er 
upresise, men gytebestandens størrelse er med stor 
sannsynlighet over føre-var-nivået på 2,25 millioner 
tonn. 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 
årsklassene 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 
aldersgrupper. Bestandens vekstpotensiale blir ikke 
utnyttet med en slik sterk beskatning på ungfisk.
Beregningen av gytebestanden og høstingsnivået er 
svært usikre. Usikkerheten forsterkes av at toktmålingene 
av bestanden er utilstrekkelige. ICES påpeker behovet 
for forsterket internasjonal toktinnsats. 

Gytebestandens størrelse er trolig over føre-var-nivået 
på 2,25 millioner tonn. ICES anbefaler at fangstene 
skal være mindre enn 1.500.000 tonn i 2006. For 2006 
lykkes det aktuelle kyststater å komme til enighet om 
et internasjonalt forvaltningsregime for kolmule. Blant 
annet inneholder avtalen enighet om å begrense total-
uttaket til 2.000.000 tonn i 2006. Av dette kvantumet 
disponerer Norge 637.527 tonn etter kvotebytte med 
andre land.
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TOBIS

I følge forskerne vurderes bestanden av tobis å ha
sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2006, 
som i hovedsak er avhengig av 2004-årsklassen, beregnes 
til 446.000 tonn. Dette er like over kritisk nivå som er 
satt til 430.000 tonn.

Rådet for forvaltningen er at fiskeriet bør forbli stengt 
inntil det foreligger sikker informasjon om at bestanden 
vil være over føre-var nivået (600.000 tonn) i 2007.
Et dansk forskningstokt som fant sted i desember 2005 
og dansk og norskprøvefiske i april 2006 kan bidra
i denne sammenheng. Det danske forskningstoktet
i desember viste positive resultater, men gav ikke
grunnlag for å åpne for et ordinært fiske for EU
(danske fartøyer). Danske fiskere skal i imidlertid starte 
et overvåket fiskeri 1. april 2006, fisket skal ikke overstige 
20 % av fiskeinnsatsen i 2004. Seks norske fartøyer 
skal delta i et norsk prøvefiske i norsk økonomisk sone 
fra midten av april 2006. Dette fisket kan medføre et 
utvidet fiskeri, men i begrenset omfang.

ØYEPÅL

Basert på de siste estimatene av gytebestandens 
størrelse vurderes øyepål for å ha risiko for sviktende 
reproduksjonsevne. Beregnet fiskedødelighet har avtatt 
i de senere årene og var i 2004 den laveste i tidsserien. 
Fordi fiskeriet har vært stengt i 2005, ventes fiske-
dødeligheten å være tilnærmet null i 2005.
Rekrutteringen har vært lav siden 2000, med rekordlav 
rekruttering i 2003-2004.

Etter ICES sine vurderinger er det ikke grunnlag for fiske 
av øyepål i 2006 på grunn av tilstanden i bestanden og 
den svake rekrutteringen i de senere årene.

I 2006 kan øyepål kun fiskes som bifangst; situasjonen 
blir altså som i 2005.

HAVBRISLING

Toktdata og fangst indikerer at bestanden er i god stand. 
Rekrutteringsmålene er usikre, og det gis ikke kvoteråd
for havbrislingfiske basert på vitenskapelige data.
Kvoten bestemmes hovedsakelig av hensynet til å holde 
bifangsten av småsild på et lavt nivå. 

KYSTBRISLING

Resultatene fra 0-gruppeundersøkelsene av brisling
i fjordene i november 2005, indikerer et svakt 
angstgrunnlag for 2006.

Datterselskaper 2005

SILDINVEST AS

Norges Sildesalgslag utfører forvaltning og virksom-
het ut over førstehåndsomsetningen gjennom datter-
selskapet Sildinvest AS. 
Selskapet ledes av et eget styre på 5 personer.

Styret har i 2005 bestått av:

Erik	Brinchmann-Hansen	(leder)
Johannes	Nakken	(nestleder)
Didrik	Vea
Kåre	Ludvigsen
Olav	Jacob	Dreyer

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 
selskaper :

-	Skude	Fryseri	AS	(20%)
-	Skudeviga	Eiendom	AS	(100%)
 
Nøkkeltall for Sildinvest AS og Sildinvest konsern i 2005:

(mill.kr.) Sildinvest AS Konsern

Omsetning: 7,3 7,4

Driftsresultat: 1,7 1,8

Årets resultat: 1,5 1,5

Sum eiendeler 31.12.: 81,9 75,5

Egenkapital 31.12.: - 0,9 -7,4

Sildinvest AS har 2 ansatte.
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- Eg hugsa godt 1956 – det var det året eg blei fødd, 
seier informasjonsansvarleg i Norges Fiskarlag, Knut 
Arne Høyvik. Han har humør den karen, men årsaka til 
at han hugsar 1956 er noko far hans sa då han snakka 
om det store sildeåret. – Det var det året banksjefen i 
Ulsteinvik starta å helse på fiskarane –før hadde han 
helsa berre på reiarane.

Far til Knut Arne Høyvik hadde 15200 kroner i lott til 
påske i 1956. Ein enorm sum . Ikkje rart banksjefen i 
Ulsteinvik bøygde seg i støvet. Framtidsutsiktene var 
lyse. Forskarane sa at det ikkje var mogeleg å fiske 
havet tomt – det var berre å stå på. I den tida var ei av 
havforskarane si hovudoppgåve å leite opp fisken til 
fiskarane. Forskingsskipet Johan Hjort var først – så kom 
fiskeflåten etter. Fiskeridirektør, politiske styremakter og 

havforskarar applauderte flåten som henta havets sølv. 
Sjølv om fiskarar og basar etter midten av femti-talet såg 
urovekkande endringar i fisket var reguleringar av silde-
fisket utenkjeleg. Fisket betydde enormt for lokalsam-
funna langs kysten. Frå Vadsø til Sørlandet var det 75 
sildoljefabrikkar. I ein gamal film frå Herøy på Sunnmøre 
viser dei flytande sildeoljefabrikkar som måtte hentast 
inn i sesongen for å ta unna. Båtane ligg tett i tett og på 
fiskeribølgjen – radiosambandet- mellom båtane- kunne 
du høyre ting som dette:

- Hallo, hallo, hjelpara, hallo hjelpera! E her nåkinnj
hjelper i nærheitne so kom me enj snytendes gång 
viss de’ ska vere hjelp ti. Hallo, hjelpera, hallo hjelpera! 

”Gråmåsen” treng enj hjelper me’ enj gång! Over!

-Ja, hallo, hallo, hallo, der! Hallo, hallo“Gråmåsen“,
“Agnsild“ kallar på dæm. Vi ilær tel ajsistanjs på
flækken, akkurat nå går vi fra havna i Ålesunjd, mæn
vi æ fræmme straks. Kan dåkker vænt på oss? Over!

-Hallo ”Agnsild”! Dåkke misførstend situvasjon’, øss 
trenge hjelp på raude rappinj ende so sprekke entel ej, 
eller nota. De jeng ikkje an å vente her. Over å ut!

- Hallo, hallo, ” Gråmåsen! Kainj dåkke hør oss?
Vi misforstår aldeles ikke, vi kjørær på de’ vi tåler, så 
deræ må gjør vel å halje plass tel oss. Vi ha’kje hatt ei 
dau sild på dækk i år. Bestanjdi’ blir vi satt tilj sidæ a de 
frække sunnmøringanj, mæn vi kainj konkureræ med 
dæm fulljt ut. Venjt på oss. Over!

- Hallo ” Agnsild”! Du må ’ kje anstrengje maskinå,
øss he fått hjelper, både nøkk å før mykje. Over å slutt. 

Fiskeribølgjen var god underhaldning for dei på land. 
Her kunne dei følgje med på samtalane mellom

I år er det 50 år sidan det store sildeåret. I 1956 blei det tatt på land 12,3 millionar hekto-

liter sild. Den største fangsten nokon gong. Etter storåret gjekk det nedover. Det som ikkje 

var mogeleg skjedde – havet blei etterkvart tomt for sild. Norsk fiskerinæring har i alle år 

etterpå slikka såra etter samanbrotet i sildebestanden. Fiskarane fekk skulda for å ha vore 

grådige – for å ha rovfiska – for å ha tenkt på seg sjølv der og då og ikkje framtida. Det er 

ikkje lenge sidan Dagbladet skreiv på leiarplass at ” vi husker hva som skjedde med silda”. 

Underforstått – fiskarane må passast ekstra godt på. Norske fiskarar har ingen grunn til å 

føle skuld over samanbrotet i sildebestanden. Dei hadde ikkje ansvaret.

«E’ her nåkinnj hjelper i nærheitne?»
Av Arill Riise, Informasjonsleiar Fiskebåtredernes Forbund

skipperane og livet på fangstfelta. Sildefisket vekte stor 
interesse elles i landet også. Det blir fortalt om at det 
blei sett opp bussar frå Gudbrandsdalen med turistar 
som kom for å sjå på eventyret utanfor Møre-kysten
i januar og februar.
Eg må seie at eg kjenner suset frå den gamle tida då vi 
ein februardag i år tok med 30 fiskekjøparar frå ni land 
ut på fangstfelta på Møre-kysten. Vi blei frakta ut av 
kystvaktskipet Ålesund med skipper Endre Barane og 
mannskapet hans. Her var folk heilt frå Kasakhstan.
Ein fiskekjøpar som frakta silda til Baltikum og derifrå 
ombord i tog som brukar 12 døgn på å kome fram til 
marknaden. Det er mest ikkje til å tru. For første gong 
skal han sjå kvar silda han kjøper kjem i frå. Sjøen er roleg 
og himmelen knallblå. Eg deler ut sjøsjuketablettar til 
nokre russerar som har skifta farge – og tek ein sjølv også.

Det nye sildeeventyret er så nytt at det ikkje har gått inn 
hos folk flest at vi er tilbake til 50 åra. Då sildekollapsen 
kom fekk fiskarane skulda . Det som er kome fram i 
seinare tid er at vi samstundes med dårlege årgangar av 
sild opplevde ei kuldeperiode på 60 - talet som bidro til 
kollapsen. Det var ikkje berre rovfiske av ungsild og trua 
på at havet ikkje kunne bli tomt. Klimatiske fohold spela 
ei avgjerande rolle. Silda var også heilt vekke mellom 
1874 og 1896. No blir det snakka om at silda har ein 
hundreårs-syklus. I så fall betyr det at vi er i starten av
ei ny sildetid – med dei enorme mulegheiter det byr på.

Ute på sildefeltet utanfor Møre går franske, engelske og 
russiske fiskekjøparar i lettbåten for å studere sildefis-
ket på nært hald. Då vi var ute låg det om lag 10 - 15 
kystbåtar på feltet. Båtar med fangst hadde fått så mykje 
i nota at dei trengte hjelp til å tøme etter at dei hadde 
fylt lasteromet. Fiskekjøparane seier dei aldri kjem til å 
gløyme denne turen. Eggert Benedikt Gudmundsson,
styreleiar i eit av Islands største fiskeriselskap HB Grandi, 
er nesten andektig der han ruslar på dekket til KV Ålesund 
og syg inn stemninga. Eg er sjeleglad over at han ikkje ser 
oljeplattformer i horisonten, eller vindmøller mot land.

- Dette er spesielt, seier han stille, heilt spesielt. 

Dei franske fiskekjøparane kjem ombord etter ein tur. 
No kan dei fortelje kundane sine kvar silda kjem frå,
og at dei personleg har sett korleis ho er blitt fangsta. 
Betre kvalitetsstempel er det vanskeleg å få. 
Om fiskarane fekk skulda for at silda forsvann bør dei
no få mykje av æra for at ho er tilbake. Eg hugsar for-
bods-tida på 70 - talet. Far var lensmann i Ørsta
og hadde kvar torsdag kontordag på Sæbø i Hjørundfjord. 

Eg hugsar at han fortalde at då han køyrde nedetter Bon-
dalen til Sæbø på 70 - talet så hang ikkje ei boknasild ute. 
Kom han uventa på ein onsdag – kunne det nok vere litt 
som hang her og der, men det var ikkje mykje. Forbodet 
blei respektert – sjølv blant dei som fiska frå færing. 
Sildekollapsen førte til at det blei satsa stort på
havforsking. Politiske styremakter bestemte seg for
at dette ikkje skulle skje igjen. Dagens havforsking og 
reguleringar av fisket har sitt opphav i sjokket som alle 
fekk etter at silda forsvann. 
No er det på tide å fortelje folk flest at ein stor jobb er 
gjort. Fiskekjøparane vi hadde med på feltet vil gjere det 
til sine kundar. Dei vil fortelje at eit nytt sildeeventyr er 
i gang langs kysten av Norge. BBC laga radioprogram 
med programleiar Paul Henley i spissen om det norske 
sildeunderet. Kun ein annan stad i verda har oppatt-
bygginga av ein fiskebestand skjedd slik som i Norge,
i følgje Henley, og det var ved Azorene.
Til no har ikkje norsk rikspresse vist same interesse for 
forteljinga – som om dei ikkje trur heilt på det. Som om 
det ikkje passar heilt inn. Gamle myter er seigliva, men
i denne saka er framtida på fiskarane si side. 
La oss likevel gå tilbake 50 år. I Sunnmørsposten frå 
februar 1956 finn vi ei skildring til av ein samtale på 

”Fiskeribølgen” :

- Allo, allo. Hålesunds kystradio. Anna kaller. Håver.

- Hallo, Anna. Ålesunds kystradio her, over.

- Allo – Hålesund kystradio. Det va’kje Hanna det va 
Anna. Øss melde innj 351 ektoliter sild. Fangsta mylljå 
Svinhøyane å Ronde. Posisjon he rett hav Halnesfyren. 
Håver.

- Hallo, hallo. Var det Anna eller Hanna, over?

-Ja, Allo. Det va Anna ja . Håver

- Hallo, Anna, altså. Kan de stave det for oss. Over?

- Allo, allo. Dåkke sa feil. Det e’ Anna ikkje Hanna.
D he haltså Å før….

- Hallo De. Det kan umulig vere Å når namnet er Hanna 
eller Anna. Over.

- Allo, allo. Vent no ska du få øyre dinj tøsk. Det va 
haltso A for Arald og Ha for Hanna, og to gonge
hann for nepe og ha for hanna en gong te. Håver.

Då gjekk det eit lys opp for radiomannen på Aksla og 
resten gjekk svært greit. Han var berre blitt offer for
eit lumsk innfall av det norske målføre halvemålet.

Eg ynskjer Norges Sildesalgslag lukke til med årsmøtet.
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Øivind-Harald Bolstad 

Kontorsjef
Thor Jernslett

Økonomisjef
Øyvind Furnes

FA-sjef
Greta Langhelle

Regnskapsmedarb.
Laila Ravik 

Bjørg Eva Førsund 
Kari Lie

Vaktmester
Erling Blænes

IT-konsulent
Sverre Viddal

Tor Arvid Storesund
Rolf Erstad

Sekr. leder/personal
Grete Ellingsen

Kontrollører
Gustav Sæther
Bjørn Pettersen
Georg Wastian
Åge Røttingen

Salgsmedarb.
Stein Anfisen

Jan Inge Skåtøy
Sigbjørn Sandtorv
Sigbjørn Hansen
Knut Ivar Nilsen

Odd Fredrik Andersen
Oddvar Sæther

Odd M. Andreassen
Tor Odd Torkellsen

F/A-medarb.
Marianne Raunehaug

Nina Lilletvedt
Sigm. Langeland

Laila Gjerde
Øymunn Hagen

Sekretær
Hilde Færø

Line Dale Nilsson
Engelke Nydegger 

Konsulent konsum
Roald Oen

Konsulent mel/olje
Svanhild Kambestad

Kontrollsjef
Odd Gunnar Olaisen

Salgsledere
Magne Fagerland
Kenneth Garvik

NORSKe FARTøy, LeVeRT i NORGe:   MeL/OLje  KONSUM  SjøLPROD.  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       2,796 3,319  1.19 567,743 2,389,873  4.21 10,598 44,868  4.23  581,137  2,438,060  4.20 

NVG-sild     avskjær  3,668 3,025  0.82  3,668  3,025  0.82 

Nordsjøsild    3,015 3,780  1.25 98,670 281,163  2.85 4,371 16,040  3.67  106,056  300,983  2.84 

Nordsjøsild    avskjær 3,023 2,668  0.88  3,023  2,668  0.88 

Makrell        27 26  0.96 119,573 1,578,377  13.20  119,600  1,578,403  13.20 

Hestmakrell    289 275  0.95 24,755 111,929  4.52  25,044  112,204  4.48 

Lodde - Barentshavet 748 1,726  2.31 305 1,308  4.29  1,053  3,034  2.88 

Lodde-s - Jan Mayen 10,989 8,113  0.74 42,532 65,148  1.53 3,504 9,817  2.80  57,025  83,078  1.46 

Kolmule        444,599 312,285  0.70 8,073 6,493  0.80 732 1,535  2.10  453,404  320,313  0.71 

Kolmule Nordsjø 89,450 77,464  0.87 536 226  0.42  89,986  77,690  0.86 

Tobis          14,526 11,485  0.79 190 293  1.54  14,716  11,778  0.80 

Øyepål         135 133  0.99 11 0  -    146  133  0.91 

Kystbrisling   1,277 6,266  4.91  1,277  6,266  4.91 

Div fisk.      3,326 50  0.02  3,326  50  0.02 

Totalt:  572,517  422,573  0.74  867,434  4,441,544  5.12  19,510  73,568  3.77  1,459,461  4,937,685  3.38 

NORSKe FARTøy, LeVeRT i UTLANDeT:   MeL/OLje  KONSUM  SjøLPROD.  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       172 610  3.55  172  610  3.55 

Nordsjøsild    461 397  0.86 56,083 157,409  2.81  56,544  157,806  2.79 

Makrell        153 350  2.29  153  350  2.29 

Lodde-s - Jan Mayen 6,076 4,417  0.73 2,791 2,968  1.06  8,867  7,385  0.83 

Kolmule        173,921 124,682  0.72 4 3  0.75  173,925  124,685  0.72 

Kolmule Nordsjø 18,575 15,979  0.86 298 160  0.54  18,873  16,139  0.86 

Tobis          2,626 2,310  0.88  2,626  2,310  0.88 

Øyepål         173 181  1.05  173  181  1.05 

Kystbrisling   682 3,137  4.60  682  3,137  4.60 

Div fisk.      32 4  0.13  32  4  0.13 

Totalt:  201,832  147,966  0.73  60,215  164,641  2.73  262,047  312,607  1.19 

UTeNLANDSKe FARTøy, LeVeRT i NORGe:   MeL/OLje  KONSUM  SjøLPROD.  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       74 147  1.99 1,076 2,300  2.14  1,150  2,447  2.13 

Nordsjøsild    132 143  1.08 10,378 25,034  2.41  10,510  25,177  2.40 

Makrell        128 186  1.45 44,940 501,236  11.15 333 1,803  5.41  45,401  503,225  11.08 

Hestmakrell    256 1,101  4.30  256  1,101  4.30 

Kolmule        4,606 4,152  0.90 188 9  0.05  4,794  4,161  0.87 

Kolmule Nordsjø 155 105  0.68 30 0  -    185  105  0.57 

Div fisk.      135  -    135  -    -   

Totalt:  5,021  4,586  0.91  56,001  527,527  9.42  1,409  4,103  2.91  62,431  536,216  8.59 

UTeNLANDSKe FARTøy, LeVeRT i UTLANDeT:   MeL/OLje  KONSUM  SjøLPROD.  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  

Nordsjøsild    201 492  2.45  201  492  2.45 

Makrell        159 1,123  7.06  159  1,123  7.07 

Kolmule Nordsjø 196 102  0.52  196  102  0.52 

Totalt:  196  102  0.52  360  1,615  4.49  556  1,717  3.09 

TOTALT:   MeL/OLje  KONSUM  SjøLPROD.  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        2,796  3,319  1.19  567,989  2,390,630  4.21  11,674  47,168  4.04  582,459  2,441,117  4.19 

NVG-sild     avskjær   3,668  3,025  0.82  -    -    -    -    3,668  3,025  0.82 

Nordsjøsild     3,608  4,320  1.20  165,332  464,098  2.81  4,371  16,040  3.67  173,311  484,458  2.80 

Nordsjøsild    avskjær  3,023  2,668  0.88  -    -    -    -    3,023  2,668  0.88 

Makrell         155  212  1.37  164,825  2,081,086  12.63  333  1,803  5.41  165,313  2,083,101  12.60 

Hestmakrell     289  275  0.95  25,011  113,030  4.52  -    -    25,300  113,305  4.48 

Lodde - Barentshavet  -    -    748  1,726  2.31  305  1,308  4.29  1,053  3,034  2.88 

Lodde-s - Jan Mayen  17,065  12,530  0.73  45,323  68,116  1.50  3,504  9,817  2.80  65,892  90,463  1.37 

Kolmule         623,126  441,119  0.71  8,265  6,505  0.79  732  1,535  2.10  632,123  449,159  0.71 

Kolmule Nordsjø  108,376  93,650  0.86  864  386  0.45  -    -    109,240  94,036  0.86 

Tobis           17,152  13,795  0.80  190  293  1.54  -    -    17,342  14,088  0.81 

Øyepål          308  314  1.02  11  -    -    -    -    319  314  0.98 

Kystbrisling    -    -    1,959  9,403  4.80  -    -    1,959  9,403  4.80 

Div fisk.       -    -    3,493  54  0.02  -    -    3,493  54  0.02 

Totalt:  779,566  575,227  0.74  984,010  5,135,327  5.22  20,919  77,671  3.71  1,784,495  5,788,225  3.24 

Justering av tidligere år  -369 

Totalt  5,787,856 

Omsetningsstatistikken for 2005 vil bli endret/korrigert i løpet av 2006 og er således ikke endelig.
Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.
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Norges Sildesalgslag

Postboks 7065

5020 Bergen 

Besøksadresse: Slottsgaten 3 

Tlf: + 47 55 54 95 00

Faks: + 47 55 54 95 55 

Epost: sildelaget@sildelaget.no

www.sildelaget.no


