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VÅR MISJON

NORGES SILDESALGSLAG SKAL VÆRE 
EN EFFEKTIV FØRSTEHÅNDSOMSETTER 
AV PELAGISK FISK OG ET STERKT TALERØR 
FOR NÆRINGENS INTERESSER

Johannes Nakken
Administrerende direktør 
– Det er viktig at markedsplassen 
utvikles og tilpasses de ulike 
fiskere, fartøys og kjøperes 
behov, sier Johannes.
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VÅR UTFORDRING

Å SØRGE FOR DAGLIG 
KOMMUNIKASJON MELLOM 
FLERE HUNDRE FISKEFARTØY 
OG FLERE TI-TALLS KJØPERE

Jarle A. Hansen
Marked, informasjon, strategi 
og personaldirektør 
Informasjonsarbeidet på Sildelaget 
har de siste årene fått en stadig større 
plass. Nå ser vi at informasjonsarbeidet 
bærer frukter og at de løsningene 
vi tilbyr våre fiskere kan brukes til 
strategiske avgjørelser på feltet. 
– Det sier oss at vi er på riktig spor, 
sier Jarle som også er styresekretær.
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– en omsetning på kr 5 mrd.

– gjennom salg av 2 millioner tonn fisk

– fordelt på 15 000 fangster

– fra ca. 1 000 ulike fiskefartøy

– til ca. 100 ulike kjøpere

– 650 000 brukersesjoner på våre nettsider 

– 2,7 millioner oppslåtte nettsider i 2004

– sendte ut ca. 75 000 rapporter

– gjennomførte 600 kontroller

– 1100 tolldeklarasjoner

– 55 000 offentlige trekk av ulike typer

– 20 000 individuelle trekk

– dokumentkontroll av samtlige fangster

– skapte et overskudd på kr 1 500 000

– fordelt på 45 årsverk

VÅRE TJENESTER

VÅRE TJENESTER I 2004

på våre nettsider

Knut Torgnes    
Salgsdirektør 
Salgsavdelingen skal sørge for salg av alle 
fangster til markedsriktige priser. 
- På salgsavdelingen tilstreber vi å ha 
god kommunikasjon med både fisker og 
kjøper.  Vi er til å stole på og garanterer 
trygg og sikker omsetning av fisken.  Vi 
er tilgjengelig hver dag  - hele året og til 
enhver tid, sier Knut.
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er avhengig av:

• Råstoffmengden

• Råstoffprisene

• Lagsavgiften (økt fra 0,5 % til 0,75 % i 2004)

• Driftskostnader tilpasset lagets virksomhet og aktivitetsnivå

• Avkastning på pengestrømmen gjennom laget

• Avkastning på langsiktige plasseringer

Resultat før skatt i 2004: 6,1 mill. kr.

 Lagsavgiften (økt fra 0,5 % til 0,75 % i 2004)

 Driftskostnader tilpasset lagets virksomhet og aktivitetsnivå

 Avkastning på pengestrømmen gjennom laget

 Avkastning på langsiktige plasseringer
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Erik Brinchmann-Hansen  
Økonomidirektør  
- I Norges Sildesalgslag har vi en 
viktig oppgave ved å forvalte verdier 
og pengestrøm. Avkastning på 
kapitalen gjør at lagsavgiften kan 
holdes lav, sier Erik.

VÅR ØKONOMI

VÅR BUDSJETTBALANSE



Dessverre var ikke alt positivt når det gjaldt utviklingen innen 

de ulike fiskerier. Industritrålfiskerne opplevde på nytt svikt i sitt 

hovedfiskeri, tobisfisket. Denne gruppen har etterhvert kommet i 

en svært vanskelig situasjon. Krokfanget makrell fikk heller ikke del 

i den positive utviklingen som var for makrell for øvrig. Dette er en 

utfordring laget må se nærmere på i 2005. De enkelte fiskerier er 

som vanlig utførlig beskrevet i driftsmeldingen. Jeg skal derfor ikke 

gå nærmere inn på den delen her.

Silfas gikk inn i offentlig gjeldsforhandling i november 2003. Arbeidet 

med å få solgt ut eiendeler startet umiddelbart. Hovedtyngden av 

denne prosessen ble gjennomført i 2004. Ved årets utløp gjenstår 

få uavklarte saker slik at prosessen er på det nærmeste sluttført. 

Arbeidet med å finne nye eiere til fabrikkene var den delen som 

gikk raskest slik at fabrikkene var i drift igjen til kolmulesesongen 

2004. Resten av prosessen var atskillig tyngre. Det ble etter hvert 

klart at uten bidrag fra hovedeier Norges Sildesalgslag, ville de 

usikrede kreditorene tape penger. Styret i Norges Sildesalgslag 

fattet på denne bakgrunn vedtak om å dekke underbalansen slik 

at alle krav som ikke er omtvistet nå er dekket. Norges Sildesalgslag 

er en organisasjon som er avhengig av tillit for å kunne fungere. 

Ingen må med rette kunne stille spørsmålstegn ved lagets ryddighet 

og integritet. Det er derfor min oppfatning at styret gjorde et 

nødvendig og riktig vedtak ved å rydde opp etter Silfas, selv om 

sluttregningen vil ligge i størrelsesorden 18-20 mill. kr.

Norske fiskere har gjennom mange år vært samstemte i kravet 

om at Norge må få en større andel av NVG-sild ressursen enn 

fempartsavtalen så langt har gitt oss. Samtidig har en vært klar 

over at dersom en skal sette inn tyngde bak dette kravet så ville 

det kunne lede til konflikt mellom de nasjoner som deler denne 

ressursen. For å være forberedt på en slik situasjon avtalte FHL; 

Fiskebåtredernes Forbund og Norges Sildesalgslag allerede i 2002 

hvordan en konflikt skulle håndteres i forhold til et eventuelt 

landingsforbud for NVG-sild fra utenlandske fiskere i Norge. Det 

var enighet om at dersom et landingsforbud ble satt i verk så skulle 

norske fiskere ikke levere NVG-sild i utlandet i samme periode. En 

slik situasjon har en nå hatt siden sommeren 2004. Lagets danske 

kunder oppfatter dette som en boikott og en av dem har fremmet 

krav mot laget å denne bakgrunn. Norges Sildesalgslag mener det 

ikke er snakk om noen boikott og har bedt om forståelse for at 

laget i en så vanskelig, men viktig sak må la nasjonale interesser gå 

foran omsetningsmessige hensyn.

Spørsmålet om langsiktige leveringsavtaler fikk ny aktualitet i 2004. 

Innstillingen fra en arbeidsgruppe ledet av Leiv Grønnevet og 

formuleringene i Sem-erklæringen ble utnyttet politisk for det de 

måtte være verdt. Laget måtte igjen leve med dårlig skjulte trusler 

om å endre Råfiskloven dersom en ikke var imøtekommende overfor 

ønsket om leveringsavtaler. Norges Sildesalgslag har gjennom 

mange år arbeidet for å legge til rette for et terminmarked for fisk 

uten å få gjennomslag for dette. Det er derfor ikke de reelle, saklige 

argumentene for langsiktige leveringsavtaler laget slåss mot. Det er 

avtaler som i form og innhold er så løse at de i realiteten danner 

et nytt spotmarked på siden av auksjonen. Dette kan ikke laget 

akseptere. Fiskerne har her selv et betydelig ansvar for å opptre slik 

at ikke auksjonen blir undergravet. Den omsetningsform fiskerne 

i pelagisk sektor har bygd opp gjennom Norges Sildesalgslag er 

unik i verdenssammenheng. Det vil være tragisk om vi selv ut fra 

kortsiktig tankegang skulle sette over styr et slikt aktivum.

Den vanskeligste sak og beslutning i 2004 var nedlegging av 

Året 2004 går for Norges Sildesalgslags vedkommende inn i historien som et kontrastenes år. Mye 
gikk svært bra, men året hadde også i seg elementer av tunge og vanskelige beslutninger. Fiske og 
omsetning hører helt klart til den delen som kom langt ute på den positive skalaen. Omsetningen 
endte på 5 061 MNOK som er den tredje største i lagets historie. Høyere priser på sild og makrell 
og et godt kolmulefiske må få største del av æren for det. For makrell hadde en på forhånd klare 
indikasjoner på at reduksjonen i kvoten minst ville bli kompensert med pris. Faktisk ble resultatet 
300 mill. kr bedre enn året før til tross for en volumsvikt på 10 000 tonn. Prisutviklingen på sild var 
imidlertid mer overraskende. Også her var det bra indikasjoner på hvilken vei prisene ville gå, men 
styrken i utviklingen var det få som forutså.

10

Innledning ved styrets leder

INNLEDNING VED STYRETS LEDER



Didrik Vea
Styreleder

lagets kontor i Harstad. At laget skulle ha kontor i Harstad var en 

del av kompromisset ved sammenslåingen av de tre salgslagene 

i sildesektoren, og beslutningen ble nedfelt i vedtektene. Etter å 

ha vurdert spørsmålet om økt lagsavgift gjennom mange år, var 

usikkerheten omkring lagets økonomi i 2004 såpass stor at styret 

fant det nødvendig å legge fram forslag om tiltak for Representant-

skapet. Styret fant det ikke riktig å gå til Representantskapet og 

be om mer penger uten at den kostnadsmessige siden var vurdert. 

Eneste tiltak som ville monne i en slik sammenheng var stenging 

av ett av lagets kontorer, og styret valgte etter en omfattende 

utredningsprosess å foreslå nedlegging i Harstad. Forslaget ble 

vedtatt av Representantskapet med klart flertall.

Vedtaket om å øke lagsavgiften til 0,75 % gav umiddelbar positiv 

effekt på lagets økonomi. I forhold til budsjett ble resultatet 

ca. 15 mill. kr forbedret. Av dette skrev ca. 9 mill. kr seg fra forhøyet 

lagsavgift, og ca. 6 mill. kr fra økt omsetning.

Spørsmål om innskrenkninger og nedlegging er tunge og 

vanskelige prosesser for de ansatte som bli berørt. Jeg vil benytte 

denne anledningen til å berømme de ansatte i laget generelt og 

de i Harstad spesielt, for en profesjonell håndtering av spørsmålet. 

Målsettingen om å spare 7 årsverk på sammenslåingen ble 

oppfylt fra dag en. Seks av de ansatte fra Harstad har gått inn i 

vaktsystemet ved salgsavdelingen i Bergen. De gikk til verket med 

stort pågangsmot og entusiasme, og er uten tvil et stort aktivum 

for lagets samlede kompetanse. Svært mange forhold blir enklere 

og mer rasjonelle når en kan drive fra ett kontor. Men i denne 

sammenheng må en heller ikke glemme at nedleggingen har ført 

til økt arbeidsmengde i Bergen. Spesielt gjelder dette Faktura- og 

Avregningsavdelingen. Med målrettet og systematisk arbeid har de 

klart å håndtere arbeidsmengden overtatt fra Harstad uten større 

endringer i bemanningen.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer, kunder, ansatte, myndigheter 

og øvrige kontakter av Norges Sildesalgslag for et godt samarbeid 

i 2004.
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Didrik Vea
Styreleder 
– I spørsmålet om langsiktige 
leveringsavtaler legger styrets 
leder vekt på at fiskerne har et 
betydelig ansvar for å opptre på 
en måte som gjør at auksjonen 
ikke blir undergravet.



Kåre Ludvigsen
Styrets nestleder
– Styret i Norges Sildesalgslag vil gjerne berømme 
de ansatte som alle er blitt berørt av prosessen med 
nedleggelse av Harstadkontoret.  - En tung og vanskelig 
avgjørelse, - og som takket være god innsats fra lagets 
ansatte ligger forholdene godt til rette for videre drift 
fra ett kontor.

Geir Lundberg
Styremedlem
Ringnot

Tormod Storås
Styremedlem
Ringnot
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Styret i Norges Sildesalgslag 

STYRET 



Magne Fagerland
Ansattes representant

Eva Toril Strand
Styremedlem
Ringnot

Geir Kenneth Eriksen
Styremedlem
Trål

Erling Gaugstad
Styremedlem
Kyst

Svein Atle Lønning
Styremedlem
Trål

Heine Møgster
Styremedlem
Ringnot

Rudolf Johannsessen
Styremedlem
Kyst

Kåre Heggebø
Styremedlem
Kyst
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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 2004 ble det gjennom laget omsatt 2 mill. tonn råstoff, til en 

samlet verdi av vel 5 mrd. kroner. Styret konstaterer med tilfredshet 

at dette betyr en omsetningsøkning på 700 millioner kroner i 

forhold til 2003. Bakgrunn for veksten må først og fremst søkes i 

bedre priser for særlig sild og makrell i markedene, en oppgang som 

særlig i annet halvår tok seg opp. Volumet av utenlandsk råstoff 

gikk imidlertid enda mer tilbake i løpet av 2004 og utgjorde bare  

8 % av det samlede omsetningsvolum. 

Året må som helhet betraktes som et relativt godt år der de siste to 

årenes tilbakegang snudde. 

Styret konstaterer som en konsekvens av bedre priser, at 

eksportverdien av pelagiske fiskeslag i 2004 økte. Basert på bl.a. 

Eksportutvalgets statistikker fremgår det at den pelagiske næringen 

eksporterte for ca. 5,8 milliarder kroner i 2004, inkludert fisk til 

industriformål og mel og olje. Dette er noe høyere enn året før. 

Pelagisk nærings andel av norsk sjømateksport utgjør etter dette  

ca. 20 %. Russland var i likhet med året før, det største enkeltmarkedet 

for pelagiske fiskeslag. Også Kina styrket sin stilling som marked. 

For flere detaljer vises det ellers til kapitlet lengre bak i årsmeldingen 

om markedet for de pelagiske fiskeslag.

På mel- og oljesiden har styret merket seg at konkurransen om 

råstoffet er blitt enda større i 2004. Råstoffprisene i auksjonen varierte 

sterkt ut fra tilgangen på råstoff til enhver tid. Styret konstaterer at 

prisene i auksjonen i perioder var mye høyere enn minstepris og 

samlet auksjonstillegg i løpet av året kom opp i 120 mill. kr til norske 

fiskere og knappe 9 mill. kr til utenlandske fiskere. Samtidig så vi 

at fabrikkene brukte minstepris i råstoffrike perioder. Den delen av 

flåtesiden som fikk minst glede av de nye tidene var også dette året 

de fartøyene med minst mobilitet og følgelig minst utbudsområde. 

Konkurransen om råstoffet mellom fabrikkene var større enn på 

lenge, kanskje enn noen gang. Styret merket at konkurransen 

mellom norske og danske ikke bare tilspisset seg, også konkurransen 

mellom de norske grupperingene på eiersiden var merkbar. 

Til tross for økt konkurranse ser styret at alle fabrikkene som var i 

drift i 2003, enten har vært i drift i 2004 eller er klar til å starte opp 

på kort varsel. Den økte konkurransen har ikke ført til noen form for 

sammenslåing av fabrikker. 

Styret konstaterer at som et resultat av Standardiseringsutvalgets 

arbeid med å kontrollere at de norske og danske fabrikkene har 

like konkurransevilkår, ble TripleNine i Esbjerg stengt ute fra å 

kjøpe norskfanget råstoff. Styret ser det som viktig at kontrollen 

med fabrikkene fortsetter etter hvert som konkurransen mellom 

fabrikkene blir sterkere. 
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Styrets melding 

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

STYRETS MELDING



ØKONOMISKE FORHOLD

Det er i 2004 omsatt for 5 062 mill. kr gjennom Norges Sildesalgslag, 

mot 4 307 mill. kr i 2003. Dette ga en samlet lagsavgift på  

34 mill. kr mot 21,4 mill. kr i 2003. Gjennomsnittlig avgift for 

omsetning gjennom laget har i 2004 vært 0,67 %, mot 0,5 %  

i 2003. Lagets samlede driftsinntekter økte fra 28,1 mill. kr i 2003 

til 40,7 mill. kr i 2004.

Lagets samlede driftskostnader økte fra 50,4 mill. kr i 2003 til 52,1 i 2004.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte netto 

17,4 mill. kr i 2004, mot 22,7 i 2003. Urealisert kursgevinst er i løpet 

av 2004 økt med 2,7 mill. kr. Ved utgangen av 2004 hadde laget en 

urealisert kursreserve i sin verdipapirportefølje på 6,6 mill. kr.

Samlet viser lagets regnskap for 2004 et overskudd før skatt på  

6,1 mill. kr mot et overskudd på 0,4 mill. kr i 2003. Ved utgangen av 

2004 hadde Norges Sildesalgslag en samlet bokført egenkapital på 

157,3 mill. kr, mot 155,8 mill. kr i begynnelsen av året.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2004 et driftsunderskudd 

på 4,7 mill. kr mot et driftsunderskudd på 103,6 mill. kr i 2003. 

Konsernets netto finansposter var en inntekt på 13,3 mill. kr i 2004 

mot en kostnad på 42,6 mill. kr i 2003.

Konsernet hadde i 2004 et overskudd før skatt på 8,6 mill. kr, mot 

et underskudd på 146,2 mill. kr i 2003. Ved utgangen av 2004 

hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 88,8 mill. kr, mot  

90 mill. kr i begynnelsen av året. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 

2004 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 lagets ansatte. I 2004 har det totale 

sykefraværet vært 2 % (3 % i 2003). For øvrig påvirker ikke lagets 

virksomhet det ytre miljø.

Ved årets begynnelse var det i Norges Sildesalgslag 47 årsverk. I tillegg 

kommer 2 årsverk i Sildinvest. I løpet av året ble staben redusert 

med 7 årsverk, 6 fra Harstadkontoret og 1 årsverk fra Bergen. F/A-

avdelingen ble styrket med 1 årsverk. Ved årets utgang var det 41 

årsverk i laget, i tillegg kommer 2 i Sildinvest. Alle de ansatte er nå 

lokalisert i Bergen bortsett fra kontrollavdelingen. Kvinneandelen 

var ved årets begynnelse 31 %. I styret var kvinneandelen 8 %.

DATTERSELSKAP

Lagets aktivitet utover førstehåndsomsetningen er i samsvar 

med lagets vedtekter organisert i et eget selskap, Sildinvest AS.  

Sildinvest AS eier eiendommer og aksjer, blant annet i Silfas AS. 

Styret redegjorde i sin melding for 2003 om at betydelige 

anstrengelser for å skaffe inn ny risikokapital til Silfas ikke hadde 

ført frem, og at offentlige gjeldsforhandlinger derfor var innledet.

Det er i 2004 gjennomført en styrt avvikling av Silfas. Fabrikk-

virksomhetene i Egersund/Ryttervik, Karmsund og Moldtustranda 

ble solgt uten noe avbrudd i produksjonen. Hovedkontoret i Bergen 

er avviklet og man måtte her gå til oppsigelse av de ansatte. Alle 

kreditorer har fått dekket sine krav og gjeldsforhandlingene er 

avsluttet. Arctic Powder AS (tidl. Seagarden AS) er solgt, Silfas AS og 

samtlige øvrige datterselskaper er meldt oppløst.

Som en forutsetning for å få på plass en gjeldsordning for Silfas stilte 

Norges Sildesalgslag en garanti for oppgjør til kreditorene. Styret 

er av den bestemte oppfatning at Norges Sildesalgslag ikke ville 

være tjent med om eventuelle tap skulle påføres tredjemann ved 

avviklingen av Silfas. Forholdet er reflektert i Norges Sildesalgslags 

regnskap for 2004.

Styret er tilfreds med at Silfaskonsernet er avviklet på en kontrollert 

måte, med full dekning til kreditorene, med minimale oppsigelser 

av ansatte og med full videreføring av produksjonsvirksomheten for 

mel og olje.

OPPFØLGING AV 
REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK 
4. - 5. JUNI 2004

Representantskapsmøtet i 2004 var sterkt preget av saken omkring 

nedleggelse av lagets Harstad-kontor. Styrets arbeid i siste halvdel 

av 2004 ble naturlig nok preget av oppfølging av dette vedtaket. 

Dette gjelder både de praktiske sidene ved selve avviklingen i 

Harstad - personalmessig og administrativt, men også den videre 

oppfølging av Representantskapets vedtak om en nærmere analyse 

av lagets organisering og eventuelle flere kostnadsreduserende 

tiltak. Oppfølging av vedtaket ledet til et eget prosjekt som har til 

oppgave å forberede grunnlaget for styrets tilbakerapportering til 

Representantskapet i 2005.

Andre vedtak gjort av Representantskapet, er fulgt opp av styre og 

administrasjon på vanlig måte.
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Kåre Heggebø

Tormod Storås

Rudolf Johannessen
Erling Gaugstad

Johannes Nakken
Adm.dir.

Didrik Vea
Styreleder

Svein A. Lønning

Geir Lundberg Eva Toril Strand Heine Møgster

Geir K. Eriksen

Kåre Ludvigsen

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG 
Bergen, 22. april 2005

Magne Fagerland

STYRETS ARBEID

Styret hadde seks møter i løpet av 2004, - inklusive konstituerende 

møte i juni, samt 5 telefonmøter. 

Som hovedsaker kan nevnes:

• Videre oppfølging av Silfas; avvikling og saker relatert  

 til avviklingen

• Budsjettoppfølging for å sikre en forbedring av  

 driftsresultatet

• Gjennomgang av lagets strategi og godkjenning av  

 oppdatert strategiplan 2004. 

 - Denne planen, med bl.a. fokus på en sunn økonomi i 

 laget, og kravet om forbedret driftsbalanse, gav støtet  

 til en gjennomgang av lagets kostnader som munnet ut i  

 forslag om nedleggelse av kontoret i Harstad

• Oppfølging av Representantskapets vedtak som  

 gjengitt ovenfor, der et eget prosjekt ser nærmere  

 på om ytterlige kostnadsreduksjoner kan anbefales

•  For øvrig kan nevnes spørsmål omkring leveringsavtaler,  

 etikk og retningslinjer for offentliggjøring av data som  

 laget forvalter

Telefonmøtene var relativt hyppige gjennom året som utslag av tett 

oppfølging av Silfas-sakene og av Representantskapets vedtak om 

nedleggelse av Harstad-kontoret og videre oppfølging.

 

Alt tatt i betraktning, konstaterer styret at nedleggelsen av 

Harstad-kontoret har foregått forbilledlig smidig. Både krevende 

personalmessige følger og ellers endret operativ drift ut fra bare 

ett kontor etter 1. september 2004, ble gjennomført på en svært 

tilfredsstillende måte sett fra styrets ståsted. Dette bekreftes gjennom 

de tilbakemeldinger styret har mottatt. 

 

Styret ser også med tilfredshet på det arbeidet som er blitt gjort 

omkring avviklingen av Silfas. Begge sakskompleksene har vært  

 

svært utfordrende både for administrasjon og styre. Styret er derfor 

glad for at disse vanskelige sakene er avsluttet og at ikke slike saker 

hører med til den normale drift av laget. 

Som den faste linje for styrets arbeid gjennom flere år, vil 

styret også i det kommende året ha som målsetting 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 sterkere krav om fleksibilitet og optimalisering når det gjelder 

omsetningsformer.

 

Styret ser det som en prioritert oppgave å opprettholde 

konkurransekraften til den pelagiske markedsplassen. Etter styrets 

oppfatning omfatter ikke dette bare den rene omsetning, men 

også det omkringliggende apparat som kreves for å oppfylle de 

mål styret gjennom sin strategiplan har satt seg. Lagets strategi 

som ble oppdatert i 2004 skal på denne måten også i fortsettelsen 

følges opp. Styret vil kontinuerlig vurdere lagets drift som helhet, 

sammenholdt med de kostnader som følger med. Et tjenlig salgslag 

kan kun oppnås ved å opprettholde en effektiv service overfor både 

medlemmer og andre. Kontakt og tilbakemelding fra brukerne er 

derfor avgjørende. På denne bakgrunn har styret tatt initiativ til 

at det i prosjektarbeidet for kostnadsreduserende tiltak også er 

opprettet en egen referansegruppe bestående av yngre medlemmer 

for å sikre seg at denne gruppens syn på hvordan laget opererer, blir 

en del av prosessen.

God kontakt er et nøkkelord. Og laget er avhengig av god kontakt 

ikke bare med medlemmene, men også med våre kjøpere og 

myndigheter. Samarbeid og dialog med alle deler av næringen, 

vil også i 2005 være en kontinuerlig oppgave for styret i Norges 

Sildesalgslag. 

Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere, myndigheter, 

andre forbindelser og ansatte for et godt og konstruktivt samarbeid 

i 2004.
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NORGES SILDESALGSLAGS STYRENDE ORGANER

 

REPRESENTANTSKAPET

(60 REPRESENTANTER)

KONTROLLNEMNDA

(3 MEDLEMMER)

 

STYRET

(12 REPRESENTANTER)

SALGSUTVALG:

KONSUMRÅSTOFF
MEL OG OLJERÅSTOFF
HERMETIKKRÅSTOFF

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SALG MARKED/INFO ØKONOMI

Ringnot 
 

Trål  Kyst

Jens Th. Pedersen
Representantskapets ordfører
er leder for lagets øverste 
styrende organ.
– Det er viktig for laget at alle 
fiskere har et aktivt forhold til de 
styende organer, sier Jens.
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Øyvind Furnes 
Øyvind er økonomisjef i Sildelaget 
- På Sildelaget ønsker vi å etterstrebe sikkerhet og 
gode rutiner for å sikre at våre fiskere og kunder 
får korrekt oppgjør, sier Øyvind.
Til sammen foretar hans avdeling nærmere 
100 000 trekk og transaksjoner i løpet av ett år.

REGNSKAP

Kari Lie
Kari jobber med garanti og kundekreditter.
Ta kontakt med Kari dersom du lurer på noe om 
garantiordningen.
Hun er dessuten vararepresentant til styret.

Bjørg Eva Førsund 
Bjørg Eva har lang erfaring fra regnskap og jobber 
med lønn og reiseregninger.

Laila Ravik
Laila er erfaren regnskapsmedarbeider som jobber 
med bokføring av avstemming.



NORGES SILDESALGSLAG (1 000 KR) KONSERN

2003 2004 DRIFTSINNTEKTER NOTE 2004 2003

4 306 761 5 061 602 Omsetning gjennom laget 2

21 421 33 994 Driftsinntekter 2 117 883 547 762

6 686 6 736 Andre inntekter 3 15 229 6 880

28 107 40 730 Sum driftsinntekter 133 112 554 642

DRIFTSKOSTNADER

Beholdningsendringer 10 69 615 37 955

Varekjøp 4 285 336 304

28 539 29 501 Lønnskostnad 4 29 029 78 573

3 198 3 241 Ordinære avskrivninger driftsmidler 6,7 4 809 36 911

  Nedskrivning driftsmidler 6,8  38 107

17 150 19 250 Andre driftskostnader 5 29 995 128 867

1 487 76 Tap på fordringer 76 1 487

50 374 52 068 Sum driftskostnader 137 809 658 204

-22 267 -11 338 Driftsresultat -4 697 -103 562

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

238 768 Aksjeutbytte 1 189 593

Inntekt på investering i tilknyttet selskap 8 1 320

12 682 10 333 Renteinntekter 11 374 11 101

4 542 3 074 Renteinntekter konsern

13 875 4 945 Gevinst/tap verdipapirer 13 4 945 13 875

1 607 1 722 Agio/(disagio) 15 2 547 -2 109

6 Andre finansinntekter 503 26

-2 784 Rentekostnader -7 831 -24 333

-7 228 -548 Nedskrivning finansielle omløps-/anleggsmidler -548 -38 424

-3 042 -93 Andre finanskostnader -174 -3 337

22 674 17 423 Netto finansposter 13 325 -42 608

407 6 085 Ordinært resultat før skattekostnad 8 628 -146 170

-1 551 -4 532 Skattekostnad ordinært resultat 17 -9 830 10 726

-1 144 1 553 Årsresultat -1 202 -135 444

Minioritetsinteresser 34 270

Årsresultat etter minioritetsinteresser -1 202 -101 174

OVERFØRINGER

Avgitt/mottatt konsernbidrag  

Avsetning felleseid andelskapital 

1 144 -1 553 Overføring fra / (til) annen egenkapital 

1 144 -1 553 Sum overføringer 
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Didrik Vea
Styreleder

Svein A. Lønning

Geir Lundberg

Geir K. Eriksen

Kåre Ludvigsen

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG Bergen, 22. april 2005

BALANSE

NORGES SILDESALGSLAG (1 000 KR) KONSERN

2003 2004 EIENDELER NOTE 2004 2003

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

4 510 311 Utsatt skatt fordel 17 9 297 18 795

4 510 311 Sum immaterielle eiendeler 9 297 18 795

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 7 32 612 74 726

Maskiner og anlegg 7 157 557

6 628 5 583 Driftsløsøre, inventar etc. 7 5 591 8 830

6 628 5 583 Sum varige driftsmidler 38 203 241 113

Finansielle anleggsmidler

38 819 38 819 Fordringer datterselskaper 11,19

6 137 5 020 Andre fordringer 11 5 020 7 993

11 149 11 157 Pensjonsmidler 14 11 157 11 148

21 859 21 859 Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 8 999

Investering i aksjer og andeler 9 10 314 414

77 964 76 855 Sum finansielle anleggsmidler 26 491 20 554

89 102 82 749 SUM ANLEGGSMIDLER 73 991 280 462

OMLØPSMIDLER

Varer 10 71 613

Fordringer

119 247 157 702 Kundefordringer 12,19 157 768 127 878

4 020 33 210 Andre fordringer 10 867 16 729

123 267 190 912 Sum fordringer 168 635 144 607

Investeringer

143 644 164 005 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 1,13 164 005 143 645

143 644 164 005 Sum investeringer 164 005 143 645

35 339 8 042 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 473 36 646

302 250 362 959 SUM OMLØPSMIDLER 350 113 396 511

391 352 445 708 SUM EIENDELER 424 104 676 973
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Kåre Heggebø
Rudolf Johannessen Erling Gaugstad

Johannes Nakken
Adm.dir.

Eva Toril Strand Heine Møgster Magne FagerlandTormod Storås

NORGES SILDESALGSLAG (1 000 KR) KONSERN

2003 2004 GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2004 2003

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital

20 990 20 990 Reservefond 20 990 20 990

4 516 4 516 Felleseid andelskapital 4 517

130 245 131 798 Annen egenkapital 63 267 68 986

155 751 157 304 Sum opptjent egenkapital 88 774 89 976

Minoritetsinteresser   

155 751 157 304 SUM EGENKAPITAL 1,20 88 774 89 976

GJELD

Avsetning for forpliktelser

3 687 4 195 Pensjonsforpliktelser 14 5 095 3 687

Utsatt skatt 18   

3 687 4 195 Sum avsetning for forpliktelser 5 095 3 687

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 15,18 25 000

105 105 Annen langsiktig gjeld 15 105 105

105 105 Sum langsiktig gjeld 105 25 105

Kortsiktig gjeld

62 773 75 261 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 128 263 301 763

Pensjonsforpliktelser 14  7 238

Leasingforpliktelse 16 18 020

49 792 43 298 Leverandørgjeld 44 171 72 486

18 411 37 381 Skyldige offentlige avgifter 37 381 55 045

292 333 Betalbar skatt 17 333 292

6 979 8 568 Gjeld til konsernselskaper

93 562 119 263 Annen kortsiktig gjeld 119 982 103 361

231 809 284 104 Sum kortsiktig gjeld 330 130 558 205

235 601 288 404 SUM GJELD 335 330 586 997

391 352 445 708 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 424 104 676 973
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NOTER TIL REGNSKAPET 2004

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. 

Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

KONSOLIDERINGSPRINSIPP
Konsernregnskapet omfatter Norges Sildesalgslag med datterselskaper 

hvor laget eier direkte eller indirekte mer enn 50 %. Det er anvendt 

ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. 

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i 

konsernet er eliminert. Investeringer i selskaper hvor konsernet eier 

fra 20-50 % av den stemmeberettigede aksjekapital og konsernet 

har betydelig innflytelse (tilknyttede 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 forbigående. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp 

på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 

verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 

etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 

verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for 

nedenfor. 

VERDSETTELSE I KONSERNREGNSKAPET 
KNYTTET TIL UNDERKONSERNET SILFAS
I november 2003 ble det åpnet offentlig gjeldsforhandling i 

underkonsernet Silfas. Silfas-konsernet har i denne forbindelse 

i samråd med gjeldsnemnda realisert alle driftsmidler i løpet av 

2004 med sikte på avvikling av virksomheten. Alle driftsmidler 

og aksjer i tilknyttet selskap er solgt og det arbeides med 

avvikling av datterselskapene. All pantsikret gjeld er nedbetalt etter 

gjennomført salg av fabrikkene. Norges Sildesalgslag har påtatt seg 

det økonomiske ansvaret med å gjøre opp med alle uprioriterte 

kreditorer. Utbetaling er foretatt i desember 2004.

Basert på den forestående avviklingen er regnskapet for 2004 satt 

opp med utgangspunkt i likvidasjonsverdier. 

 
AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET 
SELSKAP OG DATTERSELSKAP
Investeringer i tilknyttet selskap og datterselskaper er vurdert etter 

kostmetoden.

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.

VARER
Varer er vurdert til det laveste av full tilvirkningskost (anskaffelseskost) 

og netto salgsverdi. Råvarer og hjelpestoffer er vurdert til 

anskaffelseskost.

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 pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 

(korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. 

Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
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SKATTER
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat 

før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot 

egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler 

fra norske tilknyttede selskaper på grunn av RISK-metoden.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte 

skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 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  (1 000 KR)

2003 2004

 4 306 761  5 061 602  Regnskapsmessig omsatt

 -4 285 340  -5 027 608  Avregnet fisker

 21 421  33 994  Lagsavgift

KONSERN
Konsernets salgsinntekter for 2004 kan spesifiseres på geografisk område som følger:

 (1 000 KR) Konsern

2004 2003

Lagsavgift Norges Sildesalgslag 33 994 21 421

Fra datterselskaper:

Norge 64 824 368 427

EU-land 17 801 150 089

Andre land 1 264 7 825

Sum 117 883 547 762

NOTE 3 - ANDRE INNTEKTER

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

 6 556  6 401  Kontroll  6 401  6 556 

Gevinst ved salg av anleggsmidler  8 493

 130  335  Diverse  335  324 

 6 686  6 736  Sum  15 229  6 880 

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

driftsinntekter.

23



NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

 1 686  1 894  Pensjon  -4 444  4 363 

 2 587  2 619  Honorar til styret og utvalg  2 909  2 893 

 20 189  21 230  Lønn  25 415  58 412 

 2 838  2 886  Folketrygdavgift  3 842  8 542 

 1 239  872  Andre ytelser  1 307  4 363 

 28 539  29 501  SUM  29 029  78 573 

49 45 Gjennomsnittlig antall ansatte 105 171

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

Lønn 1 018

Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 468

Annen godtgjørelse 9 1 298

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

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for : (1 000 KR) Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte i morselskap 5 010 

Ansatte i konsernet

Revisor Norges Sildesalgslag

Revisjonshonorar 400

Regnskapteknisk bistand 95

Andre revisjonsrelaterte tjenester 93

Sum 588

 
NOTE 5 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR)

2003 2004

120 126  Fiskernes ulykkeskasse

5 185 5 325  Diett-, reise- og møtekostnader

5 981 8 232  Diverse drifts- og adm.kostnader

3 036 2 539  Fremmedytelser

1 823 1 832  Markedsføring og informasjon

18 425  Fisknett

987 771  Diverse støttetiltak

17 150 19 250  SUM
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NOTE 6 - IMMATRIELLE EIENDELER

Konsern  (1 000 KR)

Goodwill

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 34 148

Anskaffelseskost 31.12  

Akk. av- og nedskrivninger pr. 1.1. 34 148

Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12.

Bokført verdi pr. 31.12.

Med utgangspunkt i oppnådd salgssum i 2004 for fabrikkanlegg ble goodwill i sin helhet nedskrevet i 2003. 

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Norges Sildesalgslag (1 000 KR) Dirftsløsøre, inventar etc.

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 14 622

Tilgang i året 2 196

Avgang ved salg/utrangering

Anskaffelseskost 31.12. 16 818

Akkumulerte avskrivninger pr. 1.1. 7 993

Avgang akkumulerte avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12. 11 234

Bokført verdi pr. 31.12. 5 583

Årets ordinære avskrivning 3 241

Økonomisk levetid 4 - 7 år

Avskrivningsplan Lineær

Konsern (1 000 KR) Bygninger og tomter Maskiner og anlegg Driftsløsøre Sum

Opprinnelig anskaffelseskost pr. 1.1. 211 650 404 363 45 878 661 891

Overført fra anlegg under utførelse

Tilgang i året 696 2 196 2 892

Avgang i året 165 819 404 363 31 208 601 390

Anskaffelseskost 31.12. 46 527 16 866 63 393

Akk. av- og nedskrivninger pr. 1.1. 136 924 246 806 37 048 420 778

Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12. 13 915 11 275 25 190

Bokført verdi pr. 31.12. 32 612 5 591 38 203

Årets ordinære avskrivning 1 564 3 245 4 809

Økonomisk levetid 5 - 33 år 3 - 25 år 3 - 20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Konsernets driftsmidler knyttet til fiskemel/-olje ble solgt i 2004. Gevinst knyttet til salget utgjør TNOK 8 493 og er ført under andre 

driftsinntekter.
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NOTE 8 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.

Firma Bokført verdi Kostpris Ansk.-tidspunkt Forretningskontor Stemme og Eierandel

Sildinvest AS 21 859 16 050 01/01/89 Bergen 100 %

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag.

Konsernet Sildinvest inkluderer følgende selskaper:

Ansk.-tidspunkt Forretningskontor Stemme og Eierandel

Skudeviga Eiendom AS 01/01/89 Bergen 100 %

Silfas AS (under avvikling) 01/01/89 Bergen 100 %

Datterselskaper til Silfas AS (100 % eie):

Ryttervik Holding AS (under avvikling) 01/10/97 Eigersund

Silfas Karmsund AS (under avvikling) 01/01/97 Karmøy

Silfas Egersund AS (under avvikling) 01/01/93 Eigersund

Silfas Askøy AS (under avvikling) 01/01/93 Bergen

Silfas Moldtustranda AS (under avvikling) 01/01/93 Herøy

Arctic Powder AS (tidligere Seagarden AS) er solgt pr. 30.09.04. Underskudd frem til salgstidspunktet

er hensyntatt i regnskapet. Øvrige datterselskaper vil bli avviklet i 2005.

Tilknyttede selskaper Kostpris Ansk.-tidspunkt Forretningskontor Stemme og Eierandel

Sea Grain AS 51 344 1997-2000 Måløy 33,79 %

Aksjene er solgt i 2004. Aksjene var tidligere nedskrevet, og det fremkommer en gevinst på TNOK 1 320

ved salget.

NOTE 9 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK

Konsern  (1 000 KR)

Selskapets navn Eierandel Ansk.kost. 1 000 kr Bokført 1 000 kr

Anleggsmidler:

Skude Fryseri A/S 20 % 200 10

Welcon ASA 10 % 10 000 10 000

Pan Fish ASA 1 533 1

Andre aksjeandeler 790 303

Sum 12 523 10 314
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NOTE 10 - VARER

Konsern  (1 000 KR) 2004 2003

Råvarer og hjelpematerialer 2 112

Tilvirkede varer (fiskemel og -olje) 69 501

Sum 71 613 

NOTE 11 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

6 137 5 020 Andre fordringer 5 020 6 137 

38 819 38 819 Fordring datterselskap

44 956 43 839 Sum 5 020 6 137 

NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER

Fordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap med 2,0 mill. kr i Norges Sildesalgslag, og med 2,15 mill. 

i konsernet. 

NOTE 13 - FINANSPOSTER

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr. 1.1. utgjorde 3,9 mill. kr, er ved årets slutt økt til  

6,6 mill. kr som følge av kursoppgang på papirer i beholdning.

Verdipapirporteføljen 31.12.2004: (1000 NOK) Kostpris Bokført verdi Urealisert tap

Norske rentebærende papirer 79 169 78 552 617

Utenlandske rentebærende papirer 1 875 758 1 117

Norske aksjerelaterte papirer 25 480 18 200 7 280

Utenlandske aksjerelaterte papirer 50 951 46 495 4 456

Kortsiktige bankplasseringer 20 000 20 000

Sum 177 475 164 005 13 470
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NOTE 14 - 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.
Lagets pensjonsordninger omfatter 110 personer pr. 1.1.04, hvorav 60 
mottok pensjon i 2004.

Silfas underkonsernet har i løpet av 2004 avviklet alle pensjonsordninger. 
Balanseført pensjonforpliktelse knyttet til Silfas konsernet utgjør TNOK 900 
og vedrører nåverdi av forventet utbetaling til 7 pensjonister som finansieres 
over driften. Forpliktelsen skal overtas av laget i forbindelse med avvikling 
av selskapet i 2005. Det er i konsernet tilbakeført TNOK 6 338 i tildligere 
balanseført pensjonsforpliktelse. Tilbakeføringen er ført som reduksjon av 
lønnskostnader.

Nedenfor vises fordeling av pensjonsmidler/forpliktelser på kollektive og 

usikrede ordninger:

Kollektiv pensjonsordning:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

 1 768  1 649 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 649 3 711

  Tilbakeføring av forpliktelse ved opphør ordning -6 388

 3 637  3 658 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 658 4 716

 22  110 Resultatførte estimatendringer og avvik 110 24

 -4 588  -4 511 Avkastning på pensjonsmidler -4 511 -5 524

 839  906 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) -5 482 2 927

 Periodisert arbeidsgiveravgift 294

 839  906 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) -5 482 3 221

63 843 64 036 Beregnede pensjonsforpliktelser 64 036 84 602

67 953 67 170 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 67 170 83 800

7 038 8 023 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 8 023 6 891

11 148 11 157 Netto pensjonsmidler før arb.g.avg 11 157 6 089

 Periodisert arbeidsgiveravgift -734

11 148 11 157 Netto pensjonsmidler etter arb.g.avg 11 157 5 355

Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger:

Norges Sildesalgslag Konsern

2003 2004 2004 2003

462 336 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 336 616

185 266 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 266 319

19 98 Resultat førte endringer og estimatavvik 98 66

666 700 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 700 1 001

94 98 Periodisert arbeidsgiveravgift 98 141

760 798 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 798 1 142

3 610 4 905 Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkede ordninger 5 805 5 713

-379 -1 228 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik -1 228 -1 216

456 519 Periodisert arb. giveravgift 519 635

3 687 4 196 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. 5 096 5 132

Økonomiske forutsetninger:

Norges Sildesalgslag Datterselskaper

2003 2004 2004 2003

6,0 % 6,0 % Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %

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

2,5 % 2,5 % Forventet pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

7,0 % 7,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %

3,0 % 3,0 % Turnover medlemmer < 40 1,0 % 1,0 %

0,5 % 0,5 % Turnover medlemmer > 40 1,0 % 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. 
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NOTE 15 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapets slutt:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

Leasingforpliktelse 0 0

105 105 Øvrig langsiktig gjeld 105 105

105 105 Sum annen langsiktig gjeld 105 105

NOTE 16 - LEASINGFORPLIKTELSER
Balanseførte leasingforpliktelser er nåverdien av resterende leiebetalinger. Den estimerte leiebetalingen forfaller som følger:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

0 0 I løpet av ett år 0 18 020

0 0 To til fem år 0 0

0 0 Mer enn fem år (se note 15) 0 0

0 0 Sum leasingforpliktelser 0 18 020

Leasingforpliktelser vedrørende underkonsernet Silfas er oppgjort i 2004.

NOTE 17 - SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

291 333 Betalbar formuesskatt 333 291

0 0 Endring betalbar skatt tidligere år 0 0

0 0 Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.bidrag *) 0 18

1 260 4 199 Endring i utsatt skatt 9 497 -11 035

1 551 4 532 Skatt på ordinært resultat 9 830 -10 726

Betalbar skatt i balansen består av:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR)

2003 2004

291 333 Formuesskatt

291 333 Betalbar skatt

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

-2 991 -2 998 Driftsmidler -14 541 -9 264

0 0 Varer 0 5 705

-1 914 -6 954 Fordringer -7 149 -2 109

-16 797 -1 929 Verdipapirer -1 929 -52 736

-239 -239 Ubenyttet godtgjørelse -595 -692

830 664 Gevinst og tapskonto -13 996 23 906

7 461 6 961 Pensjonsforpliktelser/midler 6 061 223

-2 456 -1 615 Underskudd til fremføring -132 792 -148 502

-16 106 -6 110 Sum -164 941 -183 469

-4 510 -1 711 Netto utsatt skattefordel -46 184 -51 371

1 400 Ikke balanseført utsatt skattefordel 36 886 32 576

-4 510 -311 Netto utsatt skatt fordel -9 298 -18 795
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NOTE 18 - PANTSTILLELSER

Laget har stilt kundefordringer som pant for en trekkrettighet på kr 200 mill.

Silfas konsernet har i forbindelse med offentlig gjeldsforhandling og salg av fabrikkene innfridd all pantsikret gjeld i 2004.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør:

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

2003 2004 2004 2003

Bygninger og annen eiendom 112 495

Maskiner og anlegg 139 098

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 2 300

119 247 157 702 Varer og kundefordringer 157 702 199 491

Verdipapirer

119 247 157 702 Totalt 157 702 453 384

NOTE 19 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR)

2003 2004

38 672 0 Kundefordringer

369 25 895 Andre fordringer (omløpsmidler)

38 819 38 819 Fordringer datterselskaper

-6 979 -8 568 Kortsiktig gjeld

NOTE 20 - EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag  (1 000 KR) Konsern

Reservefond Felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum egenkapital Total egenkapital

Egenkapital 01.01. 20 990 4 516 130 245 155 751 89 976 

0 

Årets endring i egenkapital: 0 

Årets resultat (disponert) 1 553 1 553 -1 202

Egenkapital 31.12. 20 990 4 516 131 798 157 304 88 775 
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Marianne Raunehaug
F/A avdeling
Staben assisterer gjerne nye brukere i 
elektronisk sluttseddel og er tilgjengelig for 
alle spørsmål om faktura, avregning eller 
kvote.
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Laila Gjerde
F/A avdeling

Øyunn Hagen Sture
F/A avdeling

Nina Lilletvedt
F/A avdeling
Nina Lilletvedt avregner daglig alle sluttsedler 
som er kommet inn til laget i løpet av natten, 
- og garanterer oppgjør til fisker raskt og 
effektivt.

Sigmund Langeland
F/A avdeling

Greta Langhelle
F/A leder
er leder for faktura og avregningsavdelingen. 
- Vi sørger for avregning til fisker,- og 
garanterer et raskt og sikkert oppgjør. 
Gjelder det elektroniske sluttsedler, nøl ikke 
med å ta kontakt, sier Greta.



KONTANTSTRØMOPPSTILLING

NORGES SILDSALGSLAG KONSERN

2003 2004 2004 2003

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

407 6 085 Ordinært resultat før skattekostnad 8 628 -146 170

-680 -292 Periodens betalte skatt -292 -702

3 198 3 241 Ordinære avskrivninger 4 809 36 910

Nedskrivninger varige driftsmidler 38 106

Nedskrivning anleggsaksjer 31 419

1 331 501 Pensjonskostnad uten kontanteffekt -5 839 1 726

7 228 548 Effekt av kursendring markedsbaserte fin. Instr. -8 410

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -8 493 2 005

Tap/gevinst aksjer 51

Endring i varer 71 613 36 092

58 752 -38 455 Endring i kundefordringer -29 890 94 563

-50 742 -6 494 Endring i leverandørgjeld -28 315 -70 938

-14 176 -20 909 Endring i verdipapirbeholdning -20 360 1 461

29 287 17 069 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 4 820 99 915

34 605 -38 706 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -3 319 116 028

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 209 486 2 280

-5 295 -2 196 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 892 -8 852

4 079 1 117 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 1 099

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -10 000

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 2 973 4 423

Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler 55

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

-1 216 -1 079 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 200 666 -2 094

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Netto endring langsiktig gjeld -43 020 -209 300

-19 256 12 488 Netto endring i kassekreditt -173 500 107 951

Innbetaling av egenkapital

Utbetaling av konsernbidrag

-19 256 12 488 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -216 520 -101 349

14 133 -27 297 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -19 173 12 585

21 206 35 339 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 01.01. 36 646 24 061

35 339 8 042 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12. 17 473 36 646
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Sigmund Stonghaugen
Leder i kontrollnemnda
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Hilde Færø
Sekretær
Dyktige medarbeidere til intern og ekstern 
service er viktig. Å få tingene på rett plass 
til rett tid gjør at det daglige arbeidet glir 
effektivt og greit.

Engelke Nydegger
Sekretær

Ingrid Ystebø Nielsen
Sekretær

”God dag, -det er Sildelaget”. - Det er disse medarbeiderne 
du møter i telefonen når du ringer vårt telefonnummer eller 
kommer innom vårt kontor i Slottsgaten.

Grete Ellingsen
Sekretariatsleder 
Grete  sier at ”jentene” på Sildelaget 
kan ordne det meste. Alt fra praktiske 
detaljer til organisering av større 
arrangement og mer tradisjonelle 
informasjons- og sekretariatsoppgaver.  
Grete har også ansvar for personal-
saker og HMS-arbeidet.
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DRIFTSMELDING

Innholdsoversikt driftsmelding :

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

OMSETNINGSSITUASJONEN
Konsumsektoren
Mel- og oljesektoren

DE ENKELTE FISKESLAG
NVG-sild
Nordsjøsild
Makrell
Hestmakrell
Lodde – Barentshavet
Lodde – Jan Mayen
Kolmule
Kolmule – Nordsjøen
Tobis
Øyepål
Havbrisling
Kystbrisling 

KONTROLL

RESURSOVERSIKT 2005
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Driftsmelding

Roald Oen 
Roald er saksbehandler for konsum- 
og hermetikkutvalget, tilrettelegger 
prisdrøftinger, produserer rundskriv, 
og er ”tallknuser”. 
Han er også lagets ekspert på 
reguleringer og kvoter. 
– Jeg forsøker å rydde opp i det 
meste av problemsaker tilknyttet 
konsumomsetningen, sier Roald.



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

Med bakgrunn i at minsteprisene som ble avtalte for sild for høsten 

2003 skulle gjelde frem til og med 14. april 2004 ble det ikke 

forhandlet om minstepriser på sild i forkant av 2004. Likedan ble 

minsteprisene på makrell fra høsten 2003 videreførte inn i 2004. 

Minsteprisene på sild som ble videreførte fra 2003 stod frem til og 

med 25. april 2004. Med virkning fra mandag 26. april ble det avtalt 

en samfengt minstepris for sild til konsum på NOK 1,50 pr. kg, 

blant annet med tanke på den forestående nordsjøsildsesongen. 

Med virkning fra 1. februar 2004 innførte Norge og EU et felles 

vanntrekk på 2 % for alle pelagiske fangster til konsum. De nye 

vanntrekksbestemmelsene erstattet vanntrekksbestemmelsene 

som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2003 som blant annet innebar 

et vanntrekk på 8 % for makrell og 13 % for sild.

Handicapet på Danmark som ble endret til NOK 0,10 pr. kg den  

8. mai 2003 ble ikke endret i løpet av 2004.

Fremfor høstsesongen 2003 meldte spørsmålet om sikkerhetsstillelse 

for fangster seg med full tyngde, blant annet med bakgrunn i en 

vanskelig egenkapitalsituasjon for mange av kjøperne og at en 

kredittforsikringsavtale som mange kjøpere benyttet, ble sagt opp. 

Med virkning fra 1. september 2003 fikk Norges Sildesalgslag på 

plass nye kredittvilkår. Avtalen med kredittforsikringsselskapet 

gjelder fortsatt og innebærer blant annet at Norges Sildesalgslag 

påtar seg en egenrisiko på 15 %. 

De tradisjonelle prisdrøftingene for makrell i første del av august 

resulterte i omforente minstepriser. Med prisavtalen på makrell 

ble antall minstepriskategorier utvidet fra tidligere 5 til 13, 

blant annet for å eliminere store forskjeller i minstepris mellom 

de enkelte vektkategorier. Sistnevnte forhold har i mange 

tilfeller resultert i uforholdsmessig store prisavslag for fisker ved 

avviksregulering. Med det nye prisregimet blir prisutslagene 

ved avviksregulering bli mindre i tillegg til at avviksreguleringen 

forenkles. De nye prisene ble gjort gjeldende fra 17. august 

2004 og gjaldt for alle fartøy og redskapsgrupper. Prisene skal i 

utgangspunktet gjelde frem til høstsesongen 2005.  

Kjøperorganisasjonen og Norges Sildesalgslag kom også til enighet 

om nye minstepriser for sild med virkning fra 17. august 2004. 

Med bakgrunn i en positiv markedsutvikling for sild høsten 2004 

oppjusterte Norges Sildesalgslag minsteprisene på sild med virkning 

fra og med 7. oktober 2004. Denne prisendringen ble ikke avtalt 

med kjøperorganisasjonen. 

Behandling av fiskeråstoff til konsum og prosedyrer for reklamasjoner 

ved landing var temaer som ble viet mye arbeid og oppfølging 

av Norges Sildesalgslag i samarbeid med kjøperorganisasjonen 

i 2004. Målet er at dette blant annet skal bidra positivt til større 

kvalitetsbevissthet hos fiskerne og fiskekjøperne. Økt nasjonal og 

internasjonal fokus på fiskekvalitet vil etter alt å dømme innebære 

at regelverket omkring kvalitet og behandling av fiskeråstoff m.v. 

vil innskjerpes i årene fremover. 

Arbeidet med en egen omsetningsordning for omsetning av 

kontrakter for fremtidig levering har vi også i 2004 arbeidet med, 

uten at det har resultert i noe konkret. 

I motsetning til vinteren 2003 ble det ikke iverksatt omsetnings-

reguleringer ved årets oppstart av nvg-sild fisket. På grunn 

av omsetningsvansker for direktehåvet sild til konsum, måtte 

direktehåvingsfisket etter sild for levering på strekningen Tromsø – 

Træna stoppes 6. januar. Det ble videre innført puljevis utseiling for 

levering til konsum på den aktuelle strekningen. Tørnreguleringen 

ble opphevet 16. januar.

Høsten 2004 ble det ikke behov for å regulere nvg-sild fisket 

for levering til konsum i Nord-Norge. Det ble imidlertid innført 

tilpasninger i utbudsområdene i Nord-Norge i fisket etter nvg-sild 

for levering til konsum for en kortere periode i midten av oktober. 

Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne midler fra 2003.

 

I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget vedtak om 

retningslinjer for disponering av midler avsatt til føring av låssatt 

sild til konsumformål i 2004.

Salgsutvalget har også stått for behandlingen av enkeltsaker relatert 

til reklamasjoner og tvister mellom fiskere og kjøpere gjennom 

året. 

Salgsutvalget for konsumråstoff avviklet totalt 16 møter i 2004  

(26 møter i 2003), hvorav 12 telefonmøter og 4 ordinære møter. 

Totalt ble det behandlet 68 saker i løpet av året (112 saker i 2003). 

SALGSUTVALGENE

37



38

Sigbjørn Sandtorv
Salgsavdeling

Odd Fredrik Andersen
Salgsavdeling

Åge Røttingen
Salgsavdeling

Odd Magne Andreassen
Salgsavdeling

Trygve Nessen
Salgsavdeling

Sigbjørn Hansen
Salgsavdeling

Jan Inge Skåtøy
Salgsavdeling

Kenneth Garvik
Salgsleder  
Salgslederne har det daglige operative 
ansvaret på salgsavdelingen, med verdier 
på opptil 70 mill. kr på enkeltauksjoner.   
- Daglig telefonkontakt med fiskerne 
og kjøperne gir oss ikke kjedelige 
arbeidsdager. Vi bestreber oss på god 
service og har stor respekt for det 
arbeidet som fiskerne og kjøperne gjør 
for å skape verdier av de pelagiske 
ressursene, sier Kenneth.

Driftsmelding



SALGSUTVALGET 
FOR HERMETIKKRÅSTOFF

Salgsutvalget har utøvd sitt arbeid innenfor den instruks som er 

fastsatt av styret.

Som i 2003 kom Norges Sildesalgslag og Norway Foods også 

i 2004 til enighet om kvantum og minstepriser for brisling til 

hermetikkanvendelse. I 2004 ble minsteprisene for alle anvendelser 

av kystbrisling justert litt opp fra 2003. 

Utvalget la ellers retningslinjer for gjennomføring av sesongen 

ved fastsettelse av omsetningsbestemmelser og reguleringer og 

disponering av støttemidler over Fiskeriavtalen.

I slutten av mai 2004 ble det gjennomført en markeds- og 

studiereise til Polen med representanter fra administrasjonen i tillegg 

til salgsutvalget for hermetikkråstoff. Blant annet ble King Oscar sin 

fabrikk i Gniewino besøkt, i tillegg til at vi fikk stifte bekjentskap 

med to andre produsenter av pelagisk fisk i området. Havnebesøk 

inkludert besiktigelse av polske fartøyer stod også på programmet. 

Reisen var interessant og nyttig og vi opplevde at de stedlige 

vertskap syntes det var positivt med besøk av representanter for 

Norges Sildesalgslag. 

Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet syv møter i 2004 

(11 møter i 2003), hvorav seks telefonmøter og ett ordinært møte. 

Totalt ble det behandlet 32 saker i løpet av året (28 saker i 2003). 

SALGSUTVALGET FOR MEL, 
OLJE OG FÔR

Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for 2004 ble 

sluttført i løpet av januar. 

Kalkylen i prisavtalen var også i 2004 basert på at fiskersiden 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 i USD, 

sank for mel og steg for olje. Valutasvingninger gjennom året ga 

også utslag i prisene. Totalt sett ga dette bildet likevel henholdsvis 

prisnedgang for mel og prisoppgang for olje. Prisreguleringene ble 

gjennomført 22. mars, 2. august, 22. november og 6. desember.

Konkurransen om råstoffet til mel- og oljeanvendelse har bare økt. 

Silfas-fabrikkene ble solgt til en sammenslutning av lokale interesser 

i Karmsund og fabrikkene i Egersund og på Moldtustranda 

ble solgt til Welcon Pelagic. I tillegg har fabrikken i Båtsfjord, 

Miljøprosess, startet opp igjen med nye eiere, med Scanbio sterkt 

inne. Vadsø Sildoljefabrikk er ikke i aktivitet og venter på nytt 

innsig av lodde fra Barentshavet. Kjøpersiden er fortsatt sterkt 

bekymret i forbindelse med salg av fangster fra norske fiskefartøy 

til kjøpere i utlandet, og da spesielt til Danmark. Kravet om 100 % 

likebehandling for leveranser levert i Norge eller Danmark har vært 

et mye diskutert og aktuelt tema. Full harmonisering er nå etablert, 

og danske fabrikker som ikke kunne oppfylle betingelsene er tatt 

ut av lagets auksjon.

 

Heller ikke under drøftingene om prisavtale for 2004 lyktes 

fiskersidene i 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 1. juni 2002 ble videreført uten endringer. Dette har 

også i 2003 vist seg å bedre og opprettholde en god kvalitet. 

Også i 2004 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 9 møter i 2004, hvorav 

6 telefonmøter og 3 ordinære møter.

Svanhild Kambestad 
Svanhild er saksbehandler for 
salgsutvalget for mel, olje og fòr, og 
koordinator for lagets engasjement 
innenfor ulike forskningsprosjekt.  
Prisingen av fangster til mel og olje 
baseres på prøvetaking og måling av 
ulike kvalitetsparametere. - Det går mye 
tid med å se til at alt blir gjort likt, både 
ved levering i Norge og i utlandet, sier 
Svanhild.
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OMSETNINGSSITUASJONEN

Lagets samlede omsetning i 2004 ble på NOK 5,04 milliarder, mot 

NOK 4,31 milliarder i 2003. 

OMSATT KVANTUM OG -VERDI GJENNOM NORGES SILDESALGSLAG 
I FEMÅRSPERIODEN 2000 – 2004:

År 2000 2001 2002 2003 2004

Kvantum (i 1 000 tonn) 2 456 2 397 2 435 2 162 1 999 

Verdi (NOK milliarder) 4,21 6,19 6,34 4,31 5,04

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

KONSUMSEKTOREN 

Verdien av lagets omsetning til konsum var i 2004 på NOK 4,11 

milliarder, mot NOK 3,22 milliarder i 2003. Med andre ord en 

økning på NOK 0,89 milliarder. Omsatt kvantum gikk ned med  

41 000 tonn, fra 912 000 tonn i 2003 til 871 000 tonn i 2004.

OMSATT KVANTUM OG -VERDI TIL KONSUM 
I FEMÅRSPERIODEN 2000 – 2004:

År 2000 2001 2002 2003 2004

Kvantum (i 1000 tonn) 1 215 1 159 1 085 912 871 

Verdi (NOK milliarder) 3,48 5,29 5,01 3,22 4,11

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til konsum opp 

med NOK 0,90 milliarder, fra NOK 2,58 milliarder i 2003 til NOK 3,48 

milliarder i 2004. En økning tilsvarende 34,9 %. Omsatt kvantum 

var uforandret, 775 000 tonn i både 2003 og i 2004. Økningen av 

omsetningsverdien skyldes høyere priser på sild og makrell i 2004 

sammenlignet med 2003. 

For nvg-sild gikk gjennomsnittsprisen for norske fartøyers leveranser 

opp med 29 %, fra NOK 2,80 pr. kg i 2003 til NOK 3,62 pr. kg i 2004. 

Leveransene til konsum gikk opp med 53 000 tonn sammenlignet med 

2003. Samlet resulterte dette i en verdiøkning for nvg-sild på NOK 537 

mill, fra NOK 1 184 mill. i 2003 til NOK 1 721 mill. i 2004. Norsk disponibel 

nvg-sild kvote var i 2004 på 470 250 tonn mot 433 100 tonn i 2003.

For sild sør for 62°N (nordsjøsild) gikk omsetningsverdien opp med 

NOK 126 mill, fra NOK 193 mill. i 2003 til NOK 319 mill. i 2004. 

Årsaken til oppgangen er økt gjennomsnittspris og økte leveranser 

til konsum. Gjennomsnittsprisen økte fra NOK 2,13 pr. kg i 2003 

til NOK 2,48 pr. kg i 2004, mens leveransene til konsum økte med  

38 000 tonn til 129 000 tonn i 2004. 

For makrell gikk omsetningsverdien opp med NOK 342 mill., fra 

NOK 1 040 mill. i 2003 til NOK 1 382 mill. i 2004. Hovedårsaken 

til økningen er prisoppgang med 39 % fra NOK 6,44 pr. kg i 2003 

til NOK 8,97 pr. kg i 2004. Norsk disponibel kvote gikk ned fra  

159 556 tonn i 2003 til 148 728 tonn i 2004.

I 2004 ble det ikke åpnet for loddefiske i Barentshavet. Loddefisket ved 

Jan Mayen resulterte imidlertid i enkelte konsumleveranser. Total ble 

det levert 5 800 tonn til konsum til en verdi av NOK 12 mill. i 2004.

Mens det i 2003 ble levert 15 900 tonn hestmakrell til konsum 

ble kvantumet i 2004 10 000 tonn. Da prisene på hestmakrell 

gikk opp sammenlignet med 2003 ble omsetningsverdien av 

hestmakrellfisket i 2004 totalt NOK 40 mill. mot NOK 36 mill. i 2003. 

Gjennomsnittsprisen for hestmakrell var NOK 4,00 pr. kg i 2004 mot 

NOK 2,26 pr. kg i 2003. 

Verdien av kystbrisling gikk ned fra NOK 15 mill. i 2003 til  

NOK 7 mill. i 2004. Hovedårsaken til nedgangen var redusert  

kvantum fra 3 000 tonn i 2003 til 1 400 tonn i 2004. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsumlandingene 

ned med NOK 6 mill. fra NOK 633 mill. i 2003 til NOK 627 mill. 

i 2004. Leveransene gikk ned fra 137 000 tonn til 96 000 tonn. 

Kvantumsreduksjonen skyldes i hovedsak bortfall av nvg-sild 

leveranser fra utenlandske fartøyer i 2004. Prisøkning på makrell 

er hovedårsaken til at omsetningsverdien fra utenlandske fartøyer 

opprettholdes i 2004.

Verdien av de utenlandske landingene utgjorde totalt 15,3 % av 

lagets omsetningsverdi til konsum i 2004, mot 19,7 % i 2003. 

OMSATT KVANTUM OG -VERDI AV UTENLANDSKE FARTØYERS 
LANDINGER AV MAKRELL TIL KONSUM I FEMÅRSPERIODEN 2000 – 2004:

År 2000 2001 2002 2003 2004

Kvantum (i 1 000 tonn) 169 165 128 84 82

Verdi (NOK milliarder) 0,77 1,02 0,89 0,52 0,59
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MEL- OG OLJESEKTOREN

Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2004 

NOK 0,93 milliarder mot 1,09 milliarder i 2003. Med andre ord 

en reduksjon på 160 mill. kr, eller 14,5 %. Omsatt kvantum gikk 

ned fra 1 250 000 tonn i 2003 til 1 128 000 tonn i 2004.

OMSATT TOTALKVANTUM, VERDI OG PRIS TIL MEL OG OLJE 
I SYVÅRSPERIODEN 1998 – 2004:

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kvantum (i 1000 t) 1 389 1 086 1 241 1 238 1 349 1 250 1 128

Verdi i mill. kr 1 379 653 736 899 1 326 1 090 933

Gj. snitts pris 0,99 0,60 0,59 0,73 0,98 0,87 0,83

Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere gikk ned 

med 100 mill. kr, fra 980 mill. kr i 2003 til 880 mill. kr i 2004. 

Levert kvantum fra norske fiskere gikk ned med 52 000 tonn, fra 

1 119 000 tonn i 2003 til 1 067 000 tonn i 2004. 

Norske fiskere leverte totalt 843 000 tonn til norske anlegg og 

224 000 tonn til utenlandske anlegg i 2004. I 2003 ble det levert 

806 000 tonn til norske anlegg og 313 000 tonn til utlandet. 

Verdien av norske fartøyers mel/olje landinger i Norge gikk ned med 

15 mill. kr sammenlignet med 2003, mens tilsvarende landinger i 

utlandet til mel/olje gikk ned med 85 mill. kr. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av mel/olje landinger i Norge 

ned med 58 mill. kr, fra 110 mill. kr i 2003 til 52 mill. kr i 2004. 

Leveransene gikk ned med 69 000 tonn, fra 130 000 tonn i 2003 til 

61 000 tonn i 2004. Verdien av de utenlandske landingene til mel/

olje utgjorde 5,6 % av lagets omsetningsverdi til mel/olje i 2004, 

mot 10,0 % i 2003. 

OMSATT KVANTUM OG VERDI TIL MEL OG OLJE FOR 
UTENLANDSKE FARTØYER I FEMÅRSPERIODEN 1998 – 2004:

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kvantum (i 1 000 t) 71 47 119 83 149 130 61

Verdi (NOK mill.) 87 28 83 63 151 110 52

Av totalomsetningen til NSS i 2004 stod mel og olje sektoren for 

19 % av omsatt verdi (25 % i 2003) og 56 % av omsatt kvantum 

(58 % i 2003).

 gikk verdien av mel/olje landinger i Norge 

ned med 58 mill. kr, fra 110 mill. kr i 2003 til 52 mill. kr i 2004. 

Leveransene gikk ned med 69 000 tonn, fra 130 000 tonn i 2003 til 

61 000 tonn i 2004. Verdien av de utenlandske landingene til mel/

olje utgjorde 5,6 % av lagets omsetningsverdi til mel/olje i 2004, 

2004

61

52

Av totalomsetningen til NSS i 2004 stod mel og olje sektoren for 

19 % av omsatt verdi (25 % i 2003) og 56 % av omsatt kvantum 

Magne Fagerland
Salgsleder  
- Med mange involverte fiskere og 
kjøpere, er det mye som må passes på 
og mange som ”passer” på oss for å se 
at alt går riktig for seg. Her ”svinger” 
det, - og det liker vi, sier Magne.

Knut Nilsen
Salgsavdeling

Stein Anfinsen
Salgsavdeling

Oddvar Sæther
Salgsavdeling
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DE ENKELTE FISKESLAG

Presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire hovedpunkter; 

regulering, fisket, utenlandske fartøy og omsetning. For de største 

fiskeslagene inneholder presentasjonen innledningsvis også en kort 

beskrivelse av det internasjonale avtaleverket for forvaltningen av 

fiskeslaget.

Videre er det i presentasjonen benyttet regnskapstall for 

fangstkvanta/fangstverdier. Tallene må derfor ikke forveksles med 

fangstkvanta/fangstverdier som relaterer seg til kvoteår. Omsatt 

fangst/Omsatt verdi for det enkelte fiskeslag er identisk til tallene i 

Omsetningen 2004. 

Fangsttall er oppgitt i tonn (t) og avrundet til nærmeste 100 tonn. 

Fangster mindre enn 50 tonn er angitt med 0. Ikke registrert fangst 

er angitt ved tegnet -. Tall i parentes er tilsvarende tall i 2003. 

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). For 2004 lykkes det ikke partene å nå 

frem til en omforent avtale for nvg-sild. Det var imidlertid enighet 

om å begrense totaluttaket av bestanden i henhold til forskernes 

anbefaling på 825 000 tonn. Med bakgrunn i et totaluttak på  

825 000 tonn fastsatte norske myndigheter en kvote til disposisjon 

for norske fiskere på 470 250 tonn, en kvote som utgjorde 57 % 

av totalkvoten. I 2003 ble det fastsatt en totalkvote på 710 000 

tonn for nvg-sild. 2004-kvoen ble sådan økt med 115 000 tonn 

sammenlignet med 2003.

NORSKE KVOTER AV NVG-SILD I PERIODEN 2000 – 2004:

År 2001 2000 2002 2003 2004

Norsk kvote 712 500 484 500 484 500 433 100 470 250

 

REGULERING

NORSK KVOTE AV NVG-SILD 
FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2004 (2003):

Ringnot 235 435 t (212 768 t)

Trål  45 805 t (40 992 t)

Kyst 188 260 t (179 340 t)

Sum 469 500 t (433 100 t)

Av norsk disponibel kvote ble det videre avsatt 750 tonn til agn.

Ringnot
Ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter. Faktoren ble først satt til 

4,77. Den 25. februar ble den økt til 5,3 som ble stående ut året.

Trål 
Trålerne ble regulert med fartøykvoter. Faktoren ble fra årets 

begynnelse fastsatt til 3,43. Den 1. mars ble den økt til 3,83 som 

ble stående ut året.

Kyst
I utgangspunktet ble det ikke fastsatt en periodekvote for 

første halvår 2004 for gruppen. Imidlertid ble dette gjort ved 

forskriftsendring 19. februar og kvoten ble satt til 77 258 tonn. Den 

20. februar 2004 klokken 0800 ble kystgruppens fiske stoppet. 

Fiskeridirektørens adgang til å kunne stoppe fisket for levering 

til mel/olje var også i 2004 inntatt i bestemmelsene. Som i 2003 

ble det også i 2004 innført konsumpåbud, nærmere bestemt den  

30. juni. Det gjenstod da om lag 105 000 tonn av gruppekvoten. 

En egen avsetning på 5 000 tonn til låssettingsfiske og landnotfiske 

ble også iverksatt i 2004. Videre ble det bestemt at 1 000 tonn 

innenfor kvantumet på 5 000 tonn utelukkende skulle avsettes til 

landnotfartøy. 

Fisket var regulert med differensierte maksimalkvoter avhengig av 

fartøyets lengde. 

Gruppens fiske ble stoppet 15. oktober. Fartøy som fisket med 

landnot og låssettere var imidlertid unntatt fra denne stoppen. 

Låssettingsfisket ble stoppet 4. november, mens landnotfisket ble 

stoppet 15. november. 

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 området utenfor Vesterålen i slutten 

av august. Senere foregikk fisket på de tradisjonelle feltene. Fisket 

pågikk uten opphold med varierende ukefangster frem til fisket 

ebbet ut i slutten av november.

Totalt fisket ringnot 235 400 tonn. 
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Trål 
Vinterfisket foregikk i januar og februar, mens høstfisket kom i 

gang i midten september og pågikk frem til slutten av november. 

Fisket foregikk på de tradisjonelle feltene. 

Totalt fisket trål 45 300 t.

Kyst
Vinterfisket kom i gang tidlig i januar og fortsatte med varierende 

fangsting før fisket ble stoppet 20. februar. Fisket på Møre ble noe 

skadelidende som følge av stoppen.

En del låssetting/direktehåving foregikk også i andre og tredje 

kvartal utenfor Nordmøre.

Høstsesongen startet for fullt i begynnelsen av september. 

Låssettingsfisket foregikk fra andre halvdel av oktober og frem til 

stoppen 4. november (15. november for landnot).

Låssettingsfisket, som i hovedsak foregår om høsten, resulterte i 

totalt 20 300 tonn mot 26 500 tonn i 2003. Landnotfartøy fisket  

2 700 tonn i 2004 mot 1 300 tonn i 2003. 

Totalt fisket kyst 193 100 t.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer omsatte kun 2 700 tonn nvg-sild i Norge i 

2004. Hele kvantumet gikk til konsum. I 2003 ble det omsatt og 

levert 53 900 tonn til norske anlegg hvorav 46 700 tonn til konsum. 

Grunnen til nærmest bortfall av utenlandsleveringer i 2004 skyldes 

at det var forbudt for utenlandske fartøyer å lande nvg-sild i Norge 

som følge av mangel på omforent bestandsregulering for nvg-sild 

mellom de aktuelle partene. 

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2004 utgjorde 

NOK 11 mill. mot NOK 108 mill. i 2003. 

OMSETNING

I 2004 gikk 99,6 % av leveransene fra norske fiskere til konsum 

mot 96,1 % i 2003. 

Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde NOK 2,72 

pr. kg andre halvår 2003 oppnådde de første halvår 2004  

NOK 2,77 pr. kg. Andre halvår 2004 ble gjennomsnittsprisen  

NOK 4,22 pr. kg. Gjennomsnittsprisen for konsumsild for hele 2004  

ble NOK 3,61 pr. kg mot NOK 2,78 pr. kg i 2003. Dette tilsvarer  

en prisøkning på 30 %. 

Større innslag av stor sild i fangstene om høsten enn forventet, 

spesielt i første del av sesongen, bidrog positivt til å sikre gode 

avsetningsmuligheter for sildefangstene og videre til god etterspørsel 

i markedet. For øvrig var det en positiv markedsutvikling for sild 

høsten 2004. 

Norske fartøyers landinger i utlandet gikk ned fra 13 800 tonn i 

2003 til 5 200 tonn i 2004. Forbudet mot landinger av nvg-sild fra 

utenlandske fartøyer i Norge ble 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 1 400 tonn til forskningsformål i 2004. 

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – NVG-SILD (2003):

Totalt omsatt kvantum: 482 200 t (499 900 t)

Total omsatt verdi: NOK 1 735,5 mill (NOK 1 314,7 mill.)

For 2004 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 2 500 tonn avskjær til 

mel/olje til en verdi av NOK 1,9 mill. Tilsvarende inkluderer 2003-

tallene 6 600 tonn avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 4,1 mill.

OMSATT KVANTUM NVG-SILD I 2004 FORDELT PÅ GRUPPER, ANVENDELSE OG PERIODE (I TONN):

1.1.-30.4. 1.5.-31.12. Hele året

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

Kyst 500 62 400 400 63 200 800 93 600 1 200 95 500  1 200 156 000 1 500 158 700

Kyst 70-90 - 18 400 - 18 400 100 15 700 - 15 800 100 34 100 - 34 200

Trål 300 32 100 - 32 400 100 12 800 - 12 900 300 44 900 - 45 300

Ringnot - 78 600 1 700 80 300 200 149 800 5 900 155 900 200 228 400 7 600 236 200

Diverse - 100 - 100 - 2 400 - 2 400 - 2 500 - 2 500

Utenl. Fartøy - - - - - 2 700 - 2 700 - 2 700 - 2 700

Totalt 700 191 600 2 100 194 400 1 100 277 100 7 000 285 200 1 800 468 700 9 100 479 700
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NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak. Forvaltningen 

av nordsjøsild foregår innenfor det bilaterale fiskerisamarbeidet 

mellom Norge og EU. For 2004 ble det oppnådd enighet om å 

begrense fisket i Nordsjøen til 460 000 tonn og i Skagerrak til  

70 000 tonn. Dette innebar en økning av kvoten med 60 000 tonn 

i Nordsjøen, mens kvoten i Skagerrak ble redusert med 10 000 tonn 

sammenlignet med 2003.

NORSKE KVOTER AV NORDSJØSILD 
I PERIODEN 2000 – 2004 (I TONN):

År 2000 2001 2002 2003 2004

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

 

REGULERING

NORSK KVOTE AV NORDSJØSILD 
FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2004 (2003):

Ringnot 112 627 t (99 923 t)

SUK 7 189 t (6 378 t)

Trål 9 867 t (8 754 t)

Kyst 11 277 t (10 005 t)

Sum 140 960 t (125 060 t)

NORGES DISPONIBLE KVOTE AV NORDSJØSILD I 2004 
FORDELTE SEG SLIK PÅ FARTØYGRUPPER OG OMRÅDER:

Nordsjøen Skagerrak* Sum

Ringnot 106 671 5 956 112 627

SUK 6 809 380 7 189

Trål 9 867 - 9 867

Kyst 8 277 3 000 10 005

Total 131 624  9 336 140 960

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

2004.

Ringnot
Ringnot var regulert med fartøykvoter. Én faktor samlet på 2,54 og 

én for Skagerrak på 0,2. 

SUK
SUK var regulert med fartøykvoter på samme måte som ringnot. 

Den samlede faktoren ble satt til 1,95, mens faktoren i Skagerrak 

ble satt til 0,25.

Trål
I utgangspunktet er trålkvoten ment å dekke eventuelle bifangster av 

sild i industritrålfisket i Nordsjøen. Imidlertid, dersom prognostisert 

bifangst for hele året er lavere enn trålkvoten åpnes det for et 

direktefiske. 

Som i 2003 representerte Fiskeridirektoratets prognostiserte 

bifangster for 2004 grunnlag for å åpne for et direkte fiske til 

konsum. Det ble sådan åpnet for et slikt fiske innenfor et kvantum 

på 4 000 tonn den 24. september i 2004. Fisket ble regulert med 

fartøykvoter. Kvotefaktoren ble satt til 0,45. Fredag 29. oktober ble 

kvantumet utvidet til 5 000 tonn og faktoren økt til 0,60. Fisket ble 

stoppet 11. november.

Kyst
Gruppens fiske skulle stoppes når det gjenstod 2 500 av 

gruppekvoten. Restkvantumet skulle forbeholdes landnot- og 

låssettingsfiske. I tråd med nevnte stoppet Fiskeridirektoratet fisket 

for direktehåverne 25. juni. Landnotfartøy og låssetterne fikk 

fortsette fisket.

Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til hvorvidt gruppens kvote 

totalt sett ville bli oppfisket, gjenåpnet Fiskeridirektoratet for 

direktehåverne med virkning fra 1. oktober. 

Kyst ble regulert med differensierte maksimalkvoter avhengig av 

fartøyets lengde.

FISKET

Ringnot
Utenom noe fiske i januar kom ringnot også i 2004 i gang med 

hovedsesongen i midten av mai i tilknytning til matjessild oppstarten. 

For øvrig foregikk fisket ut over det meste av året fra oppstarten i 

mai. En del tilfeller med til dels store bifangstinnslag av makrell i 

nordsjøsildfisket i perioden fra midten av oktober og frem til midten 

av november fikk noe negativ fokus. 

Totalt fisket ringnot 112 800 tonn. Av dette kvantumet ble  

108 100 tonn levert til konsum tilsvarende en konsumandel på  

96 %. 

SUK
Fartøyene deltok i fisket i hovedsesongen. Totalt fisket  

SUK 7 100 tonn, hvorav 5 700 tonn ble levert til konsum. 

Trål
Fisket pågikk i siste halvdel av oktober og i første halvdel av 

november. Som ringnot opplevde også trålere til dels store innslag 

av makrell i fangstene.

Totalt fisket trål i det direkte fisket til konsum 5 600 tonn 

nordsjøsild.

Kyst
Totalt ble det omsatt 10 300 tonn av fartøy i kystgruppen i 2004. 

Av dette gikk 9 100 tonn til konsum og 1 200 tonn til oppmaling. 

I følge Skagerakfisk S/L omsatte de 700 tonn sild fra fartøy i 

kystfartøygruppen i 2004. 
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UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer landet totalt 11 000 tonn nordsjøsild i Norge 

i 2004. Det er en økning på 7 800 tonn sammenlignet med 2003. 

Av kvantumet på 11 000 tonn gikk til 10 900 tonn til konsum og  

100 tonn til mel/olje. 2 300 tonn gikk til konsum i 2003.

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2004 utgjorde 

NOK 25 mill., mot NOK 4 mill. i 2003.

OMSETNING

Totalt er det registrert sluttseddelført 23 700 tonn sild fra norske 

fartøyer til matjes i 2004 mot 14 500 tonn i 2003. Ved matjes-

auksjonen i Egersund, som ble videreført i 2004, ble det totalt solgt 

12 200 tonn i 2004 mot 10 800 tonn i 2003. I tillegg er det levert 

sild til matjes som ikke er nærmere spesifisert på sluttseddelen, både 

i Norge og i Danmark. 

Ordningen med et eget betjent kontor i Egersund for lagets matjes-

auksjon, som ble utprøvd første gang i 2003, ble videreført i 2004. 

Jevnt over er det positive tilbakemeldinger på dette tiltaket. 

Som i 2003 fikk laget også i 2004 innvilget en generell 

dispensasjon fra oppmalingsforbudet for et avgrenset kvantum for 

kystfartøygruppen.

 

Omsetningen av nordsjøsild fungerte godt i 2004 og ser en bort 

fra avviste nordsjøsildfangster til matjes gikk i praksis all silden til 

menneskeføde i 2004. Gjennomsnittsprisen for konsumsild i 2004 

ble NOK 2,45 pr. kg mot NOK 2,11 pr. kg i 2003. Dette tilsvarer en 

prisøkning på 16 %. 

Norske fartøy leverte 8 700 tonn nordsjøsild til mel og olje i 2004 

mot 28 700 tonn i 2003. 

Til opplysning ble det fisket 1 300 tonn nordsjøsild kystfartøy i 

tilknytning til såkalt ”skolefiske”.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – NORDSJØSILD (2003):

Totalt omsatt kvantum: 149 300 t (124 300 t)

Total omsatt verdi: NOK 355,5 mill.  (NOK 234,1 mill.)

For 2003 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 900 tonn avskjær til mel/

olje til en verdi av NOK 0,5 mill. Tilsvarende inkluderer tallene for 

2003 er 1 900 tonn avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 1,3 mill. 

OMSATT KVANTUM NORDSJØSILD I 2004 
FORDELT PÅ ANVENDELSE OG LEVERINGSSTED (I TONN):

Norske fartøy  Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

- levert i Norge 7 400 74 000 2 300 83 600

- levert i utlandet 1 300 52 500 - 53 700

Totalt norske fartøy 8 700 126 400 2 300 137 300

Utenlandske fartøy

- levert i Norge 100 10 900 - 11 000

- levert i utlandet - - - -

Totalt utenlandske fartøy 100 10 900 - 11 000

TOTALT  8 800 137 300 2 300 148 400
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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 2004 var Norge, EU og 

Færøyene (kyststatene) enige om å begrense fisket etter makrell til  

461 000 tonn mot 500 000 tonn i 2003. I tillegg fastsatte EU en 

kvote for den sydlige makrellen på 32 305 tonn, mens kvoten i 

internasjonalt farvann ble satt til 52 192 tonn i 2004. 

NORSKE KVOTER AV MAKRELL I PERIODEN 2000 – 2004 (I TONN):

År 2000 2001 2002 2003 2004

Norsk kvote 172 060 176 370 182 637 159 556 148 728

REGULERING

NORSK KVOTE AV MAKRELL FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2004:

Ringnot 106 366 t (114 688 t)

SUK 9 501 t  (10 244 t)

Trål 4 735 t  ( 5 106 t)

Kyst  27 376 t  (29 518 t)

Sum 147 978 t  (159 556 t)

Av norsk disponibel kvote ble det videre avsatt 750 tonn til agn.

Ringnot
I 2004 var det i perioden 1. januar til og med 15. august adgang til 

å fiske makrell i Norges økonomiske sone nord for 62°N og i ICES-

område IVa i norsk sone. Konsesjonspliktige ringnotfartøy kunne 

fiske inntil 550 tonn pr. fartøy. 

For året samlet sett var ringnot regulert med én fartøykvote. 

Faktoren ble satt til 2,35 i forkant av høstsesongen. Faktoren ble 

ikke endret.

SUK
SUK-fartøy kunne fiske inntil 400 tonn pr. fartøy i perioden  

1. januar – 15. august. 

Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med én fartøykvote 

samlet for året. Faktoren ble satt til 2,25 og ble ikke endret. 

Trål
Trålfisket ble åpnet 1. oktober. Trålerne var regulert med 

fartøykvoter. Faktoren ble satt til 0,38 og ble ikke endret. 

Kyst
Kystfartøygruppens kvote ble delt i to hovedgrupper i 2004; én 

gruppe bestående notfartøy og én gruppe bestående av garn/

krokfartøy. I tillegg ble det etablert en gruppe med begrenset 

adgang for fartøyer under 13 m som ikke tilfredstilte vilkårene for 

deltagelse i hovedgruppene.

FØLGENDE KVOTER BLE STILT TIL DISPOSISJON 
FOR DEN ENKELTE GRUPPE I 2004:

Gruppe Kvote 2004

Notfartøy på 13 m og over 13 577

Notfartøy under 13 m 4 055

Garn-/Krokfartøy 9 494

Fartøy med begrenset adgang 250*

Totalt 27 376

*Avsetning

Som ringnotfartøy kunne også kystfartøy fiske makrell i perioden  

1. januar og frem til og med 15. august. Periodekvoten ble satt 

til 36 tonn. Eventuell fangst i denne perioden gikk til fradrag for 

fartøyets samlede kvote for året.

For året var også fartøyene i kystfartøygruppen regulert 

med maksimalkvoter avhengig av gruppe og fartøylengde. 

Maksimalkvotene ble ikke endret i løpet av sesongen. Fartøy under 

10 m hadde imidlertid et garantert kvantum på 5 tonn 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 16. august, det vil si samme dag 

som åpningen av hovedsesongen i makrellfisket. Notfartøy over  

13 m ble stoppet 1. oktober. Garn- og krokfartøyene ble stoppet 

7. september.

FISKET

Ringnot
Fisket startet i månedsskiftet august/september. Hovedfisket pågikk 

i september og oktober og fisket var preget av god tilgjengelighet 

og gode fangstforhold. Totalt fisket ringnot 106 300 tonn.

SUK
SUK-gruppen fisket totalt 9 800 tonn i 2004. 

Trål
Totalt fisket trål 6 000 tonn. Kvantumet inkluderer blant annet 

bifangster av makrell i nordsjøsildfisket. Se nordsjøsild. 

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. 

46

Driftsmelding



FOR 2004 HAR LAGET REGISTRERT FØLGENDE FANGSTFORDELING 
PR. REDSKAPSGRUPPE FOR KYST SAMMENLIGNET MED 2003:

Redskap / År 2004 2003

Dorg/harp 10 600 9 600

Garn 100 200

Låssatt kystnot, inkl. landnot 5 600 3 200

Not-direkte håvet 13 100 16 600

Sum 29 300 29 500

UTENLANDSKE FARTØY

Totalt landet utenlandske fartøyer 81 600 tonn makrell i 2004 mot  

83 700 tonn i 2003. Leveransene gikk til konsum. Gjennomsnitts-

prisen til konsum var NOK 7,27 pr. kg mot NOK 6,28 pr. kg i 2003.

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2004 utgjorde 

NOK 590 mill. mot NOK 524 mill. i 2003.

OMSETNING

Omsetningen av makrell fungerte godt i 2004. Med unntak av  

600 tonn gikk makrelleveransene til konsum i 2004. Nedenfor er 

vist gjennomsnittlig førstehåndspriser for makrell til konsum i 2004 

og 2003 (NOK pr. kg):

Fartøygruppe 2004 2003

Kyst 6,36 5,25

Kyst 70 – 90 9,37 6,04

Ringnot 9,79 6,81

Trål 6,97 5,16

Norske fartøyer 9,00 6,44 

Utenlandske fartøyer 7,27 6,28

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 4,52 pr. kg mot 

NOK 4,45 pr. kg i 2003. For garnfisket makrell ble gjennomsnittsprisen 

NOK 17,50 pr. kg i 2004 mot NOK 10,19 pr. kg i 2003.

Omsetningen av låsfanget makrell fungerte godt i 2004. Imidlertid, 

for å bidra til at flest mulig fartøyer fikk levere makrell til best mulig 

pris, i praksis levere til fersk anvendelse, ble det med virkning fra 

4. august innført en begrensning for hva det enkelte fartøy kunne 

levere til fersk anvendelse. Kvantumsbegrensningen ble satt til 

20 tonn og gjaldt frem til 14. november. Da etterspørselen etter 

låssatt makrell til fersk anvendelse ble relativ god utover høsten 

fikk i praksis alle levere til fersk anvendelse, dog i en noe annen 

rekkefølge enn det som ville blitt situasjonen uten en slik regulering. 

Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble NOK 6,02 pr. kg mot 

NOK 6,31 pr. kg i 2003.

Ved inngangen til 2005 stod det ca. 90 tonn makrell låssatt for 

langtidslagring.

Til opplysning ble det fisket 1 200 tonn av kystfartøy i tilknytning 

til såkalt ”skolefiske” og 1 000 tonn til forskningsformål i 2004. I 

2003 var tilsvarende tall 1 400 tonn og 1 500 t.

OMSATT KVANTUM OG -VERDI AV MAKRELL I 2004 
FORDELT PÅ GRUPPER OG ANVENDELSE:

 Mel/olje  
(i tonn)

Konsum  
(i tonn)

Sjølprod.  
(i tonn)

 Totalt  
(i tonn)

Verdi 
(NOK mill.) 

Norske fartøy 600 153 500 500 154 700  1 383 

Utenlandske fartøy - 80 600 1 000 81 600  590 

Sum 1 200 244 800 200 246 200 1 973

OMSETNINGSTALL 2004 – MAKRELL (2003):

Totalt omsatt kvantum: 236 300 t  (246 200 t)

Total omsatt verdi: NOK 1 973,0 mill. (NOK 1 565,3 mill.)
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UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer landet totalt 600 tonn hestmakrell i Norge i 

2004 mot 100 tonn i 2003. 

OMSETNING

Omsetningen fungerte godt. Enkelte innslag av makrell i 

hestmakrellfangstene ble imidlertid registrert. Fordelingen på 

anvendelse viser 96,1 % til konsum og 3,9 % til mel/olje. I 2003 

ble 78,4 % av fangstene levert til konsum. I gjennomsnitt ble det 

oppnådd NOK 3,94 pr. kg til konsum i 2004 mot NOK 2,26 pr. kg i 

2003. Dette tilsvarer en prisøkning på 74 %. Til tross for at 

omsatt kvantum gikk ned med 46 % sammenlignet med 2003 ble 

omsetningsverdien av hestmakrellfisket høyere i 2004 enn i 2003 

som følge av prisøkningen. 

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – HESTMAKRELL (2003):

Totalt omsatt kvantum: 11 000 t (20 300 t)

Total omsatt verdi: NOK 42,2 mill. (NOK 41,1 mill.)

HESTMAKRELL

REGULERING

Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk sone i 2004. I 

EU-sonen av Nordsjøen hadde norske fartøy adgang til å fiske inntil 

1 600 tonn hestmakrell. I tillegg hadde Norge adgang til å fiske 

230 tonn hestmakrell i Færøy-sonen.

FISKET

Årets fiske startet i andre halvdel av oktober og foregikk frem til 

midten av november. Fisket foregikk i all hovedsak i NØS, kun 

300 tonn ble registrert fisket i EU-sonen Totalt ble det fisket 

10 400 tonn i 2004 mot 20 200 tonn i 2003. Av kvantumet på 

10 400 tonn gikk 10 000 tonn til konsum og 400 tonn til mel/olje. 

Kvantumet var fordelt med 9 500 tonn på ringnot, 800 tonn på trål 

og 100 tonn på kyst. 

Øivind-Harald Bolstad
IT-sjef   
Sildelagets IT-sjef har lang og bred 
erfaring fra IT bransjen.  
- Vårt mål er at Sildelaget til enhver 
tid skal levere de beste løsninger, 
trygt, raskt og effektivt, sier IT- 
sjefen, som vektlegger at Sildelaget 
har skreddersydd teknologi som er 
effektiv og lønnsom for fiskerne.

Tor Arvid Storesund  
Sildelagets datasystemer har vokst og blitt stadig 
mer komplisert.  Tor Arvid er databaseadministrator  
med ansvar for den IT-faglige delen av 
informasjonsflyten.

Sverre Viddal
Ta kontakt med Sverre dersom du har spørsmål 
eller trenger support i bruk av Expand It og 
Ekstranett. – Jeg hjelper deg gjerne dersom du 
har problemer, sier Sverre.

Rolf Erstad  
Med sin doktorgrad i informatikk har Rolf en sentral 
rolle innenfor systemutviklingen på laget.
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LODDE-BARENTSHAVET

Rammeverket for forvaltningen av lodde i Barentshavet blir 

behandlet i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. På 

bakgrunn av forskernes null-anbefaling for 2004 ble Norge og 

Russland enige om å ikke åpne for loddefiske i Barentshavet i 2004. 

I 2003 ble det avtalt en kvote for området på 313 000 tonn. 

LODDE–JAN MAYEN

Rammeverket for forvaltningen av loddefisket i havområdene 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

For sommer-/høstsesongen 2004 hadde Norge til disposisjon 

51 047 tonn. Kvoten var satt sammen av 26 800 tonn (8 % av 

foreløpig TAC på 335 000 tonn), 7.035 tonn overført fra EU og 

17 212 tonn fra Island (Smutthull-avtalen). Av Norges kvote kunne 

33 835 tonn fiskes i Grønlands sone og 26 592 i IØS. Forskerne 

anbefalte i utgangspunktet å ikke åpne for loddefiske i 2004/2005 

sesongen, men da forskerne fant noe lodde på forsommeren ble 

det åpnet for fiske. Åpningen ble som følge av nevnte satt noe 

senere enn det avtalen åpner for, nærmere bestemt den 9. juli. 

Norsk totalkvote for sesongen 2003/2004 ble satt til 86 682 tonn. 

Opprinnelig norsk kvote i 2003/2004 var på 83 282 tonn hvorav 

det ble fisket 69 200 tonn sommeren 2003. 

Tradisjonelt har utelukkende ringnotfartøy hatt adgang til å 

delta i fisket. Dette ble videreført i 2004. Ringnot ble regulert på 

tradisjonelt vis med fartøykvoter, én for fisket totalt og én for fisket 

i IØS. 

FISKET

Vinterloddefisket
Det gjenstod et kvantum på 14 100 tonn for et vinterfiske i IØS 

i 2004. Vinterfisket kom i gang 14. januar og foregikk frem til 

10. februar da fisket ble stoppet. Totalt ble det fisket 15 000 tonn 

av til sammen 11 fartøyer. Om lag 10 700 tonn gikk til mel/olje 

produksjon, mens resten gikk til konsum. En ny erfaring var at 

det ble ført konsumlodde fra IØS til norske anlegg for samfengt 

produksjon. 

Sommerloddefisket
Første fangst ble innmeldt 14. juli, mens fisket ble avsluttet med de 

siste innmeldinger 26. juli. Fisket foregikk i all hovedsak i Grønlands 

sone og totalt ble det fisket 34 000 tonn. Kun 900 tonn ble fisket 

i IØS. Fangstene gikk tilnærmelsesvis utelukkende til mel/olje. Det 

ble ikke fisket lodde i området senere i 2004.

 

Ved årets slutt gjenstod det ca 17 000 tonn av kvoten på 

51 047 tonn. Et kvantum som overføres til vinteren 2005. 

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøy leverte ikke lodde i Norge i 2004, mot 5 000 tonn i 

2003.

OMSETNING

Totalt ble det omsatt 49 000 tonn lodde av norske fartøy i 2003 

mot 29 200 tonn i 2003. Leveransene fordelte seg med 3 200 tonn 

til norske mel- og oljefabrikker og 40 000 tonn til utenlandske mel- 

og oljefabrikker. I tillegg ble det sjølprodusert 3 200 tonn og levert 

2 600 tonn til konsumanlegg, i hovedsak til norske anlegg. Omsetningen 

fungerte godt. 

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – LODDE–JAN MAYEN (2003):

Totalt omsatt kvantum: 49 000 t (74 200 t)

Total omsatt verdi: NOK 47,9 mill. (NOK 56,0 mill.)
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KOLMULE

Foreløpig eksisterer det ingen felles forvaltning for kolmule i 

nordøst-Atlanteren. I mangel av en internasjonal forvaltning blir 

fisket i hovedsak begrenset av nasjonenes egne beslutninger om 

kvoter og kvoteoverføringer mellom land. 

REGULERING

Norsk kvote i EU-sonen i 2004 var 120 000 tonn. Tilsvarende kvote 

i Færøy-sonen var 36 200 tonn. I norsk økonomisk sone (NØS) 

nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt 

farvann var ikke norske fartøyers fiske kvotebegrenset i 2004. 

Fiskeridepartementet innførte imidlertid en midlertidig fiskestopp 

for fartøy med kolmuletråltillatelse i NØS, i Fiskerisonen ved Jan 

Mayen og i internasjonalt farvann i perioden fra og med 30. april 

til og med 23. juni 

Ordningen med at fisket ble regulert med maksimalkvoter i EU- og 

Færøy-sonen ble videreført i 2004. 

Maksimalkvotene var like for de deltagende fartøyer i EU- og 

Færøysonen. Maksimalkvoten ble ved årstart satt til 2 600 tonn 

i EU-sonen (1,8 % overregulering), 800 tonn i Færøy-sonen  

(900 tonn i 2003). Maksimalkvoten i EU-sonen og i Færøy-sonen 

ble ikke endret i løpet av året. 

Norsk fiske etter kolmule i EU-sonen ble stoppet 26. april da kvoten 

var beregnet oppfisket. Tilsvarende ble fisket i Færøy-sonen stoppet 

16. juni. 

FISKET

Den første fangsten ble innmeldt til laget fra EU-sonen 27. januar. 

Den 9. februar ble den første fangsten innmeldt fra internasjonalt 

farvann. 

I EU-sonen foregikk fisket etter tradisjonelt mønster i områder vest 

av Irland på Porcupine og på St. Kilda og nordover. 

Kolmulefisket i Færøy-sonen foregikk i all hovedsak over en tre-

ukers periode med første innmelding 10. april. 

Fisket i internasjonalt farvann og i NØS nord for 62°N var jevnt over 

preget av god tilgjengelighet i 2004. 

Totalt ble det fisket 812 700 tonn kolmule av norske fartøyer i 

2004. Av dette kvantumet ble det landet 666 800 tonn i Norge og 

145 900 tonn i utlandet. Landingene i utlandet var 217 300 tonn 

i 2003.

OMRÅDEFORDELING AV NORSKE FARTØYERS KOLMULEFANGSTER 
I 2004 OG 2003 (I TONN):

Område 2004 2003

Internasjonalt farvann 456 600 465 200

EU-sonen 121 100 122 000

Færøy-sonen 35 700 37 700

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

193 900 72 500

Totalt 807 400 697 500

*Norske industritråleres fangster av kolmule nord for 64°N på  

5 400 tonn inngår ikke i ovenstående oversikt. Se kolmule-Nordsjøen.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte 50 300 tonn kolmule i Norge i 2004 

mot 102 500 tonn i 2003. Med andre ord ble kvantumet mer enn 

halvert sammenlignet med 2003. 

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2004 utgjorde 

NOK 42,1 mill. mot NOK 83,9 mill. i 2003.

OMSETNING 

Norske fiskere hadde også i 2004 en god kolmulesesong. Blant 

annet ble det fisket 110 000 tonn kolmule mer i 2004 enn i 

2003. Verdimessig innebar kvantumsøkningen en økning på  

NOK 57 mill. Gjennomsnittsprisen gikk imidlertid ned fra NOK 0,86 

pr. kg i 2003 til NOK 0,82 pr. kg i 2004. Omsetningen fungerte for 

øvrig godt gjennom hele sesongen. Som i 2003 gikk hele kvantumet 

til oppmaling også i 2004. 

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – KOLMULE (2003):

Totalt omsatt kvantum: 862 400 t (800 000 t)

Total omsatt verdi: NOK 705,9 mill. (NOK 690,6 mill.)
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KOLMULE-NORDSJØEN

REGULERING

I motsetning til i 2003, da det ble fastsatt en kvote for kolmule-

Nordsjøen i Norges økonomiske sone sør for 64°, ble det ikke satt 

noen slik begrensning i 2004. Den tradisjonelle industritråltillatelsen 

ble imidlertid endret 15. august 2004. Etter nevnte dato kunne 

industritrålerne også fiske kolmule nord for 64°. Som i 2003 hadde 

ikke norske industritrålere adgang til å fiske kolmule i EU-sonen i 

2004. 

FISKET

DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I KOLMULEFISKET 
I 2004 OG 2003 (I TONN):

Periode 2004 2003

1. kvartal 28 400 11 600

2. kvartal 42 700 44 000

3. kvartal 50 800* 57 900

4. kvartal 24 300 37 900

Totalt 146 200 151 400

* Inkluderer 5 400 tonn kolmule som ble fisket nord for 64°.

Sammenlignet med 2003 resulterte fisket i 2004 i en kvantums-

reduksjon på 5 200 tonn. 

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer omsatte 400 tonn nordsjøkolmule via Norges 

Sildesalgslag i 2004. I 2003 var tilsvarende tall 2 000 tonn.

OMSETNING

Omsetningen av industritrålfisket råstoff fungerte godt gjennom 

hele sesongen. I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 0,81 pr. kg 

for nordsjøkolmule i 2004. Dette var identisk til tilsvarende pris i 

2003.

Norske fartøyer leverte 109 600 tonn i Norge og 31 200 tonn i 

Danmark.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 
– KOLMULE-NORDSJØEN (2003):

Totalt omsatt kvantum: 141 100 t (153 400 t)

Total omsatt verdi: NOK 114,1 mill. (NOK 124,4 mill.)

TOBIS

REGULERING

Norge hadde til disposisjon en samlet kvote på 45 000 tonn tobis 

i EU-sonen i 2004. Videre var det mulighet til å fiske ytterligere  

5 000 tonn ved å overføre øyepålkvoten i EU-sonen på 5 000 tonn 

til tobis. Fisket etter tobis og øyepål var ikke kvoteregulert i NØS i 

2004. I 2004 var det kun tillatt å fiske tobis i perioden fra 1. april 

– 1. oktober. 

FISKET

Fisket foregikk i både NØS og i EU-sonen. Totalt ble det fisket  

22 300 tonn i NØS mot 24 800 tonn i 2003. I EU-sonen ble det i 

2004 fisket 26 400 tonn av kvoten på 45 000 tonn. I 2003 fisket 

norske fartøyer 5 100 tonn i EU-sonen. 

DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I FISKET 
I 2004 OG 2003 (I TONN):

Periode 2004 2003

1. kvartal 200 200

2. kvartal 40 700 20 200

3. kvartal 7 700 9 200

4. kvartal 0 -

Totalt 48 700 29 600

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte 1 800 tonn tobis i Norge i 2004 mot 

500 tonn i 2003. Verdien av landingene i Norge i 2004 utgjorde 

NOK 1,7 mill. mot NOK 0,4 mill. i 2003.

OMSETNING

Omsetningen fungerte godt gjennom hele sesongen. Det meste 

ble levert til norske anlegg. 2 000 tonn ble levert i Danmark til 

en gjennomsnittspris på NOK 0,83 pr. kg. I gjennomsnitt ble det 

oppnådd NOK 0,92 pr. kg for tobis i 2004 mot NOK 0,80 pr. kg i 

2003.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – TOBIS (2003):

Totalt omsatt kvantum: 50 500 t (30 100 t)

Total omsatt verdi: NOK 46,3 mill. (NOK 24,2 mill.)
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ØYEPÅL

REGULERING

Se under regulering Tobis.

FISKET

Fisket foregikk utelukkende i NØS i 2004. Sammenlignet med 2003 

ble fisket kvantum redusert mer 40 %.

DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I FISKET 
I 2004 OG 2003 (I TONN):

Periode 2004 2003

1. kvartal 3 400 3 000

2. kvartal 700 2 800

3. kvartal 2 500 6 000

4. kvartal 900 600

Totalt 7 500 12 400

UTENLANDSKE FARTØY

Som i 2003 leverte ikke utenlandske fartøyer øyepål til norske 

anlegg i 2004. 

OMSETNING

Av kvantumet i 2004 på 7 500 tonn ble det levert 4 000 tonn til 

norske anlegg og 3 500 tonn til utlandet. I gjennomsnitt ble det 

oppnådd NOK 0,82 pr. kg for øyepål i 2004 mot NOK 0,79 pr. kg 

i 2003.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – ØYEPÅL (2003):

Totalt omsatt kvantum: 7 500 t (12 400 t)

Total omsatt verdi: NOK 6,1 mill. (NOK 9,9 mill.)

Den norske industritrålflåten fisket samlet sett 202 300 tonn 

kolmule, tobis og øyepål i 2004 mot 193 400 tonn i 2003, altså en 

kvantumsøkning på 8 900 tonn.

HAVBRISLING

REGULERING

I følge kvoteavtalen mellom Norge og EU hadde Norge til disposisjon 

15 000 tonn i EU-sonen i 2004. Dette var identisk til situasjonen i 

2003. Som i 2003 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 2004 ble det ikke fisket havbrisling av norske 

fartøyer og sådan ble det ikke åpnet for fiske i NØS. 

Ordningen med at fisket ble regulert med like maksimalkvoter pr. 

fartøy i tillegg til at det kun ble gitt adgang til å fiske havbrisling i 

første og siste kvartal ble videreført fra 2003. Maksimalkvoten ble 

satt til 900 tonn. 

Tradisjonelt har ringnotfartøy deltatt i fisket, men det er også 

adgang for andre fartøygrupper. 

FISKET

Norske fartøy fant ikke havbrisling i 2004. Dette var også situasjonen 

i 2003. 

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøy omsatte 8 300 tonn brisling gjennom laget 

i 2004. Brislingen ble fisket i Østersjøen og levert til mel/olje 

anvendelse i Norge av føringsfartøyer. 

OMSETNING

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – HAVBRISLING (2003):

Totalt omsatt kvantum: 8 300 t (- t)

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

REGULERING

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i Skagerrak ikke 

kvoteregulert. For 2004 ble det fastsatt en norsk kvote på  

3 750 tonn for Skagerrak. Kvoten var identisk til kvoten for 2003. 

FISKET

Brislingfisket ble åpnet 26. juli. Åpningen var begrenset til områdene 

Rogaland fylke og Sognefjorden. Fisket gikk svært tregt og de få 

fartøyene som deltok fant lite brisling. Frem til utgangen av august 

ble det kun registrert 147 tonn.

Mandag 30. august ble området for å fiske brisling utvidet til å 

gjelde fra svenskegrensen til Hustadvika uten at dette bedret 

tilgjengeligheten og fisket.

Etter hvert som tiden gikk ble det mer og mer klart at årets 

sesong ville resultere i et svakt resultat ikke minst for levering til 

hermetikkformål.

Høstfisket etter stor brisling i Oslofjorden ble etterfulgt av et 

vinterfiske. Totalt deltok tre fartøyer og det ble levert 322 tonn, 

hvor det aller meste ble kjøpt av svenske kjøpere. Vinteren 2004 ble 

det også levert noe stor brisling i hovedsak til Sverige. 

OMSETNING

Norges Sildesalgslag og King Oscars var i forkant av årets sesong 

enige om en brislingavtale for 2004. Blant hovedelementene i 

avtalen var et ønske om å få levert inntil 3 500 tonn brisling til 

hermetikk til en minstepris på NOK 4,80 pr. kg. Dersom det samlede 

kvantum levert til King Oscar oversteg 2 500 tonn ville prisen bli satt 

til NOK 4,85 pr. kg for alt levert kvantum i 2004. 

Totalt ble det levert 700 tonn brisling til hermetikk til King Oscar 

i 2004. Kvaliteten på brislingen til hermetikk var jevnt over god i 

2004. I 2003 ble det levert 2 200 tonn til hermetikk til King Oscar.

Mens omsetningen av større fisk vinteren 2004 gikk greit, gikk 

det noe tregere høsten 2004. Sistnevnte blant annet forårsaket 

av et konkurrerende fiske på vestkysten av Sverige i tillegg til at 

størrelsen på fisken var noe mindre enn det markedet ønsket seg. 

Det ble i tillegg ikke funnet særlig mye fisk I Oslofjorden høsten 

2004. Brislingen ble brukt til rundfrysing og til ansjos. Den var av 

relativt god kvalitet. 

FORDELINGEN AV KYSTBRISLINGFANGSTER 
PÅ ANVENDELSE I 2004 OG 2003 (I TONN):

Anvendelse / År 2004 2003

Fersk 0 0

Fersk eksport 700 800

Frysing 0 0

Hermetikk 700 2 200

Krydring 0 100

LT-mel - -

Utkast 0 0

Totalt 1 400 3 000

FORDELINGEN AV KYSTBRISLINGFANGSTER 
PÅ DISTRIKT I 2004 OG 2003 (I TONN):

Område / År 2004 2003

Oslofjorden med Øst- og Vestfold 1 000 800

Telemark med Ø. & V. Agder - 0

Rogaland - 300

Hardanger / Sunnhordland 0 100

Sognefjorden 200 1 400

Nordfjord 100 400

Møre og Romsdal - -

Trøndelag - -

Totalt 1 400 3 000

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2004 – KYSTBRISLING (2003):

Totalt omsatt kvantum: 1 400 t (3 000 t)

Total omsatt verdi: NOK 6,8 mill. (NOK 14,8 mill.)
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KONTROLL

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

1. Kontroll ved innmelding

2. Fysisk kontroll ved landing

3. Dokumentkontroll, sluttsedler

4. Rapportering til offentlige myndigheter

KONTROLL VED INNMELDING – OFFENTLIGHET

Svært mye av 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 fiskeri: Økonomisk sone, 

kvotesone, fartøy, fartøygruppe, manntallsstatus, merkeregister 

m.m. Øvrige viktige registreringer er naturligvis art, kvantum og 

redskap. 

Innmeldingsdata oversendes rutinemessig til Fiskeridirektoratet 

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 2004 gjennomført 590 oppdrag 

mot 505 i 2003. Ved kontrollene ble det losset 108 000 tonn, 

i hovedsak til konsum, hvilket utgjør ca 10 % alle landingene 

til konsumanvendelse. 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. I 2004 

har vi opplevd en bedre oppfølging fra Fiskeridirektoratet og 

Justervesenet når det gjelder saker meldt fra lagets kontrollører.

I 2004 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 2004 vært prioritert fra lagets side. 

Som nytt arbeidsområde ble kontrollørene 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. 

Erfaringen fra høsten 2004 var så positive at lagets salgsutvalg for 

konsum fant å ville videreføre ordningen i 2005.

DOKUMENTKONTROLL – SLUTTSEDLER

Sentrale oppgaver for laget knyttet til dokumentkontroll 

– sluttsedler:

•  Registrerer sluttseddeldata knyttet til aktuelle 

 reguleringsparametere som; totalkvoter, gruppekvoter, 

 fartøykvoter, økonomiske soner, kvotesoner, redskap. 

 Informasjonen på sluttsedlene blir kontrollert mot registrerte 

 innmeldingsdata.

•  Kontrollerer sluttsedler mot lagets leverandørregister hvor 

 blant annet merkeregistrering, fartøystørrelse og 

 manntallsstatus inngår. Videre kontrolleres om fartøy har 

 godkjenning og konsesjon til å delta i aktuelt fiskeri, 

 basiskvoter, eierskifter m.m.

•  Kontrollerer kvoteutnyttelse på fartøynivå og iverksetter 

 inndragning ved fiske over kvote.

•  Rapporterer til Fiskeridirektoratet irregulære forhold som 

 bifangst m.m.

•  Rapporterer sluttseddeldata til Fiskeridirektoratet.

Ved fiske over kvote gjør laget rutinemessig vedtak om inndragning. 

Hvor det registreres ulovlige fangster oversendes 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 vist 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 fulgt opp fra lagets side men her gjenstår ennå arbeid før alle 
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rutiner er på plass. Vi er ellers svært fornøyd med at det i løpet av 

året lykkes å få til rutiner i Danmark som sikrer omgående utskriving 

av sluttseddel og elektroniske rutiner også her. 

Vi har store forhåpninger til at det rettighetsregisteret som nå er 

etablert i Fiskeridirektoratet vil gjøre det enklere å få oppdatert 

informasjon om eierforhold, konsesjoner og lignende som er viktige 

parameter i lagets kontrollarbeid. Fremdeles gjenstår det noe arbeid 

før vi er fornøyd med Fiskeridirektoratet sin kvotedatabase, dette 

gjelder i særlig grad den operative delen av systemet.

For FA-avdelingen har arbeidet med å holde orden på kvoter med 

opprinnelse i driftskvoteordninger og rederikvoteordninger vært 

særlig arbeidskrevende i 2004. Dette har nær sammenheng med 

at Fiskeridirektoratet sitt rettighetsregister ikke har vært oppdatert/

korrekt. 

Fiskeridirektoratet sine regionkontor har etter hvert fått en mer 

sentral rolle i kontrollarbeidet, og det er etablert god kontakt 

mellom laget og de ulike regionkontorer.

RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Norges Sildesalgslag har en sentral oppgave som leverandør 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 overføres 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 2004 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 kontrollarbeid i 

pelagisk sektor. Videre mener vi at de elektroniske systemer som er 

utviklet slik at den enkelte fisker kontinuerlig kan følge med egne 

data har stor verdi både for å sikre oversikt og rask tilbakemelding 

ved feil.

Både fiskerne og kjøperne har et selvstendig ansvar for å se til at 

fiske og omsetning blir utøvd i lovlige former, slik at næringen 

fremstår som seriøs og ansvarlig. Laget har ingen mulighet til, eller 

ambisjoner om, å være tilstede ved alle fangstlandinger. Lagets 

fysiske kontroller er først og fremst satt inn for å forebygge, men 

også for å få ”nærkontakt” med det som skjer på bryggekanten.

I 2004 har ansatte i laget deltatt i kurs arrangert av Fiskeridirektoratet 

om ” Strategisk risikovurdering”, og vi er anmodet om å utarbeide 

en plan også for lagets kontroll aktivitet basert på analyser og 

risikovurdering.

Gustav Sæter
Kontrollør

Georg Wastian
Kontrollør

Odd Gunnar Olaisen
Kontrollsjef 
– Kontrollavdelingen gjør årlig 
kontroll av om lag 10 % av alle 
landinger til konsumanvendelse.  
Det utgjorde nesten 600 kontroller 
av lagets 5 kontrollører i 2004, 
sier Odd Gunnar.

Hallvard Møgster
Kontrollør

Bjørn Pettersen
Kontrollør

55



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 reproduksjonsevne og at 

den høstes bærekraftig. Gytebestanden er beregnet til i underkant av 

7 millioner tonn i 2004. Den forventes å avta til ca. 6,3 millioner tonn 

i 2005 forutsatt at den beskattes i henhold til forvaltningsplan i 2004. 

Årsklassene 2000 og 2001 er begge svake slik at en må regne med 

en viss nedgang i gytebestanden når disse årsklassene rekrutterer i 

perioden 2005 - 2006. 2002- og 2004 årsklassene er vurdert til å være 

relativt sterke. Når disse rekrutterer vil gytebestanden få en ny vekst.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt et uttak for 

2005 på 884 000 tonn.

NORDSJØSILD

Under forhandlingene mellom Norge og EU om en kvoteavtale for 

1998, ble partene enige om et nytt forvaltningsregime for nordsjøsild 

som blant annet innebærer et «føre var» prinsipp, tilrettelegging og 

sikring av et fornuftig beskatningsmønster samt en målsetting om et 

høyt og stabilt årlig utbytte. 

På bakgrunn av de ekstraordinære forvaltningstiltakene som har 

vært iverksatt for nordsjøsild de siste 8-9 årene samt inngåelsen 

av ovennevnte avtale mellom Norge og EU, synes det nå som om 

bestanden utvikler seg positivt. Bestanden er nå klassifisert til å ha 

god reproduksjonsevne og den høstes bærekraftig. Gytebestanden 

antas å være i størrelsesorden 2,0 mill. tonn i 2004. 2002- og 2003 

årsklassene er vurdert å være svake og det kan derfor forventes 

nedgang i gytebestanden når disse årsklassene rekrutterer til fisket i 

perioden 2005-2007.

For 2005 er Norge og EU enige om et uttak på 535 000 tonn i 

Nordsjøen og 96 000 tonn i Skagerrak. I tillegg kommer fisket etter 

ungsild i Nordsjøen og Skagerrak

MAKRELL

Makrell, forvaltes som en 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 en bestand. 

Bestandsmålinger for de ulike områder gjøres hvert tredje år og i 2004 

ble de sørlige og vestlige komponentene målt ved eggtokt. En ny 

oppdatert bestandsberegning, som ble tatt i bruk i 2004 og som fortsatt 

baserer seg på fangsttall og egg-målinger, viser at gytebestanden har 

avtatt siden 1992. Beregningen viser at gytebestanden var knapt  

2,0 millioner tonn i 2004. Dette er vel 300 000 tonn lavere enn det 

såkalte føre-var-gytebestandsnivået på 2,3 millioner tonn. Beregningen 

av gytebestanden med den nye modellen gir en langt mer pessimistisk 

oppfatning av bestanden enn det den gamle bestandsberegningen gir 

og bestanden vurderes nå å ha risiko for redusert reproduksjonsevne 

samtidig som den ikke høstes bærekraftig. 

For 2005 uttaler forskerne at fiskedødelighet i intervallet 0,15 – 0,20 

tilsvarer fangster i intervallet 320 000 – 420 000 tonn. Ettersom 

2001- og 2002 årsklassene er vurdert å være relativt sterke, forventes 

gytebestanden å øke til 2,3 – 2,5 millioner tonn i 2006 med 

fiskedødlighet i nevnte intervall.

Norge, EU og Færøyene er enige om en totalkvote for Nordøst-

atlanteren på 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. Fisket etter yngre årsklasser er økt. Den 

svært rike 1982-årsklassen har dominert fangstene i norske farvann 

nesten til nå. Siden 82- årsklassen har ingen ny sterk årsklasse vist seg. 

Det er enkelte indikasjoner på at 2001-årsklassen kan være sterk, men 

dette er høyst usikkert.

For år 2005 anbefaler ICES at de samlede fangstene begrenses 

til 150 000 tonn. ICES anbefaler at denne kvoten gjelder for 

hele utbredelsesområdet. 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 2004 til å være 290 000 tonn og bestanden 

anses å ha redusert reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes er det 

beregnet at den modnende bestanden, grunnet nedbeiting av torsk 

og pattedyr, reduseres til ca. 120 000 tonn ved gytetidspunktet (april 

2005).

RESSURSOVERSIKT 2005 
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I henhold til føre-var prinsippet er strategien at biomassen som gyter 

skal ha 95 % sannsynlighet til å være over en nedre grenseverdi 

(Blim). Blim er satt til 200 000 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 2005.

LODDE – JAN MAYEN

Bestanden forvaltes ved en to-trinns fangstregel som har som målsetting 

å sikre en minimum gytebestand på 400 000 tonn. Fangstregelen går 

i korthet ut på at det fastsettes en foreløpig kvote for første halvdel av 

fangstsesongen, som i utgangspunktet utgjør 2/3 av forventet endelig 

kvote for hele sesongen. Senere på bakgrunn av data fra loddetokt 

i oktober-november og/eller januar-februar 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. 

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 vekstpotensial blir heller ikke utnyttet med 

en slik sterk beskatning på ungfisk. Beregningen av gytebestanden 

og høstningsnivået er svært usikre. Usikkerheten forsterkes av at 

toktmålingene av bestanden er utilstrekkelige. ICES påpeker behovet 

for forsterket internasjonal toktinnsats. 

Gytebestandens størrelse er trolig over føre-var-nivået på  

2,25 millioner tonn. ICES anbefaler at fangstene skal være mindre enn  

1 075 000 tonn i 2005. For 2005 har Norge gjennom kvote-

forhandlinger fått en kolmulekvote på 120 000 tonn i EU-sonen og 

36 200 tonn i Færøysonen. I internasjonalt farvann, i norsk sone og 

i Jan Mayen-sonen har ikke Norge iverksatt kvotereregulering på 

kolmulefiske i 2005.

TOBIS

I følge forskerne vurderes bestanden av tobis å ha sviktende 

reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å 

være den laveste som er observert (325 000 tonn). Historisk lav 

rekruttering i 2002 er sannsynligvis hovedårsaken til dette. Rådet for 

forvaltningen av tobisfisket i 2005 bør sikte mot gjenoppbygging av 

gytebestanden i 2006 til et nivå der den har god reproduksjonsevne 

og som med stor sikkerhet er over kritisk gytebestandsnivå på  

430 000 tonn.

I 2005 vil det kun være tillatt å fiske tobis i perioden fra 1. april til  

23. juni.

ØYEPÅL

Basert på de siste estimatene av gytebestandens størrelse vurderes øyepål 

for å ha risiko for sviktende reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har 

generelt vært lavere enn naturlig dødelighet og har vist minkende 

tendens i de senere årene. Rekruttering er svært variabel og påvirker 

gytebestanden raskt som følge av artens korte levetid. Totalbestanden 

synes bare i liten grad å være påvirket av fisket.

Etter ICES sine vurderinger er det ikke grunnlag for fiske av øyepål i 

2005 på grunn av tilstanden i bestanden og den svake rekrutteringen 

i de senere årene.

I 2005 kan øyepål kun fiskes som bifangst.

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 2004, indikerer et noe bedre fangstgrunnlag for 2005 enn 

situasjonen for 2004.
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MARKED, PROFILERING 
OG INFORMASJON

MARKEDET FOR PELAGISKE FISKESLAG
Markedet for pelagiske arter viste i løpet av 2004 igjen vekst gjennom økt etterspørsel og oppgang i prisene. 
Særlig annet halvår bidro til bedring, og prisene viste en stigende tendens helt frem til utgangen av året. 
Eksportverdien samlet for de pelagiske fiskeslag til konsum, endte på ca. 5,2 milliarder kroner, mot 
knappe 4,6 milliarder i 2003. I tillegg til konsumdelen, kommer eksport av mel- og olje i størrelsesorden  
550 millioner kroner. Samlet pelagisk eksport står dermed for ca. 5,8 milliarder kroner. Andelen for pelagisk 
av total norsk sjømateksport utgjør dermed vel 20 % av samlet eksportverdi i 2004. 

Silde-eksporten representerte i 2004 en verdi av 2,7 milliarder kroner 

mot 2,2 milliarder året før. I snitt endte sildeprisen på kr 5,48/kg  

mot kr 4,65/kg i 2003. 

Rundsild beløp seg alene til 1,8 milliarder kroner, en verdivekst som 

tilsvarer 24 %.

Eksportverdien for makrell endte på knappe 2,3 milliarder kroner  

mot 2 milliarder kroner i 2003. 

2004 var som kjent ikke noe ”lodde-år”, og eksportverdien gikk i 

løpet av året ned fra over 200 millioner i 2003 til 40 millioner kroner.  

I 2002 kom konsumlodde-eksporten opp i hel 460 millioner kroner. 

Mindre tilgang på hestmakrell medførte også en tilbakegang i verdien 

for dette fiskeslaget. Samlet kom eksporten av hestmakrell opp i  

46 millioner kroner, mot 72 millioner året før. I 2002 kom eksportverdien 

av hestmakrell opp i hele 132 millioner kroner. Snittprisen for 

hestmakrell i 2004 var imidlertid høyere enn i 2003. 

Japan som gjennom en årrekke har vært det klart største enkeltmarkedet 

for pelagiske fiskeslag, ble i 2003 for første gang forbigått av 

Russland. I 2004 distanserte Russland seg som største pelagiske 

marked i forhold til Japan. I 2004 lå den pelagiske eksporten til 

Russland på over 1,2 milliarder kroner, mens Japan importerte pelagisk 

fisk for drøyt 1 milliard kroner. Imidlertid skal vi huske på at det fjerde 

største pelagiske markedet, Kina, representerer tall for et marked der 

produktene for mer enn 90 % ender opp i Japan. Plusser vi derfor 

på Kina-tallene til eksportverdien for Japan, kommer Kina/Japan-

markedet opp i nesten 1,6 milliarder kroner. Som det tredje viktigste 

markedet for norsk pelagisk fisk står Ukraina som mottok pelagisk fisk 

for drøye 600 millioner kroner.

Øverst til høyre er gjengitt hovedmarkedene for pelagisk fisk 

sammenlignet med 2003. 

Kina har hatt en vekst på over 40 % målt i verdi og ligger fortsatt på 

en solid fjerde plass. Innenfor EU er det stadig Danmark som er det 

største markedet når det gjelder pelagiske fiskeslag. 

For frossen sild er Russland det største markedet, fulgt av Ukraina. 

Grafen viser fordelingen på de største markedene for frossen sild i 

2004.

For makrell er også bildet uendret i ”teten”, med Japan på toppen av 

listen. Kina er det nest største markedet for frossen makrell. Grafen (på 

neste side) viser fordelingen mellom de viktigste markedene.
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Lodde-eksporten endte som nevnt på ca. 40 mill. kroner. De største 

konsumloddemarkedene i 2004 var Ukraina og Russland. Snittprisen 

ble kr 2,12 – mot kr 3,58 året før.

Eksportverdien av hestmakrell endte på 46 mill. kroner i 2004. 

55 % av hestmakrellen gikk til Japan, mens Kinas andel utgjorde drøyt 

39 %. Disse to markedene sto altså alene for ca. 95 % i 2004. 

Snittprisen til Kina lå på kr 6,12. Til Japan lå prisen på kr 5,43. Til 

sammenligning lå prisen til Kina og Japan i 2003 på ca. kr 4,40.

MARKEDET FOR MEL OG OLJE

Den norske kronen varierte gjennom året i forhold til USD og Euro 

og verdien av den norske kronen styrket seg noe i forhold til begge, 

men mest i forhold til USD. Dette virket på prisene for mel og olje i 

Norge som igjen virket inn på råstoffprisene. Prisene for mel og olje på 

verdensmarkedet steg målt i utenlandsk valuta, men sank noe i Norge 

pga den noe styrkede kronen. Pris til fisker ble endret fire ganger 

gjennom året. Gjennomsnittspris for mel var noe lavere og for olje noe 

høyere enn ved inngangen av året. 

I flg. Statistisk Sentralbyrå var eksportverdien for mel 311 mill. kr og 

for olje 237 mill. i 2004. Importverdien var 841 mill. kr for mel og 

955 mill. kr for olje. Kvantum eksportert mel kom opp i 61 mill. tonn, 

og olje i 25 mill. tonn olje. Importerte kvantum var 162 mill. tonn mel 

og 199 mill. tonn olje. 
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Informasjonskonsulent 
Ann-Kristin er ansvarlig for nettsiden 
www.sildelaget.no og annet 
informasjonsarbeid i organisasjonen.  
– På våre nettsider finner du nyttig 
informasjon og nyheter innen fiskeri.  
Vi prøver å gjøre den informasjonen 
vi forvalter godt tilrettelagt 
og tilgjengelig. Vi vil gi riktig 
informasjon – raskest mulig, sier hun.
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MARKEDSAKTIVITET 
OG PROFILERING

Det har gjennom en årrekke vært lagets strategi å satse på 

synliggjøring av laget og pelagisk næring, herunder å fremme våre 

fiskeslag. Ulike markedsaktiviteter som Norges Sildesalgslag deltar i, 

fulgte i 2004 i store trekk samme mønster som tidligere år når det 

gjelder profilering i videste forstand.

I arbeidet med å stimulere til økt sjømatforbruk innenlands, 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 jevnlig 

tilbud om å ta i bruk sjømat i skolekjøkkenundervisningen. Samtidig 

sørger tiltaket for bedre kjennskap til norsk fiskeri- og sjømatnæring 

ettersom tema tilknyttet næringen også kan innpasses i andre 

deler av undervisningen. Tilbudet er landsomfattende og omfatter 

opplæring av lærerne som underviser. Dette ansees som avgjørende 

for å øke fokus på fisk i skolen. Etter at prøveperioden ble avsluttet i 

2003, er prosjektet forlenget og vil forhåpentligvis etter hvert regnes 

som et permanent innslag i norske ungdomsskoler.

Det er også gledelig å legge merke til at sjømatkonsumet i Norge har 

hatt en jevnt stigende utvikling i løpet av de siste 10 årene. Økningen 

i norsk sjømatkonsum omfatter også de pelagiske fiskeslag. I 1995 

ble nye målemetoder tatt i bruk for kartlegging av Ola og Karis 

sjømatforbruk. Utfordringen når det gjelder konsumovervåkning 

for sjømat i Norge, har vært at en forholdsvis betydelig andel av 

fisk ”anskaffes privat”, dvs. gjennom eget fiske, fisk mottatt fra 

venner, naboer e.l. Dette gjør det vanskelig å benytte tradisjonelle 

målemetoder siden store deler av fisken som konsummeres på den 

måten, går utenom de tradisjonelle omsetningsledd der forbruk kan 

måles. 

- Vi velger å tro at intensivert markedsarbeid de senere årene 

på denne måten også gir seg positive utslag i konsumet her 

hjemme.

Sildelaget bruker gjennom året også ressurser på annonser. Annonsene 

som er laget har flere budskap avhengig av målgruppe. I dette ligger 

alt fra fokus på laget og hva laget står for, til fokus på pelagisk fisk 

og helseprofil, miljøprofil eller andre budskap vi ønsker å målbære. 

Norges Sildesalgslag deltok som tidligere år på Nor-Fishing-messen 

i Trondheim med egen stand i august 2004. Standen er alltid et 

viktig møtepunkt for næringsaktører og særlig de som omfattes av 

den pelagiske del. For øvrig hadde laget representanter som besøkte 

den store messen i Brussel som etter hvert utgjør Europas største 

møtepunkt innenfor fiskerinæringen. Hermetikkutvalget var ellers i 

løpet av året på reise til Polen der flere bedrifter ble besøkt. Laget 

var også representert på en næringsrettet reise til Kina, et marked 

som de siste årene har hatt en rivende utvikling. Kina utgjør et stort 

potensiale med muligheter og utfordringer for norsk eksport, også av 

pelagiske arter. – Det vises til statistikkene ovenfor.

Av større enkeltsaker støttet Sildelaget også i 2004 matjes-kampanjen 

i Tyskland, og som i 2003 uten hjelp fra Eksportutvalget, som innenfor 

sine rammer prioriterte andre aktiviterer. 

På arrangementet ”Sjømat for alle” i Bergen i begynnelsen av 

september, arrangerte Sildelaget sildefrokost i samarbeid med andre 

aktører. Laget støttet også andre sildebord- og sjømatarrangementer 

kysten rundt etter vanlig mønster. Særlig i løpet av sommerhalvåret 

er det stor aktivitet både i nord og sør, der Sildelaget ser det som 

en oppgave å yte støtte for å stimulere kjenskap og forbruk av 

pelagiske fiskeslag. Laget er på denne måten også med på å skape 

samfunnsengasjement. 

Faste innslag hvor laget yter støtte er også seminarer og konferanser 

som har betydning for vår del av næringen.

Når det gjelder miljøarbeid, har Sildelaget deltatt i felles arbeid 

innenfor næringen, i tillegg til at det i løpet av året ble 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.

 

Når det gjelder Sildelagets Markedspris, tok denne i 2004 ”en 

pause”, ettersom det manglet gode kandidatforslag. Forslag til 

kandidater mottas alltid med takk!

INFORMASJONSVIRKSOMHETEN

Nedfelt i Norges Sildesalgslags strategi ligger det at laget skal være 

en sentral premissgiver innenfor pelagisk sektor. Dersom laget 

skal opprettholde sin posisjon som den ledende markedsplassen 

i Nord-Europa, har styret sett det som nødvendig også å ha 

høye ambisjoner om en effektiv informasjonsflyt med tilhørende 

informasjonsformidling. Men i dette arbeidet ligger samtidig flere 

hensyn som Sildelaget er nødt til å ivareta. Laget forvalter en stor 

mengde sensitiv informasjon som vi i kraft av vår stilling er pålagt å 

være restriktiv omkring. Det er derfor et kontinuerlig arbeide rundt 

den policy som føres når det gjelder rammen for hvordan spredning 

av denne typen data skal skje.

Den tekniske utvikling gir oss stadig nye muligheter til å kunne 

formidle ulik informasjon til flere, raskere, billigere og i størst mulig 

grad i ”sann tid”. Laget har satset mye på dette både i form av kapital 

og menneskelige ressurser/kompetanse. Ikke minst har muligheten 

til å kunne operere på et åpent Internett parallelt med et lukket 

Ekstranett, gjort det mulig å tjene flere brukergrupper utfra deres 
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”skreddersydde” behov. Også internt har opprettelsen av Intranett i 

løpet av 2004 bidratt til et bedret verktøy for administrasjonen. Enklere 

og mer oversiktlig får arbeidsstokken nå adgang til alle tilgjengelige 

data, og disse kan mer lettvint og hurtig utveksles mellom avdelinger 

og ansatte på en måte som øker effektiviteten.

Satsingen må kunne sies over få år å ha gitt laget en førende stilling 

i informasjonsformidling innenfor næringen. Dette har igjen styrket 

lagets posisjon i sin helhet. Satsingen synes vellykket også på bakgrunn 

av at laget gjennomgående bare mottar positive tilbakemeldinger fra 

aktørene. I dialog med aktørene, er tilbud og tekniske løsninger under 

konstant utvikling og forbedring. I den strategi som følges, er det 

likevel et mål ikke å tape av syne at tilbudene skal fylle et praktisk 

behov. Nytte må komme foran ”kjekt å ha”. 

ELEKTRONISKE SLUTTSEDLER

På kjøpersiden var grunnlaget tidligere lagt for elektronisk sluttseddel, 

- men denne ble integrert inn i Ekstranettet, sammen med det nye 

auksjonssystemet. Kjøpersiden har dermed fått en komplett samling 

av nødvendig og nyttig informasjon, - i tillegg til at tilgangen til de 

ulike funksjonelle systemene nå er samlet på ett sted.

Også fra kjøpersiden har tilbakemeldingene vært gode. 90 % av alle 

norske kjøpere har tatt i bruk det nye auksjonssystemet. Svært mange 

er aktive på Ekstranett og flere kommer stadig til.

For Norges Sildesalgslag ser vi nytten og gevinsten i å bruke de 

teknologiske mulighetene som nå er allment tilgjengelig, for å kunne 

yte en større grad av service overfor våre medlemmer og kunder. Det 

er derfor gledelig når tilbakemeldingene forteller at dette er gode og 

brukervennlige tjenester, med høy kvalitet og stor nytteverdi. 

Ved utgangen av 2004 var 90 % av sluttsedlene elektroniske.

EKSTRANETT FOR MOBILE ENHETER

Som et motsvar til den gode informasjonstjenesten som er etablert på 

land, er kravene til å få informasjonen også ut til fartøyene blitt større. 

Det ble derfor nødvendig å søke løsninger som fungerte teknologisk, 

uten krav til for store investeringer, løsninger som dessuten så langt 

mulig også måtte være enkle og funksjonelle i bruk. Svaret kom i løpet 

av sommeren 2003 i form av Ekstranett for mobile enheter. Dette er 

en programvare som ”lister” informasjonen uten form og farge, - og 

som lar brukeren synkronisere sine data inn mot Sildelaget, det vil si 

kun oppdatere alt som er av endringer siden forrige synkronisering. 

Den ”mobile klienten” brukerne må ha om bord, har fått svært 

god mottakelse ute i flåten. I løpet av 2004 er verktøyet stadig tatt 

i bruk av flere. Laget konstaterer også at etter hvert større deler av 

kystflåten har sett nytten av dette tilbudet som en hjelp i hverdagen. 

På den måten kan stadig flere av medlemmene nyttiggjøre seg den 

informasjon som Sildelaget forvalter og formidler.
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AV JAN FOSSBERG, EKSPORTUTVALGETS FISKERIUTSENDING I KINA

Veksten i Kina fortsatte i 2004 selv etter diverse innstramningstiltak 

fra myndighetenes side. Veksten drives fortsatt av investeringer, 

industrien og eksporten, mens myndighetene ønsker å få den 

mer forbruksdrevet. Med 1.3 milliarder innbyggere og slik vekst, 

blir alle tallstørrelser veldig store. Og det er fort gjort at en lar seg 

blende. For noen år tilbake var holdningen til mange utenlandske 

aktører, også mange norske at - ”Kina representerte enorme 

markedsmuligheter, tenk om vårt selskap kunne fått kun 10 % av 

dette.. , vi må etablere oss der (det er en stor mulighet)”. Men etter 

noen års erfaring har holdningen endret seg noe til – ”Kina tar mer 

og mer over, dette er Kina sitt millennium, vi er nødt til å være til 

stede (det er vår eneste mulighet)”. 

Med 7 % av verdenshandelen er Kina nå verdens største importør 

etter Tyskland og USA. En viktig skranke for veksten kan bli mangel 

på energi, og både økt import, endret prissetting ikke minst for å 

gi incentiver til energieffektivisering, reguleringsreform ellers, samt 

utbygging av energinettet er nødvendig. Kina spiller en økende rolle 

som økonomisk motor i markedet regionalt så vel som globalt. Kina 

tar mål av seg å være et økonomisk midtpunkt i Asia, og spiller en 

aktiv handelspolitisk rolle regionalt. Man kan komme til å se flere 

frihandelsavtaler som inkluderer Kina i fremtiden (mellom annet 

pågår det nå forhandlinger mellom Kina og Chile), selv om WTO- 

medlemskapet fortsatt vil være viktigst for Kina. Revalueringspresset 

på valutaen (renminbi) fortsetter, både av markedet og av USA, 

men Kina vil holde igjen inntil myndighetene mener at deres banker 

er rede til å håndtere en fri kapitalbevegelse. Dette ble understreket 

da Kinas finansminister og sentralbanksjef møtte G7 i London i 

februar 05. Endringene i finanssystemet kommer sigende, kanskje 

viktigst er gjennomføringen av et nødvendig kredittregimeskifte for 

bankene som skal være ferdig i løpet av 2006. 

VILKÅR FOR VIDERE VEKST

De fleste kinesere er fornøyd med tingenes tilstand. De opplever ro 

og stabilitet, får stadig bedre velferd, og etter hvert også økt selvtillit 

gjennom den posisjon som landet opparbeider seg internasjonalt. 

Kritikk mot regjeringen er helt marginal. Kina fremstår etter hvert 

på stadig flere områder som ”verdens fabrikk”, og det er denne 

eksportindustrien som har vært selve drivkraften i utviklingen. Skal 

Kina kunne utvikle seg videre og fortsatt opprettholde en veksttakt 

på 7-8 % som er måltall myndighetene opererer med, så er de 

avhengig av få i gang sin innenlands økonomi. Det vil ikke være 

mulig uten en stadig økende middelklasse, noe som forutsetter vekst 

i privat sektor. Og myndighetene ønsker å stimulere til slik vekst, 

bl.a. er det blitt enklere å registrere og drive næringsvirksomhet. 

Samtidig er forskjellen i inntektsutvikling mellom by og land blitt 

stadig større, noe som dersom det ikke utjevnes, kan være en kime 

til uroligheter. Dette er myndighetene oppmerksom på og det er 

iverksatt flere tiltak som tar sikte på å bedre levevilkårene for de 

mange som bor på landsbygda. 

Utvikingen som beskrevet overfor bidrar til økt kjøpekraft blant 

kinesere flest, og ikke minst i de mest urbane deler av befolkningen. 

Kineserne er opptatt av helse og derfor spiser de mye sjømat. Selv 

om Kina er verdens største produsent vil de ikke kunne produsere 

nok for å dekke sitt stadig økende behov, spesielt av marine 

fiskeslag. Grafen på neste side viser trendutvikling i konsum av 

sjømat i den urbane delen av befolkningen for de neste 20 årene 

(professor Changbiao Zhong – Ningbo University - tall i Yuan).

KINA – MULIGHETENES MARKED?

Kinesisk økonomi utvikler seg med stormskritt. De ferskeste tallene viser en 
vekst i 2004 på 9,5 %, og dette etter 15 års sammenhengende vekst med 
vekstrater liggende mellom 14 og 7,5 %. I løpet av 2006 vil Kina passere 
Tyskland sin økonomi i størrelse, i 2015 Japan og dersom alle prognoser slår 
til, USA i løpet av 2038. Kina har blitt Norges største handelspartner i Asia. 
Samhandelen i tradisjonelle varer i 2004 var på 22,2 mrd. NOK mot 16,4 
mrd. i 2003. Importen fra Kina har bidratt til å holde prisveksten lav i Norge. 
Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Kina er godt, preget av stadig 
større kontaktflater og økt aktivitet på alle områder. Norsk næringsliv viser 
stadig økende aktivitet i Kina og investeringslysten tiltar.
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Fig 1. Utvikling i konsum av sjømat pr. capita i byene

Figuren ovenfor viser at forbruk av sjømat pr. capita vil doble seg 

de neste 15 årene fra dagens nivå i den urbane deler av landet. 

Og stadig flere kinesere ønsker å bo i byene. I 1980 bodde ca.  

20 % av befolkningen i byer. I 2004 var dette økt til ca. 40 %, 

det betyr ca. 500 mill. mennesker. Og flere byer skal det bli i følge 

kinesiske myndigheter! Utviklingen i konsum av sjømat pr. capita 

viser samme forløp som utvikling i disponibel inntekt pr. capita. For 

å dekke sitt økende behov for sjømat er de avhengig av import, og 

muligens i så stor grad at det ikke vil være mulig å fremskaffe nok 

volum. På en nylig avholdt konferanse mellom kinesiske og norske 

professorer var faktisk det et av temaene som ble diskutert.

Handlemønstrene er også i endring fra tradisjonelle åpne 

lokale markeder til hypermoderne supermarkeder. Alle de store 

internasjonale kjedene er på plass i Kina, og samtlige har ekspansive 

vekstplaner. Med etablering av nye supermarkeder vil det etter 

hvert tvinge seg frem nye og moderne distribusjonsløsninger. 

Dette ikke minst innen ferskvaresektoren da hensyn til kvalitet og 

matvaresikkerhet får stadig større betydning og oppmerksomhet.

HVA SÅ MED NORSK FISKERINÆRING OPP I ALT DETTE?

Eksporten av sjømat til Kina har vist stabil vekst og i 2004 ble det 

eksportert sjømat til en verdi av 869 mill. kroner. Bare for 4 år 

siden var eksporten på 375 mill. kroner. (se graf). Norsk makrell er 

det desidert største produktet med en andel av eksporten på ca.  

57, 7 % (502 mill. NOK) i 2004 (grønn søyle i grafen). Mesteparten 

av dette går til prosessering og videreeksport til Japan, men norsk 

makrell er stadig oftere å finne både i restauranter og enkelte 

supermarkeder i Kina. En distribusjonsanalyse utført av EFF i 

2003 indikerte et konsum av norsk makrell i Kina på ca. 3 000 -  

5 000 tonn. Med bakgrunn i det vi registrerer i markedet er nok 

denne andelen økende. 

Figur 2. Viser utvikling i eksport av sjømat fra Norge til Kina. 

Det er også interessant å merke seg at importen av sild fra Russland 

og EU har i løpet av få år økt til om lag 100 000 tonn, og det meste 

av dette går til innenlands konsum. Samme utvikling har vi også 

registrert på kolmule fra EU, der Kina i fjor importerte 80 000 tonn. 

Det meste av denne går nok til prosessering og videreeksport, men 

kolmule er også å finne i enkelte av de store supermarkedene, der 

det blir solgt store kvanta under billigsalg. 

Norge og Kina har en god dialog på fiskerisiden, en dialog og 

samarbeid som startet allerede i 1980 da Norge ga forskningsskipet 

Bei Dou i gave. Fartøyet er fortsatt operativt og utgjør en viktig 

del av kinesernes overvåking av fiskeriressursene i sine farvann. 

Samarbeidet er videre utviklet gjennom en fiskeriavtale (2002) 

og gjennom denne er det blitt gjennomført en rekke kontakter 

og prosjekter mellom ulike norske og kinesiske universiteter og 

forvaltningsorgan.

SKAL VI SELGE TIL ELLER SELGE I KINA?

Med bakgrunn i norsk sjømat sitt gode rennomè og posisjon 

blant kinesiske myndigheter, Kina sin økonomiske utvikling, økt 

kjøpekraft og økt sjømatkonsum, så har Kina alle muligheter til å bli 

et viktig sjømatmarked for Norge. Tross i store kulturforskjeller så er 

kineserne i motsetning til flere av sine asiatiske naboer, mer åpne og 

lærevillige. Det gir norske aktører muligheter. Det er også fritt frem 

å etablere seg med import og eksport og distribusjon av produkter 

i markedet. Spørsmålet er derfor om man skal ”selge til eller selge 

i” det kinesiske marked. Tradisjonelt selger norske eksportører til 

og ikke i de ulike markeder. Kina gir muligheter for aktører med 

ambisjoner å selge og operere i markedet for derigjennom delta 

lenger frem i verdikjeden.

Uansett vil Kina være en faktor vi må regne med i fremtidens 

eksport av norsk sjømat.

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004

Am
ou

nt
 (t

on
s)

Va
lu

e 
(M

ill
io

n 
N

O
K)

1 000

800

600

400

200

0

500

400

300

200

100

0

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2010
2015

2020

Seafood consumption pr.
capita

Va
lu

e 
(M

ill
io

n 
N

O
K)

63



SILDINVEST AS

Norges Sildesalgslag utfører forvaltning og 
virksomhet ut over førstehåndsomsetningen 
gjennom datterselskapet Sildinvest AS. 
Selskapet ledes av et eget styre på 5 personer.

Styret har i 2004 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)

- Skudeviga Eiendom AS, Kristiansand

- Rota, Florø

Sildinvest AS har følgende eierandeler i andre selskaper :

- Silfas AS (100 %)

- Skude Fryseri AS (20 %)

- Welcon ASA (6 %)

Nøkkeltall for Sildinvest AS og Sildinvest konsern i 2004:

(mill. kr) Sildinvest AS Konsern

Omsetning: 10,1 94,5

Driftsresultat: 1,4  6,6

Årets resultat: - 5,4 - 2,8

Sum eiendeler 31.12.: 0,1 86,6

Egenkapital 31.12.: - 11,9 - 33,5

Sildinvest AS har 2 ansatte.

SILFAS AS 
(under avvikling)

Sildinvest AS er eneaksjonær i Silfas AS. 

Avviklingsstyret har i 2004 bestått av:

Per Magne Eggesbø (leder)

Johannes Nakken

Erik Brinchmann-Hansen

Nøkkeltall for Silfas-konsernet i 2004:

(mill. kr)

Driftsinntekter: 84,5

Driftsresultat: 1,9

Årets resultat: - ,5

Sum eiendeler 31.12.: 13,0

Egenkapital 31.12.: - 18,3

Ved utgangen av 2004 hadde Silfas-konsernet ingen ansatte.

DATTERSELSKAPER 2004

Thor Jernslett
Kontorsjef   
- forvalter Slottsgaten 3 
og andre eiendommer, og 
er styresekretær i Sildinvest.

Erling Blænes
Vaktmester 
Erling ser til at det byggtekniske i 
Slottsgaten 3 fungerer som det skal. 
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OMSETNINGSSTATISTIKK 2004

NORSKE FARTØY, LEVERT I NORGE:  MEL/OLJE  KONSUM  SJØLPROD.  TOTALT 

Fiskeslag  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg 

NVG-sild  1 837  1 973  1,07  460 808  1 668 888  3,62  9 122  36 709  4,02  471 767  1 707 570 3,62

NVG-sild avskjær  2 486  1 938 0,78  2 486  1 938 0,78

Nordsjøsild  7 382  9 685 1,31  73 951  188 722  2,55  2 282  7 412  3,25  83 615  205 819 2,46

Nordsjøsild avskjær  996  518 0,52  996  518 0,52

Makrell  632  715  1,13  153 530  1 381 365  9,00  507  798  1,57  154 669  1 382 878 8,94

Hestmakrell  421  451 1,07  10 012  40 074  4,00  10 433  40 525 3,88

Lodde-s - Jan Mayen  3 201  2 762 0,86  2 438  4 336  1,78  3 233  7 672  2,37  8 872  14 770 1,66

Kolmule  666 046  538 932  0,81  17  1  0,06  56  101  1,80  666 119  539 034 0,81

Kolmule Nordsjø  109 621  87 142 0,79  6  3  0,50  109 627  87 145 0,79

Tobis  46 668  42 982 0,92  46 668  42 982 0,92

Øyepål  4 015  3 218 0,80  4 015  3 218 0,80

Kystbrisling  852  4 129 4,85  852  4 129 4,85

Div fisk. 76 57 0,75  14  4  0,29  90  61 0,68

Totalt:  843 381  690 373 0,82  701 628  3 287 522  4,69  15 200  52 692  3,47  1 560 209  4 030 587 2,58

NORSKE FARTØY, LEVERT I UTLANDET:  MEL/OLJE  KONSUM  SJØLPROD.  TOTALT 

Fiskeslag  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg 

NVG-sild  5 165  15 211 2,95  5 165  15 211 2,95

Nordsjøsild  1 268  1 325 1,04  52 450  122 919 2,34  53 718  124 244 2,31

Makrell  17  10 0,59  17  10 0,59

Hestmakrell 

Lodde-s - Jan Mayen  40 030  33 037 0,83  108  97 0,90  40 138  33 134 0,83

Kolmule  145 886  124 743 0,86  12  7 0,58  145 898  124 750 0,86

Kolmule Nordsjø  31 151  26 560 0,85  31 151  26 560 0,85

Tobis  2 000  1 667 0,83  2 000  1 667 0,83

Øyepål  3 466  2 889 0,83  3 466  2 889 0,83

Kystbrisling  534  2 628 4,92  534  2 628 4,92

Div fisk.  96  62 0,65  96  62 0,65

Totalt:  223 897  190 283 0,85  58 286  140 872 2,42  282 183  331 155 1,17

UTENLANDSKE FARTØY, LEVERT I NORGE:  MEL/OLJE  KONSUM  SJØLPROD.  TOTALT 

Fiskeslag  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg 

NVG-sild  2 742  10 794 3,94  2 742  10 794 3,94

NVG-sild avskjær 

Nordsjøsild  100  85 0,85  10 920  24 837 2,27  11 020  24 922 2,26

Makrell  80 611  586 238 7,27  1 031  3 909  3,79  81 642  590 147 7,23

Hestmakrell  13  9 0,69  582  1 667 2,86  595  1 676 2,82

Kolmule  50 335  42 129 0,84  2  - -  50 337  42 129 0,84

Kolmule Nordsjø  27  23 0,85  27  23 0,85

Tobis  1 847  1 654 0,90  1 847  1 654 0,90

Havbrisling  8 327  7 928 0,95  1  8 328  7 928 0,95

Totalt:  60 649  51 828 0,85  94 858  623 536 6,57  1 031  3 909  3,79  156 538  679 273 4,34

UTENLANDSKE FARTØY, LEVERT I UTLANDET:  MEL/OLJE  KONSUM  SJØLPROD.  TOTALT 

Fiskeslag  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg 

Kolmule Nordsjø  333  324  0,97  333  324  0,97

Totalt:  333  324 0,97  333  324 0,97 

TOTALT:  MEL/OLJE  KONSUM  SJØLPROD.  TOTALT 

Fiskeslag  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg  Tonn  Omsatt (1 000 kr)  kr / kg 

NVG-sild  1 837  1 973 1,07  468 715  1 694 893 3,62  9 122  36 709 4,02  479 674  1 733 575 3,61

NVG-sild avskjær  2 486  1 938 0,78  -  -  -  -  2 486  1 938 0,78

Nordsjøsild  8 750  11 095 1,27  137 321  336 478 2,45  2 282  7 412 3,25  148 353  354 985 2,39

Nordsjøsild avskjær  996  518 0,52  -  -  -  -  996  518 0,52

Makrell  632  715 1,13  234 158  1 967 613 8,40  1 538  4 707 3,06  236 328  1 973 035 8,35

Hestmakrell  434  460 1,06  10 594  41 741 3,94  -  -  11 028  42 201 3,83

Lodde-s - Jan Mayen  43 231  35 799 0,83  2 546  4 433 1,74  3 233  7 672 2,37  49 010  47 904 0,98

Kolmule  862 267  705 804 0,82  31  8 0,26  56  101 1,80  862 354  705 913 0,82

Kolmule Nordsjø  141 132  114 049 0,81  6  3 0,50  -  -  141 138  114 052 0,81

Tobis  50 515  46 303 0,92  -  -  -  -  50 515  46 303 0,92

Øyepål  7 481  6 107 0,82  -  -  -  -  7 481  6 107 0,82

Kystbrisling  -  -  1 386  6 757 4,88  -  -  1 386  6 757 4,88

Havbrisling  8 327  7 928 0,95  1  -  -  -  8 328  7 928 0,95

Div fisk.  172  119 0,69  14  4 0,29  -  -  186  123 0,66

Totalt:  1 128 260  932 808 0,83  854 772  4 051 930 4,74  16 231  56 601 3,49  1 999 263  5 041 339 2,52

Justering av tidligere år  20 263 

Totalt  5 061 602 

Omsetningsstatistikken for 2004 vil bli endret/korrigert i løpet av 2005 og er således ikke 

endelig. Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.
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Sentralbord: 55 54 95 00
Telefax: 55 54 95 55
Telefon salgsavd.: 55 54 95 50
Telefax salgsavd.: 55 54 95 65

Postadresse: P.b. 7065, 5020 Bergen
Besøksadresse: Slottsgaten 3
E-post: sildelaget@sildelaget.no 
Internett: www.sildelaget.no


