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Norges Sildesalgslag:
Europas ledende markedsplass
for 1. håndsomsetning av
pelagiske fiskearter
2

DEN ORGANISATORISKE UTVIKLINGEN AV SALGSLAGENE I SILDESEKTOREN

HISTORIE
Fra sin start på slutten av 1920tallet har norske fiskeres egen
organisering av fiskesalget vokst
til en milliardvirksomhet med
stor samfunnsnyttig betydning.
Derfor har måten dette gjøres på
også hatt sin forankring i norsk
lov siden 1930-tallet.

Innenfor pelagisk sektor er
Norges Sildesalgslag den største
markedsplassen i Europa, kanskje i verden. Årlig omsettes
det mer enn 2 millioner tonn fisk
til en verdi som de siste årene
har svingt mellom 4-6 milliarder
kroner på førstehånd.

Laget er fiskereid, og skal arbeide
for gode og stabile priser og
ellers gode omsetningforhold for
de som fisker pelagisk fisk.
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MÅLSETTING

FORRETNINGSIDE

Sildelaget har som målsetting å
ha fornøyde fiskere. Samtidig skal
markedsplassen også betjene de
som kjøper fisken, og dessuten
være et redskap for norske fiskerimyndigheter. Forvaltningen av
data og tilgjengelighet for kunder
i videste forstand har derfor de
siste årene utviklet seg sterkt.

Norges Sildesalgslag er en
økonomisk interesseorganisasjon
for norske fiskere av pelagisk fisk.
Norges Sildesalgslag skal som den
ledende førstehåndsomsetter av
pelagisk fisk, være en åpen og
uhildet markedsplass som skal
være foretrukket av norske og
utenlandske fiskere og norske
og utenlandske kjøpere. Laget
skal være en sentral premissgiver
innenfor pelagisk sektor.

VISJON - FORNØYDE FISKERE
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PELAGISK

– av gresk for hav; Pelagos, knyttes til fisk som jager
i de frie vannmasser og som ikke er stedbundet.

RESSURSENE
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p
pelagisk
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sk
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den
de
De pelagiske*) fiskeslagene:

SILD

*) Pelagisk: Fra pelagos som er det greske ordet for hav. Henspeiler på fisk
som jager i de frie vannmasser og ikke er kystnære eller bunnære.

MAKRELL

Fanges: Norskekysten, Nordsjøen,
Skagerak.
Norsk fangst 2003: 555.900 tonn.

Fanges: Vest av britiske øyer,
Nordsjøen, Skagerak, Biscaya.
Norsk fangst 2003: 159.200 tonn.

LODDE

BRISLING
Fanges: Fjorder i Sør-Norge.
Norsk fangst 2003: 3.000 tonn.

HESTMAKRELL

KOLMULE

Fanges: Barentshavet, Island /
Grønland / Jan Mayen.
Norsk fangst 2003: 247.000 tonn.

Fanges: Vest av britiske øyer,
Norskehavet.
Norsk fangst 2003: 697.500 tonn.

ØYEPÅL

Fanges: Norskekysten, Nordsjøen.
Norsk fangst 2003: 20.300 tonn.

TOBIS

Fanges: Hovedsaklig Nordsjøen.
Norsk fangst 2003: 12.400 tonn.

Fanges: Hovedsaklig Nordsjøen.
Norsk fangst 2003: 29.615 tonn.

AKTØRENE

Flåten

Ringnotfartøy

Trålere

Kystfartøy

Utenlandske fartøy

Ca. 9o norske ringnotfartøy deltar
i det pelagiske fisket.

Ca. 40 norske trålere deltar i det
pelagiske fisket.

800 fartøy under ca. 90 fot, som
primært fisker innenfor 35 nm sone.

Et hundretalls utenlandske fartøy
deltar i det pelagiske fisket.

Forskning

Organisasjoner

•ICES
•Havforskningsinstituttet

•Fiskarlaget
•FHL
•Eksportutvalget

Forvaltning

•Fiskeridepartementet
•Fiskeridirektoratet
•Mattilsynet

Opinion
•Lokalt
•Nasjonalt
•Internasjonalt

Finans
•Banker
•Finansinstitusjoner

MARKEDENE

Kjøpergrupper

Konsummottak:

Mel-/oljefabrikker:

Ca. 55 norske og 20 utenlandske kjøpere
handler råstoff hos NSSL. Disse mottok i 2003
912.000 tonn pelagisk råstoff verdt 3,22 mrd.
kroner i førstehånd.

10 norske og ca. 15 utenlandske fabrikker
kjøper råstoff som går til mel og olje. Disse
mottok i 2003 1.250.000 tonn pelagisk råstoff
verdt 1.090 mrd. kroner i førstehånd.

Eksport:

Konsumanvendelse:

Anvendelse mel/olje:

Det er registrert om lag 90 pelagiske
eksportører i Norge. Det ble i 2003 eksportert
pelagisk råstoff og ferdigvarer til en verdi
av 4,6 milliarder kroner. Japan er det største
markedet, fulgt av Russland, Ukraina, Polen
Kina, Danmark og Nederland.

Pelagisk fisk har et rikt anvendelsesområde, og brukes både som
ingredienser og hovedretter i
delikatesser verden over.

Mel og olje er en avgjørende fôringrediens for
oppdrettsnæringen verden over. I 2003
eksporterte norske fabrikker mel og olje verdt
623 millioner kroner.

NORGES SILDESALGSLAGS
STYRENDE ORGANER
Ringnot

Trål

Kandidater til valg:

Kyst

Representanter fra Ringnot, Trål
og Kyst Odolestie vel ulputatum
ipisciduis dolortis nim quis niscips
uscilis aut wissequamet, quiscip
suscil in eumsan ex et alismol
Sequatem dion ullamet, sit, se tem
nonulla alis ametue tatum nis

Valg av representantskap:

STYRET (12)

STYRET (12)

ARBEIDSUTVALG (5)

REPRESENTANTSKAPET
• Forretningsregler

ARBEIDSUTVALG (5)

ARBEIDSUTVALG (5)

• Forretningsregler

• Forretningsregler
består i å bestemme

(60 REPRESENTANTER)
SALGSUTVALG:
Konsumråstoff
Mel og oljeråstoff
Hermetikkråstoff

SALGSUTVALG:
Konsumråstoff
Mel og oljeråstoff
Hermetikkråstoff
KONTROLLNEMNDA
Forberedelser
(3 •MEDLEMMER)

•

til

Forberedelser

til

ADMINISTRERENDE

SALGSUTVALG:
Konsumråstoff
Mel og oljeråstoff
Hermetikkråstoff
•

Forberedelser

til

ADMINISTRERENDE

STYRET
SALG

(12 REPRESENTANTER)
MARKED/

Representantskapet Velges av
medlemmene, d.v.s. eiere

STYRET
(12)
og mannskap på medlemsfartøy.

MARKED/
SALG

SALG

Representantskapets oppgaver
vedtekter og
valg av styre.

Kontrollnemnda:

Kontrollnemnda består av 3
medlemmer. Disse ha i oppgave å
Min exerat laorper augait lor ing
ex exerci tat.
ADMINISTRERENDE

Lagets styre:

Lit lore magnisim zzrilit prat. Tem
ipsusto commod ting eummy
nonsequat, conullum vulputat,
quam quis at in vel.
• MARKED/
Forretningsregler
• Omsetningsbestemmelser

Salgsutvalgene:

Konsumråstoff, Mel og oljeråstoff
og Hermetikkråstoff Lit lore
magnisim zzrilit prat. Tem ipsusto
commod ting eummy nonsequat,
conullum vulputat, quam quis at
in vel.

SALGSUTVALG:
KONSUMRÅSTOFF
MEL OG OLJERÅSTOFF
HERMETIKKRÅSTOFF

• Forberedelser til sesongene
• Avvikling av fiskeriene
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SALG

DEN PELAGISKE VERDEN

MARKED/INFO

Administrativ ledelse:

ØKONOMI

Fornybare ressurser rett fra havet, levebrød for fiskere på
nær 1000 norske fartøy, hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn
langs kysten, nasjonale eksportverdier i milliardklassen og
delikatesser til middagstallerkener verden over:
Dette er pelagisk sektor, en av bærebjelkene i norsk
verdiskapning fra fisker til forbruker.

Ad dolesequate con eu facipis am,
vel in hent ulput praestrud tat. Ut
am iustio dui tat, vel do odolobo
rtincidunt augue te dolenim inim
digna am, consequat. Olortin
vullamc onsequisi.
Ommolesto essed tat. RosEros
ad duip el ute vercilisim augiam
vulput ad molendiam quatet
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Økonomi

LAGETS FREMTIDIGE ØKONOMI
Mill. Kr.

Lagets inntektskilder er driftsinntekter og netto
finansinntekter.
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Driftsinntekter består i hovedsak
av lagsavgift på omsetningen.
Avgiften belastes fisker med 0,5% for
ferskleveranse og 0,35% for
sjøltilvirket vare.
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Finansinntektene består av
renteinntekter fra kortsiktig
likviditet samt avkastning fra
langsiktige plasseringer i aksjer og
obligasjoner.
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10
0
1992-1995

Over tid må summen av driftsinntekter og netto
finansinntekter overstige driftskostnadene.
Historisk har dette forholdet vært uproblematisk.

1996-1999

2000-2003

Driftsintekter

Driftskostnader

Netto finansposter

Bonus

Fig.: Gjennomsnittlige regnskapstall
pr periode à 4 år (ikke prisnivåjustert)

KOMMENTARER TIL UTVIKLINGEN I PERIODEN
DRIFTSINNTEKTER
Satsen for lagsavgift ble midt på 1990-tallet redusert
fra 0,9% til 0,5% etter en serie år med økende
omsetning og gode finansresultater. Av denne grunn
har driftsinntekte-ne over tid øket vesentlig mindre enn
lagets omsetning.

For de kommende årene er det en utfordring for lagets
styre å budsjettere et resultat i balanse:

Netto finans 1990-tallet var en periode med meget god
avkastning på kapitalen som følge av høyt rentenivå og
sterkt aksjemarked.

• Finansinntektene kan ikke på langt nær
forventes å ligge på samme nivå som i de
historisk svært gode 90-årene.

DRIFTSKOSTNADER
Lagets aktivitet er noe utvidet fra midten av 1990tallet på på områdene ressurskontroll, informasjon og
informa-sjonsteknologi.

Lagets ledelse/styre har på denne bakgrunn fulgt den
økonomiske utviklingen de siste årene nøye. Styret
ser det derfor som sin oppgave å treffe tiltak mot den
oppståtte ubalansen og vil foreslå nødvendige vedtak
innen representantskapsmøtet i juni 2004.

• Omsetningen, som i de senere år har
ligget mellom 4 og 6 mrd. kr kan nå ikke
forventes å ligge høyere enn ca. 4 mrd. kr.

(For øvrig ble det i 1996, -97 og -98 ut medlemsbonus
med i alt 55 mill. kr, noe som ikke fremgår av
ovenstående.)

HØY SIKKERHET:
Uten Sildelaget kan markedet kollapse
Norges Sildeslagslags omsetningsform bidrar
til markedstilpassede priser og maksimering av
verdiskapningen. Sildelaget er garantist for at fiskerne
oppnår best mulig pris ut fra rådende markedsforhold, og at
kjøperne får råstoff til en pris som gjenspeiler mulighetene i

kjøpers marked. Uten en stor omsetningsaktør som ivaretar
forholdet mellom tilbud og etterspørsel på pelagisk råstoff,
kan markedet kollapse. Et omsetningssystem med store
prissvingninger kan gi kortsiktig gevinst, men vil undergrave
stabiliteten i omsetningen og på sikt ødelegge markedet
både for fiskere og kjøpere. Sildelaget kan dokumentere at
omsetningsprisene til enhver tid reflekterer markedsprisene.

Året 2003 i korte trekk
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Innledning ved styrets leder

EN NY EPOKE HAR STARTET
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Etter to rekordår gikk lagets omsetning tilbake i
2003. Volumnedgangen var ikke spesielt dramatisk.
Verdien derimot falt med ca. 2 milliarder kroner, og
endte på et samlet beløp på 4,3 milliarder kroner.
Selv om et nivå på rundt 4 milliarder kroner ikke
kvalifiserer til noen krisebeskrivelse, merkes det
godt hos næringsutøverne når to milliarder kroner
i inntekter uteblir.
Den etterlengtede oppgangen i kapitalmarkedene kom i
2003. Dette var et positivt bidrag til lagets regnskap slik at
resultatet til slutt endte med en liten pluss. Forholdet mellom
lagets rene driftsinntekter og driftsutgifter forverres imidlertid
kontinuerlig. Dette gjør lagets økonomi mer sårbar. Styret har
derfor hatt til kontinuerlig vurdering spørsmålet om en skulle
foreslå øket lagsavgift eller andre tiltak som kan bringe bedre
balanse i lagets økonomi. Styret vil konkludere på dette punkt
før representantskapsmøtet 2004.
På grunn av de spesielle forholdene omkring avvikling av Silfaskonsernet vil konsernregnskapet for Norges Sildesalgslag vise
et dramatisk underskudd. Med de nedskrivinger som er nå
er foretatt vil en være nede på grunnfjellet. I fremtiden vil
det derfor først og fremst være lagets ordinære drift, pluss
utviklingen i kapitalmarkedene, som vil påvirke resultatet i
konsernregnskapet.
Flere av lagets kunder på konsumsiden hadde et dårlig resultat
i 2002 og første del av 2003. Dette skapte sommeren 2003
tilløp til krisestemning, for ikke å si krisemaksimering. Kredi
ttforsikringsselskapet som Norges Sildesalgslag har benyttet
de siste årene, sa opp avtalen med laget i begynnelsen av
juni. Fra bankene kom det samtidig klare signaler på at de
ikke var klar til å ta over de garantier kredittforsikringssels
kapet så langt hadde stått for. FHL Industri og eksport og
Norges Sildesalgslag gjorde på bakgrunn av den vanskelige
situasjonen en henvendelse til norske myndigheter om hjelp
til å løse kredittsituasjonen. Fra myndighetenes side ble det
arbeidet med å finne løsninger, men en kom ikke så langt at
det var noe som fikk praktiske konsekvenser i 2003.
Norges Sildesalgslag fikk senere på plass en ny kredittforsikri
ngsavtale, men da på mer ordinære betingelser, slik at laget
måtte ta 15 % egenrisiko. For ytterligere å bidra til å løse den
vanskelige kredittsituasjonen vedtok styret at laget kunne ta
en tilsvarende egenrisiko på toppen av bankgarantier. Lagets

betalingsbetingelser ble også justert i samme forbindelse. Jeg
tror at det sterke fokus som på et tidlig tidspunkt ble satt
på betaling og kreditt, faktisk var med å løse situasjonen.
Kreativiteten blant våre kunder for å få inn penger, slik at
en hadde mulighet for videre råstoffkjøp var stor. Sesongen
forløp da også uten større problemer med hensyn til betaling.
Laget ble heller ikke påført tap i forbindelse med den
egenrisiko laget påtok seg.
I ettertid har jeg mange ganger tenkt over hvordan situasjonen
ville blitt dersom den enkelte fisker skulle ordne seg selv foran
sommer- og høstsesongen 2003. Med den krisemaksimering
som var på dette tidspunkt, er det min klare oppfatning at
de fleste ville akseptert det meste av betingelser bare for å få
levere. Denne episoden viser igjen verdien av å ha et salgslag,
og å stå samlet i en vanskelig situasjon.
Forholdet til FHL Industri og eksport har i 2003 vært preget
av til dels sterke svinginger. Samtidig som en i samarbeidets
ånd utarbeidet en felles henvendelse til norske myndigheter
vedrørende kredittsituasjonen, hadde FHL under arbeid et
brev til Fiskedepartementet der Norges Sildesalgslag ikke ble
levnet særlig ære. Laget ble beskyldt for å diktere minstepriser
i tide og utide, og ikke å være i besittelse av den nødvendige
markedskompetanse for å fastsette minstepriser. Det er ikke
alltid like enkelt å forholde seg til slike utspill. På toppen
av det hele ble faktisk Norges Sildesalgslag til slutt nødt til
å diktere minsteprisene på makrell. Ettertiden har vist at de
vurderinger som ble lagt til grunn av Norges Sildesalgslag i
den forbindelse ikke var for optimistiske, snarere tvert om.
Dersom en ser bort fra enkeltstående episoder, som referert
ovenfor, må forholdet til FHL Industri og eksport på det jevne
karakteriseres som godt.
Også forholdet til FHL Fiskemel må karakteriseres som godt.
Det var i perioder noe ulik oppfatning av hvor raskt en burde
gått frem, og hvor finmasket en burde være i forhold til å
få like rammebetingelser ved kjøp av industriråstoff i Norge
og Danmark. Denne saken er nå løst, til begge parters
tilfredshet.
Laget er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår
mellom de nasjoner som vi deler ressurser med. Stadige
rykter om at så ikke er tilfelle ledet til at laget ville forsøke å
dokumentere hva som er de faktiske forhold med hensyn til
makrelluttaket. I samarbeid med Fiskebåt og FHL Industri og
eksport ble det utarbeidet en rapport hvor en så på eksporten

av makrell i relasjon til kvoter i Norge og Irland. Rapporten
viste et betydelig meruttak av makrell i Irland. Rapporten ble
overlevert Fiskeriministeren for videre oppfølging.
Arbeidet med å finne løsninger for lagets datterselskap
Silfas fortsatte med uforminsket styrke gjennom hele 2003.
På bakgrunn av bankenes krav om øket egenkapital ble
det gjort mange forsøk for å få nye eiere inn i Silfas. På et
tidspunkt ble det også forsøkt å dele selskapet mellom de
to hovedeierne Sildinvest og SND Invest. Formålet med dette
forsøket var å lage to mer oversiktlige og håndterlige enheter.
Dessverre kom en ikke i mål i forhold til dette initiativet.
Senere ble det også gjennomført fusjonsforhandlinger med
Welcon ASA, og en ble enig om en avtale. Dessverre ble ikke
denne avtalen gjennomført. Silfas sin hovedbankforbindelse
mistet med dette tålmodigheten og stengte selskapet sin
driftskreditt. Dermed så en ikke andre løsninger enn å be om
gjeldsforhandlinger. Formålet med gjeldsforhandlingene var
først og fremst å vinne tid i forhold til å selge ut konsernet
sine eiendeler. Norges Sildesalgslag hadde i denne prosessen
et mål, det var å få en prising på anleggene som sammen
med varelager og andre aktiva skulle være tilstrekkelig til å gi
alle kreditorer fullt oppgjør. Spørsmålet om å få til strukturelle
løsninger i samme operasjon kunne fra Norges Sildesalgslags
side ikke prioriteres før en hadde et nivå på prissettingen som
tilsa at alle ville få dekket sine utestående hos Silfas. Med
avviklingen av Silfas-konsernet vil en lang og viktig epoke i
lagets historie være over.
Som styreformann er det hyggelig å kunne konstatere
at utviklingen av lagets interne systemer går videre med
uforminsket styrke. Lagets ansatte viser stor vilje og evne til å
stå på for sine eiere. Dette gir seg utslag i en større servicegrad
ovenfor lagets medlemmer. For 2003 må en spesielt fremheve
at informasjonsflyten ut til fisker er vesentlig forbedret.
Når det gjelder utviklingen i de ulike fiskerier vises for øvrig
til driftsmeldingen.

Didrik Vea
Styreleder
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Styrets melding
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Styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet Norges Sildesalgslag og konsernet Norges
Sildesalgslag. Konsernet Norges Sildesalgslag består
foruten morselskapet, av datterselskapet Sildinvest
A/S. Sildinvests eierportefølje er blitt endret i løpet
av 2003. Se avsnittet om daterselskaper.
OMSETNING OG MARKED
Norges Sildesalgslag fastsetter minstepriser i første
hånd etter drøftelser med kjøpernes organisasjoner og
tilstreber markedsriktige priser. Salgsutvalgene for hhv.
konsumråstoff, hermetikkråstoff og mel, olje og fôr er
ansvarlige for drøftingene.
Styret har i sitt arbeid som mål å finne frem til
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
overbevist om at dette er den mest samfunnsnyttige form
for omsetning av pelagiske fiskeslag.
I 2003 ble det gjennom laget omsatt knappe 2,2 mill tonn
råstoff, til en samlet verdi av 4,3 mrd. kroner. Dette betyr
at omsetningen falt med ca. 2 milliarder kroner i forhold til
forgående år. Årsaken er noe mindre råstoff, men fremfor alt
fallende priser, - et prisfall som begynte i 2002. Utenlandske
fiskere leverte ca. 17 % av verdien. Volumet av utenlandsk
råstoff gikk kraftig tilbake i 2003 og utgjorde bare 12 % av
det samlede omsetningsvolum.
Året må som helhet betraktes som et jevnt godt år til tross
for tilbakegangen. 2001 og 2002 var rekordår som ikke kan
legges som rettesnor for en ”normal” omsetning.
Styret konstaterer at eksporten av pelagiske fiskeslag i 2003
ble langt svakere enn året før. Fra Eksportutvalgets statistikker
fremgår det at den pelagiske næringen eksporterte for ca. 5,2
milliarder kroner i 2003, inkludert mel og olje. I 2002 lå dette
tallet på over 7 milliarder kroner. Pelagisk nærings andel av
norsk sjømateksport gikk også tilbake. Japan som i mange år
har vært det viktigste markedet for pelagiske fiskeslag, ble i
2003 forbigått av Russland.
For flere detaljer vises det til kapitlet i Årsmeldingen om
markedet for de pelagiske fiskeslag.

Når det gjelder mel og olje var 2003 det året en så resultatet
av at fabrikkene skulle konkurrere om å få solgt melet og
oljen sin til best mulige priser. Det ble i aller høyeste grad
konkurranse om råstoffet. Råstoffprisene i auksjonen
varierte sterkt ut fra tilgangen på råstoff til enhver tid. Styret
konstaterer at prisene i auksjonen ofte var atskillig høyere
enn minstepris: Samlet auksjonstillegg i løpet av året kom
opp i 154 mill. kroner. Samtidig så en at fabrikkene brukte
minstepris i råstoffrike perioder. Den delen av flåtesiden som
fikk minst glede av de nye tidene var de fartøyene med minst
mobilitet og følgelig minst utbudsområde.
Styret legger merke til at konkurransen om råstoffet mellom
fabrikkene var større enn på lenge, kanskje noen gang.
Spesielt tilspisset konkurransen seg mellom norske og danske
kjøpere. Beskyldningene om ulike konkurranseforhold mellom
norske og danske fabrikker førte til at fabrikkene i Norge og
Danmark måtte sette seg sammen og samordne regelverket
for kvalitetsavregning og prøvetaking/-behandling. Et felles
Standardiseringsutvalg ble satt ned for å sjekke at alle
fabrikkene følger nedsatte prosedyrer.
Styret ser likevel at konkurransen mellom fabrikkene dessverre
gav det resultat at fabrikken i Båtsfjord måtte legge inn årene
og Silfas-konsernet måtte åpne gjeldsforhandlinger etter
omfattende anstrengelser for å få inn ny kapital/nye eiere.
(Se også avsnittet om datterslskaper). I tillegg har Vadsø
Sildoljefabrikk ligget brakk etter vinterloddesesongen i fjor
vinter.
ØKONOMISKE FORHOLD.
Det er i 2003 omsatt for 4.307 mill kr gjennom Norges
Sildesalgslag, mot 6.346 mill kr i 2002. Dette ga en
samlet lagsavgift på 21,4 mill kr mot 31,5 mill kr i 2002.
Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har
i 2003 vært 0,5%, samme som i 2003. Lagets samlede
driftsinntekter gikk ned fra 37,7 mill kr i 2002 til 28,1 mill kr
i 2003.
Lagets samlede driftskostnader gikk ned fra 53,6 mill kr i
2002 til 50,4 i 2003.
Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte
netto 22,7 mill kr i 2003, mot 5,6 i 2002. Urealisert kursgevinst
er i løpet av 2003 økt med 2,7 mill kr. Ved utgangen av 2003
hadde laget en urealisert kursreserve i sin verdipapirportefølje
på 3,3 mill kr.
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Bildetekst kommer her. Dette er en dummytekst og
bildet er et dummybilde, satt her for å vise hvordan
det kan ta seg ut med tekst og bilde.

Styrets melding
Samlet viser lagets regnskap for 2003 et overskudd før skatt
på 0,4 mill kr mot et underskudd på 10,4 mil kr i 2002. Ved
utgangen av 2003 hadde Norges Sildesalgslag en samlet
bokført egenkapital på 155,8 mill kr, mot 156,9 mill kr i
begynnelsen av året.
Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2003 et
driftsunderskudd på 103,6 mill kr mot et driftsoverskudd
på 7,3 mill kr i 2002. Konsernets netto finanskostnader var
på 42,6 mill kr i 2003 mot 41,1 mill kr i 2002.
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er gjort store anstrengelser fra selskapet og eierne for å tilføre
ny egenkapital til konsernet. I november måtte Silfas’ styre
erkjenne at disse anstrengelser ikke ville føre frem. Det ble
som en følge av dette innledet gjeldsforhandlinger i Silfas AS,
Silfas Egersund AS, Ryttervik Holding AS, Silfas Karmsund AS,
SeaGarden AS og Silfas Moldtustranda AS.

Konsernet hadde i 2003 et underskudd før skatt på 146,2 mill
kr, mot et underskudd på 33,8 mill kr i 2002. Ved utgangen
av 2003 hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på
76 mill kr, mot 225,4 mill kr i begynnelsen av året.

Som ledd i en styrt avvikling av Silfaskonsernet er det i 2004
inngått avtaler om salg av virksomhetene i Egersund/Ryttervik,
Karmsund og Moldtustranda. Salgene sikrer videreføring av
virksomhetene og fullt oppgjør til sikrede kreditorer. Usikrede
kreditorer får en dividende på ……%. Samtlige ……. ansatte
i konsernet er sagt opp, eller har selv sagt seg opp fra sine
stillinger. Det arbeides med sikte på avvikling av de enkelte
selskapene.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet
for 2003 er satt opp under denne forutsetningen.

Norges Sildesalgslags tid som dominerende eier i
foredlingsvirksomheter er dermed til ende.
Oppfølging av representantskapets vedtak 5. – 6. juni 2003.

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
2003 har det totale sykefraværet vært 3 %.
For øvrig påvirker ikke lagets virksomhet det ytre miljø.
Ved årets begynnelse var det i Norges Sildesalgslag 45 årsverk,
fordelt med 33 i Bergen og 12 i Harstad. I tillegg kommer 2
årsverk i Sildinvest. Silfas ble avviklet i løpet av året.
DATTERSELSKAPER.
Lagets aktivitet utover førstehåndsomsetningen er i samsvar
med lagets vedtekter organisert i et eget selskap, Sildinvest
A/S. Sildinvest A/S eier eiendommer og aksjer, blant annet i
Silfas A/S.
Styret redegjorde allerede i sin melding for 2002 om usikkerhet
knyttet til Silfas’ finansiering, men at regnskapet likevel ble
fremlagt under forutsetning om videre drift. I løpet av 2003

Representantskapet satte under møtet i 2003 bl.a. fokus på
ressurskontroll i et internasjonalt perspektiv. Styret ser det
som en oppgave å tilskynde at det internasjonale arbeid med
kvotekontroll håndheves på en tilfredsstillende måte, og har
i løpet av året i samarbeid med andre innenfor næringen
fått utarbeidet rapporter som tar for seg statistikker omkring
hvordan makrell ilandføres i utvalgte EU-områder i forhold til
gjeldende kvoteregime.
Et tema som har stått høyt på dagsorden i løpet av 2003
både i representantskapet og i styret, er utviklingen innenfor
Silfas. Styret har fulgt denne saken nøye i samarbeid med
administrasjonen.
For øvrig satte også representantskapet på dagsorden
verdiskapning innenfor pelagisk sektor og om fisker får sin
andel av dette. Styret har vært opptatt av en konstruktiv
dialog med næringen for øvrig og har bl.a. i løpet av høsten
arbeidet med en forbedret modell for garanti og kreditt.
Det vises til styrets arbeid på neste side.

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG

Bergen 2004
Didrik Vea
Styreleder

Kåre Ludvigsen

Svein A. Lønning

Geir Lundberg

Geir K. Eriksen

Eva -Toril Strand

Rudolf Johannessen

Heine Møgster

Erling Gaugstad

STYRETS ARBEID
Styret hadde fem ordinære møter i løpet av 2003, foruten
tre telefonmøter.
Som en del hovedsaker kan nevnes:
• Loddesesongen 2003 der et eget ”loddeutvalg” ble oppnevnt for
bedre å koordinere omsetningen både til konsum og mel/olje
• Oppdatering av lagets strategi fra 2000
• Silfas og utviklingen innen konsernet
• Oppfølging av prosjektet som ble igangsatt på tampen av 2002
for å bedre informasjonsstrømmen bl.a. ut til flåten
• Bedre integrering mellom salsgavdelingene i Bergen og Harstad
• Kredittordninger og garanti foran høstsesongen 2003
• Etikk i næringen

Telefonmøtene var preget av Silfas-sakene.
Utgangspunktet for styrets arbeid vil som ellers også dette
året ha som målsetting at laget står for en effektiv omsetning
som kan sikre fiskerne gode priser, betalingsbetingelser og
like muligheter innenfor omsetningssystemene. Styret ser det
som en prioritert oppgave å opprettholde konkurransekraften
til den pelagiske markedsplassen. Dette mener styret ikke bare
kommer fiskerne til gode, men også kjøperne og samfunnet
forøvrig gjennom den verdiskapning og verdioptimalisering
auksjonsomsetningen representerer. Lagets strategi som er
oppdatert i løpet av 2003, vil i 2004 bli fulgt opp gjennom
at en handlingsplan skal utarbeides for å gi rett prioritet til
de oppgaver laget står overfor. I det siste ligger også en
viktig oppgave med å nå ut til lagets medlemmer og andre,
slik at alle som bruker laget og som er meningsberettiget,
blir hørt og selv får bedre innsikt i hvordan laget drives og
hvordan kryssende hensyn påvirker lagets operasjonelle
beslutninger. Informasjonsflyt må kombineres med effektiv
kommunikasjon.
God kontakt med våre medlemmer, kjøpere og myndigheter
og samarbeid og dialog både med disse og andre deler av
næringen, vil også i 2004 være en kontinuerlig oppgave for
styret i Norges Sildesalgslag. Styret tror at prosjektet som ble
startet for å bedre informasjonsflyten i alle ledd, har bidratt til
at Norges Sildesalgslag bedre fyller sin oppgave for samtlige
brukere.
Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere,
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt og
konstruktivt samarbeid i 2003.

Arne Riise

Kåre Heggebø

Kari Lie

Johannes Nakken
Adm.dir.
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Resultatsregnskap 2003
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NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR.)
2002

6 345 899
31 491
6 168
37 659

2003 DRIFTSINNTEKTER

4 306 761 Omsetning gjennom laget
21 421 Driftsinntekter
6 686 Andre inntekter

KONSERN
NOTE

2003

2002

2

547 762

747 286

3

6 880

13 248

554 642

760 534

37 955

22 397

336 304

460 771

4

78 573

93 815

6,7

36 911

37 800

6,8

38 107

0

5

128 867

136 596

1 487

1 832

658 204

753 211

-103 562

7 323

593

452

11 101

22 544

0

0

13

13 875

-4 925

15

-2 109

11 299

26

355

-24 333

-44 808

-38 424

-21 584

-3 337

-4 407

-42 608

-41 074

-146 170

-33 751

10 726

903

-135 444

-32 848

34 270

5 671

-101 174

-27 177

2

28 107 Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

Beholdningsendringer

10

Varekjøp
26 983
3 417
0
21 329
1 832
53 561
-15 902

28 539 Lønnskostnad
3 198 Ordinære avskrivninger driftsmidler
0 Nedskrivning driftsmidler
17 150 Andre driftskostnader
1 487 Tap på fordringer
50 374 Sum driftskostnader
-22 267 Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

48
17 600

238 Aksjeutbytte
12 682 Renteinntekter

4 800

4 542 Renteinntekter konsern

1 204

13 875 Gevinst/tap verdipapirer

7 423
0
-3 497
-20 101
-1 926
5 551
-10 351
2 928
-7 423

1 607 Agio/(disagio)
0 Andre ﬁnansinntekter
0 Rentekostnader
-7 228 Nedskrivning ﬁnansielle omløps-/anleggsmidler
-3 042 Andre ﬁnanskostnader
22 674 Netto ﬁnansposter
407 Ordinært resultat før skattekostnad
-1 551 Skattekostnad ordinært resultat
-1 144 Årsresultat
Minioritetsinteresser
Årsresultat etter minioritetsinteresser
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OVERFØRINGER

-1 503

0 Avsetning felleseid andelskapital

8 926

1 144 Overføring fra / (til) annen egenkapital

101 174

27 177

7 423

1 144 Sum overføringer

101 174

27 177
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Balanse
NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR)
2002

KONSERN

2003 EIENDELER

NOTE

2003

2002

ANLEGGSMIDLER - IMMATERIELLE EIENDELER

5 769

4 510 Utsatt skatt fordel

0

0 Goodwill

5 769

17

18 795

7 963

6

0

13 672

18 795

21 635

4 510 Sum immaterielle eiendeler
VARIGE DRIFTSMIDLER

20

0

0 Tomter og bygninger

7

74 726

113 236

0

0 Maskiner og anlegg

7

157 557

177 250

4 531

6 628 Driftsløsøre, inventar etc.

7

4 531

6 628 Sum varige driftsmidler

8 830

7 403

241 113

297 889

0

0

11

7 993

12 416

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

38 819

38 819 Fordringer datterselskaper

10 216

11,19

6 137 Andre fordringer

11 987

11 149 Pensjonsmidler

14

11 148

11 987

21 859

21 859 Investering i datterselskap og tilknyttet selskap

8

999

32 145

9

414

473

0

0 Investering i aksjer og andeler

82 881

77 964 Sum ﬁnansielle anleggsmidler

93 181

89 102 Sum anleggsmidler

20 554

57 021

280 462

376 545

10

71 613

107 705

12,19

127 878

222 441

16 729

35 062

144 607

257 503

143 645

136 696

143 645

136 696

36 646

24 061

OMLØPSMIDLER

0

0 Varer
FORDRINGER

177 999

119 247 Kundefordringer

3 561

4 020 Andre fordringer

181 560

123 267 Sum fordringer
INVESTERINGER

136 696

143 644 Markedbaserte aksjer og obligasjoner

136 696

143 644 Sum investeringer

21 206

35 339 Bankinnskudd, kontanter o.l.

1,13

339 462

302 250 Sum omløpsmidler

396 511

525 965

432 643

391 352 Sum eiendeler

676 973

902 510

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG

Didrik Vea
Styreleder

Svein A. Lønning

Kåre Ludvigsen

Geir K. Eriksen

Geir Lundberg

Rudolf Johannessen

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR)
2002

KONSERN

2003 GJELD OG EGENKAPITAL

NOTE

2003

2002

20 990

0

0

0

EGENKAPITAL - OPPTJENT EGENKAPITAL

20 990

20 990 Reservefond

4 516

4 516 Felleseid andelskapital

131 388

130 245 Annen egenkapital

68 986

191 149

156 894

155 751 Sum opptjent egenkapital

89 976

191 149

0

34 270

89 976

225 419

MINORITETSINTERESSER

156 894

155 751 Sum egenkapital

1,20

21
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

3 194

3 687 Pensjonsforpliktelser

14

3 194

3 687 Sum avsetning for forpliktelser

3 687

10 038

3 687

10 038

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Gjeld til kredittinstitusjoner

15,18

25 000

231 676

16

0

20 644

15

105

105

25 105

252 425

301 763

193 812

7 238

0

18 020

0

49 792 Leverandørgjeld

72 486

143 424

18 411 Skyldige offentlige avgifter

55 045

18 047

292

680

Leasingforpliktelse
105

105 Annen langsiktig gjeld

105

105 Sum langsiktig gjeld

KORTSIKTIG GJELD

82 029

62 773 Gjeld til kredittinstitusjoner

0

0 Pensjonsforpliktelser

0

0 Leasingforpliktelse

100 534
20 249
680

18
16

292 Betalbar skatt

6 979

17

6 979 Gjeld til konsernselskaper

61 979

93 562 Annen kortsiktig gjeld

0

0

103 361

58 665

272 450

231 809 Sum kortsiktig gjeld

558 205

414 628

275 749

235 601 Sum gjeld

586 997

677 091

432 643

391 352 Sum gjeld og egenkapital

676 973

902 510

Eva -Toril Strand

Erling Gaugstad

Heine Møgster

Kåre Heggebø

Arne Riise

Kari Lie

Johannes Nakken
Adm.dir.

Noter til regnskapet 2003
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.
Konsolideringsprinsipp
Konsernregnskapet omfatter Norges Sildesalgslag med
datterselskaper hvor laget eier direkte eller indirekte mer enn
50 prosent. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i
konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner
og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50
prosent av den stemme-berettigede aksjekapital og konsernet
har betydelig innflytelse (tilknyttetede selskaper) behandles
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
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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 startet prosessen
med realisering av driftsmidlene og avvikling av virksomheten.
Alle fiskemel/-olje fabrikkene er solgt i 2004 og det arbeides
videre med realisering av øvrige driftsmidler og avvikling
av datterselskapene. All pantsikret gjeld er nedbetalt etter
gjennomført salg av fabrikkene.
Basert på den forestående avviklingen er regnskapet for
2003 satt opp med utgangspunkt i faktiske og beregnede
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.
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 (1000 KR)

2002
6 345 899
-6 314 408
31 491

2003
4 306 761 Regnskapsmessig omsatt
-4 285 340 Avregnet ﬁsker
21 421 Lagsavgift

Konsern
KONSERNETS SALGSINNTEKTER FOR 2003 KAN SPESIFISERES PÅ GEOGRAFISK OMRÅDE SOM FØLGER:
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KONSERN

2003

2002

21 421

31 491

Norge

368 427

450 257

EU-land

150 089

262 945

7 825

2 593

547 762

747 286

Lagsavgift Norges Sildesalgslag
Fra datterselskaper:

Andre land
Sum

NOTE 3 - ANDRE INNTEKTER
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

KONSERN

2002

2003

2003

2002

6 014

6 556 Kontroll

6 556

6 014

Prøveﬁske
54
100
6 168

Gevinst ved salg av anleggsmidler
130 Diverse
6 686 Sum

677
324

6 557

6 880

13 248

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

Noter
NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

2003

2003

2002

1 187

1 686 Pensjon

4 363

4 330

2 741
18 909
2 792
1 354
26 983

2 587 Honorar til styret og utvalg
20 189 Lønn
2 838 Folketrygdavgift
1 239 Andre ytelser
28 539 Sum

-
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KONSERN

2002

49

49 Gjennomsnittlig antall ansatte

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER I SELSKAPET

2 893

2 741

58 412

70 903

8 542

10 564

4 363

5 277

78 573

93 815

-

-

171

175

ADM DIREKTØR

STYRET

Lønn

976

Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning

379

Annen godtgjørelse

9

1 257

LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER, AKSJEEIERE, ANSATTE, M.V.

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for :

Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte i morselskap

6 127

0

Ansatte i konsernet

6 412

0

REVISOR

NORGES SILDESALGSLAG

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør
Regnskapteknisk bistand

400
92

Andre revisjonsrelaterte tjenester
Sum

0
492

NOTE 5 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

2002
138

2003
120 Fiskernes ulykkeskasse

5 769

5 185 Diett-, reise- og møtekostnader

8 168

4 946 Diverse drifts- og adm.kostnader

3 391

3 036 Fremmedytelser

2 170

2 170 Markedsføring og informasjon

714

714 Fisknett

979

979 Diverse støttetiltak

21 329

17 150 Sum

NOTE 6 - IMMATRIELLE EIENDELER
Goodwill

KONSERN (1000 KR)

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1.

34 148

Anskaffelseskost 31.12

34 148

Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1.

20 476

Akk. av- og nedskrivninger pr 31.12.

34 148

Bokført verdi pr 31.12

0

Årets ordinære avskrivning

3 432

Årets nedskrivning

10 240

Økonomisk levetid

10 år

Avskrivningsplan

Lineær

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

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

DIRFTSLØSØRE, INVENTAR ETC.

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1.

9 327

Tilgang i året

5 295

Avgang ved salg/utrangering

0

Anskaffelseskost 31.12

14 622

Akkumulerte avskrivninger pr 1.1.

4 795

Avgang akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.

7 993

Bokført verdi pr 31.12

6 628

Årets ordinære avskrivning

3 198

Økonomisk levetid

4 - 7 år

Avskrivningsplan

Lineær

KONSERN (1000 KR)

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1.
Overført fra anlegg under utførelse

Bygninger
og tomter

Maskiner
og anlegg

Anlegg uder
utførelse

Driftsløsøre

Sum

Driftsløsøre

Sum

213 637

389 832

14 087

40 580

658 136

57 595

57 595

0

14 087

-14 087

0

0

Tilgang i året

109

3 592

0

5 298

8 999

5 452

5 452

Avgang i året

2 096

3 148

0

0

5 244

-1 045

-1 045

211 650

404 363

0

45 878

661 891

64 092

64 092

610

27 867

Akk. av- og nedskrivninger pr 1.1.

100 503

225 854

0

33 075

359 432

47 682

47 682

Akk. av- og nedskrivninger pr 31.12.

136 924

246 806

0

37 048

420 778

53 901

53 901

74 726

157 557

0

8 830

241 113

10 191

10 191

6 219

6 219

Anskaffelseskost 31.12
herav balanseførte leieavtaler inkl. i
anskaffelseskost

Bokført verdi pr 31.12
Årets ordinære avskrivning

27 016

8 599

20 952

0

3 928

33 479

Årets nedskrivning

27 822

0

0

45

27 867

Økonomisk levetid

5 - 33 år

3 - 25 år

Lineær

Lineær

Avskrivningsplan

4 - 25 år 3 - 20 år
Lineær

Lineær

3 - 20 år
Lineær

Konsernets driftsmidler knyttet til ﬁskemel/-olje er i 2004 solgt. Urealisert gevinst på TNOK 8.266 er ikke regnskapsført pr 31.12.03.
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Noter
NOTE 8 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
FIRMA

Bokført verdi

Kostpris

Ansk.-tidspunkt

21 859

16 050

01/01/89

Sildinvest AS

Forretn.-kontor
Bergen

Stemme og
Eierandel
100,00%

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag.
KONSERNET SILDINVEST INKLUDERER FØLGENDE SELSKAPER:
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Stemme og
Eierandel

Ansk.-tidspunkt

Forretn.-kontor

Skudeviga Eiendom AS

01/01/89

Bergen

100,00%

Silfas AS

01/01/89

Bergen

73,30%

Ryttervik Holding AS

01/10/97

Eigersund

Silfas Karmsund AS

01/01/97

Karmøy

Silfas Egersund AS

01/01/93

Eigersund

Silfas Askøy AS

01/01/93

Bergen

Silfas Moldtustranda AS

01/01/93

Herøy

Seagarden AS

01/01/97

Bergen

Forretningskontor

Datterselskaper til Silfas AS (100% eie):

Silfas Horsøy AS er avviklet i 2003.

TILKNYTTEDE SELSKAPER

Sea Grain AS

Kostpris

Bokført verdi

Ansk.-tidspunkt

51 344

999

1997-2000

Måløy

Stemme og
Eierandel
33,79%

Aksjene er solgt i 2004. I regnskapet for 2003 er aksjene nedskrevet til salgssum. Nedskrivningen utgjør TNOK 31.146.

NOTE 9 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK
KONSERN (1000 KR)

Eierandel

Selskapets navn

Ansk.kost.

Bokført

1000 kr

1000 kr

200

10

1 533

1

890

403

2 623

414

Anleggsmidler:
Skude Fryseri A/S
Pan Fish ASA
Andre aksjeandeler
Sum

20,0 %

NOTE 10 - VARER
KONSERN (1000 KR)

Råvarer og hjelpematerialer

2003

2002

2 112

1 490

Tilvirkede varer (ﬁskemel og -olje)

69 501

106 215

Sum

71 613

107 705

NOTE 11 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

2001
10 216

KONSERN

2003

2003

2002

6 137 Andre fordringer

6 137

10 693

0

0

6 137

10 693

38 819

38 819 Fordring datterselskap

49 035

44 956 Sum

NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER
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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 0,6 mill kr, er ved årets slutt
økt til 3,3 mill kr som følge av kursoppgang på papirer i beholdning.
VERDIPAPIRPORTEFØLJEN 31.12.2003:

Kostpris

Bokført verdi

Urealisert tap

Norske rentebærende papirer

38 290

35 838

2 452

Utenlandske rentebærende papirer

14 943

13 784

1 159

Norske aksjerelaterte papirer

36 818

29 595

7 223

Utenlandske aksjerelaterte papirer

49 919

44 397

5 522

Kortsiktige bankplasseringer

20 030

20 030

0

160 000

143 644

16 356

(1000 NOK)

Sum

Noter
NOTE 14
Laget og konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 49 personer i morselskapet og 171 personer i konsernet.
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Laget og konsernet har gjennom tariffavtale medlemskap i AFP-ordningen. Den generelle AFP-ordningen omfatter 49
personer i laget og 171 personer i konsernet. Aldersfordeling for de personer som er omfattet av ordningen er fra 22 år til
66 år. Videre har en del ansatte pensjonsavtaler som ikke er sikret, og som således finansieres over selskapets drift.
Virksomheten i underkonsernet Silfas vil bli solgt/avviklet i 2004. Ansatte er oppsagt eller overført nye eiere i forbindelse
med salg av fabrikkene.
Nedenfor vises fordeling av pensjonsmidler/forpliktelser på kollektive og usikrede ordninger:
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KOLLEKTIV PENSJONSORDNING:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

2003

1 588
3 494
(4 712)
370
0
370

1 768
3 637
22
-4 588
839
0
839

61 148
69 859
3 276
11 987
0
11 987

63 843
67 953
7 038
11 148
0
11 148

KONSERN
2003

2002

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Resultatførte estimatendringer og avvik
Avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift)

3 711
4 716
24
-5 524
2 927
294
3 221

4 120
5 069
-18
-6 319
2 852
330
3 182

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsmidler før arb.g.avg
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsmidler etter arb.g.avg

84 602
83 800
6 891
6 089
-734
5 355

90 678
97 045
2 004
8 371
-530
7 841

AVTALEFESTET PENSJONSORDNING OG UDEKKEDE ORDNINGER:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

2003

491
164
16
671
95
766

462
185
19
666
94
760

3 266
-467
395
3 194

3 610
-379
456
3 687

KONSERN
2003

2002

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Resultat førte endringer og estimatavvik
Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift)

616
319
66
1 001
141
1 142

640
325
41
1 006
142
1 148

Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkete ordninger
Ikke resultatførte endringer og estimatavvik
Periodisert arb. giveravgift
Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg.

5 713
-1 216
635
5 132

6 050
-884
728
5 894

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

2003

6,0 %
3,0 %
2,5 %
7,0 %
3,0 %
0,5 %
30,0 %

6,0 %
3,0 %
2,5 %
7,0 %
3,0 %
0,5 %
30,0 %

DATTERSELSKAPER

Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning på fondsmidler
Turnover medlemmer < 40
Turnover medlemmer > 40
Uttakstilbøyelighet AFP

2003

2002

6,0 %
3,0 %
2,5 %
7,0 %
1,0 %
1,0 %
30,0 %

6,0 %
3,0 %
2,5 %
7,0 %
1,0 %
1,0 %
30,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring.

NOTE 15 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD
GJELD SOM FORFALLER MER ENN FEM ÅR ETTER REGNSKAPETS SLUTT:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

KONSERN

2003

2003

2002

Gjeld til kredittinstitusjoner

0

93 786

Leasingforpliktelse

0

9 765

105

105 Øvrig langsiktig gjeld

105

105

105

105 Sum annen langsiktig gjeld

105

103 656
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NOTE 16 - LEASINGFORPLIKTELSER
BALANSEFØRTE LEASINGFORPLIKTELSER ER NÅVERDIEN AV RESTERENDE LEIEBETALINGER.
DEN ESTIMERTE LEIEBETALINGEN FORFALLER SOM FØLGER:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

2003

KONSERN
2003

2002

18 020

3 988

0

0 I løpet av ett år

0

0 To til fem år

0

6 891

0

0 Mer enn fem år (se note 15)

0

9 765

0

0 Sum leasingforpliktelser

18 020

20 644

Noter
NOTE 17 - SKATTEKOSTNAD
ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

249
-3
2 385

30

KONSERN

2003

291 Betalbar formuesskatt
0 Endring betalbar skatt tidligere år
Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.
0 bidrag *)

2003

2002

291

249

0

141

18

6 283

-5 559

1 260 Endring i utsatt skatt

-11 035

-7 576

-2 928

1 551 Skatt på ordinært resultat

-10 726

-903

*) Norges Sildesalgslag ytet i 2002 konsernbidrag som reduserer betalbar skatt avsatt i balansen.
Skattereduksjon pga konsernbidraget utgjør TNOK 1.954.
BETALBAR SKATT I BALANSEN BESTÅR AV:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

2 386
-1 954

2003

0 Inntektsskatt
0 Skatteeffekt av konsernbidrag

249

291 Formuesskatt

681

291 Skattekostnad

Spesiﬁkasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

-3 375
-1 856
-25 207
0
1 038
8 793

KONSERN

2003

2003

2002

-2 991 Driftsmidler

-9 264

15 371

Varer

5 705

11 233

-2 109

-2 056

-52 736

-27 102

-692

-97

23 906

30 580

-1 914 Fordringer
-16 797 Aksjer og andre verdipapirer
-239 Ubenyttet godtgjørelse
830 Gevinst og tapskonto
7 461 Forpliktelser
-2 456 Underskudd til fremføring

-20 607
-5 770

-16 106 Sum
-4 510 Netto utsatt skattefordel
Ikke balanseført utsatt skattefordel

-5 770

-4 510 Netto utsatt skatt fordel

223

1 947

-148 502

-86 694

-183 469

-56 818

-51 371

-15 909

-32 576

-7 946

-18 795

-7 963

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig positiv inntjening og gjeldende skatteregler.

NOTE 18 - PANTSTILLELSER
Laget har stilt verdipapirer og kundefordringer som pant for en trekkrettighet på kr 200 mill.
Sildinvest (omtalt i note 8) har sikret lån på 25 mill med pant.
Silfas-konsernet (omtalt i note 8) har sikret kassekreditt på kr 37 mill og lån på kr 186 mill med pant.
Silfas konsernet vil i 2004 i forbindelse med frivillig gjeldsforhandling og salg av fabrikkene betale ned all pantesikret gjeld.
BOKFØRT VERDI AV PANTSATTE EIENDELER UTGJØR:
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

KONSERN

2003

2003

2002

Bygninger og annen eiendom

112 495

112 495

Maskiner og anlegg

139 098

139 098

2 300

2 300

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.
177 999

119 247 Varer og kundefordringer

199 491

328 347

136 696

143 644 Verdipapirer

143 644

136 696

314 695

262 891 Totalt

597 028

718 936

NOTE 19 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)
2002

3 208

2003

38 672 Kundefordringer

790

369 Andre fordringer (omløpsmidler)

38 819

38 819 Fordringer datterselskaper

-6 979

-6 979 Kortsiktig gjeld

NOTE 20 - EGENKAPITAL
NORGES SILDESALGSLAG (1000 KR)

Egenkapital 01.01.

KONSERN

Reservefond

Felleseid
andelskapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital

Minoritetsinteresser

20 990

4 516

131 388

191 149

34 271

-1 144

-101 174

-34 271

20 990

4 516

130 244

89 976

0

ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL:

Årets resultat (disponert)
Egenkapital 31.12.

NOTE 21 - LEIEAVTALER (KONSERN)
Konsernselskapet Silfas Karmsund AS drev sin aktivitet i leide fabrikk lokaler basert på langsiktig operasjonell leiekontrakt. I
forbindelse med salg av virksomheten er leiekontrakten under reforhandling.
Finansielle leiekontrakter er balanseført, se note 7 og 16. Utover dette har konsernet ingen vesentlige leie- eller leasingforhold.
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Kontantstrømoppstilling

NORGES SILDSALGSLAG
2002

KONSERN

2003

2003

2002

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

-10 351

-146 170

-33 751

-480

-680 Periodens betalte skatt

-702

-624

3 417

3 198 Ordinære avskrivninger

36 910

37 800

0

0 Nedskrivninger varige driftsmidler

38 106

0

0 Nedskrivning anleggsaksjer

31 419

1 483

1 726

2 402

-8 410

19 263

2 005

-730

51

6 173

36 092

25 611

858
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407 Ordinært resultat før skattekostnad

19 263
-53

1 331 Pensjonskostnad uten kontanteffekt
-8 410 Effekt av kursendring markedsbaserte ﬁn. Instr.
0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

0

0 Tap/gevinst aksjer

0

0 Endring i varer

-28 798

58 752 Endring i kundefordringer

94 563

-65 174

123 934

-50 742 Endring i leverandørgjeld

-70 938

117 512

1 461

-46 388

-46 387

1 462 Endring i verdipapirbeholdning

-83 768

29 286 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

99 915

-90 530

-22 365

34 604 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

116 028

-26 953

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

257

0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

2 280

1 997

-2 164

-5 295 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-8 852

-18 288

1 532

4 079 Innbetalinger ved salg av ﬁnansielle anleggsmidler

0

0

0

0 Utbetalinger ved kjøp av ﬁnansielle anleggsmidler

0

-2 225

0

0 Innbetalinger ved salg av ﬁnansielle anleggsmidler

4 423

0

0 Innbetalinger fra investeringer i ﬁnansielle anleggsmidler

0

0 Utbetalinger til investeringer i ﬁnansielle anleggsmidler

-375

-1 216 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

55

7 389

0

-51

-2 094

-11 178

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

0

-209 300

2 477

107 951

36 660

0 Innbetaling av egenkapital

0

0

0 Utbetaling av konsernbidrag

0

0

-101 349

39 137

0

0

14 132 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

12 585

1 006

17 822

21 206 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

24 061

23 055

21 206

35 338 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

36 646

24 061

27 273
0
-1 149
26 124
0
3 384

0 Netto endring langsiktig gjeld
-19 256 Netto endring i kassekreditt

-19 256 Netto kontantstrøm fra ﬁnansieringsaktiviteter
0 Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende

Revisjonsberetning for 2003

Kontroll- og fullmaktsnemdas beretning 2003
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Driftsmelding

Innholdsoversikt driftsmelding :
SALGSUTVALGENES ARBEID

OMSETNINGSSITUASJONEN

DE ENKELTE FISKESLAG

Konsumråstoff

Konsumsektoren

NVG-sild

Hermetikkråstoff

Mel- og oljesektoren

Nordsjøsild

Mel, olje og fôrråstoff

KONTROLL

Makrell
Hestmakrell
Lodde – Barentshavet
Lodde – Jan Mayen
Kolmule
Kolmule – Nordsjøen
Tobis
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Øyepål
Havbrisling
Kystbrisling

SALGSUTVALGENES ARBEID
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

gjeldende en samfengt minstepris for sild til konsum på
NOK 1,50 pr kg blant annet med tanke på den forestående
nordsjøsildsesongen. Minsteprisen ble fastsatt av laget etter
at det ikke lykkes å nå frem til en omforent minsteprisavtale
mellom laget og kjøperorganisasjonen.
Med bakgrunn i de nye vanntrekksbestemmelsene for sild
og makrell til konsum fra 1. januar 2003 ble handicapet på
Danmark endret fra NOK 0,35 pr kg til NOK 0,15 pr kg fra
samme dato. Handicapet ble senere endret til NOK 0,10 pr
kg den 8. mai.

• behandle reklamasjonssaker vedrørende konsum

Med bakgrunn i at minsteprisene som ble avtalte for sild
for høsten 2002 også skulle gjelde 1. kvartal 2003 ble det
ikke forhandlet om minstepriser på sild i forkant av 2003.
Likedan ble minsteprisene på makrell fra høsten 2002
videreførte inn i 2003
Prisdrøftingene for lodde-Barentshavet ble avviklet i to
etapper, først for samfengt lodde til rundfrysing 9. januar
2003 og dernest i februar for tradisjonell hun-lodde til
konsum. Partene kom til enighet om minstepriser for
både samfengt lodde og for tradisjonell hun-lodde. Nytt
i 2003 var etablering av et eget ad-hoc salgsutvalg for
loddeomsetning med representanter fra både salgsutvalget
for konsumråstoff og salgsutvalget for mel, olje og fór.
Grunnet svært begrenset behov for å gripe inn i loddefisket
med eventuelle tiltak, ble det kun avviklet et møte i dette
utvalget vinteren 2003.
Minsteprisene på sild som ble videreførte fra 2002 stod frem
til og med 7. mai 2003. Med virkning fra 8. mai ble det gjort

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. Norges Sildesalgslag
fikk etter en tid på plass nye kredittvilkår som ble gjort
gjeldende fra 1. september. Avtalen med kredittforsikringss
elskapet innebar blant annet at Norges Sildesalgslag påtok
seg en egenrisiko på 15 % mot null tidligere. Utvalget stilte
seg positiv til at inntrukne midler i denne situasjonen kunne
vurderes nyttet til sikkerhetsstillelse for råstoffkjøp
De tradisjonelle prisdrøftingene for makrell i første del av
august resulterte ikke i omforente minstepriser. Laget måtte
med bakgrunn i denne situasjonen egenhendig fastsette nye
minstepriser. De nye prisene ble gjort gjeldende fra og med 6.
august 2003 og gjaldt for alle fartøy og redskapsgrupper.
Kjøperorganisasjonen og Norges Sildesalgslag kom imidlertid
til enighet om nye minstepriser for sild i et møte 25. august
2003. Det var videre enighet om at prisene skulle gjelde
frem til 15. april 2004.
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Arbeidet med en egen omsetningsordning for omsetning av
kontrakter for fremtidig levering har vi også i 2003 arbeidet
med uten at det har resultert i noe konkret.
Med bakgrunn i en vanskelig omsetningssituasjon høsten
2002 iverksatte laget tørn- og turkvoteregulering i
fisket etter nvg-sild for levering til konsum i Nord-Norge
ved oppstarten av 2003. Grunnet dårlig fiske ble disse
reguleringene opphevet henholdsvis 8. og 9. januar. Også
høsten 2003 ble det behov for å regulere nvg-sild fisket for
levering til konsum i Nord-Norge i perioder.
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Med henblikk på å bedre leveringsmulighetene for de mindre
kystfartøyene ble det høsten 2003 som en prøveordning
iverksatt en særskilt mottaks- og leveringsordning for nvgsild fangster fra mindre fartøyer, blant annet for å slippe
å måtte ta inn russiske kjøpefartøyer. I følge de norske
kjøperne er sild fra slike operasjoner negativt for markedet.
Innenfor ordningen ble det totalt levert 6.500 tonn sild
til totalt 6 kjøpere, hvorav ett kjøpefartøy. Ordningen var
i utgangspunktet ment å skulle kunne finansiere seg selv
ved et fiskartrekk, men grunnet en del føring over lengre
distanser kostet ordningen laget ca NOK 1,0 mill kroner.
Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne
midler fra 2002.
I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget vedtak om
retningslinjer for disponering av midler avsatt til føring av
låssatt sild til konsumformål i 2003.
Salgsutvalget har også stått for behandlingen av en rekke
enkeltsaker relatert til reklamasjoner og tvister mellom
fiskere og kjøpere gjennom året.
Salgsutvalget for konsumråstoff avviklet totalt 26 møter
i 2002 (32 møter i 2002), hvorav 18 telefonmøter og 8
ordinære møter. Totalt ble det behandlet 112 saker i løpet
av året (141 saker i 2002).

SALGSUTVALGET FOR MEL, OLJE OG FÔR
Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for 2003
ble sluttført i løpet av januar.
Kalkylen i prisavtalen var også i 2003 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 på verdensmarkedet i USD steg stort
sett utover året, men grunnet kursendringer ble imidlertid
ikke minsteprisene økt tilsvarende. Prisreguleringene ble
gjennomført 7. april, 5. mai og 28. juli.
Konkurransen om råstoffet til mel- og oljeanvendelse har
vært stor og marginene små. Mange av kjøperne har slitt
tungt økonomisk. Silfas konsernet var blant de som måtte
se seg om etter nye eierinteresser. Forhandlingene dro
i langdrag og prosessen tok lengre tid enn ønskelig. Nå
ser det ut som prosessen er så godt som avsluttet og alle
Silfas fabrikkene er solgt og vil bli drevet videre. I tillegg har
fabrikken i Båtsfjord, Miljøprosess, gått konkurs og Vadsø
Sildoljefabrikk ligger brakk og fremtiden for denne er for
øyeblikket usikker. Kjøpersiden har i denne forbindelse
uttrykt stor bekymring vedrørende salg av fangster fra
norske fiskefartøy til kjøpere i utlandet, og da spesielt i
Danmark. Kravet om 100 % likebehandling for leveranser
levert i Norge eller Danmark har også vært et meget aktuelt
tema.
Heller ikke under drøftingene om prisavtale for 2003 lykkes
fiskersidene å få kjøpersiden til å akseptere det skulle tillates
bud utenfor utbudsområde.

SALGSUTVALGET FOR HERMETIKKRÅSTOFF

Tabellene for tillegg og trekk for temperatur, salt og flyktig
nitrogen fra 01. juni 2002 ble videreført uten endringer.
Dette har også i 2003 vist seg å bedre og opprettholde
en god kvalitet. Også i 2003 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 har utøvd sitt arbeid innenfor den instruks
som er fastsatt av styret.

Salgsutvalget for mel, olje og fôr avviklet 12 møter i 2003,
hvorav 8 telefonmøter og 4 ordinære møter.

Som i 2002 kom Norges Sildesalgslag og Norway Foods
også i 2003 til enighet om kvantum og minstepriser for
brisling til hermetikkanvendelse. I 2003 ble minsteprisene
for alle anvendelser av kystbrisling videreført fra 2002.
Utvalget la ellers retningslinjer for gjennomføring av sesongen
ved fastsettelse av omsetningsbestemmelser og reguleringer
og disponering av støttemidler over Fiskeriavtalen.
Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet 11 møter i 2003,
hvorav 9 telefonmøter og 2 ordinære møter. Totalt ble det
behandlet 28 saker i løpet av året.
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OMSETNINGEN
Lagets samlede omsetning i 2003 ble på NOK 4,31 milliarder,
mot NOK 6,34 milliarder i 2002.
OMSATT
KVANTUM
OG
-VERDI
SILDESALGSLAG
I FEMÅRSPERIODEN 1999 – 2003:
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GJENNOM

NORGES

ÅR

1999

2000

2001

2002

2003

Kvantum (i 1000 tonn)

2 163

2 456

2 397

2 435

2 162

Verdi (NOK milliarder)

3,41

4,21

6,19

6,34

4,31

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

For norske fiskere resulterte loddefisket i Barentshavet i en
omsetning til konsum på NOK 115 mill i 2002 mot NOK 274
mill i 2002. Totalt ble det omsatt 80 500 t lodde til konsum i
2003 mot 128 800 t i 2002. Norsk kvote ble redusert fra 384
000 t i 2002 til 182 000 t i 2003
LODDE-BARENTSHAVET – OMSATT KVANTUM OG -VERDI
TIL KONSUM I 2002 OG 2003:
ÅR

OMSATT KVANTUM OG -VERDI TIL KONSUM
I FEMÅRSPERIODEN 1999 – 2003:
ÅR

1999

2000

2001

2002

2003

Kvantum (i 1000 tonn)

1 075

1 215

1 159

1 085

912

Verdi (NOK milliarder)

2,75

3,48

5,29

5,01

3,22

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til konsum
ned med NOK 1,24 milliarder, fra NOK 3,82 milliarder i 2002
til NOK 2,58 milliarder i 2003. En reduksjon tilsvarende 32,5
%. Omsatt kvantum gikk ned med 116 000 t, fra 891 000 t
til 775 000 t. Reduksjonen av omsetningsverdien skyldes først
og fremst lavere priser, men også reduksjoner i leveransene.
For NVG-sild gikk prisen for norske fartøyers leveranser ned
med vel 27 %, mens leveransene til konsum gikk ned med
51 000 t. Totalt resulterte dette i en verdireduksjon for NVGsild på NOK 639 mill, fra NOK 1 823 mill i 2002 til NOK 1
184 mill i 2003. Norsk disponibel NVG-sild kvote var i 2003
på 433.100 tonn mot 484 500 t i 2002.
For sild sør for 62°N (nordsjøsild) gikk omsetningsverdien
ned med NOK 14 mill, fra NOK 207 mill i 2002 til NOK
193 mill i 2003. Årsaken til nedgangen er reduserte priser.
På nordsjøsild gikk gjennomsnittsprisene ned med 30 %
fra 2002 til 2003. Grunnet økning av kvoten fra 85 470
tonn i 2002 til 125 060 tonn i 2003 ble verdien i stor grad
opprettholdt sammenlignet med 2003.
For makrell gikk omsetningsverdien ned med NOK 362
mill, fra NOK 1 402 mill i 2002 til NOK 1 040 mill i 2003.
Hovedårsaken til reduksjonen er prisnedgang med 16 %
samt redusert kvote. Norsk disponibel kvote gikk ned fra 182
637 t i 2002 til 159 556 t i 2003.

2003

Kvantum
(i tonn)

Verdi
(NOK 1000)

Kvantum
(i tonn)

Verdi
(NOK 1000)

Rognlodde

91 500

215 500

62 900

86 000

Lodderogn

-

-

100

100

36 000

57 400

14 800

26 300

Samfengt
lodde
Annet

KONSUMSEKTOREN
Verdien av lagets omsetning til konsum var i 2003 på NOK
3,22 milliarder, mot NOK 5,01 milliarder i 2002. Med andre
ord en reduksjon på NOK 1,79 milliarder. Omsatt kvantum
gikk ned med 173 000 t, fra 1 085 000 t i 2002 til 912 000
t i 2003.

2002

Sum

1 300

800

2 700

2 400

128 800

273 700

80 500

114 800

Gjennomsnittsprisen for lodde til konsum (ekskludert
sjølproduksjon) ble NOK 1,32 pr kg i 2003 mot NOK 1,93 pr
kg i 2002. Prisreduksjonen skyldes blant annet lite innslag av
stor lodde og modningsriktig lodde i fangstene.
Mens det i 2002 ble levert 35 100 t hestmakrell til konsum ble
kvantumet i 2003 15 900 t. Da også prisene på hestmakrell
gikk ned sammenlignet med 2002 ble omsetningsverdien av
hestmakrellfisket i 2003 totalt NOK 36 mill mot NOK 97 mill
i 2002. Gjennomsnittsprisen for hestmakrell var NOK 2,26 pr
kg i 2003 mot NOK 2,76 pr kg i 2002.
Verdien av kystbrisling gikk opp fra NOK 12 mill i 2002 til
NOK 15 mill i 2003. Hovedårsaken til oppgangen var økt
kvantum fra 2 600 t til 3 000 t.
For utenlandske fiskere gikk verdien av konsumlandingene
ned med NOK 533 mill fra NOK 1 196 mill i 2002 til NOK
663 mill i 2003. Leveransene gikk ned fra 195 000 t til
137 000 t. Hovedårsaken til nedgangen var den generelle
nedgangen i priser samt reduserte leveranser av makrell,
lodde-Barentshavet og nvg-sild.
Verdien av de utenlandske landingene utgjorde totalt 19,7
% av lagets omsetningsverdi til konsum i 2003, mot 23,9
% i 2002.
OMSATT KVANTUM OG -VERDI
AV UTENLANDSKE FARTØYERS LANDINGER AV MAKRELL
TIL KONSUM I FEMÅRSPERIODEN 1999 – 2003:
ÅR

1999

2000

2001

2002

2003

Kvantum (i 1000 tonn)

138

169

165

128

84

Verdi (NOK milliarder)

0,49

0,77

1,02

0,89

0,52

MEL- OG OLJESEKTOREN
Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2003 1.090 mill.
kr. mot 1.316 mill kr. i 2002. Med andre ord en reduksjon
på 226 mill kr., eller 17 %. Omsatt kvantum minket til
1.250.000 t. i 2003 fra1.349.000 t i 2002.
OMSATT TOTALKVANTUM, VERDI OG PRIS TIL MEL OG OLJE
I FEMÅRSPERIODEN 1997 – 2003:
ÅR

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Kvantum
(i 1000 tonn)

1.210 1.389 1.086 1.241 1.238 1.349 1.090

Verdi i mill. kr.

971 1 379

653

736

899 1 316 1.250

Gj. snitts pris

0,8

0,6

0,59

0,73

0,99

0,98

0,87
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Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere gikk
ned med 185 mil kr, fra 1.165 mill kr i 2002 til 980 mill kr i
2003. Kvantum for norske fiskere gikk opp med 30.000 t,
fra 1.200.000 t i 2002 til 1.230.000 tonn i 2003.
Norske fiskere leverte totalt 806.000 t til norske anlegg
og 313.000 t til utenlandske anlegg i 2002. I 2002 ble det
levert 990.000 t til norske anlegg og 210.000 t til utlandet.
Verdien av norske landinger i utlandet til mel/olje ble økte
fra 203 mill kr i 2002 til 275 mill. kr i 2003.
Sammenlignet med 2002 økte leveransene fra norske fiskere
til mel/olje i 2003 for følgende arter; kolmule fra 446.000
t til 697.271 t, nordsjøkolmule fra 110.000 t til 151.376
t, Nordsjøsild fra 18.000 t til 30.654 t og for NVG-sild fra
23.000 t til 23.646 t. Tilsvarende gikk leveransene ned for
tobis fra 176 000 t til 29.615 t, Barentshavlodde fra 276.000
t til 100.464 t, lodde I/JM fra 124.000 t til 68.575 t og for
øyepål fra 26.960 t til 12.400 t.
For utenlandske fiskere gikk verdien av mel/olje landinger i
Norge ned med 41 mill kr, fra 151 mill kr i 2002 til 110 mill
kr i 2003. Leveransene gikk ned med 11.000 t, fra 149.000
t i 2002 til 130.000 tonn i 2003. Verdien av de utenlandske
landingene utgjorde 10 % av lagets omsetningsverdi til mel/
olje i 2003, mot 11,4 % i 2002.
OMSATT KVANTUM OG VERDI TIL MEL OG OLJE FOR UTENLANDSKE
FARTØYER I FEMÅRSPERIODEN 1997 – 2003:
ÅR

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kvantum
(i 1000 tonn)

92

71

47

119

83

149

130

Verdi (NOK mill)

85

87

28

83

63

151

110

Av totalomsetningen til NSS i 2003 stod mel og olje sektoren
for 25 % av omsatt verdi (21 % i 2002) og 58 % av omsatt
kvantum (55,4 % i 2001).

Bildetekst kommer her. Dette er en dummytekst og
bildet er et dummybilde, satt her for å vise hvordan
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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.
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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 2002.
Fangsttall er oppgitt i tonn (t) og avrundet til nærmeste 100
t. Fangster mindre enn 50 t er angitt med 0. Ikke registrert
fangst er angitt ved tegnet -. Tall i parentes er tilsvarende
tall i 2002. Kvoter er oppgitt i tonn (t).

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 nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC). For 2003 ble det
oppnådd enighet om å begrense det totale fisket etter NVGsild til 710 000 t. Dette innebar en reduksjon sammenlignet
med 2002 på 140 000 tonn.
NORSKE KVOTER AV NVG-SILD I PERIODEN 1999 – 2003:
Norsk kvote

1999

2000

2001

2002

2003

741 000

712 500

484 500

484 500

433 100

REGULERING
NORSK KVOTE AV NVG-SILD FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I
2003:
Ringnot

Ringnot
Ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter. Faktoren ble først
satt til 2,71. Den 10. februar ble den økt til 4,1, 26. mars til
4,68 og 2. juli til 4,77. De relativt mange faktorendringene i
2003 var et resultat av en vanskelig forhandlingsprosess for
nvg-sild i 2003.
Trål
Trålerne ble regulert med differensierte maksimalkvoter.
Faktoren ble fra årets begynnelse fastsatt til 2,56. Den
28. januar ble den økt til 3,2, 26. mars til 3,35, 2. juli til
3,43 og sist den 26.11 økt til 3,55 i tilknytning til et
refordelingsfiske.
Kyst
Av gruppens kvote kunne det opprinnelig maksimalt fiskes
60 000 t i første halvår. Med virkning fra 21. mars ble
kvantumet økt til 72 770 t.

NVG-SILD

ÅR

Norske fiskere kunne fiske inntil 48 493 t i EU-sonen, 84
153 t i islandsk økonomisk sone (IØS) og 29 523 t i Færøysonen i 2003.

212 768 t

(244 990 t)

Trål

40 992 t

(47 850 t)

Kyst

179 340 t

(191 660 t)

Sum

433 100 t

(484 500 t)

I tillegg var det inntatt en bestemmelse om at adgangen til
å levere til mel/olje kunne stoppes av Fiskeridirektøren når
det gjenstod 100 000 t av gruppekvoten. Som i 2002 ble det
også i 2003 innført konsumpåbud, nærmere bestemt den 24.
oktober. Det gjenstod da om lag 65 000 t av gruppekvoten.
Fisket var regulert med differensierte maksimalkvoter
avhengig av fartøyets lengde.
Gruppens fiske ble stoppet 14. november. Fartøy som
fisket med landnot og låssettere var imidlertid unntatt fra
denne stoppen. Disse fartøyene fortsatte fisket frem til 17.
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 midten av mars, i hovedsak i
områdene mellom 62°N og Grip/Smøla.

EFFEKTIV OMSETNING:
Alltid tilgjengelig, korteste vei til salg
Norges Sildeslagslags primæroppgave er
førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Omsetningen skjer
elektroniske auksjoner, fire ganger i døgnet, året rundt.
Norges Sildesalgslag er verdens største og en meget
effektiv markedsplass for omsetning av pelagisk råstoff.

På auksjonene finnes det alltid kjøpere til fiskernes råstoff.
Auksjonene foregår elektronisk mens båtene er på havet,
og kontakt med kjøper formidles umiddelbart. Fordi
Sildelaget er størst på volum, kan vi tilby konkurransedyktige
betingelser for kjøper og selger. En sterk europeisk aktør som
Sildelaget styrker både fiskernes og kjøpernes posisjon i den
internasjonale næringen.

Også sommeren 2003 var det noen fartøyer som opererte
som kjøpefartøy i Norskehavet. Norske fartøy deltok
imidlertid ikke i noe sommerfiske i 2003.
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 begynnelsen av
desember.
Totalt ﬁsket ringnot

213 100 t.

Trål
Vinterfisket foregikk i all hovedsak i januar, mens høstfisket
foregikk i november. Fisket foregikk på de tradisjonelle
feltene.
Totalt ﬁsket trål

41 300 t.

Kyst
Vinterfisket kom i gang tidlig i januar og fortsatte med
varierende fangsting før fisket ebbet ut i begynnelsen av
februar. Fisket fortsatte på Møre frem mot midten av mars

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2003
utgjorde NOK 108 mill mot NOK 310 mill i 2002.

OMSETNING
I 2003 gikk 96 % av leveransene fra norske fiskere til
konsum mot også 96 % i 2002. Konsumandelen for den
enkelte fartøygruppe viste 100 % for ringnot (100 %), 95
% for trål (94 %) og 92 % for kyst (93 %.)
Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde NOK 3,14
pr kg andre halvår 2002 oppnådde de første halvår 2003
NOK 2,93 pr kg. Andre halvår 2003 ble gjennomsnittsprisen
NOK 2,72 pr kg. Gjennomsnittsprisen for konsumsild for
hele 2003 ble NOK 2,78 pr kg mot NOK 3,83 pr kg i 2002.
Dette tilsvarer en prisreduksjon på 27 %.
Stort innslag av stor sild, herunder sild på mer enn 400 g,
i fangstene om høsten, spesielt i første del av sesongen,
bidrog positivt til å sikre gode avsetningsmuligheter for
sildefangstene og videre til god etterspørsel i markedet.
Det ble ikke benyttet utenlandske fabrikkskip i Lødingen i
2003.

En del låssetting/direktehåving foregikk også i andre kvartal
utenfor Nordmøre.

Norske fartøyers landinger i utlandet gikk ned fra 19 800 t i
2002 til 13 800 t i 2003.

Høstfisket kom i gang i månedsskiftet september/oktober
og låssettingsfisket foregikk fra slutten av oktober og frem
til stoppen 17. november.

Til opplysning ble det fisket 2 000 tonn av kystfartøy
i tilknytning til såkalt ”skolefiske” og 2 000 t til
forskningsformål i 2003.

Låssettingsfisket, som i hovedsak foregår om høsten,
resulterte i totalt 26 600 t mot 22 000 t i 2002.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – NVG-SILD:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

Totalt ﬁsket kyst

181 100 t.

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer landet totalt 53 900 t NVG-sild i Norge
i 2003. Av dette kvantumet gikk 46 700 t til konsum og 7
200 t til mel/olje. I 2002 ble det levert 78 900 t til konsum.

499 900 t

(576 200 t)

NOK 1 314,7 mill

(NOK 2 162,0 mill)

For 2003 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 6 600 t avskjær til
mel/olje til en verdi av NOK 4,1 mill. Tilsvarende inkluderer
2002-tallene 7 300 t avskjær til mel/olje til en verdi av NOK
5,1 mill.

OMSATT KVANTUM NVG-SILD I 2003
FORDELT PÅ GRUPPER, ANVENDELSE OG PERIODE (I TONN):
1.1.-30.4

1.5.-31.12

Mel/olje Konsum Sjølprod
Kyst

HELE ÅRET

Sum

Mel/olje Konsum
13 200 108 000

Sjølprod

Sum

34 800

500

36 900

9 100

-

9 200

0

12 500

Trål

400

25 600

-

26 000

1 500

13 900

Ringnot

200

54 100

6 000

60 300

-

200

-

200

100

3 000

-

3 100

100

3 200

-

3 300

100

14 300

-

14 400

6 800

12 900

19 300

38 900

6 900

27 400

19 300

53 600

Diverse
Utenl. Fartøy
Totalt

2 300 138 100

6 500 147 000

21 800 296 800

142 800

Sum

0

200 146 400

14 800

Sjølprod

1 600

Kyst 70-90

1 100 124 100

Mel/olje Konsum

-

12 500

100

21 600

-

15 500

1 900

39 600

7 300 159 500

27 700 346 300

400 200 400

24 200 434 900

1 600 159 200
-

21 700

-

41 500

13 300 214 100

34 200 493 300
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Driftsmelding

NORDSJØSILD
Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak.
Forvaltningen av nordsjøsild foregår innenfor det bilaterale
fiskerisamarbeidet mellom Nord og EU. For 2003 ble det
oppnådd enighet om å begrense fisket i Nordsjøen til 400
000 t og i Skagerrak til 80 000 t. Dette innebar en økning
av kvoten med 135 000 t i Nordsjøen og en videreføring av
kvoten i Skagerrak sammenlignet med 2002.
NORSKE KVOTER AV NORDSJØSILD
I PERIODEN 1999 – 2003 (I TONN):
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ÅR
Norsk kvote

1999

2000

2001

2002

2003

87 870

85 470

85 470

85 470

125 060

Kyst
Gruppens fiske skulle stoppes når det gjenstod 1/3 av
gruppekvoten. Restkvantumet skulle forbeholdes et
låssettingsfiske. I tråd med nevnte stoppet Fiskeridirektoratet
fisket for direktehåverne 11. juni. Låssetterne fikk fortsette
å fiske.
Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til hvorvidt låssetterne
villle bidra til at gruppens kvote totalt sett ble oppfisket,
gjenåpnet Fiskeridirektoratet for direktehåverne med
virkning fra 3. november.
Kyst ble regulert med differensierte maksimalkvoter
avhengig av fartøyets lengde.

REGULERING
NORSK KVOTE AV NORDSJØSILD
FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2003:
Ringnot

99 923 t

(68 140 t)

SUK

6 378 t

(4 350 t)

Trål

8 754 t

(5 980 t)

Kyst

10 005 t

(7 000 t)

Sum

125 060 t

(85 470 t)

NORGES DISPONIBLE KVOTE AV NORDSJØSILD
I 2003 FORDELTE SEG SLIK PÅ FARTØYGRUPPER OG OMRÅDER:
NORDSJØEN

SKAGERRAK

SUM

92 713

7 210

99 923

SUK

5 918

460

6 378

Trål

8 754

-

8 754

Ringnot

regulert med differensierte maksimalkvoter med grunnlag
i det enkelte fartøys basiskvote. Kvotefaktoren ble satt til
0,45. Fisket ble stoppet 11. desember.

Kyst

7 005

3 000

10 005

Total

114 390

10 670

125 060

Ringnot
Ringnot var regulert med fartøykvoter. For Nordsjøen ble
det fastsatt en faktor på 2,20 og for Skagerrak en faktor
på 0,20. Faktoren for Nordsjøen ble korrigert til 2,05 den
17. januar.
Fisket i Skagerrak ble stoppet 20. oktober.
SUK
SUK var regulert med fartøykvoter. For Nordsjøen gjaldt det
en faktor på 1,75 og for Skagerrak en faktor på 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 2002 representerte Fiskeridirektoratets prognostiserte
bifangster for 2003 grunnlag for å åpne for et direkte fiske
til konsum. Det ble sådan åpnet for et slikt fiske innenfor et
kvantum på 5 000 tonn den 10. september i 2003. Fisket ble

FISKET
Ringnot
Utenom enkelte fangster i januar kom ringnot også i 2003
i gang med hovedsesongen i midten av mai i tilknytning til
matjessild oppstarten. Hovedfiskeriet pågikk fra midten av
mai og frem til og med første halvdel av september. Senere
ble det mer spredte fangster.
Totalt fisket ringnot 99 500 t, hvorav 76 000 t ble levert til
konsum.
SUK
Fartøyene deltok i fisket i hovedsesongen. Totalt fisket SUK
6 200 t, hvorav 5 400 t ble levert til konsum.
Trål
De første innmeldinger kom 20. september. Fisket pågikk
med noe variable ukefangster frem til fisket ble stoppet
11. desember. Bifangster av makrell i sildefangstene var et
problem.
Totalt fisket trål i det direkte fisket til konsum 6 200 t sild.
Kyst
Totalt ble det omsatt 8 700 t av fartøy i kystgruppen i 2003.
Av dette gikk 8 100 t til konsum og 600 t til oppmaling.
I følge Skagerakfisk S/L omsatte de 600 t sild fra fartøy i
kystfartøygruppen i 2003.

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer landet totalt 3 200 t nordsjøsild i
Norge i 2003. Det er en økning på 1 100 t sammenlignet
med 2002. Av kvantumet på 3 200 t gikk 2 300 t til konsum
og 900 t til mel-/olje. 1 900 t gikk til konsum i 2002.
Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2003
utgjorde NOK 4 mill, mot NOK 6 mill i 2002.

OMSETNING
Totalt er det registrert sluttseddelført 14 500 t sild fra
norske fartøyer til matjes i 2003 mot 14 600 t i 2002. Ved
matjesauksjonen i Egersund, som ble videreført i 2003, ble
det totalt solgt 10.800 t i 2003 mot 6.300 t i 2002. I tillegg
er det levert sild til matjes som ikke er nærmere spesifisert
på sluttseddelen, både i Norge og i Danmark.
I 2003 ble lagets matjesauksjon operert fra et eget betjent
kontor i Egersund som en prøveordning. Jevnt over er det
positive tilbakemeldinger på dette initiativet. Det er ikke tatt
stilling til hvorvidt ordningen skal videreføres i 2004.
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Som i 2002 fikk laget også i 2003 innvilget en generell
dispensasjon fra oppmalingsforbudet for et avgrenset
kvantum for kystfartøygruppen.
I motsetning til i 2002 fungerte omsetningen av nordsjøsild
bedre i 2003. Gjennomsnittsprisen for konsumsild i 2003
ble NOK 2,11 pr kg mot NOK 3,22 pr kg i 2002. Dette
tilsvarer en prisreduksjon på 34 %.
Norske fartøy leverte 28 700 t nordsjøsild til mel og olje i
2003 mot 16 400 t i 2002.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – NORDSJØSILD:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

124 300 t

(84 900 t)

NOK 234,1 mill

(NOK 239,0 mill)

For 2003 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 1 900 t avskjær
til mel/olje til en verdi av NOK 1,3 mill. Tilsvarende inkluderer
tallene for 2002 er 1 100 t avskjær til mel/olje til en verdi av
NOK 0,7 mill.
OMSATT KVANTUM NORDSJØSILD I 2003
FORDELT PÅ ANVENDELSE OG LEVERINGSSTED (I TONN):
Norske fartøy

Mel/olje

levert i Norge

24 000

41 800

levert i utlandet
Totalt norske fartøy

Konsum Sjølprod.

Totalt

1 400

67 200

-

52 000

4 700

47 300

28 700

89 100

900

2 300

-

1 400 119 200

Utenlandske fartøy
levert i Norge
levert i utlandet
Totalt utenlandske fartøy
Totalt

3 200

-

-

-

-

900

2 300

-

3 200

29 600

91 400

1 400 122 400

Bildetekst kommer her. Dette er en dummytekst og
bildet er et dummybilde, satt her for å vise hvordan
det kan ta seg ut med tekst og bilde.

Driftsmelding

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 2003 var
Norge, EU og Færøyene (kyststatene) enige om å begrense
fisket etter makrell til 500 000 t mot 586 500 t i 2002. I
tillegg fastsatte EU en kvote for den sydlige makrellen på
35 038 t, mens kvoten i internasjonalt farvann ble satt til
56 610 t i 2003.
NORSKE KVOTER AV MAKRELL I PERIODEN 1999 – 2003 (I TONN):
ÅR
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Norsk kvote

1999

2000

2001

2002

2003

157 160 172 060 176 370 182 637 159 556

REGULERING
NORSK KVOTE AV MAKRELL FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I
2003:
Ringnot

114 688 t

(131 279 t)

SUK

10 244 t

(11 726 t)

Trål

5 106 t

(5 844 t)

Kyst

29 518 t

(33 788 t)

Sum

159 556 t

(182 637 t)

Ringnot
I 2003 var det i perioden 1. januar til og med 17. 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 t pr fartøy.
For året samlet sett var ringnot regulert med én fartøykvote.
Faktoren ble satt til 2,53 i forkant av høstsesongen. Faktoren
ble ikke endret.
SUK
SUK-fartøy kunne fiske inntil 400 t pr fartøy i perioden 1.
januar – 17. august.
Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med én
fartøykvote samlet for året. Faktoren ble satt til 2,43 og ble
ikke endret.
Trål
Trålfisket ble åpnet 18. august. Trålerne var regulert med
differensierte maksimalkvoter med grunnlag i det enkelte
fartøys basiskvote. Faktoren var 0,42.
Kyst
Kystfartøygruppens kvote ble delt i to hovedgrupper i 2003;
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 2003:
Gruppe
Notfartøy på 13 m og over
Notfartøy under 13 m
Garn-/Krokfartøy
Fartøy med begrenset adgang
Totalt

Kvote 2003
14 524
4 338
10 156
500
29 518

Som ringnotfartøy kunne også kystfartøy fiske makrell
i perioden 1. januar og frem til og med 17. august.
Periodekvoten ble satt til 30 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.
I løpet av året ble det gjenomført flere refordelinger blant
annet med bakgrunn i dårlig makrelltilgjengelighet i de mer
kystnære områdene.
Fartøy med begrenset adgang kunne fiske og levere inntil
5 tonn pr fartøy.
Med unntak for notfartøy på 13 m og over, som først ble
stoppet 3. oktober dernest fikk gjenåpnet fisket 25. oktober
og på nytt stoppet 30. oktober, ble ikke kystgruppens fiske
av makrell stoppet i 2003.

FISKET
Ringnot
Fisket startet i slutten av august. Hovedfisket pågikk
i september og oktober og fisket var preget av god
tilgjengelighet og gode fangstforhold. Totalt fisket ringnot
114 300 t.
SUK
SUK-gruppen fisket totalt 10 200 t i 2003.
Trål
Mindre bifangster av sild i makrellfangstene var et problem.
Totalt fisket trål 5 200 t.
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. Fisket
i 2003 ble noe spesielt blant annet grunnet at makrellen
stod mer til havs og av nevnte grunner ble det vanskelig for
den mindre flåten å fiske, blant annet fikk de tradisjonelle
låssetterne det vanskelig.
Ved inngangen til 2004 stod det 20 t makrell låssatt for
langtidslagring.

FOR 2003 HAR LAGET REGISTRERT FØLGENDE FANGSTFORDELING
PR REDSKAPSGRUPPE FOR KYST SAMMENLIGNET MED 2002:
REDSKAP / ÅR
Dorg/harp
Garn

2002

2003

12 000

9 600

100

200

4 900

2 800

Not-direkte håvet

16 100

16 900

Sum

33 100

29 500

Låssatt kystnot

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK 4,45
pr kg mot NOK 5,48 pr kg i 2002. For garnfisket makrell
ble gjennomsnittsprisen NOK 10,19 pr kg i 2002 mot NOK
19,09 pr kg i 2002.
Omsetningen av låsfanget makrell fungerte godt i 2003.
Imidlertid representerte liten tilgang på låsfisk et problem
for kjøperne. Gjennomsnittsprisen for låssatt makrell ble
NOK 6,31 pr kg mot NOK 5,04 pr kg i 2002.
Til opplysning ble det fisket 1 400 t av kystfartøy i tilknytning
til såkalt ”skolefiske” og 1 500 t til forskningsformål i 2003.
I 2002 var tilsvarende tall 1 100 t og 1 100 t.

UTENLANDSKE FARTØY
Totalt landet utenlandske fartøyer 83 700 t makrell i
2003 mot 128 100 t i 2002. Leveransene gikk til konsum.
Gjennomsnittsprisen var NOK 6,28 pr kg mot NOK 6,95 pr
kg i 2002.
Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2003
utgjorde NOK 524 mill mot NOK 889 mill i 2002.
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OMSATT KVANTUM OG -VERDI AV MAKRELL I 2003
FORDELT PÅ GRUPPER OG ANVENDELSE:
Mel/olje
(i tonn)

Konsum
(i tonn)

1 100

161 500

100

83 300

1 200

244 800

Norske fartøy
Utenlandske
fartøy

OMSETNING

Sum

Omsetningen av havfanget makrell fungerte godt i 2003. De
fleste kjøperne praktiserte salgsstopp av makrell de første
helgene frem til og med helgen 20.09/21.09. Helgestoppen
gjaldt lørdager og på søndager før middagsauksjonen.
Med unntak av 1 200 t gikk makrelleveransene til konsum i
2003. Nedenfor er vist gjennomsnittlig førstehåndspriser for
makrell til konsum i 2002 og 2003 (NOK pr kg):
FARTØYGRUPPE

2002

2003

Kyst

6,43

5,25

Kyst 70 – 90

7,49

6,04

Ringnot

8,06

6,81

Trål

5,78

5,16

Norske fartøyer

7,64

6,44

Utenlandske fartøyer

6,95

6,28

Sjølprod.
(i tonn)

Totalt
(i tonn)

Verdi
(NOKmill)

0 162 600

1 042

200

83 700

524

200 246 200

1 565

OMSETNINGSTALL 2003 – MAKRELL:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

246 200 t

(311 800 t)

NOK 1 565,3 mill (NOK 2 291,7 mill)

LØNNSOM TEKNOLOGI:
Tjenester som du tjener på
Norges Sildesalgslag har brukt sin kompetanse til å
skreddersydd teknologi som er effektiv og lønnsom for
fiskerne. Det elektroniske auksjonssystemet har revolusjonert
omsetningen. Noen få tastetrykk på datamaskinen er alt som
skal til for å få omsatt fangsten, mens båten ennå er i sjøen.

Vi har også utviklet et elektronisk avregningssystem som
gir fiskerne muligheten til å få full oversikt over oppgjørene
når de plottes inn i Sildelagets datasystem. Via intranett og
internettløsningene får fiskerne tilgang til skreddersydd
og nyttig informasjon. Sildelagets medarbeidere er
kunnskapsrike og har lang erfaring fra næringen. De jobber
kontinuerlig for å gjøre hverdagen enda enklere for fiskerne.

Driftsmelding

HESTMAKRELL

LODDE-BARENTSHAVET

REGULERING
Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk sone i
2003. I EU-sonen av Nordsjøen hadde norske fartøy adgang
til å fiske inntil 1 600 t hestmakrell. I tillegg hadde Norge
adgang til å fiske 230 t hestmakrell i Færøy-sonen.
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REGULERING

FISKET
Årets fiske startet i andre halvdel av oktober og foregikk i
all hovedsak i perioden frem mot månedsskiftet oktober/
november. Innblanding av makrell i fangstene resulterte i at
Fiskeridirektoratet nattestengte fisket i et nærmere bestemt
område fra 27. oktober og frem til 4. november. Totalt
ble det fisket 20 200 t i 2003 mot 36 200 t i 2002. Av
kvantumet på 20 200 t gikk 15 900 t til konsum og 4 300
t til mel/olje.
Kvantumet var fordelt med 17 100 t på ringnot, 3 100 t på
trål og 100 t på kyst.

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer landet totalt 100 tonn hestmakrell i
Norge i 2003 mot 1 600 t i 2002.

OMSETNING
Omsetningen fungerte godt. Bifangster av makrell i
hestmakrellfangster var et problem. Fordelingen på
anvendelse viser 78,4 % til konsum og 21,6 % til mel/
olje. I 2002 ble 96,7 % av fangstene levert til konsum. I
gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 2,26 pr kg til konsum
mot NOK 2,79 pr kg i 2002.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – HESTMAKRELL:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

Rammeverket for forvaltningen av lodde i Barentshavet blir
behandlet i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
For 2003 var Norge og Russland enige om en kvote på 310
000 t, hvorav Norge før overføringer disponerte 186 000 t
(60 %) og Russland 124 000 t (40 %). For 2002 var Norge
og Russland enige om en kvote på 650 000 tonn.

20 300 t

(37 700 t)

NOK 41,1 mill (NOK 103,2 mill)

NORSK KVOTE AV LODDE-BARENTSHAVET
FORDELT PÅ FARTØYGRUPPER I 2003:
Ringnot
Trål

140 140 t

(303 000 t)

20 020 t

(42 240 t)

Kyst

21 840 t

(46 080 t)

Sum

182 000 t

(384 000 t)

Norsk disponibel kvote på 186 000 t for 2003 var resultatet
av at Færøyene fikk overført 4 000 t fra Norge.
Ordinær åpning ble satt til 15. januar innenfor et område
sør for 74° N. Fisket kunne foregå frem til og med 30. april.
Siste utseilingsdato ble satt til 10. mars klokken 2400.
Ringnot
Fartøyene var regulert med fartøykvoter med bakgrunn i
fartøyenes basiskvoter.
Faktoren ble først fastsatt til 3,2.
I 2003 var det i perioden 1. januar til og med 17. 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 t pr fartøy.
For året samlet sett var ringnot regulert med én fartøykvote.
Faktoren ble satt til 2,53 i forkant av høstsesongen. Faktoren
ble ikke endret.
Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med én
fartøykvote samlet for året. Faktoren ble satt til 2,43 og ble
ikke endret.
Trål
Trålerne var regulert med differensierte maksimalkvoter
med grunnlag i det enkelte fartøys basiskvote. Faktoren ble
først fastsatt til 2,3. Den 10. mars ble den økt til 3,0.
Kyst
Trålerne var regulert med differensierte maksimalkvoter
med grunnlag i det enkelte fartøys basiskvote. Fartøy under
27,5 m hadde basiskvote på 1 og fartøy på 27,5 m og større
basiskvote på 1,25. Maksimalkvotene ble først satt til 250 t
for de minste fartøyene og til 313 t for de største fartøyene.
Den 13. mars ble disse økt til henholdsvis 400 t og 500 t.

Det ble innført konsumpåbud i kystfartøygruppen torsdag
27. mars blant annet for å sikre seg mot at gruppens kvote
ble fisket til mel/olje. Kystgruppen ble stoppet lørdag 29.
mars.

FISKET
Ringnot
De første innmeldingene kom åpningsdøgnet 15. januar.
Fisket fortsatte med varierende intensitet. Bortsett fra enkelte
utenlandske landinger fisket ringnot alene frem til slutten av
februar, da trål og kyst startet sitt fiske. Hovedtyngden av
fisket foregikk i mars. De siste fangster ble innmeldt 14.
april. Totalt fisket gruppen 134 900 t i 2003.
Trål
De første trålfangster ble innmeldt i slutten av februar.
Hovedfisket var i mars. Siste fangst ble innmeldt 12. april.
Totalt fisket gruppen 18 900 t i 2003.

Kyst
Hovedfisket foregikk i mars. Det ble imidlertid også fisket i
slutten av februar og i begynnelsen av april. De siste fangster
ble innmeldt 29. mars i tilknytning til stoppen. Totalt fisket
gruppen 24 600 t i 2003.

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer leverte totalt 16 500 t til Norge i 2003
mot 82 400 t i 2002. Av kvantumet på 15 800 t gikk 12 %
til konsum og 88 % til mel-/olje.
Førstehåndssverdien av utenlandske fartøyers landinger i
Norge i 2003 utgjorde NOK 15,5 mill mot NOK 85,6 mill
i 2002

OMSETNING
I første del av sesongen gikk leveransene til mel/olje og til
rundfrysing. Kvaliteten på lodden til konsum varierte noe,
og det var også en del innslag av åte i disse fangstene.
GRUPPE/ANVENDELSE
Ringnot

KONSUM

MEL/OLJE

60 400

75 300

TOTALT

- herav, sjølprod.

6 300

-

Trål

9 900

9 000

Kyst

10 200

14 400

24 600

Sum

80 500

98 700

179 300

18 900

Årets konsumsesong ble en skikkelig nedtur sammenlignet
med de foregående årene. Dårlig vær, liten tilgang
på råstoff, lite innslag av stor lodde, liten tilgang på
rognmodningsriktig lodde, stort innslag av han-lodde i
fangstene og tilnærmelsesvis fravær av et østlig loddeinnsig
bidrog til dette. Som et resultat av nevnte ble produksjonen
av tradisjonell Japanlodde vesentlig redusert. I stedet ble det
blant annet produsert en del fakslodde.
I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 1,24 pr kg for
rognlodde i 2003 mot NOK 2,11 pr kg i 2002 og NOK
3,50 pr kg i 2001. For samfengt lodde ble det oppnådd
NOK 1,69 pr kg mot NOK 1,55 pr kg i 2002. Til mel/olje ble
gjennomsnittsprisen NOK 1,02 pr kg mot NOK 0,98 pr kg
i 2002.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – LODDE-BARENTSHAVET:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

197 700 t

(487 200 t)

NOK 232,2 mill (NOK 629,3 mill)

En gjør oppmerksom på at ovennevnte tall inkluderer 2 700
t faks fra sjølprodusenter som er registrert dobbelt.

PÅLITELIG AKTØR:
Finnes det råstoff, finner du det hos oss
Norges Sildesalgslag er verdens største markedsplass for
førstehåndsomsetning av pelagisk råstoff. For kjøperne betyr
dette trygg og stabil tilgang til råstoff. Sildelaget betjener
nærmere hundre kjøpere i inn- og utland. Ca. 75 kjøpere tar
råstoff til konsum, mens ca. 25 fabrikker tar råstoff til mel/
olje. Norge har ca. 65 kjøpere, 10 er for mel/olje. Så

sant det er råstoff å oppdrive, finner kjøperne råstoffet på
auksjonene hos Sildelaget. Auksjonene er tilrettelagt for at
kjøper skal få effektiv og kvalitetssikret tilgang til ønsket
råstoff. Auksjonene foregår elektronisk, fire ganger i døgnet,
året rundt. Dette sikrer hurtig omsetning med kortest mulig
vei fra fiskefelt til mottak.
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Driftsmelding

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.
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REGULERING
For sesongen 2002/2003 hadde Norge opprinnelig til
disposisjon 119 556 t. Kvoten var satt sammen av 83 200
t (8 % av foreløpig TAC på 1 040 000 t), 6 700 t overført
fra EU og 13 982 t fra Island (Smutthull-avtalen) og 15 674
t i kompensasjon i henhold til Trepartsavtalen. I IØS hadde
Norge til disposisjon 48 588 t. Endelig TAC for sesongen
2002/2003 ble satt til 990 000 t i slutten av mars etter at
TAC i januar hadde blitt satt til 910 000 t. Norsk totalkvote
for sesongen 2002/2003 ble da 115 556 t.
For sesongen 2003/2004 hadde Norge til disposisjon 83 282
t. Kvoten var satt sammen av 83 200 t (8 % av foreløpig
TAC på 782 500 t), 6 700 t overført fra EU og 13 982 t fra
Island (Smutthull-avtalen). Av Norges kvote kunne 69 300 t
fiskes i Grønlands sone og 35 892 i IØS.
Som følge av en uklar forhandlingssituasjon for lodde i
forkant av 2003/2004 sesongen ble ikke fisket åpnet som
de foregående årene 20. juni. Samtaler mellom partene
resulterte imidlertid i at det kom på plass en løsning som
gjorde et loddefiske mulig. Fisket ble åpnet 8. juli.
Tradisjonelt har utelukkende ringnotfartøy hatt adgang til å
delta i fisket. For sesongen 2003/2004 ble dette videreført.
Ringnot var regulert med fartøykvoter, én for fisket totalt og
én for fisket i IØS. Førstnevnte kvote ble gitt ved en faktor

på 2,3, mens kvoten i IØS ble gitt ved en faktor på 0,85.
Fisket ble stoppet i Grønlands sone 14. juli da kvoten var
beregnet oppfisket.

FISKET
Vinterloddefisket
Det var ikke adgang til å fiske lodde vinteren 2003 da kvoten
ble oppfisket sommeren 2002.
Sommerloddefisket
Første fangst ble innmeldt 9. juli, mens fisket ble avsluttet
med de siste innmeldinger 18. juli fra IØS. Kun marginale
fangster ble tatt i IØS. Dersom fisket hadde kommet i gang
tidligere ville etter all sannsynlighet den norske kvoten blitt
oppfisket sommeren 2003, ettersom det foregikk loddefiske
i IØS før fisket ble åpnet for norske fartøyer den 8. juli.
Totalt ble det i perioden fisket 69 200 t av en kvote på 83
282 t. Med andre ord står det igjen en restkvote på 14 100
t som kan fiskes vinteren 2004. Fangstfordelingen på soner
viser 68 300 t i Grønlands sone og 900 t i IØS.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøy leverte 5 000 t lodde i Norge i 2003,
mot ingen leveranser i 2002.

OMSETNING

Totalt ble det omsatt 69 200 t lodde av norske fartøy i
2003. Leveransene fordelte seg med 23 500 t til norske
mel- og oljefabrikker og 45 100 t til utenlandske mel- og
oljefabrikker. I tillegg er det registrert 600 t sjølproduksjon.
Omsetningen fungerte godt.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – LODDE–JAN MAYEN:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

74 200 t

(124 600 t)

NOK 56,0 mill (NOK 105,4 mill)

FELLES STYRKE:
Uten fiskeren – ingen makrellsushi i Tokyo
Norges Sildesalgslag er førstehåndsomsetter for 5.000-6.000
pelagiske fiskere fordelt på ca. 90 ringnotfartøyer, 40 trålere,
800 kystfartøyer og et hundretalls utenlandske fartøyer.
Fartøyene fangster rene og bærekraftige ressurser som blir
eksportert og brukt som mat verden over. Pelagisk fisk er
ingrediens i delikatesser anerkjent for renhet og

kvalitet: Uten fiskeren blir det ingen makrellsushi på
Tokyos restauranter. Fiskerne representerer en norsk
førstehåndsomsetning på ca. 3,22 milliarder kroner årlig
(2003). Nærmere hundre kjøpere i inn- og utland bidrar til
at Sildelaget får omsatt fiskernes fangster. Pelagisk sektor
bidrar til norske eksportverdier på ca. 4,6 milliarder kroner
årlig (2003).

KOLMULE
Foreløpig eksisterer det ingen felles forvaltning for kolmule i
nordøst-Atlanteren. I mangel av en internasjonal forvaltning
blir fisket i hovedsak begrenset av nasjoners egne
beslutninger om kvoter og kvoteoverføringer mellom land.

REGULERING
Norsk kvote i EU-sonen i 2003 var 120 000 t. Tilsvarende
kvote i Færøy-sonen var 36 200 t. Som i 2002 fastsatte
norske myndigheter også i 2003 en kvote for norsk fiske
i andre områder. I 2003 ble det i utgangspunktet fastsatt
en kvote for internasjonalt farvann, NØS sør for 65°N
og fiskerisonen ved Jan Mayen på 250 000 t. Norske
myndigheter lot imidlertid norske fartøyer få fiske ut over
denne begrensningen i 2003.
Ordningen med at fisket ble regulert med maksimalkvoter
i EU- og Færøy-sonen ble videreført i 2003. Tilsvarende
regulering ble også fastsatt for internasjonalt farvann/NØS.

Kolmulefisket i Færøy-sonen foregikk med relativ stor
intensitet fra oppstart og frem til fisket ble stoppet den 2.
mai.
Fisket i internasjonalt farvann og i NØS nord for 62°N var
preget av god tilgjengelighet og det var svært godt fiske da
myndighetene stoppet fisket 30. juni.
Totalt ble det fisket 697 500 t kolmule av norske fartøyer i
2003. Av dette kvantumet ble det landet 480 200 t i Norge
og 217 300 t i utlandet. Landingene i utlandet var 74 300
t i 2002.
OMRÅDEFORDELING AV NORSKE FARTØYERS
KOLMULEFANGSTER I 2002 OG 2003 (I TONN):
OMRÅDE
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2002

2003

Internasjonalt farvann

225 200

465 200

EU-sonen

121 100

122 000

Færøy-sonen

36 100

37 700

Nord for 62° N i NØS

28 900

72 500

411 300

697 500

Totalt

UTENLANDSKE FARTØY

Maksimalkvotene var like for de deltagende fartøyer i hvert
av kvoteområdene. Maksimalkvoten ble ved årstart satt til
2 700 t i EU-sonen (3,5 % overregulering), 900 t i Færøysonen (4,4 % overregulering) og 6 500 t i internasjonalt
farvann (19,6 % overregulering. Mens maksimalkvoten for
fiske i internasjonalt farvann og i NØS ble opphevet forble
maksimalkvotene i EU-sonen og i Færøy-sonen uendret.

Utenlandske fartøyer leverte 102 500 t kolmule i Norge i
2003 mot 30 900 t i 2002. Med andre ord en betydelig
økning sammenlignet med 2002. Det gode fisket i
Norskehavet sommeren 2003 forklarer blant annet denne
kraftige økningen

Norsk fiske etter kolmule i EU-sonen ble stoppet 30. april
da kvoten var beregnet oppfisket. Tilsvarende ble fisket i
Færøy-sonen stoppet 2. mai. Fisket i internasjonalt farvann
og i NØS nord for 62° N ble stoppet 30. juni.

OMSETNING

FISKET
Den første fangsten ble innmeldt til laget fra EU-sonen 1.
februar. Den 14. 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.

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2003
utgjorde NOK 83,9 mill mot NOK 31,4 mill i 2002.

Grunnet en betydelig kvantumsoppgang økte omsatt
verdi med knapt NOK 205 mill. Dette til tross for at
gjennomsnittsprisen gikk ned fra NOK 1,02 pr kg i 2002 til
NOK 0,86 pr kg i 2003. Omsetningen fungerte for øvrig godt
gjennom hele sesongen. Som i 2002 gikk hele kvantumet til
oppmaling i 2003.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – KOLMULE:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

800 000 t

(477 900 t)

NOK 690,6 mill (NOK 486,1 mill)

Driftsmelding
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KOLMULE-NORDSJØEN

TOBIS

REGULERING

REGULERING

Det ble fastsatt en kvote for kolmule-Nordsjøen i Norges
økonomiske sone sør for 62°N på 80 000 t for 2003 mot 79
396 t i 2002. Kvoten gjaldt kolmule ekskludert bifangster
fisket av norske fartøy med industritråltillatelse. Som i 2003
hadde ikke norske industritrålere adgang til å fiske kolmule
i EU-sonen.

Norge hadde opprinnelig en samlet kvote på 40 000
t av artene øyepål og tobis i EU-sonen i 2003. Gjennom
kvotebytte av hyse og rødspette til EU ble kvoten i mars
2003 utvidet til 75 000 t. Fisket etter tobis og øyepål var
ikke kvoteregulert i NØS i 2003.

FISKET

FISKET

DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I KOLMULEFISKET
I 2002 OG 2003 (I TONN):

Fisket foregikk i både NØS og i EU-sonen. Totalt ble det
fisket 24 800 t i NØS mot 118 900 t i 2002. I EU-sonen ble
det i 2003 fisket 5 100 t av kvoten på 75 000 t. I 2002 ble
tobis-kvoten på 55 000 t i EU-sonen oppfisket.

PERIODE

2002

2003

1. kvartal

6 900

11 600

2. kvartal

21 000

44 000

3. kvartal

47 900

57 900

4. kvartal
Totalt

DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I FISKET
I 2002 OG 2003 (I TONN):

33 800

37 900

PERIODE

109 600

151 400

1. kvartal

700

200

2. kvartal

174 500

20 200

3. kvartal

700

9 200

4. kvartal

-

-

176 900

29 600

Sammenlignet med 2002 resulterte fisket i 2003 i en
kvantumsøkning på 41 800 t.

Totalt

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer leverte 2 000 t nordsjøkolmule i Norge
i 2003 til en verdi av NOK 1,9 mill. I 2002 var tilsvarende tall
7 900 t til en verdi av NOK 7,8 mill.

OMSETNING
Omsetningen av industritrålfisket råstoff fungerte godt
gjennom hele sesongen. I gjennomsnitt ble det oppnådd
NOK 0,81 pr kg for nordsjøkolmule i 2003 mot NOK 0,95
pr kg i 2002.

2002

2003

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer leverte 500 t tobis i Norge i 2003 mot
10 900 t i 2002. Verdien av utenlandske fartøyers landinger
i Norge i 2003 utgjorde NOK 0,4 mill mot NOK 10,9 mill i
2002.

OMSETNING

Norske fartøyer leverte 123 100 t i Norge og 28 200 t i
Danmark.

Omsetningen fungerte godt gjennom hele sesongen.
Det meste ble levert til norske anlegg. 2 800 t ble levert i
Danmark. I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 0,80 pr kg
for tobis i 2003 mot NOK 0,93 pr kg i 2002.

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – KOLMULE-NORDSJØEN:

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – TOBIS:

Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

153 400 t

(117 500 t)

NOK 124,4 mill (NOK 111,5 mill)

Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

30 100 t

(187 400 t)

NOK 24,2 mill

(NOK 174,8 mill)

ØYEPÅL

HAVBRISLING
REGULERING

REGULERING
Se under regulering Tobis.

FISKET
Fisket foregikk utelukkende i NØS i 2003. Sammenlignet
med 2002 ble fisket mer enn halvert.
DEN KVARTALSVISE UTVIKLINGEN I FISKET
I 2002 OG 2003 (I TONN):
PERIODE

2002

2003

1. kvartal

3 500

3 000

2. kvartal

5 900

2 800

3. kvartal

14 600

6 000

4. kvartal

2 600

600

26 600

12 400

Totalt

I følge kvoteavtalen mellom Norge og EU hadde Norge til
disposisjon 15 000 t i EU-sonen i 2003. Som i 2002 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 2003 ble kvoten i EU-sonen ikke fisket 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 2002.
Maksimalkvoten ble satt til 600 t.
Tradisjonelt har ringnotfartøy deltatt i fisket, men det er
også adgang for andre fartøygrupper.

FISKET
Norske fartøy fant ikke havbrisling i 2003. Dette var også
tilnærmelsesvis situasjonen i 2002 da kvoten på 35 000 t
stod ufisket. I lys av dette konstaterer vi at Norge har måttet
betale dyrt for havbrisling de to siste årene.

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer leverte ikke øyepål til norske anlegg i
2003. I 2002 ble det levert 400 t øyepål til Norge.

UTENLANDSKE FARTØY
OMSETNING

Utenlandske fartøy landet ikke havbrisling i Norge i 2003.

Av kvantumet i 2003 på 12 400 t ble det levert 4 000 t til
norske anlegg og 8 400 t til utlandet. I gjennomsnitt ble det
oppnådd NOK 0,79 pr kg for øyepål i 2003 mot NOK 0,87
pr kg i 2002.

OMSETNING

Den norske industritrålflåten fisket samlet sett 193 400 t
kolmule, tobis og øyepål i 2003 mot 312 100 t i 2002, altså
en kvantumsreduksjon på 118 700 t.
ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – ØYEPÅL:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

12 400 t

(27 000 t)

NOK 9,9 mill

(NOK 23,5 mill)

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – HAVBRISLING:
Totalt omsatt kvantum:

t (13 t)

Total omsatt verdi: NOK

(NOK 10 000)
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Driftsmelding
KYSTBRISLING

var jevnt over god i 2003. Det ble en økning i kvantumet til
hermetikk fra 1 800 t i 2002 til 2 200 t i 2003.

REGULERING

Det var gode omsetningsmuligheter for den store brislingen
høsten 2003. Størrelsen på fisken varierte fra 40 – 50 stk pr
kg og i gjennomsnitt lå den på ca 45 stk pr kg. Brislingen
ble brukt til rundfrysing og til ansjos. Den var av relativt god
kvalitet.

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i Skagerrak ikke
kvoteregulert. For 2003 ble det fastsatt en norsk kvote på
3 750 t for Skagerrak. Kvoten var identisk til kvoten for
2002.

Anvendelse / År

FISKET
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FORDELINGEN AV KYSTBRISLINGFANGSTER
PÅ ANVENDELSE I 2002 OG 2003 (I TONN):

2002

2003

0

0

700

800

0

0

1800

2 200

0

100

Fersk

Brislingfisket ble i 2003 åpnet tidligere enn tradisjonelt.
Bakgrunnen for det var en henstilling fra King Oscar med
bakgrunn i at lagerbeholdningen av brislingråstoff var
tilnærmelsesvis tom. Et prøvefiske i Rogaland og Møre og
Romsdal med tanke på en tidlig oppstart i disse områdene
ble mislykket. Senere ble det gjennomført et prøvefiske i
Sognefjorden som gav positive resultater. Det ble derfor
åpnet opp for et fiske i Sognefjorden fredag 11. juli i de
indre deler av fjorden. Senere ble også andre områder åpnet
for brislingfiske til hermetikk.
I motsetning til høsten 2002 ble det høsten 2003 fisket stor
brisling i ytre Oslofjorden. Totalt ble det levert 800 tonn
stor brisling i 2003, hvor det aller meste er kjøpt av svenske
kjøpere. Det er fartøyer hjemmehørende i Oslofjordområdet
som har deltatt i fisket.

OMSETNING

Fersk eksport
Frysing
Hermetikk
Krydring
LT-mel

-

-

Utkast

0

0

2 600

3 000

2002

2003

1000

800

Totalt

FORDELINGEN AV KYSTBRISLINGFANGSTER
PÅ DISTRIKT I 2002 OG 2003 (I TONN):

Område / År
Oslofjorden med Øst- og Vestfold
Telemark med Ø. & V. Agder
Rogaland

Totalt er det levert 2 200 t brisling til hermetikk til Norway
Foods i 2003, fordelt med 65 % av to-lags brisling og 35 %
med ett-lags brisling. Kvaliteten på brislingen til hermetikk

0

-

300

Hardanger / Sunnhordland

500

100

Sognefjorden

700

1400

-

400

300

-

Nordfjord

Norges Sildesalgslag og Norway Foods var i forkant av
årets sesong enige om en brislingavtale for 2003. Blant
hovedelementene i avtalen var et ønske om å få levert inntil
3 500 t brisling til hermetikk til en minstepris på kr. 4,75 pr
kg.

200

Møre og Romsdal
Trøndelag
Totalt

-

-

2 600

3000

ENDELIGE OMSETNINGSTALL 2003 – KYSTBRISLING:
Totalt omsatt kvantum:
Total omsatt verdi:

3 000 t

(2 600 t)

NOK 14,8 mill

(NOK 12,0 mill)

GODT NETTVERK:
Talerør og møteplass for felles interesser
Norges Sildeslagslag er eid av pelagiske fiskere og er en
økonomisk interesseorganisasjon for fiskere av pelagisk
fisk. Som medlemsorganisasjon ivaretar Sildelaget fiskernes
interesser gjennom samarbeid med myndigheter andre
aktører i næringen. Sildelaget er et sterkt talerør som jobber

for å bedre rammevilkårene for pelagiske fiskere. Uten en
solid organisasjon i ryggen ville fiskerne hatt vanskeligere
for å nå frem overfor myndigheter og andre organisasjoner.
Sildelaget er også en trygg møteplass der fiskere med felles
interesser kan utveksle meninger og ideer, og dermed være
bidragsytere i arbeidet med å bedre sin egen hverdag.
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Bildetekst kommer her. Dette er en dummytekst og
bildet er et dummybilde, satt her for å vise hvordan
det kan ta seg ut med tekst og bilde.

Kontroll
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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 også i 2003 kontrollert ca 10
% av alle landingene til konsumanvendelse (505 kontroller
– 87.000 tonn). De fleste kontrolloppdrag medfører ikke
anmerkninger i forhold til fartøy eller anlegg. De forhold
som våre kontrollører anmerker blir stort sett tatt til følge av
fiskerne og kjøperne. I noen tilfeller blir mangler som lagets
kontrollører registrerer rapportert skriftlig og/ eller muntlig
til Fiskeridirektoratet og Justervesen.
Når det gjelder vektdisplay på kai er dette nå så godt som på
plass til fiskerens store tilfredshet. Noen ytterst få anlegg har
søkt om dispensasjon hvor avgjørelse ikke foreligger.
I 2003 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 2003 vært prioritert
fra lagets side.
Fra lagets side vil vi å anmode fiskerne om at de aktivt følger
med ved registrering av levert kvantum i forbindelse med
lossing av fangst.

DOKUMENTKONTROLL – SLUTTSEDLER
Sentrale oppgaver for laget knyttet til dokument-kontroll
– 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.
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.

RAPPORTERING TIL
OFFENTLIGE MYNDIGHETER
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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
sent til Fiskeridirektoratet daglig. Sluttseddeldata overføres til
Direktoratet to ganger pr. uke. Laget ligger 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.
I løpet av år 2003 er det fortsatt lagt ned mye resurser i
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.
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.
Fra Norges Sildesalgslag sin side har vi presisert, og vil
presisere, at Fiskeridirektoratet har hovedansvaret med å
kontrollere at fangst blir lovlig fisket og registrert. Vi har
merket oss at direktoratet nå har fått flere stillinger til sin
kontrollvirksomhet og håper dette også vil gjenspeile seg i
tilstedeværelsen rundt om på anleggene.

Bildetekst kommer her. Dette er en dummytekst og
bildet er et dummybilde, satt her for å vise hvordan
det kan ta seg ut med tekst og bilde.

Ressursoversikt 2004

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

NORSK VÅRGYTENDE SILD (NVG-SILD)
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Bestanden klassifiseres som ” innenfor sikre biologiske
grenser”. Gytebestanden er beregnet til vel 5 millioner tonn
i 2003. Den forventes å øke til mellom 6 og 7 millioner tonn
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. 2002årsklassen er relativ sterk.
Størstedelen av 1998 og 1999 årsklassene har overvintret
i havområdene vest og nord av Vesterålen, mens resten
av disse årsklassene og den eldre silda har stått i Tysfjord
og Ofotfjord. Det nye overvintringsområdet ute i havet ble
kartlagt av HI i desember 2003. Det er for tidlig å si om
dette overvintringsområdet blir permanent.
Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt et
uttak for 2004 på 825 000 t.

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 7-8 årene samt
inngåelsen av ovennevnte avtale mellom Norge og EU, synes
det nå som om bestanden utvikler seg positivt. Bestanden
er nå klassifisert som ”innenfor sikre biologiske grenser” og
gytebestanden antas å øke til 2,2 mill tonn i 2003. Det er
gode utsikter for en fortsatt positiv utvikling av bestanden på
grunn av de sterke årsklassene som kommer inn.
For 2004 er Norge og EU enige om et uttak på 460 000
tonn i Nordsjøen og 70.000 t 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. Vestlig og sørlig makrell er på et høyt nivå,
mens Nordsjøkomponenten fortsatt er på et lavt nivå.
Bestandsmålinger gjøres hvert tredje år og i 2002 ble
det observert tegn til vekst i Nordsjøbestanden for første
gang på mer enn 25 år. 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.
Bestandsberegningen, som baserer seg på fangsttall og eggmålinger, indikerer at gytebestanden av nordøstatlantisk
makrell fortsatt er i god forfatning. Størrelsen på
gytebestanden i 2003 er beregnet til 3,1 mill tonn.
For 2004 anbefaler forskerne at fiskedødeligheten ikke
overstiger Fpa = 0,17. Dette tilsvarer en samlet fangst på
mindre enn 545 000 t, der Norge disponerer knapt 150.000
tonn.

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 2004 anbefaler ICES at de samlede fangstene
begrenses til 130 000 t. 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 2003 til å være 280 000 tonn og
bestanden anses for å være utenfor sikre bilogiske grenser.
Selv om det ikke fiskes er det beregnet at den modnende
bestanden, grunnet nedbeiting av torsk og pattedyr, reduseres
til ca 100 000 tonn ved gytetidspunktet (april 2004).
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 2004.

LODDE – JAN MAYEN

TOBIS

Loddebestanden ved Island, Øst-Grønland og Jan Mayen er
innenfor sikre biologiske grenser. Bestanden synes å være
inne i en god periode, noe som har bidratt til stabile og
høye kvoter.
Bestanden forvaltes ved en to-trinns fangstregel som har
som målsetting å sikre en minimum gytebestand på 400
000 t. Fangstregelen går i korthet ut på at det fastsettes en
foreløpig kvote for første halvdel av fangstsesongen, som
i utgangspunktet utgjør 2/3 av forventet endelig kvote for
hele sesongen. Senere på bakgrunn av data fra loddetokt i
oktober-november og/eller januar-februar fastsettes endelig
kvote for hele sesongen. Loddesesongen starter 20. juni og
varer frem til 30. april påfølgende år.

Tilstanden til bestanden er usikker. Selv om 2001årsklassen synes å være tallrik, er 2002-årsklassen beregnet
å være ekstremt lav. Foreløpige beregninger indikerer at
gytebestanden i 2003 var under kritisk gytebestandsnivå.
Imidlertid forventes gytebestanden å øke til over føre-var
grensen i 2003.

KOLMULE

Rådet for beskatningen av tobis i Nordsjøen må ses i
sammenheng med fisket på andre bunnfiskbestander.

Det har vært en økende beskatning av bestanden de siste
årene. I 2003 ble det landet om lag 2,3 millioner tonn
kolmule. Det er ny rekord og mer enn dobbelt så mye som
i ett av årene i perioden 1981-1997. Også norsk fangst var
rekordhøy på drøye 0,8 million tonn. Høyt beskatningsnivå
har vært mulig fordi årsklassene 1995-1997 og 19992000 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. Beregningen av gytebestanden
og høstningsnivået er svært usikre. Usikkerheten forsterkes
av at toktmålingene av bestanden er utilstrekkelige. ICES
påpeker behovet for forsterket internasjonal toktinnsats.
Slik det ser ut nå, er alle årsklassene 1995-2000 over middels,
unntatt den fra 1998. Sett i et lengre tidsperspektiv ville
det være mer normalt med en til to sterke årsklasser over
en slik periode. Fortsatt god rekruttering har forårsaket at
gytebestanden har holdt seg i bedre forfatning enn tidligere
prognoser har indikert. Høy beskatningsgrad gjør likevel at
landingene i stadig større grad utgjøres av rekrutter, som gjør
bestanden (og fisket) sårbar for svak rekruttering. Bestandens
vekstpotensial blir heller ikke utnyttet med en slik sterk
beskatning på ungfisk. Problemet for bestandsvurderingen
er at årsklassestyrke kun kan beregnes med tilfredstillende
sikkerhet tre år etter gytingen, og da er årsklassen allerede
fisket på i 1-2 år.
Gytebestandens størrelse er trolig over føre-var-nivået på
2,25 millioner tonn. ICES anbefaler at fangstene skal være
mindre enn 925 000 tonn i 2004. For 2004 har Norge
gjennom kvoteforhandlinger 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 Norge midlertidig ikke gjennomført kvotereregulering
på kolmulefiske.

Det er ikke mulig for ICES å gi prognoser for
bestandsutviklingen som grunnlag for kvoteråd for 2004.
ICES anbefaler at beskatningen i begynnelsen av 2004sesongen må holdes lavere enn i 2003. Denne restriksjonen
bør gjelde frem til styrken av innkommende årsklasse er
vurdert, hvor på det kan gis råd om passene justeringer av
forvaltningen.

ØYEPÅL
Bestanden blir vurdert til å være innenfor sikre biologiske
grenser. 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.
ICES sier at bestanden kan tåle dagens fiskedødelighet.

HAVBRISLING
Toktdata og fangst indikerer at bestanden er i relativ god
forfatning. 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 2003, indikerer et relativt dårlig fangstgrunnlag
for 2004.
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EKSPORTVERDI FROSSEN SILD

EKSPORTVERDI FROSSEN MAKRELL

Japan 2%

EU 2%

DE STØRSTE MARKEDENE 2003
Andre 12%

Russland 50%

DE STØRSTE MARKEDENE 2003

Litauen 2%

Korea 3%

Hv. Russl. 3%

Polen 5%

Nederland 6%

Russland 7%

Ukraina 25%

Ukraina 10%

Andre 13%

Japan 42%
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Kina 17%

MARKEDET FOR PELAGISKE FISKESLAG
Markedet for pelagiske arter som fikk et tilbakeslag annet
halvår 2002, holdt seg nokså jevnt gjennom hele 2003. Det
var ingen faste tegn til oppgang i løpet av året, utover det vi
kan kalle årstidsmessige svigninger. Året endte med priser
ikke langt fra det som var inngangen til 2003.
Eksportverdien samlet for de pelagiske fiskeslag til konsum,
endte på knappe 4,6 milliarder kroner, mot nesten 6,2 året
før. Både eksportverdien og andelen som pelagisk står for
av total norsk sjømateksport, fikk dermed en tilbakegang,
ettersom pelagisk representerte bare 17,5 % av samlet
eksportverdi i 2003 .
I tillegg til konsumdelen, kommer eksport av mel- og
oljeprodukter i størrelsesorden 630 millioner kroner.
Sildeksporten utgjorde også i 2003 den største andelen
innenfor pelagisk, og beløp seg til vel 2,2 milliarder kroner
- mot 2,8 milliarder kroner året før. Går vi tilbake til 2001,
hadde vi en sildeeksport på hele 3,4 milliarder kroner året
- altså ikke mindre enn 1,2 milliarder kroner over nivået i
2003.
Eksportverdien for makrell endte på vel 2 milliarder kroner
- en tilbakegang på ca. 23 % .
For lodde ble eksportverdien halvert fra året før, og endte
på drøye 200 millioner kroner, mot 460 millioner året før.
Eksportverdien av hestmakrell ble også halvert og endte på
65 millioner kroner, mot 132 millioner i 2002. Snittprisene
for hestmakrell var på nivå med året før.
Japan som i mange år har vært det største enkeltmarkedet
for pelagiske fiskeslag og produkter, ble i 2003 så vidt
forbigått av Russland. I 2003 lå eksporten til Russland på
983 millioner kroner, mens Japan importerte pelagisk fisk
for ”bare” 962 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2002 var
for Japan 1,6 milliarder kroner, og for Russland 1,1 milliarder
kroner.
Som det tredje viktigste markedet for norsk pelagisk fisk
står i 2003 Ukraina som mottok pelagisk for drøye
600 millioner kroner. Kina kom på fjerdeplass med knappe

400 millioner kroner og er det markedet som prosentmessige
hadde minst tilbakegang i forhold til året før.
Nedenfor er gjengitt hovedmarkedene for pelagisk fisk
sammenlignet med 2002.
Det er verd å legge merke til at Kina med dette er rykket
frem fra en 5. plass blant de største markedene. 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 2003.
For makrell er også bildet uendret i teten, med Japan på
toppen av listen. Kina er det nest-største markedet for
frossen makrell. Grafen nedenfor viser fordelingen mellom
de viktigste markedene.
Eksportverdien av lodde ble som nevnt ovenfor, halvert i
2003. Det største markedet for norsk lodde var Russland,
fulgt av Japan og Ukraina. Kina fulgte tett etter Ukraina.
Prisen på lodde til Kina ligger tett opp til prisen til Japan.
Som vi vet, ender lodden som går til Kina i alt vesentlig opp
i det japanske markedet.
MARKEDET FOR MEL OG OLJE
Den norske kronen sank i forhold til USD, Pund og Euro.
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 synkende kronen. Pris til fisker ble
endret tre ganger gjennom året. Forventningen til 2004 er
at kronen skal stabiliseres noe og dermed gi en mer stabil
pris for råstoff/mel og olje.
I flg. Statistisk Sentralbyrå var eksportverdien for mel 386
mill. kr. og 237 mill. kr for olje i 2003 og importverdien 778
mill. kr for mel og 823 mill. kr. for olje. Kvantum eksportert
mel var 73 mill tonn, 32 mill tonn olje. Importerte kvantum
var 151 mill tonn mel og 199 mill tonn olje.

MARKEDSAKTIVITET OG PROFILERING
Etablerte markedsaktiviteter slik de har vært drevet de
seneste år, ble videreført i 2003.
På hjemmemarkedet er fortsatt ungdomsskolesatsingen
”Fisk i 100” det største og viktigste enkeltprosjektet.
Prosjektet som er et samarbeid mellom samtlige fiskesalgslag
og Eksportutvalget for fisk, satte i skoleåret 2003/2004 ny
rekord når det gjelder oppslutning. Mer enn 54.000 elever på
9. trinnet i ungdomsskolen fikk tilbud om å ta i bruk sjømat
i skolekjøkken-undervisningen. Samtidig sørger tiltaket for
bedre kjennskap til norsk fiskeri- og sjømatnæring. Tilbudet
er landsomfattende. Opplæring av lærerne som underviser,
er en del av ”pakken”. Etter at prøveperioden ble avsluttet i
fjor, er prosjektet forlenget og kan forhåpentligvis etter hvert
regnes som et permanent innslag i norske ungdomsskoler.
Norges Sildesalgslag deltok ikke på messer i løpet av 2003,
men representanter besøkte messen i Brussel. På den
internasjonal pelagiske kongressen i Cape Town i oktober,
deltok Sildelaget ved administrerende direktør.
Av større enkeltsaker, støttet Sildelaget også foregående
års matjes-kampanje i Tyskland, men i 2003 uten hjelp fra
Eksportutvalget som prioriterte andre aktiviterer.
På arrangementet ”Sjømat for alle” i Bergen i slutten av
august, ble det arrangert en sildeoppskriftskonkurranse for
skoleungdom. Vinneren vil være norsk deltaker i 2004, når
årets sild skal kåres i Danmark.
Laget støttet også i løpet av året blant annet en
filmproduksjon i regi av United World College. Filmen skal
brukes til å markedsføre Norge og norsk sjømat i Kina.

Faste innslag er også seminarer og konferanser med
betydning for vår del av næringen.
Når det gjelder miljøarbeid, deltar Sildelaget i en felles
arbeidsgruppe innenfor næringen, foruten at det i løpet av
året ble gitt støtte til en del miljøarbeid generelt og kampen
mot utslippene i Sellafield spesielt.
Foruten disse og mange andre mindre enkeltaktiviteter,
bidro også Sildelaget økonomisk med driftsstøtte til
Fiskarkvinnene, samt til diverse årsmøter som arrangeres av
fylkesfiskerlagene.
Sildelagets Markedspris ble i 2003 tildelt Nergård på
Senjahopen. Juryen som sto bak tildelingen la særlig vekt på
den innsats Nergård har gjort for å fremme samfengt lodde
til markedene. Prisutdelingen foregikk under Sildelagets
årsmøte i Bergen i juni.

DE 7 STØRSTE EKSPORTMARKENDENE
FOR PELAGISK FISK TIL KONSUM 2003
SAMMENLIGNET MED 2002 I MILL. NOK
Mill. Kr.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Særlig i løpet av sommerhalvåret, er det stor aktivitet hele
kysten rundt der Sildelaget yter støtte til forskjellige initiativ
der særlig pelagisk fisk og sjømat i sentrum. Dette er
arrangementer som sildebord, fiskefestivaler, ”Fiskens Dag”,
Fisk og Fotball, NM i fiskehandel, og andre arrangementer.
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NYTTIG INFORMASJONSFORMIDLING:
Full åpenhet sikrer likhet og trygghet
Norges Sildesalgslags omsetningssystem er basert på full
åpenhet. Alle deltakere får tilgang til informasjon om
både priser, omsatt volum o.l. Dette sikrer likebehandling
og optimale omsetningsmuligheter basert på et aktivt
kjøperkorps og konkurransen kjøperne imellom. Sildelaget
driver også en utstrakt informasjonstjeneste overfor

fiskerne. På våre intra- og internettsider finnes det oppdatert
faktainformasjon om kvoter og fisket for øvrig, løpende
nyheter og nyttig bakgrunnsinformasjon. Vi forvalter i
tillegg en stor mengde data som fiskerne får tilgang til etter
behov. Norges Sildesalgslag har også en sentral rolle som
informasjonsformidler overfor bl.a. fiskerimyndigheter,
kjøpere og næringsorganisasjoner.
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INFORMASJONSVIRKSOMHETEN
INFORMASJONSPROSJEKTET
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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, er det nødvendig
med høye ambisjoner om effektiv informasjonsflyt og
informasjonsformidling. Samtidig er det flere hensyn
Sildelaget er nødt til å ivareta. Laget forvalter en stor mengde
sensitiv informasjon som vi er pålagt å være restriktiv
omkring når det gjelder spredning av denne typen data.
Dette har vært en sterk føring også for ”Prosjekt Infoflyt”.
Prosjektet som fikk sin start ved inngangen til 2003, har
blitt arbeidet med gjennom hele året, og ble avsluttet
senhøstes. Hovedmålet med prosjektet var å videreutvikle
Norges Sildesalgslag som leverandør av informasjon til våre
medlemmer og kunder. I løpet av året er informasjonsflyten
både inn, ut og internt i Sildelaget forbedret.
Informasjonstrømmen er stadig økende, - og det er hyggelig
å konstatere at medlemmene gjennom tilbakemeldinger til
laget, setter stor pris på den kontinuerlige flyten av viktige
og nyttige opplysninger.

INTERNETT OG EKSTRANETT

I bunn for satsningen ligger internett-teknologi som
bærebjelken i strømmen av informasjon. Ved årsskiftet
02/03 ble det lansert nye internettsider. På de nye sidene
ble det lagt vekt på oppdatert og aktuell informasjon, presentert i en ny og tydeligere profil. I juni ble Ekstranetttjenestene lansert både for fiskersiden og kjøpersiden.
Ekstranettet er et Internett-tilbud, men et tilbud som bare
gjøres tilgjengelig for en utvalgt gruppe, for eksempel lagets
medlemmer. Dette Ekstranettet er et eget nett tilpasset den
enkelte bruker med detaljert og søkbar informasjon helt
ned til den enkelte sluttseddel og avregning, - eller ned
til detaljer i den enkelte faktura. Ekstranettet har fått god
mottakelse ute blant brukerne. I løpet av kort tid økte antall
brukere til et nivå som bekrefter at vi fra lagets side hadde
gjort et riktig valg og ”truffet” med vårt tilbud.

EKSTRANETT FOR MOBILE ENHETER

Som et motsvar til den gode informasjonstjenesten som ble
etablert på land, ble kravene til å få informasjonen også
ut til fartøyene større. Det ble nødvendig å finne løsninger
som fungerte teknologisk, som ikke satte krav til for store
investeringer og som dessuten så langt mulig måtte være
enkel og funksjonell i bruk. Svaret kom i løpet av sommeren
og høsten 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
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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. Fordelen med Ekstranett
for mobile enheter er at tjenesten lar seg bruke i alle
fartøygrupper, - på alle kommunikasjonsbærere og på nesten
alt teknologisk utstyr. Mobil klient kan tas i bruk på vanlige
datamaskiner, bærbare datamaskiner, mobiltelefoner eller
håndholdte personlige datamaskiner, - mulighetene med
Ekstranett er derfor mange.

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 komme 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 gledelige når tilbakemeldingene
forteller at dette er gode og brukervennlige tjenester, med
høy kvalitet og stor nytteverdi.

Ved utgangen av 2003 var 60 % av sluttsedlene elektroniske.
Nye rutiner for bruk av sluttsedler legger opp til nærmere
100 % elektronisk bruk.
I tillegg er tjenester med elektronisk avregning nå på plass,
og elektronisk faktura er tilrettelagt og gjøres klar for
lansering i 2004.

SYNLIGGJØRING AV PROFILEN

I løpet av 2003 har Norges Sildesalgslag også fått en
mer markant grafisk profil. De som mottar forsendelser
fra oss, bruker nettsidene eller på annen måte har
kontakt med Norges Sildesalgslag ser at vi er inne i en
omstillingsprosess der målet er å kunne befeste får posisjon
som førstehåndsomsetter i form av en sterkere merkevare.
En hver merkevare er aldri bedre enn sitt reelle innhold. Men
forutsetter vi at Sildelaget nyter respekt, er gjennkjennelse
og en god assosiasjon med ”merket” viktig i hverdagen.

INTRANETT - FOR BEDRE SERVICE

Også internt for de ansatte er systemene nå tilrettelagt for
en mer effektiv og hensiktsmessig kommunikasjonsstrøm.
Vi tror at gjennom det sterke fundament som nå er lagt, er
Sildelaget godt rustet til å takle utfordringene fremover på
en konkurransedyktig måte.

Datterselskaper
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Fagartikkel

NORGES SILDESALGSLAG
– KOSTER DET MER ENN DET SMAKER?
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Fiskerne i pelagisk sektor brukte i 2003 mer enn 50 mill kr på førstehåndsomsetning av fisken sin. I denne
artikkelen blir det satt søkelys på om dette er vel anvendte penger eller om Norges Sildesalgslag etter
hvert koster mer enn det smaker. Selv om vi skal overlate til den enkelte å svare på dette spørsmålet,
skal vi ikke gi inntrykk av at dette er en nøytral og objektiv artikkel. Dette er mer et forsøk på å få den
enkelte fisker til å føle seg vel med denne pengebruken og systematisk tenke i gjennom hva en får
igjen for disse midlene.
Selv om lagets totale kostnader beløp seg til i overkant av
50 mill kr, ble det ikke trukket inn mer enn 21 mill kr fra
fisker i 2003. Vel 6 mill kr av de totale utgifter skriver seg fra
lagets kontrollvirksomhet og blir dekket av inndratte midler.
De øvrige 23 mill kr ble skaffet til veie i form av avkastning av
tidligere oppspart kapital. Men disse midlene er også fiskers
eiendom. Så når en skal se på hva en får igjen for pengene,
er det riktig å forholde seg til Norges Sildesalgslags samlede
utgifter.

på NVG-sild i 2001 og vinteren 2002. Det lå da store lager
av NVG-sild kjøpt inn til forholdsvis høye priser. Selv om det
viste seg å være uunngåelig at kjøper ble påført tap i denne
situasjonen, kunne tapet blitt mye større både for kjøper
og fisker, dersom en ikke ved hjelp av minsteprisen hadde
klart å sette en bunn i markedet. Et nøkternt anslag er at vi
berget ca 300 mill i førstehånd ved hjelp av minsteprisene.
Et slikt anslag kan selvsagt diskuteres. Men dersom det er
riktig tilsvarer det ca 6 års drift av Norges Sildesalgslag.

Lagets primærvirksomhet er omsetning. Det vil si at fisker
får solgt sin fangst til høyest mulig pris i hvert enkelt
tilfelle. Laget har nå nærmest rendyrket auksjonen som
omsetningsform. Ved denne måten å omsette fisk på får
alle kjøpere som kan benytte pelagisk fisk som råstoff
full informasjon om fangsten like etter innmelding, og
anledning til å være med og gi bud på fangsten. Det kan
her være fristende å vise til eiendomsmegler NOTAR sin
fjernsynsreklame, hvor de banker inn budskapet hvor viktig
det er at alle som er potensielle kjøpere får informasjon om
nettopp ditt salgsobjekt. Sammenlignet med alternative
omsetningsformer er det vår oppfatning at fisker får
igjen mange ganger det de har investert i organisert
førstehåndsomsetning gjennom høyere pris.

En annen viktig oppgave for Norges Sildesalgslag er å
skaffe trygghet for riktig oppgjør til fisker. En kan spørre
seg om i dagens moderne verden trenger salgslaget til en
slik oppgave. Kan ikke like godt hver enkelt fisker tegne seg
kredittforsikring slik at han får trygghet for pengene sine?
Til det vil jeg si at kredittforsikring koster. En premie på 0,2
% vil ikke være uvanlig. Men det som er enda verre er at da
vi hadde bruk for kredittforsikringsselskapene, så trakk de
seg mer eller mindre ut av førstehåndsmarkedet. I juni 2003
sa selskapet Norges Sildesalgslag benytter opp avtalen.
Bankene gav samtidig klare signaler om at selskapet ikke
stod klar til å kompensere med bankgarantien. Etter noe
tid fikk vi på plass ny kredittforsikringsavtale, men da på
mer normale vilkår slik at Norges Sildesalgslag måtte inn
å ta en viss egenrisiko. Kreditt- og betalingsspørsmålet
normaliserte seg etter hvert utover høsten, men vi tør
likevel nesten ikke tenke på hvordan resultatet kunne
blitt dersom en på individuell basis skulle håndtert dette
spørsmålet. Målt i antall timer ekstra nattesøvn vil trolig
mange vurdere at sikkerheten for oppgjør alene er verd et
Norges Sildesalgslag.

Vi har forskningsrapporter som viser at transaksjonskostnadene er lavere ved vår måte å organisere
førstehåndsomsetningen på enn ved alternative løsninger.
Med transaksjonskostnadene mener vi de samlede
kostnadene i laget dividert på antall salg/innmeldinger. Det
at alle innmeldinger fra fisker går mot et sentralt punkt og
samtlige kjøpere henvender seg samme sted, får en redusert
antall kommunikasjonslinjer betydelig sammenlignet med
at hver enkelt fisker skulle ha kontakt med x antall kjøpere
og viceversa.
Laget forhandler og fastsetter minstepriser. Disse har
varierende betydning. Når markedet er stabilt eller på vei
oppover kan ofte distansen mellom minstepris og faktisk
oppnådd pris i auksjonen bli stor. Det er heller ikke i denne
situasjonen at minsteprisen har størst betydning. Det kan
være fristende å nevne situasjonen vi hadde etter prisfesten

Ved at all omsetning av pelagisk fisk blir foretatt gjennom
Norges Sildesalgslag ligger mulighetene til rette for full
og åpen informasjon til fisker. Laget har bevisst utviklet
denne muligheten til fordel for fisker, slik at det enkelte
medlem nå i sann tid kan ha oversikt over fangst og
omsetningssituasjonen. Når en skal vurdere hva en får igjen
for pengene som blir brukt i drift av Norges Sildesalgslag
må en også ta med informasjonsvirksomheten. En rekke av
lagets medlemmer har vist at de er villig til å betale ganske

mye for å få tilsvarende informasjon som det som de nå
får gratis gjennom Norges Sildesalgslag. En annen vinkling
på dette spørsmålet er hva det ville koste å samle inn
tilsvarende informasjon dersom en ikke hadde organisert
førstehåndsomsetning.
Norges Sildesalgslag utfører et betydelig arbeid for norske
myndigheter ”gratis”. Dersom kvotekontrollen skulle
gjennomføres av det offentlige ville dette neppe kunne la
seg gjøre uten tilførsel av betydelige budsjettmidler. Som
en integrert del av Norges Sildesalgslags sitt omsetningsog avregningssystem er kostnadene moderate. For
skattebetalere bør ikke dette være en uinteressant
problemstilling. En annen ting er at vi nå har en økende
tendens til egenbetaling for tjenester det offentlige yter.
Dersom det offentlige skulle overta kvotekontrollen ville
spørsmålet om egenbetaling fra fiskerne fort dukke opp.
Det kunne bli snakk om egen gebyr-/ressursavgift eller
indirekte ved at inndradde midler som nå blir tilbakebetalt
til fisker vil havne i statskassen.
For å toppe listen over fordeler medlemmene får igjen
av å ha organisert førstehåndsomsetning gjennom
Norges Sildesalgslag, må nevnes at laget også må ivareta
medlemmenes interesser i omsetningsmessige spørsmål
overfor norske myndigheter.
Vi lever i en tid der individets interesser står i sentrum.
Fellesskapsløsninger har ikke det samme gehør som
tidligere. Fellesskapsløsninger i form av monopol blir sett på
med ekstra kritiske øyne. Dette er sterke samfunnsmessige
strømninger som også Norges Sildesalgslag må få forholde
seg til. Samtidig er det også viktige vinder som blåser med
oss. Kravet om åpenhet og innsyn i aktiviteter hvor en
høster av fellesskapets ressurser er sterkt økende. Dette
taler for at en bør beholde den felles markedsplass som
Norges Sildesalgslag representerer. Kombinasjonen av
fellesskapsløsning og individuell tilpasning som Norges
Sildesalgslags sitt auksjonssystem representerer er ganske
unik. Her har en på mange måter kunnet forene den gamle
og den nye tid.
Denne artikkelen åpnet med spørsmålet om Norges
Sildesalgslag koster mer enn det smaker. Vi har forsøkt å
nevne en del momenter som må tas med i vurderingene
når dette spørsmålet skal besvares. Dersom noen av lagets
medlemmer trenger ytterligere informasjon for å besvare
spørsmålet, vennligst ta kontakt med en av lagets tillitsvalgte
eller ansatte.
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Omsetningsstatistikk
Omsetningsstatistikken for 2003 vil bli endret/korrigert i løpet av 2004 og er således ikke endelig. 3/2/2004
Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.
MEL/OLJE

NORSKE FARTØY, LEVERT I NORGE:

Omsatt (1000 kr)

NVG-sild

17 250

18 933

1,01

6 377

3 897

0,61

24 031

29 789

1,24

Nordsjøsild avskjær

1 936

1 331

0,69

Makrell

1 030

1 147

1,11

161 453

1 040 327

Hestmakrell

3 438

3 952

1,15

15 876

93 256

93 140

1,00

1 732

1 265

0,73

23 491

16 787

0,71

Kolmule

479 997

412 294

0,86

21

1

0,05

Kolmule Nordsjø

123 136

97 721

0,79

1

1

1,00

26 813

21 606

3 966

3 197

Nordsjøsild

Lodde - Barentshavet
Lodde - Barentshavet - faks
Lodde-s - Jan Mayen

Tobis
Øyepål

kr / kg

Omsatt (1000 kr)

393 741

1 091 767

Omsatt (1000 kr)

425 878

1 159 635

2,72

6 377

3 897

0,61

67 206

117 429

1,75

1 936

1 331

0,69

6,44

162 483

1 041 474

6,41

35 944

2,26

19 314

39 896

2,07

71 846

95 011

1,32

6 288

15 686

2,49

171 390

203 837

1,19

87

87

1,00

197

399

2,03

2 016

1 751

0,87

615

1 193

1,94

24 106

17 980

0,75

185

252

1,36

480 203

412 547

0,86

123 137

97 722

0,79

0,81

26 813

21 606

0,81

0,81

3 966

3 197

0,81

2 271

10 903

4,80

21

8

0,38

1 517 117

3 133 213

2,07

Tonn

Omsatt (1000 kr)

41 752

2 271

83 850

10 903

kr / kg
2,77
2,01

Tonn

Omsatt (1000 kr)

14 887

48 935

TOTALT
Tonn

Kystbrisling

Tonn

SJØLPROD.

Tonn

NVG-sild avskjær

66

KONSUM

Fiskeslag

1 423

3 790

kr / kg
3,29
2,66

4,80

Div ﬁsk.
Totalt:

806 453

NORSKE FARTØY, LEVERT I UTLANDET:

705 059

0,87

687 048

2 357 891

Tonn

Omsatt (1000 kr)

Mel/Olje

3,43

23 595

70 255

Tonn

Omsatt (1000 kr)

Konsum

Sjølprod.

Tonn

Omsatt (1000 kr)

NVG-sild

19

24

1,26

13 792

43 121

3,13

13 811

43 145

3,12

4 687

5 763

1,23

47 289

105 487

2,23

51 976

111 250

2,14

77

55

0,71

29

63

2,17

106

118

1,11

924

1 074

1,16

924

1 074

1,16

Lodde - Barentshavet

5 476

7 068

1,29

7 871

11 126

1,41

Lodde-s - Jan Mayen

45 084

32 880

0,73

45 084

32 880

0,73

217 274

194 151

0,89

5

3

0,60

217 279

194 154

0,89

28 240

24 771

0,88

3

2

0,67

28 243

24 773

0,88

Tobis

2 802

2 206

0,79

2 802

2 206

0,79

Øyepål

8 440

6 663

0,79

8 440

6 663

0,79

Makrell
Hestmakrell

Kolmule
Kolmule Nordsjø

Kystbrisling
Totalt:

4 058

3 944

5,22

756

3 944

5,22

64 269

156 678

2,44

377 292

431 333

1,14

Tonn

Omsatt (1000 kr)

Tonn

Omsatt (1000 kr)

27 370

69 498

53 616

107 828

2,01

238

198

0,83

3 193

4 133

1,29

83 653

523 713

6,26

78

141

1,81

20 734

20 118

0,97

699

517

0,74

102 539

83 919

0,82

Tonn

Omsatt (1000 kr)

6 929

8 196

1,18

NVG-sild avskjær

238

198

0,83

Nordsjøsild

909

799

0,88

2 284

3 334

1,46

Makrell

113

147

1,30

83 304

522 853

6,28

78

141

1,81

1 943

2 625

1,35

NVG-sild

Mel/Olje

Konsum

Hestmakrell
Lodde - Barentshavet

kr / kg

756
274 655

kr / kg

kr / kg

1,69

313 023

UTENLANDSKE FARTØY, LEVERT I
NORGE:
Fiskeslag

0,88

2 395

kr / kg

Totalt

Fiskeslag
Nordsjøsild

kr / kg

2,98

kr / kg

Sjølprod.
kr / kg
2,54

Tonn

Omsatt (1000 kr)

19 317

30 134

236

3,02

0,89

699

517

0,74

102 497

83 833

0,82

2 030

1 920

0,95

2 030

1 920

0,95

526

361

0,69

526

361

0,69

130 012

110 316

0,85

267 306

742 848

2,78

Fiskeslag

Tonn

Omsatt (1000 kr)

Tonn

Omsatt (1000 kr)

NVG-sild

24 198

27 153

493 305

1 310 608

2,66

6 615

6 615

4 095

0,62

122 375

232 812

1,90

1 936

1 331

0,69

3,02

246 242

1 565 305

6,36

#DIV/0!

20 316

41 111

2,02

2,09

199 995

235 081

1,18

Kolmule Nordsjø
Tobis
Totalt:

42

114 979

598 451

Tonn

Omsatt (1000 kr)

1,12

434 903

1 204 386

4 095

0,62

-

-

29 627

36 351

1,23

91 325

192 671

Nordsjøsild avskjær

1 936

1 331

-

-

Makrell

1 220

1 349

1,11

244 786

1 563 243

Hestmakrell

4 362

5 026

1,15

15 954

114 803

114 553

1,00

2 431

1 782

68 575

Kolmule
Kolmule Nordsjø

2,05

22 315

34 081

Tonn

Omsatt (1000 kr)

34 204

79 069

-

-

1 423

3 790

-

-

6,39

236

713

36 085

2,26

-

-

76 184

101 694

1,33

9 008

18 834

0,73

87

87

1,00

197

399

2 715

2 268

0,84

49 667

0,72

-

-

615

1 193

69 190

50 860

0,74

799 768

690 278

0,86

26

4

0,15

227

338

800 021

690 620

0,86

153 406

124 412

0,81

4

3

0,75

-

-

153 410

124 415

0,81

Tobis

30 141

24 173

-

-

-

-

30 141

24 173

0,80

Øyepål

12 406

9 860

-

-

-

-

12 406

9 860

0,79

Kystbrisling

-

-

3 027

14 847

-

-

3 027

14 847

4,90

Div ﬁsk.

-

-

-

-

-

-

21

8

0,38

1 249 488

1 090 030

866 296

3 113 020

45 910

104 336

2 161 715

4 307 394

1,99

TOTALT:

NVG-sild avskjær
Nordsjøsild

Lodde - Barentshavet
Lodde - Barentshavet - faks
Lodde-s - Jan Mayen

Totalt:
Justering av tidligere år
Totalt

Mel/Olje

5,20

86

1,16

kr / kg

14 345

Kolmule

3 148

1,56

16 071

Lodde - Barentshavet - faks

2 720

713

Totalt
kr / kg

Konsum
kr / kg

0,79

0,87

1,53

Sjølprod.
kr / kg
2,77
2,11

3,59

Totalt
kr / kg
2,31
2,66

1,49

2,27

-633
4 306 761

kr / kg

Organisasjonsplan
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www.sildelaget.no

