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FRA FANGST TIL FORBRUKER
NORGES SILDESALGSLAG er den ledende
førstehåndsomsetter av pelagiske fiskelag i
Nord-Europa.

Med moderne elektronisk kommunikasjon
gjennom verdikjeden sikrer vi rask omsetning,
trygge tjenester og produkter.

Elektronisk fangstoversikt og hurtige
oppdateringer for fiskeflåten.

Umiddelbar fangstregistrering og online
informasjon for kjøper og selger.

Elektroniske auksjoner hele døgnet med rask omsetning og
kjøpere langs hele kysten og i Danmark.

E-overføring av avregning med løpende
oppdatert konto for rederiene.

Trygge og velsmakende produkter basert på en
verdikjede med kort vei fra fangst til forbruker.
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NORGES SILDESALGSLAG er en landsdekkende
økonomisk interesseorganisasjon for norske fiskere av
pelagiske fiskeslag. Med forankring i norsk lov organiserer
Sildelaget førstehåndsomsetning av all pelagisk fisk i
Norge, og har som formål å oppnå gode og stabile priser
og best mulige omsetningsvilkår for medlemmer og andre
som omsetter fisk gjennom laget.
Norges Sildesalgslag tilstreber å være den ledende
førstehåndsomsetter av pelagiske fiskeslag i Nord-Øst-
Atlanteren og ønsker å være en sentral premissgiver
innenfor pelagisk sektor.
Sildelagets virksomhet sikres gjennom en avgift som
betales av fiskerne på all omsatt fisk, samt avkastning på
den kapital og de investeringer salgslaget gjennom årene
har opparbeidet og foretatt. Sildelaget ser det som sin
oppgave å tilby medlemmene de tjenester de til enhver tid
etterspør, på en effektiv og konkurransedyktig måte.
De viktigste fiskeslagene Sildelaget omsetter er sild og
makrell, som i hovedsak anvendes direkte som matfisk.
Kystbrisling anvendes til hermetikkformål. Andre fiskeslag,
som havbrisling, tobis, kolmule, øyepål og lodde, omsettes
i hovedsak til fiskemel- og oljeindustrien. Lodde og
hestmakrell brukes også til konsum.
Norges Sildesalgslag organiserer omsetning for ca. 100
ringnotfartøyer, 60 trålere og mellom 7-800 kystfartøyer.
Medlemmene er spredt langs hele kysten fra
svenskegrensen til russegrensen, og flåten opererer i hele
Nord-Øst Atlanteren.
Norges Sildesalgslag omsetter også fangster for uten-
landske fiskere som leverer pelagiske fiskeslag i Norge.
Gjennom datterselskapet Sildinvest AS eier Sildelaget, 
foruten eiendommer, fiskemel- og oljefabrikker gjennom
Silfas AS. 

FORRETNINGSIDE

Norges Sildesalgslag skal være en økonomisk interesse-
organisasjon for norske fiskere av pelagisk fisk og den
ledende førstehåndsomsetter av pelagisk fisk i Nord-Øst
Atlanteren. Laget skal være en sentral premissgiver 
innenfor pelagisk sektor.

MÅLSETTINGER
• Laget skal omsette fisk profesjonelt og formidle betaling raskt og 

effektivt. Laget skal forhandle og tilrettelegge rammevilkårene på 
en tjenlig måte for medlemmene.

• Laget skal tilstrebe løsninger som på en helhetlig måte ivaretar 
ulike interesser. Nye utfordringer og endrede betingelser skal 
møtes offensivt.

• Laget skal holde en høy etisk standard og fremme etisk standard 
hos medlemmene.

• Lagets formue skal forvaltes på en forretningsmessig og sikker 
måte, og avkastningen skal komme medlemmene til gode.

• Laget skal være en aktiv pådriver for økt verdiskapning innenfor 
pelagisk sektor og se til at fiskerne får sin rettmessige del av 
denne. Laget skal delta i prosjekter av strategisk og økonomisk 
interesse for medlemmene.

Norges Sildesalgslag
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KVARTALSMERKER 2002

1. KVARTAL

Rekordpriser på NVG-sild
Sildelaget deltar på messer i Murmansk og Glasgow

2. KVARTAL

Sildelagets 75-årige røtter markeres ved årsmøtet i
Ålesund og jubileumsbok utgis

Årets Markedspris tildeles 100-årsjubilanten ”King Oscar”

3. KVARTAL

Sildelaget deltar på Nor-Fishing-messen i Trondheim

4. KVARTAL

Godt hestmakrellfiske
Ny omsetningsrekord settes
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Nøkkelopplysninger

OMSETNING DE SISTE 10 ÅR (MILL NOK) 

MARKEDSINFORMASJON (1000 NOK)

ÅRSREGNSKAPET (MILL NOK)

Eksportverdier for de ulike pelagiske fiskelag til konsum
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Innledning ved styrets leder

Norges Sildesalgslag feiret i 2002 sitt 75-årsjubileum.
Jubileet ble markert under lagets representantskapsmøte
i Ålesund 6. og 7. juni 2002. Beste markering er likevel
at norske fiskere av pelagisk fisk fikk nok et rekordår i
2002. Totalt ble det omsatt 2,4 mill tonn råstoff til en
verdi av 6,3 milliarder NOK. Kvantumet er på linje med
tidligere år. Verdien er 100 mill NOK høyere enn i 2002
og over 2 milliarder høyere enn i 2001.

Norske fiskeres andel av totalomsetningen har øket.
Samlet ble det en omsetningsøkning på over 330 mill
NOK for norske fiskere sammenlignet med 2001. Vi har
også sett en utjamning i prisnivået mellom hav- og
kystfanget råstoff slik at alle grupper har fått del i
omsetningsøkningen. Størst relativ framgang har
trålgruppen med en verdiøkning på over 25 %.

Med rekordomsetning skulle en tro at også lagets
økonomi blomstret i 2002. Så er ikke tilfelle. Norges
Sildesalgslag legger vekt på å gjøre en best mulig jobb
for sine medlemmer til en lavest mulig kostnad.
Lagsavgiften er derfor forutsatt bare å skulle dekke en
del av utgiftene. Resten må skaffes til veie ved
avkastning på tidligere tiders investeringer. Dessverre har
kapitalmarkedene både nasjonalt og internasjonalt
utviklet seg svært negativt i 2002. Dette har medført et
underskudd i lagets regnskap på NOK 10,4 mill. Ser en
bort fra verdiforringelsen på verdipapirporteføljen vil en
se at lagets regnskap er tilnærmet i balanse. Laget har
valgt å være langsiktig i sin investeringsfilosofi. Dette
medfører store verdisvingninger på kort sikt for å kunne
oppnå en meravkastning på lang sikt.

Styret følger utviklingen i lagets økonomi nøye, og vil om
situasjonen tilsier det foreslå lagsavgiften øket.

For lagets kunder har ikke 2002 vært uten problemer.
Sterk prisstigning på sild mot slutten av 2001 og starten
av 2002 gikk etter hvert over til stagnasjon og prispress i
markedene. De som satt igjen med lagre kjøpt til høye
priser vinteren 2002 måtte ta til dels betydelige tap.
Årsaken til den sterke prisstigningen i starten av året er
blant annet å finne i stor overkapasitet og sterk
konkurranse innen konsumindustrien. Vi har i løpet av
året sett forsøk fra kjøpersiden for å få bukt med

konkurransen ved hjelp av innkjøpssamarbeide. Fra
lagets side har vi gjentatte ganger sagt oss villige til å gå
inn i en dialog med kjøpernes organisasjoner for å få til
en bedre struktur i industrien. Lagets forutsetning er
imidlertid at en reelt fjerner kostnader fra verdikjeden. Et
innkjøpssamarbeid som kun er ment for å velte
kostnader over på fiskersiden blir ikke akseptert.

Samarbeidet med FHL Industri og Eksport har i 2002
vært gjennomgående godt etter at en la bak seg en
uoverensstemmelse ved starten av året. Ved avtale om
minstepriser for sild klarte partene å sette et gulv i et
sildemarked som ellers kunne fortsatt i fritt fall. Denne
avtalen alene har trolig bidratt med flere hundre
millioner til verdiskapningen i pelagisk sektor. Dessverre
har imidlertid prispresset fortsatt slik at marginene til de
som skal produsere ikke har utviklet seg positivt.
På grunn av den svært vanskelige markedssituasjonen for
sild fant en i samråd med FHL det ikke tilrådelig å ta inn
russiske fabrikkskip i fisket etter NVG-sild. En fryktet at et
slikt tiltak ville forstyrre markedet ytterligere og derved
forsterke prispresset, Konsekvensen av å ikke ta inn
fabrikkskip ble imidlertid at en del mindre fangster ble
usolgt og måtte leveres til mel og olje. For å kompensere
for dette tapet ble det innført en ordning der en med
basis i inndratte midler betalte et mellomlegg til fisker. En
lignende ordning ble innført i fisket etter nordsjøsild.
Erfaringene fra disse to forsøkene er blandede. Styret vil
derfor gå kritisk i gjennom det som ble gjort og
eventuelt legge retningslinjer for hvordan slike
operasjoner skal gjennomføres dersom det igjen oppstår
spesielle behov.

2002 er det første hele driftsåret etter at
inntektsdelingsmodellen i mel- og oljesektoren ble
avviklet. For enkelte fiskerier har den nye situasjonen
utløst ekstra konkurranse med tilhørende høyere
råstoffpriser. Konkurransen er imidlertid slik at det ikke er
forventet at den kan vare over tid. Også mel- og
oljebransjen vil trenge en bedre struktur dersom den skal
kunne betale gode priser til fisker på lang sikt.

Vi har i løpet av 2002 sett en økende tendens til at fisker
investerer i landanlegg. Norges Sildesalgslag vil aldri
legge seg bort i hvordan medlemmene investerer sine



Styrets Leder – Didrik Vea

penger. Det er likevel av største betydning at
medlemmene opptrer slik at en bevarer en reell og
likeverdig konkurranse i auksjonene.
Auksjonsomsetningen har uten tvil bidratt mye til den
inntektsøkning vi har sett på fiskersiden. Det ville derfor
være et feilgrep av historiske dimensjoner dersom vi
steller oss slik at auksjonen ikke har tilstrekkelig tillit til å
fungere.

I lagets indre liv blir det kontinuerlig satt søkelys på
serviceinnstilling og effektivitet. Et større prosjekt for
fornying og omlegging av lagets rutiner og systemer ble
avsluttet i 2002. Et nytt prosjekt for å bedre
informasjonsflyten til lagets medlemmer og brukere ble
igangsatt. Utviklingen setter stadig større krav til lagets
ansatte. De ansattes evne og vilje til å takle stadig nye
krav synes å være upåklagelig. Dette skulle være den
beste sikkerhet for at fiskerne i pelagisk sektor også i
fremtiden vil ha et godt redskap i Norges Sildesalgslag.

I driftsmeldingen vil en finne detaljert beskrivelse av de
enkelte fiskerier i 2002. Jeg vil ikke gå nærmere inn på
det her.

9

Didrik Vea
Styreleder
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Styrets melding

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

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 2002 ble det gjennom laget omsatt drøye 2,4 mill tonn
råstoff, til en samlet verdi av over 6,3 mrd. kroner. Dette er
nok en gang en omsetningsrekord for Norges Sildesalgslag
og gjør laget i 2002 til det fiskesalgslag som har høyest
omsetning målt både i volum og verdi. Utenlandske fiskere
leverte vel 20 % av denne verdien. Volumet av utenlandsk
råstoff ble opprettholdt sammenlignet med året før, men
verdien ble noe lavere, vesentlig på grunn av et lavere
kvantum med utenlandsk makrell. 

Året må som helhet betraktes som godt, og omsetningen
som norske fiskere sto for, satte også ny rekord. Men
særlig innenfor sildemarkedene var siste halvår nokså
turbulent. 

Styret konstaterer at eksporten av pelagiske fiskeslag i
2002 som helhet var relativt god, selv om
eksportnæringen særlig siste halvår, slet og ikke nådde
nivåene fra 2001. Spesielt det polske markedet har sviktet,
mens et marked som Russland har vist vekst - til tross for
høy kronekurs i store deler av året. Den pelagiske andelen
av norsk sjømateksport beholdt sin posisjon gjennom året. 

Det vises ellers til avsnittet om markedet for pelagiske
fiskeslag for flere detaljer.

Innen mel- og oljesektoren stod en overfor nye
utfordringer i 2002. Året var det første hele året etter
oppløsningen av Prisreguleringsfondet for Sild og uten det
salgssamarbeid for mel og olje en i næringen hadde hatt
gjennom Norsildmel. Styret har registrert at dette ga seg
spesielt utslag i større variasjon i råstoffpris til fisker.
Prisene i auksjonen var atskillig høyere enn minstepris og
samlet auksjonstillegg i løpet av året kom opp i knappe
200 mill. kr. Samtidig la en merke til at fabrikkene brukte
minstepris i større grad enn før i perioder med god
råstofftilgang. Konkurransen om råstoffet mellom
fabrikkene var større enn på lenge - kanskje noen gang.
Spesielt var konkurransen mellom norske og danske
fabrikker synlig. Den delen av flåtesiden som fikk minst
glede av de nye tidene var fartøyene med minste mobilitet
og følgelig begrenset utbudsområde. For nærmere detaljer
om markedet innenfor mel- og oljesektoren, vises det til
markedsavsnittet litt lenger bak i årsmeldingen.
Omsetningen til mel- og oljeanvendelse hadde en
førstehåndsverdi på vel 1,3 mrd kr i 2002 - hvilket utgjør
en oppgang i verdi på nesten 45%. Volumet til mel- og
oljeproduksjon utgjorde 1,35 mill. tonn i 2002.

ØKONOMISKE FORHOLD
Det er i 2002 omsatt for 6.346 mill kr gjennom Norges
Sildesalgslag, mot 6.194 mill kr i 2001. Dette ga en samlet
lagsavgift på 31,5 mill kr, mot 30,9 mill kr i 2001.
Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har i
2002 vært 0,5 %, samme som i 2001. Lagets samlede
driftsinntekter økte fra 37,6 mill kr i 2001 til 37,7 mill kr i
2002.

Lagets samlede driftskostnader økte fra 47,9 mill kr i 2001
til 53,6 mill kr i 2002.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte
netto 5,6 mill kr i 2002, mot 15,7 mill kr i 2001. Laget
hadde et urealisert kurstap på 20 mill i løpet av 2002. Ved
utgangen av 2002 hadde laget en urealisert kursreserve i
sin verdipapirportefølje på 0,6 mill kr.

Samlet viser lagets regnskap for 2002 et underskudd før
skatt på 10,4 mill kr, mot et overskudd på 5,4 mill kr i
2001. Ved utgangen av 2002 hadde Norges Sildesalgslag
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Styrets melding 

en samlet bokført egenkapital på 156,9 mill kr, mot 
164,3 mill kr i begynnelsen av året.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 2002 et
driftsoverskudd på 7,3 mill kr, mot et dirftsunderskudd på
på 10,2 mill kr i 2001. Konsernets netto finansinntekter
var på - 41,1 mill kr i 2002, mot 2,7 mill kr i 2001.

Konsernet hadde i 2002 et underskudd før skatt på 33,8
mill kr, mot et underskudd på 7,5 mill kr i 2001. Ved
utgangen av 2002 hadde konsernet en samlet bokført
egenkapital på 225,4 mill kr, mot 258,3 mill kr i
begynnelsen av året.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og
årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne
forutsetningen.

ARBEIDSMILJØ, BEMANNING OG ORGANISERING

Laget har en godt motivert stab og arbeidsmiljøet må
betegnes som godt. I henhold til gjeldende lover og
forskrifter fører laget oversikt over totalt sykefravær blant
lagets ansatte. I 2002 har det totale sykefraværet vært 
3,4 %. 

For øvrig påvirker ikke lagets virksomhet det ytre miljø.

Ved årets slutt var det i Norges Sildesalgslag 49 ansatte,
fordelt med 35 i Bergen og 14 i Harstad.

I konsernet Norges Sildesalgslag var det ved utgangen av
året 175 ansatte, fordelt med 124 på Silfas A/S, 49 på
Norges Sildesalgslag og 2 på 
Sildinvest A/S.

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. Kapasiteten ved de norske
fiskemelfabrikkene er for høy i forhold til tilgjengelig
mengde råstoff.  Dette fører til en sterk konkurranse om
råstoffet, noe som vil slå negativt ut på lønnsomheten i
2003.  Regnskapet for Silfas AS er fremlagt under
forutsetning av fortsatt drift selv om det knytter seg en
viss usikkerhet til selskapets framtidige finansiering.  Styret
i Silfas og selskapets eiere har igangsatt en prosess for å
styrke egenkapitalen.

OPPFØLGING AV REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK 
7. – 8. JUNI 2002
Representantskapet satte under årets møte bl.a.
Råfiskloven under lupen. Styret ser det som en forløpende
oppgave å sørge for at omsetningen foregår i former
avpasset næringens behov og at nødvendige nye tiltak og
tilpasninger gjennomføres. 
I dette ligger også et bevisst forhold til salgslagets rolle i
forbindelse med ressurskontroll.
Styret ser det som en viktig oppgave å drive laget seriøst
med et høyt saklighetsnivå, og dessuten med fokus på
både kostnadsutvikling og effektivitet. 

Betydningen av det globale markedet – et tema som også
ble belyst under årsmøtet i 2002, er noe som opptar
styret. Svingninger i markedene og rammebetingelsene
her hjemme, har betydning for Norges posisjon som
sjømatnasjon. Forholdene har derfor jevnlig vært diskutert.
En bedre koordinering og kontakt innenfor næringen for å
følge opp markedsrelaterte spørsmål, er fortsatt etterlyst.
Styret vil så langt mulig arbeide for at næringen kan bedre
samarbeidet på dette feltet. Det vises ellers til tema-
artikkelen Johannes Nakken har skrevet annet sted i
Årsmeldingen.

Johannes Nakken
Adm.dir.

Erling GaugstadRudolf Johannessen

Didrik Vea
Styreleder

Svein A. Lønning

Geir Lundberg Eva -Toril Strand Heine Møgster

Geir K. Eriksen

Kåre Ludvigsen

STYRET I NORGES SILDESALGSLAG
Bergen 25 april 2003



STYRETS ARBEID
Styret hadde fem møter i løpet av 2002. Som en del
hovedsaker kan nevnes:

• Loddesesongen 2002
• Innkjøpssamarbeidet innenfor pelagisk næring
• Silfas og avviklingen av Horsøyfabrikken
• Fortsettelse av det ungdomsrettede arbeidet ”Fisk i 100”
• Nytt prosjekt for bedre informasjonsflyt til medlemmer, 

kjøpere og andre
• Oppussing kontorer i Slottsgaten 3
• Utviklingen innenfor finansmarkedene og betydningen 

dette har for lagets drift og budsjett 2003
• Jubileumsfeiring og bokutgivelse

Utgangspunktet for styrets arbeid vil også i inneværende
år være effektivitet og fokus på å sikre fiskerne gode
priser, betalingsbetingelser og like muligheter innenfor
omsetningssystemene. Styret ser det som en prioritert
oppgave å opprettholde den pelagiske markedsplassen
som ikke bare kommer fiskerne til gode, men også
kjøperne og samfunnet forøvrig gjennom den
verdiskapning auksjonsomsetningen representerer. På
denne bakgrunn vil styret igjen ta for seg lagets strategi
for å etterprøve om noe skal prioriteres annerledes eller
kursen korrigeres. 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, både blir
hørt og selv får bedre innsikt i hvordan laget drives og
hvordan kryssende hensyn påvirker lagets operasjonelle
beslutninger.

God kontakt med våre medlemmer, kjøpere og
myndigheter og samarbeid og dialog både med disse og
andre deler av næringen, vil kontinuerlig være en viktig
oppgave for styret i Norges Sildesalgslag. Styret tror at det
prosjektet som er startet for å bedre informasjonsflyten i
alle ledd, vil styrke denne kontaktflaten. 

Styret vil til slutt takke medlemmer, faglag, kjøpere,
myndigheter, andre forbindelser og ansatte for et godt og
konstruktivt samarbeid i 2002.

Kåre Heggebø Kari Lie

Arne Riise

13



14

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR.) KONSERN

2001 2002 Note 2002 2001

DRIFTSINNTEKTER
6 193 582 6 345 899 Omsetning gjennom laget 2

30 894 31 491 Driftsinntekter 2 747 286 529 276
6 739 6 168 Andre inntekter 3 13 248 16 166

37 633 37 659 Sum driftsinntekter 760 534 545 442

DRIFTSKOSTNADER
0 0 Beholdningsendringer 10 22 397 -74 596
0 0 Varekjøp 460 771 376 584

25 280 26 983 Lønnskostnad 4 93 815 94 246
3 369 3 417 Ordinære avskrivninger 6,7 37 800 36 456

19 291 21 329 Andre driftskostnader 5 136 596 122 950
0 1 832 Tap på fordringer 1 832 0

47 940 53 561 Sum driftskostnader 753 211 555 640

-10 307 -15 902 Driftsresultat 7 323 -10 198

FINANSINNTEKTER OG
FINANSKOSTNADER

280 48 Aksjeutbytte 452 1 284
0 0 Resultat salg av datterselskap 0 10 188

18 792 17 600 Renteinntekter 22 544 17 084
5 600 4 800 Renteinntekter konsern 0 0

-1 376 1 204 Gevinst/tap verdipapirer 13 -4 925 -1 376
0 7 423 Agio 15 11 299 344
0 0 Andre finansinntekter 355 12 757

-1 912 -3 497 Rentekostnader -44 808 -31 144
-5 532 -20 101 Nedskrivning finansielle omløpsmidler -21 584 -5 532

-156 -1 926 Andre finanskostnader -4 407 -912

15 696 5 551 Netto finansposter -41 074 2 693

5 389 -10 351 Ordinært resultat før skattekostnad -33 751 -7 505

-1 661 2 928 Skatt på ordinært resultat 16 903 2 430

3 728 -7 423 Årsresultat -32 848 -5 075
Minioritetsinteresser 5 671 1 515

Årsresultat etter minioritetsinteresser -27 177 -3 560

OVERFØRINGER

-1 338 -1 503 Avsetning felleseid andelskapital 
-2 390 8 926 Overføring til/fra annen egenkapital 27 177 3 560

-3 728 7 423 Sum overføringer 27 177 3 560

Norges Sildesalgslag har avgitt konsernbidrag til Sildinvest AS med datterselskap: 

1 149 6 979 Avgitt konsernbidrag 
-322 -1 954 Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag

827 5 025 Netto avgitt konsernbidrag

Resultatregnskap 2002
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Sammen med moderne kommunikasjonsteknologi har
innsatsen fra salgsleder Karstein Bussesund og medarbeiderne
hans vært med på å gi NSS rekordomsetning i 2002.
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Balanse 2002

NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR.) KONSERN

2001 2002 EIENDELER NOTE 2002 2001

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

210 5 769 Utsatt skatt fordel 17 7 963 6 239
0 0 Goodwill 6 13 672 17 104

210 5 769 Sum immaterielle eiendeler 21 635 23 343

Varige driftsmidler
0 0 Tomter og bygninger 7 113 236 121 577
0 0 Maskiner og anlegg 7 177 250 160 199

5 989 4 531 Driftsløsøre, inventar etc. 7 7 403 10 191

5 989 4 531 Sum varige driftsmidler 297 889 291 967

Finansielle anleggsmidler
55 968 38 819 Fordringer datterselskaper 11,19 0 0
9 450 10 216 Andre fordringer 11 12 416 14 354

12 357 11 987 Pensjonsmidler 14 11 987 10 332
834 21 859 Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 8 32 145 47 189

0 0 Investering i aksjer og andeler 9 473 422

78 609 82 881 Sum finansielle anleggsmidler 57 021 72 297

84 808 93 181 SUM  ANLEGGSMIDLER 376 545 387 607

OMLØPSMIDLER
0 0 Varer 10 107 705 133 316

Fordringer
149 201 177 999 Kundefordringer 12,19 222 441 157 267

4 967 3 561 Andre fordringer 35 062 20 946

154 168 181 560 Sum fordringer 257 503 178 213

Investeringer
109 414 136 696 Markedbaserte aksjer og obligasjoner 1,13 136 696 109 414

109 414 136 696 Sum investeringer 136 696 109 414

17 822 21 206 Bankinnskudd, kontanter o.l. 24 061 23 055

281 404 339 462 SUM OMLØPSMIDLER 525 965 443 998

366 212 432 643 SUM EIENDELER 902 510 831 605

Rudolf Johannessen

Didrik Vea
Styreleder

Svein A. Lønning

Geir Lundberg

Geir K. Eriksen

Kåre Ludvigsen
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NORGES SILDESALGSLAG (1.000 KR.) KONSERN

2001 2002 GJELD OG EGENKAPITAL NOTE 2002 2001

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

20 990 20 990 Reservefond 0 0
3 013 4 516 Felleseid andelskapital 0 0

140 315 131 388 Annen egenkapital 191 149 218 325

164 318 156 894 Sum opptjent egenkapital 191 149 218 325

Minoritetsinteresser 34 270 39 942

164 318 156 894 SUM  EGENKAPITAL 1,20 225 419 258 267

GJELD
Avsetning for forpliktelser

2 706 3 194 Pensjonsforpliktelser 14 10 038 5 981

2 706 3 194 Sum avsetning for forpliktelser 10 038 5 981

Annen langsiktig gjeld
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 15,18 231 676 227 039
0 0 Leasingforpliktelse 16 20 644 3 697

105 105 Annen langsiktig gjeld 15 105 106

105 105 Sum langsiktig gjeld 252 425 230 842

Kortsiktig gjeld
54 756 82 029 Gjeld til kredittinstitusjoner 18 193 812 157 152
12 756 100 533 Leverandørgjeld 107 267 25 912
35 574 20 249 Skyldige offentlige avgifter 36 371 49 684

484 680 Betalbar skatt 17 680 484
0 6 979 Gjeld til konsernselskaper 0 0

95 513 61 980 Annen kortsiktig gjeld 76 498 103 283

199 083 272 450 Sum kortsiktig gjeld 414 628 336 515

201 894 275 749 SUM  GJELD 677 091 573 338

366 212 432 643 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 902 510 831 605

Johannes Nakken
Adm.dir.

Erling Gaugstad Kåre Heggebø Kari Lie

Arne Riise
Eva -Toril Strand Heine Møgster
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

KONSOLIDERINGSPRINSIPP

Konsernregnskapet omfatter Norges Sildesalgslag med
datterselskaper hvor laget eier direkte eller indirekte mer
enn 50 prosent. Det er anvendt ensartede
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.

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.

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.

Konsernet inngår valutaterminkontrakter for å sikre
vekslingsnivået ved salg av fiskemel/-olje i USD, EUR og
GBP. I regnskapet reflekteres denne sikringen ved at disse
salgsinntektene føres til de terminsikrede kursene.

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.

Noter til regnskapet 2002
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NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER

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

Norges Sildesalgslag (1000 kr)
2001 2002

6 193 582 6 345 899 Regnskapsmessig omsatt
-6 162 688 -6 314 408 Avregnet fisker

30 894 31 491 Lagsavgift

Konsern:
Pr 1.1.2002 opphørte salgsavtalen Silfas konsernet hadde med Norsildmel. I 2002 har datterselskapet Silfas AS således selv stått
for salg av fiskemel/-olje. Prisene man oppnådde hos Norsildmel var nettopriser fratrukket salgsgebyr til Norsildmel. Omsetningen
for 2002 baserer seg på priser med utgangspunkt i egen salgsfunksjon. 

Konsernets salgsinntekter for 2002 kan spesifiseres på geografisk område som følger:
Konsern

2002
Lagsavgift Norges Sildesalgslag 31 491
Fra datterselskaper:
Norge 450 257
EU-land 262 945
Andre land 2 593
Sum 747 286

NOTE 3 - ANDRE INNTEKTER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

6 495 6 014 Kontroll 6 014 6 495
Prøvefiske

141 54 Gevinst ved salg av anleggsmidler 677 452
103 100 Diverse 6 557 9 219

6 739 6 168 Sum 13 248 16 166

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

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001
977 1 187 Pensjon 4 330 3 893

2 373 2 741 Honorar til styret og utvalg 2 741 2 373
17 911 18 909 Lønn 70 903 72 795
2 781 2 792 Folketrygdavgift 10 564 10 858
1 238 1 354 Andre ytelser 5 277 4 327

25 280 26 983 SUM 93 815 94 246

49 49 Gjennomsnittlig antall ansatte 173 208 

Ytelser til ledende Adm
personer i selskapet direktør Styret
Lønn 952
Pensjonskostnad utover ordinær koll. ordning 415
Annen godtgjørelse 8 1 259

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

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for : Lån stillelse
Ansatte i morselskap 5 205 0
Ansatte i konsernet 5 705 0

Revisor Norges Sildesalgslag
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør 400
Regnskapteknisk bistand 93
Andre revisjonsrelaterte tjenester 82
Sum 575
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NOTE 5 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Norges Sildesalgslag (1000 kr)
2001 2002
123 138 Fiskernes ulykkeskasse

6 106 5 769 Diett-, reise- og møtekostnader
7 627 8 168 Diverse drifts- og adm.kostnader
1 985 3 391 Fremmedytelser
1 713 2 170 Markedsføring og informasjon

951 714 Fisknett
786 979 Diverse støttetiltak

19 291 21 329 SUM

NOTE 6 - IMMATRIELLE EIENDELER

Konsern (1000 kr)
Goodwill

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 34 148
Anskaffelseskost 31.12 34 148
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 17 044
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 20 476
Bokført verdi pr 31.12 13 672

Årets ordinære avskrivning 3 432

Økonomisk levetid 10 år
Avskrivningsplan Lineær

Goodwill avskrives over 10 år, da den knytter seg til oppkjøp av et fabrikkanlegg (Silfas Karmsund AS) av strategisk betydning.

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Norges Sildesalgslag (1000 kr)

Dirftsløsøre,
inventar etc.

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 13 973
Tilgang i året 2 164
Avgang ved salg/utrangering 512
Anskaffelseskost 31.12 15 625
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 7 984
Avgang akkumulerte avskrivninger 308
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 11 093
Bokført verdi pr 31.12 4 531

Årets ordinære avskrivning 3 417

Økonomisk levetid 4 - 7 år
Avskrivningsplan Lineær

Konsern (1000 kr)
Bygninger Maskiner Anlegg under Drifts-
og tomter og anlegg utførelse løsøre Sum

Opprinnelig anskaffelseskost pr 1.1. 212 911 358 752 8 131 38 813 618 607
Overført fra anlegg under utførelse 5 641 5 641
Tilgang i året 726 26 769 11 597 2 466 41 558
Avgang i året 1 330 5 641 699 7 670
Anskaffelseskost 31.12 213 637 389 832 14 087 40 580 658 136
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1. 91 286 206 206 28 387 325 879
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. 100 401 226 669 33 177 360 247
Bokført verdi pr 31.12 113 236 163 163 14 087 7 403 297 889

Årets ordinære avskrivning 9 115 20 463 0 4 790 34 368

Økonomisk levetid 5 - 33 år 3 - 25 år 4 - 25 år 3 - 20 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Balanseførte leieavtaler inkludert i anskaffelseskost 27 514 0 610 28 124

Noter til regnskapet 2002
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NOTE 8 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.
Ansk.- Forretn.- Stemme og

Firma tidspunkt kontor Eierandel
Sildinvest AS 01-01-89 Bergen 100,00%

Årets tilgang datterselskap består av følgende:
Det er avgitt netto konsernbidrag på TNOK 5.025 til Sildinvest AS og dets datterselskap.
Bidraget er tillagt kostpris på aksjeposten. Videre er fordring stor TNOK 16.000 konvertert til aksjekapital.

Konsernet Sildinvest inkluderer følgende selskaper:
Ansk.- Forretn.- Stemme og

Firma tidspunkt kontor Eierandel
Skudeviga Eiendom AS 01-01-89 Bergen 100,00%
Silfas AS 01-01-89 Bergen 73,30%

Ansk.- Forretn.-
Firma tidspunkt kontor
Datterselskaper til Silfas AS (100% eie):
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
Silfas Horsøy AS 05-11-01 Bergen
Seagarden AS 01-01-97 Bergen

Bokført Ansk.- Forretnings- Stemme og
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi tidspunkt kontor Eierandel
Sea Grain AS 51 344 32 145 1997-2000 Måløy 33,79%

Silfas har inngått avtale om salg av aksjene i Sea Grain AS der vederlaget er bestemt.
Salget har delvis funnet sted i 2002 (10% nedsalg). Resterende salg vil i utgangspunktet finne sted i 2005. Avtalen innebærer en
salgsopsjon for Silfas den 08.08.2005 og kjøps-opsjon for kjøper i perioden forut for denne dato. Med utgangspunkt i vurdering
av vederlaget, er balanseført verdi lik andel av bokført egenkapital hensyntatt avtalt fremtidig salgssum.

Prosesskontroll er en viktig del av Kvalitetsrutinene i Silfas.
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NOTE 9 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK

Konsern (1000 kr)
Ansk.kost. Bokført

Selskapets navn Eierandel 1000 kr 1000 kr
Anleggsmidler:
Skude Fryseri A/S 20,0 % 200 10
Pan Fish ASA 1 533 50
Andre aksjeandeler 890 413
Sum 2 623 473

NOTE 10 - VARER

Konsern (1000 kr) 2002 2001
Råvarer og hjelpematerialer 1 490 3 539
Tilvirkede varer (fiskemel og -olje) 106 215 129 778
Sum 107 705 133 317

NOTE 11 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

9 450 10 216 Andre fordringer 10 693 9 690 
55 968 38 819 Fordring datterselskap
65 418 49 035 Sum 10 693 9 690 

NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER

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

NOTE 13 - FINANSPOSTER

Urealisert kursreserve (differanse mellom markedsverdi og bokført verdi) som pr 1.1. utgjorde 8,2 mill kr, er ved årets slutt
redusert til 0,6 mill kr som følge av kursnedgang på papirer i beholdning.

Verdipapirporteføljen 31.12.2002:

Bokført Urealisert
(1000 NOK) Kostpris verdi tap
Norske rentebærende papirer 42 973 39 293 3 680
Utenlandske rentebærende papirer 29 268 23 238 6 030
Norske aksjerelaterte papirer 25 349 18 700 6 649
Utenlandske aksjerelaterte papirer 36 770 27 965 8 805
Kortsiktige bankplasseringer 27 500 27 500 0
Sum 161 860 136 696 25 164

Noter til regnskapet 2002
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NOTE 14 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Laget og konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 47 personer i morselskapet og 182 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.

Konsernet har gjennom tariffavtale medlemskap i AFP-ordningen. Den generelle AFP-ordningen omfatter 182 personer.
Aldersfordeling for de personer som er omfattet av ordningen er fra 22 år til 66 år. Norges Sildesalgslag har medlemsskap i AFP-
ordningen. Videre har en del ansatte pensjoner og reguleringer som ikke er sikret, og som således finansieres over selskapets
drift. En del av disse pensjonsforpliktelsene, kan skje gjennom utbetalinger fra pensjonspremiefond.

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

Kollektiv pensjonsordning:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

1 652 1 588 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 120 4 259
3 323 3 494 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 5 069 5 286

Resultatførte estimatendringer og avvik -18 5
-4 932 -4 712 Avkastning på pensjonsmidler -6 319 -7 264

43 370 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 2 852 2 286
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 330 316

43 370 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 3 182 2 602

58 260 61 148 Beregnede pensjonsforpliktelser 90 678 94 613
73 295 69 859 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 97 045 108 001
-2 678 3 276 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 2 004 -2 806
12 357 11 987 Netto pensjonsmidler før arb.g.avg 8 371 10 582

0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift -530 -250
12 357 11 987 Netto pensjonsmidler etter arb.g.avg 7 841 10 332

Avtalefestet pensjonsordning og udekkede ordninger:

Norges Sildesalgslag Konsern
2001 2002 2002 2001
608 491 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 640 779
134 164 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 325 325
30 16 Resultat førte endringer og estimatavvik 41 28

772 671 Netto pensjonskostnad (før arbeidsgiveravgift) 1 006 1 132
108 95 Periodisert arbeidsgiveravgift 142 159
880 766 Netto pensjonskostnad (etter arbeidsgiveravgift) 1 148 1 291

2 938 3 266 Beregn. pensjonsforpl. AFP og udekkete ordninger 6 050 5 925
-566 -467 Ikke resultatførte endringer og estimatavvik -884 -685
334 395 Periodisert arb. giveravgift 728 739

2 706 3 194 Sum pensjonsforpliktelser etter arb.g.avg. 5 894 5 979

Økonomiske forutsetninger:

Norges Sildesalgslag Datterselskaper
2001 2002 2002 2001

6,0 % 6,0 % Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %
3,0 % 3,0 % Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 %
2,5 % 2,5 % Forventet pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %
7,0 % 7,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %
3,0 % 3,0 % Turnover medlemmer < 40 1,0 % 1,0 %
0,5 % 0,5 % Turnover medlemmer > 40 1,0 % 1,0 %

Uttakstilbøyelighet AFP 30,0 % 30,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen
forsikring.
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NOTE 15 - ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Konsernet har et valutalån stort TNOK 25.000 notert i ulike valutasorter. Ved terminforfall i slutten av året er lånet gjort opp og
ny avtale inngått. Realisert valutagevinst som følge av dette utgjør TNOK 4.446. 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapets slutt:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

Gjeld til kredittinstitusjoner 93 786 88 278
Leasingforpliktelse 9 765

105 105 Øvrig langsiktig gjeld 105 105
105 105 Sum annen langsiktig gjeld 103 656 88 383

NOTE 16 - LEASINGFORPLIKTELSER

Balanseførte leasingforpliktelser er nåverdien av resterende leiebetalinger. Den estimerte leiebetalingen forfaller som følger:

Norges Sildesalgslag Konsern
2001 2002 2002 2001

I løpet av ett år 3 988 877
To til fem år 6 891 2 790
Mer enn fem år (se note 15) 9 765 30
Sum leasingforpliktelser 20 644 3 697

Noter til regnskapet 2002

En betydelig IT-satsing de siste årene har gjort medarbeiderne bedre
rustet til å levere hurtige og trygge tjenester for fiskeflåten.
- Innføringen av elektroniske tjenester vil gjøre hverdagen lettere for
kjøperne, sier regnskapsmedarbeider og styremedlem Kari Lie.
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NOTE 17 - SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001
484 249 Betalbar formuesskatt 249 484

-1 -3 Endring betalbar skatt tidligere år 141 -42
322 2 385 Betalb. skatt av årets resultat før effekt av kons.bidrag *) 6 283 4 911
856 -5 559 Endring i utsatt skatt -7 576 -7 783

1 661 -2 928 Skatt på ordinært resultat -903 -2 430

*) Norges Sildesalgslag har ytet 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)
2001 2002
322 2 386 Inntektsskatt 

-322 -1 954 Skatteeffekt av konsernbidrag
484 249 Formuesskatt 
484 681 Skatt på ordinært resultat

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

5 389 -10 351 Årsresultat før skatt -33 751 -7 505

1 509 -2 898 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) -9 450 -2 101

Skatteeffekten av følgende poster:
44 2 219 Ikke fradragsberettigede kostnader 2 285 196

108 -2 249 Andre poster 6 262 -526
1 661 -2 928 Skattekostnad -903 -2 431
31% 28% Effektiv skattesats 3% 32%

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

-3 184 -3 375 Driftsmidler 15 371 23 841
Varer 11 233 26 408

-2 575 -1 856 Fordringer -2 056 -2 775
-5 944 -25 207 Aksjer og andre verdipapirer -27 102 -6 355

0 0 Ubenyttet godtgjørelse -97 -2 668
1 298 1 038 Gevinst og tapskonto 30 580 38 225
9 651 8 793 Forpliktelser 1 947 4 351

Underskudd til fremføring -86 694 -104 715
-754 -20 607 Sum -56 818 -23 688

-211 -5 770 Netto utsatt skattefordel -15 909 -6 633
Ikke balanseført utsatt skattefordel -7 946 -394

-211 -5 770 Netto utsatt skatt fordel -7 963 -6 239

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig positiv inntjening.

Konsernets fremførbare underskudd utløper som følger:

År Konsern
2009 17 267
2010 27 795
2011 27 566
2012 14 067
Sum 86 695
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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 97 mill og lån på kr 205 mill med pant.

Bokført verdi av pantsatte eiendeler utgjør:

Norges Sildesalgslag (1000 kr) Konsern
2001 2002 2002 2001

Bygninger og annen eiendom 112 495 120 197
Maskiner og anlegg 139 098 160 199
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 2 300 4 179

149 201 177 999 Varer og kundefordringer 328 347 290 370
136 696 Verdipapirer 136 696

149 201 314 695 Totalt 718 936 574 945

NOTE 19 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

Norges Sildesalgslag (1000 kr)
2001 2002

3 182 3 208 Kundefordringer
3 779 790 Andre fordringer (omløpsmidler)

55 968 38 819 Fordringer datterselskaper

NOTE 20 - EGENKAPITAL

Norges Sildesalgslag Konsern
Felleseid Annen Annen Minoritets-

Reservefond andelskapital egenkapital egenkapital interesser
Egenkapital 01.01. 20 990 3 013 140 314 218 325 39 942

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat (disponert) 1 503 -8 926 -27 177 -5 671
Egenkapital 31.12. 20 990 4 516 131 388 191 148 34 271

NOTE 21 - LEIEAVTALER

Konsernselskapet Silfas Karmsund AS driver sin aktivitet i leide fabrikk lokaler basert på langsiktig operasjonell leiekontrakt.
Finansielle leiekontrakter er balanseført, se note 7 og 16. Utover dette har konsernet ingen vesentlige leie- eller leasingforhold.

Noter til regnskapet 2002
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Internett-teknologi blir stadig viktigere i lagets hverdag.  
– Vi ser på henvendelsene at mange nå bruker internett og
ekstranett, sier Line Dale Nilsson på sentralbordet. 
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Kontantstrømoppstilling 2002

NORGES SILDESALGSLAG      (1000 kr) KONSERN

2001 2002 2002 2001

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

5 389 -10 351 Ordinært resultat før skattekostnad -33 751 -7 505
-489 -480 Periodens betalte skatt -624 -490

3 369 3 417 Ordinære avskrivninger 37 800 36 456
0 0 Nedskrivning anleggsaksjer 1 483 0

805 858 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 2 402 2 345
3 760 19 263 Nedskrivning markedsbaserte fin. Instrumenter 19 263 3 760
-141 -53 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -730 -373

0 0 Tap/gevinst aksjer 6 173 0
0 0 Endring i varer 25 611 -73 606

-51 883 -28 798 Endring i kundefordringer -65 174 -59 051
-18 545 123 934 Endring i  leverandørgjeld 117 512 -17 723
34 272 -46 387 Endring i verdipapirbeholdning -46 388 34 273
13 061 -83 768 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -90 530 -46 152

-10 403 -22 365 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -26 953 -128 066

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

141 257 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 1 997 746
-4 475 -2 164 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -18 288 -19 415

0 1 532 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 0 0
-451 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -2 225 0

0 0 Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler 7 389 24
0 0 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -51 -593

-4 785 -375 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -11 178 -19 238

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

0 0 Netto endring langsiktig gjeld 2 477 -51 632
0 27 273 Netto endring i kassekreditt 36 660 123 774
0 0 Innbetaling av egenkapital 0 57 137
0 -1 149 Utbetaling av konsernbidrag 0 0

0 26 124 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 39 137 129 279

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

-15 189 3 384 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 1 006 -18 025
33 010 17 822 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 23 055 41 080

17 822 21 206 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 24 061 23 055
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REVISJONSBERETNING FOR 2002

KONTROLL- OG
FULLMAKTSNEMDAS
BERETNING 2002
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Driftsmelding

SALGSUTVALGENES ARBEID
Konsumråstoff
Hermetikkråstoff
Mel, olje og fôrråstoff

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
• behandle reklamasjonssaker vedrørende konsum

Ved inngangen til 2002 forelå det ikke omforente
minstepriser for sild. Dette skyldes manglende vilje fra
kjøperorganisasjonen til å drøfte minstepriser på sild i
påvente av positiv respons fra laget på en forespørsel om
utvidet kreditt-tid til kjøperne. 

I påvente av eventuelle drøftinger med kjøperne vurderte
laget minsteprissituasjonen. Laget konkluderte da med å
videreføre minsteprisene, men å endre
sortimentsinndelingen. 

Dette ble imidlertid negativt mottatt av kjøperne, og
kjøperorganisasjonen reagerte med kjøpestopp på sild fra
3. januar. Kjøpestoppen ble opphevet 11. januar som en

følge av at partene hadde blitt enige om å møtes til nye
minsteprisdrøftinger 14. januar. 

Prisdrøftingene som ble avviklet i Bergen 14. og 15. januar
2002 inkluderte også lodde-Barentshavet. På møtet kom
partene til enighet om nye minstepriser for begge arter
med virkning fra 16. januar 2002. Avtalen for sild innebar
etablering av en ny vektkategori. For øvrig skulle fortsatt
gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten være grunnlaget for
minsteprisene. 

For lodde ble det avtalt en periodisert minsteprismodell.
Den første perioden gjaldt frem til loddens rogninnhold
viste 15 %, mens den andre perioden gjaldt fra nevnte
tidspunkt.

På møte i Oslo 29.04.02 ble partene enige om én
samfengt minstepris for sild til konsum våren/sommeren
2002. Minsteprisen skulle gjelde fra 15. mai og frem til
partene besluttet noe annet. 

Som følge av en negativ markedsutvikling for sild og
divergerende oppfatninger av hvorledes ”handikapet” for
salg av sild til Danmark skal praktiseres, ble fisker- og
kjøpersiden enige om å drøfte situasjonen for sild
nærmere 29.05.02. 

På møtet meddelte laget at med virkning fra og med
01.06.02 skulle rutinene for praktisering av handicap på
Danmark endres. Fra denne dato måtte derfor danske
kjøpere sammenlignet med norske kjøpere betale NOK
0,35 pr kg høyere pris for alle sildefangster til konsum

Innholdsoversikt driftsmelding :

OMSETNINGSSITUASJONEN
Konsumsektoren
Mel- og oljesektoren

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

KONTROLL
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Lagets ledergruppe :
Øverst t.h. Johannes Nakken, adm. dir - t.v. Erik Brinchmann - Hansen, øk. dir.
Nederst t.h.Knut Torgnes, salgs dir. - t.v. Jarle A. Hansen, dir. marked, strategi og info.
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Driftsmelding

omsatt gjennom Norges Sildesalgslag. Før 01.06.02 gjaldt
handicapet kun for fangster hvor det lå inne bud både fra
norsk og dansk kjøper. Norges Sildesalgslag opplyste
videre om at laget ville innføre turkvoteregulering i fisket
etter nordsjøsild med virkning fra 01.06.02. Med
bakgrunn i nevnte tiltak ble partene enige om å videreføre
minsteprisen for sild til konsum.

En tiltagende vanskelig markedssituasjon for sild utover
året med lageroppbygging både i Norge og utlandet og
der norsk eksport av fryst sildefilét tilnærmelsesvis stoppet
helt opp, resulterte blant annet i at aktørene på fisker og
kjøpersiden ønsket å legge til rette for at nvg-sildfisket
først kunne starte senere enn normalt høsten 2002. Dette
ville imidlertid ikke myndighetene være med på.

Fisker- og kjøperorganisasjonen var i denne situasjonen
enige om å avvente minsteprisdrøftinger til 19.09.02. Da
det ikke lykkes kjøperne og fiskerne å komme til enighet
på møtet 19. september bestemte laget ut fra en samlet
vurdering å egenhendig fastsatte nye minstepriser med
virkning fra 20. september 2002.

Som et resultat av at omsetningen av sild gikk tregt frem
mot månedskiftet september/oktober ble fiskerne og
kjøperne enige om å gjenoppta drøftingene 1. oktober.
Drøftingene resulterte i omforente og nye minstepriser
som trådte i kraft fra 02.10.02. Det var videre enighet om
at de avtalte minsteprisene skulle gjelde frem til 31.03.03
forutsatt at det ikke skjedde vesentlige endringer i
forutsetningen for avtalen. 

Minsteprisene avtalte for makrell høsten 2001 ble stående
urørt første halvår 2002. De tradisjonelle prisdrøftingene
for makrell i første del av august resulterte i nye
minstepriser med virkning fra 12.08.02. I motsetning til de
to foregående årene lykkes laget i 2002 å få etablert et
sett med minstepriser for alle fartøy- og redskapsgrupper.

Arbeidet med en egen omsetningsordning for omsetning
av kontrakter for fremtidig levering har vi også i 2002
arbeidet med uten at det har resultert i noe konkret. 

Ved oppstarten av 2002 ble det nødvendig å innføre
omsetningsregulering i fisket etter nvg-sild for levering til
konsum i Nord-Norge som følge av liten kjøperinteresse
og kjøpestopp. Høsten 2002 ble det nødvendig å
iverksette omsetningsreguleringer i fisket etter både NVG-
sild og nordsjøsild grunnet en treg og vanskelig
omsetningssituasjon. 

For lodde-Barentshavet var det også i 2002 nødvendig å
avpasse fisket etter industriens kapasitet i området. 

Den vanskelige omsetningssituasjonen for sild høsten
2002 resulterte også i at laget innførte
pristilskuddsordninger til fartøyer som ikke fikk levert sild
til konsum, på nvg-sild fra 24. oktober og på nordsjøsild
fra 20. november. Ordningene ble finansiert av inntrukne
midler og gjaldt frem til 31. desember 2002.

Hovedformålet med ordningene var å unngå ytterligere
reduksjoner i prisene.  

Salgsutvalget fattet vedtak om disponering av inntrukne
midler fra 2001. 

I samsvar med instruks fra styret gjorde utvalget vedtak
om retningslinjer for disponering av midler avsatt til føring
av låssatt sild og makrell til konsumformål i 2002.

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 32 møter i
2002 (16 møter i 2001), hvorav 23 telefonmøter og 9
ordinære møter. Totalt ble det behandlet 141 saker i løpet
av året (87 saker i 2001). 

SALGSUTVALGET FOR HERMETIKKRÅSTOFF 

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

Som i 2001 kom Norges Sildesalgslag og Norway Foods
også i 2002 til enighet om kvantum og minstepriser for
brisling til hermetikkanvendelse. I 2002 ble minsteprisene
for alle anvendelser av kystbrisling videreført fra 2001. 

Utvalget la ellers retningslinjer for gjennomføring av
sesongen ved fastsettelse av omsetningsbestemmelser og
–reguleringer og disponering av støttemidler over
Fiskeriavtalen.

Salgsutvalget for hermetikkråstoff avviklet 13 møter i
2002, hvorav 10 telefonmøter og 3 ordinære møter. Totalt
ble det behandlet 30 saker i løpet av året. 

SALGSUTVALGET FOR MEL, OLJE OG FÔR

Prisdrøftingene med Sildemelfabrikkene om avtale for
2002 ble sluttført i løpet av første halvdel av januar. 

Fra 01. november 2001 opphørte salgssamarbeidet
mellom NSS og FHL Fiskemel (tidl. Landsforeningen) via
Norsildmel og Prisreguleringsfondet. Tidligere eide partene
Norsildmel sammen. Fiskerne var med og delte kostnader
til salg, forsikringer, frakt og lignende. De fikk gleden av
en eventuell prisøkning dersom prisene ble høyere for
melet og oljen enn det en forutsatte da råstoffet ble
levert, men var også med og tok risiko dersom det var
prisfall fra råstoffleveranse til salg av produktene. 

Prisreguleringsfondet ble oppløst 30. oktober 2001. og
dette førte med seg en del endringer. De tre
salgsgrupperingene for fiskemelfabrikkene ønsket ikke å
videreføre salgssamarbeidet via Norsildmel. Hver
gruppering overtok ansvaret for sitt salg og følgelig risiko
og kostnader som påløper ved salg av de ferdigproduserte
produktene. Kalkylen i prisavtalen ble i denne forbindelse
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endret til 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 utover året, men pga av sterkt stigende
kronekurs i Norge sank likevel minstepris til fisker.
Prisreguleringene ble gjennomført 22. mai, 10. juni, 24.
juni, 15. juli, 26. august og 02. desember.

Opphør av salgssamarbeidet og endringer i prisavtalen har
gitt større forskjeller i pris mellom fangster. I tider med
lave kvoter og større konkurranse om råstoffet vil fisker
oppnå høye priser i auksjonen. Kjøpersiden har i denne
forbindelse uttrykt stor bekymring vedrørende salg av
fangster fra norske fiskefartøy til kjøpere i utlandet, og da
spesielt i Danmark.

Det norskproduserte fiskemelet og –oljen ble fra
oppløsningen av salgssamarbeidet solgt via de tre
salgsselskapene Silfas, Norsildmel og Pan Pelagic. Silfas
selger for sine egne fabrikker, Pan Pelagic for begge
Måløy-fabrikkene og Vadsø Sildoljefabrikk og det nye
Norsildmel for de andre privateide fabrikkene.

Heller ikke under drøftingene om prisavtale for 2002
lykkes fiskersidene å få kjøpersiden til å akseptere det
skulle tillates bud utenfor utbudsområde.

Ut fra målet om bedret råstoffkvalitet ble tillegg/trekk
tabeller for temperatur, salt og flyktig nitrogen revidert og
endret fra 01. juni 2002. Råstoffet fikk et høyere trekk ved
høye temperaturer. Salttrekktabellen ble forlenget slik at
en oppnår maksimalt trekk først ved 1,6 % salt både for
lodde og annet råstoff. Maksimaltrekk er også øket
betydelig. Trekket for flyktig nitrogen er også innskjerpet,
spesielt for de høye verdiene. Ved fl.N. innhold på over 90
må fabrikkene søke SFT om tillatelse for å motta råstoffet
og skal selv avtale pris med fisker.

Det ble i begynnelsen av mai 2002 foretatt en
etterbetaling av overskudd fra Prisreguleringsfondet i
forbindelse med opphør av fondet, og overskudd på trekk
av 1,5 øre/kg råstoff til Prisreguleringsfondet, som var
foretatt fra 01. januar 2000 til 01.august 2001. Samlet
utbetaling var på kr knapt 42 mill kr.

Salgsutvalget for mel, olje og fôr avviklet 12 møter i 2002,
hvorav 9 telefonmøter og 3 ordinære møter. I tillegg
hadde salgsutvalget en tur der de besøkte fabrikker på
Island og i tillegg besøkte den islandske fiskerimessen i
Reykjavik.

Som en av lederne i Lie-gruppen og medlem av
representantskapet i NSS, er Gunhild Lie Skålevik en av
dem som har vært med på å videreutvikle og
modernisere næringen vår. Lie-gruppen har vært svært
aktive brukere av Sildelaget sine systemer. 
– Vi tok tidlig i bruk SildInfo, og ser nå at hverdagen er
lettere, at vi får mer informasjon og bedre totaloversikt
ved å  bruke ekstranett, sier Skålevik
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OMSETNINGEN
Lagets samlede omsetning i 2002 ble på NOK 6,34
milliarder, mot NOK 6,19 milliarder i 2001.  

Omsatt kvantum og -verdi gjennom Norges Sildesalgslag 
i femårsperioden 1998 – 2002:

År 1998 1999 2000 2001 2002

Kvantum (i 1000 tonn) 2 312 2 163 2 456 2 397 2 435 

Verdi ( NOK milliarder) 4,34 3,41 4,21 6,19 6,34

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

KONSUMSEKTOREN 

Verdien av lagets omsetning til konsum var i 2002 på NOK
5,01 milliarder, mot NOK 5,29 milliarder i 2001. Med
andre ord en reduksjon på NOK 0,28 milliarder. Omsatt
kvantum gikk ned med 74 000 t, fra 1 159 000 t i 2001 til
1 085 000 t i 2002.

Omsatt kvantum og -verdi til konsum i femårsperioden 1998 – 2002:

År 1998 1999 2000 2001 2002

Kvantum (i 1000 tonn) 919 1 075 1 215 1 159 1 085 

Verdi ( NOK milliarder) 2,96 2,75 3,48 5,29 5,01

For norske fiskere gikk verdien av omsatt kvantum til
konsum ned med NOK 0,18 milliarder, fra NOK 4,00
milliarder i 2001 til NOK 3,82 milliarder i 2002. En
reduksjon tilsvarende 4,5 %. Omsatt kvantum gikk ned
med 26 000 t, fra 917 000 t til 891 000 t. Reduksjonen av
omsetningsverdien skyldes blant annet nedgang i
leveransene av sild til konsum samt reduserte priser på
sild, spesielt på nordsjøsild. 

For NVG-sild gikk prisen for norske fartøyers leveranser
ned med vel 2 %, mens leveransene til konsum gikk ned
med 17 000 t. Totalt resulterte dette i en verdireduksjon
for NVG-sild på NOK 122 mill, fra NOK 1 945 mill i 2001
til NOK 1 823 mill i 2002. Norsk disponibel NVG-sild kvote
var for øvrig 484 500 t i både 2001 og 2002.

For sild sør for 62°N (nordsjøsild) gikk omsetningsverdien
ned med NOK 119 mill, fra NOK 326 mill i 2001 til NOK
207 mill i 2002. Årsaken til nedgangen er reduserte
leveranser til konsum og prisnedgang. På nordsjøsild gikk
gjennomsnittsprisene ned med 20 % fra 2001 til 2002.

For makrell økte omsetningsverdien med NOK 28 mill, fra
NOK 1 374 mill i 2001 til NOK 1 402 mill i 2002.
Hovedårsaken til økningen er en volumoppgang på vel
3000 t sammenlignet med 2001. Norsk disponibel kvote
økte fra 176 370 t i 2001 til 182 637 t i 2002.

For norske fiskere resulterte loddefisket i Barentshavet i en
omsetning til konsum på NOK 274 mill i 2002 mot NOK
292 mill i 2001. Totalt ble det omsatt 128 800 t lodde til
konsum mot 142 100 t i 2001. 

Lodde-Barentshavet – Omsatt kvantum og -verdi til konsum i 2002 og
2001:

2002 2001
Kvantum Verdi Kvantum Verdi

(i tonn) (NOK 1000) (i tonn) (NOK 1000)

Rognlodde 91 500 215 500 45 800 166 300
Lodderogn - - 8 300 10 700

Samfengt lodde 36 000 57 400 87 000 114 300

Annet 1 300 800 900 500

SUM 128 800 273 700 142 100 291 700

Gjennomsnittsprisen for lodde til konsum (ekskludert
sjølproduksjon) ble NOK 1,93 pr kg i 2002 mot NOK 1,89
pr kg i 2001.  

Etter at det ble levert 7 900 t hestmakrell til konsum i
2001 ble det levert 35 100 t i 2002. Til tross for en
prisnedgang på 52 % resulterte økte leveranser i at
omsetningsverdien økte med NOK 51 mill fra NOK 46 mill
i 2001 til NOK 97 mill i 2002. Gjennomsnittsprisen for
hestmakrell var NOK 2,76 pr kg i 2002 mot NOK 5,74 pr
kg i 2001. En del innslag av stor hestmakrell trakk prisene
ned sammenlignet med 2001.

Verdien av kystbrisling gikk ned fra NOK 14 mill i 2001 til
NOK 12 mill i 2002. Hovedårsaken til nedgangen var
redusert kvantum fra 2 900 t til 2 600 t. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av konsum-
landingene ned med NOK 94 mill fra NOK 1 290 mill i
2001 til NOK 1 196 mill i 2002. Leveransene gikk ned fra
242 000 t til 195 000 t. Hovedårsaken til nedgangen var
reduserte leveranser av makrell.

Verdien av de utenlandske landingene utgjorde totalt 23,9
% av lagets omsetningsverdi til konsum i 2002, mot 24,4
% i 2001. 

Omsatt kvantum og -verdi av utenlandske fartøyers landinger av
makrell til konsum i femårsperioden 1998 – 2002:

År 1998 1999 2000 2001 2002

Kvantum (i 1000 tonn) 132 138 169 165 128

Verdi (NOK milliarder) 0,87 0,49 0,77 1,02 0,89

MEL- OG OLJESEKTOREN

Verdien av lagets omsetning til mel/olje var i 2002 NOK 1
316 mill, mot NOK 899 mill i 2001. Med andre ord en
økning på NOK 417 mill, eller 46 %. Omsatt kvantum
økte til 1 349 000 t i 2002 fra 1 238 000 t i 2001.

Omsatt totalkvantum, verdi og pris til mel og olje i femårsperioden
1997 – 2002:

År 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Kvantum (i 1000 tonn) 1 210 1 389 1 086 1 241 1 238 1 349

Verdi (i mill. kr.) 971 1 379 653 736 899 1 316

Gj. snitts pris 0,80 0,99 0,60 0,59 0,73 0,98

Driftsmelding
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Verdien av omsetningen til mel/olje for norske fiskere gikk
opp med NOK 329 mill, fra NOK 836 mill kroner i 2001 til
NOK 1 165 mill i 2002. Kvantum for norske fiskere gikk
opp med 45 000 t, fra 1 155 000 t i 2001 til 1 200 000 t i
2002. 

Norske fiskere leverte totalt 990 000 t til norske anlegg og
210 000 t til utenlandske anlegg i 2002. I 2001 ble det
levert 1 021 000 t til norske anlegg og 134 000 t til
utlandet. Verdien av norske landinger i utlandet til mel/olje
ble økte fra NOK 114 mill i 2001 til NOK 203 mill i 2002. 

Sammenlignet med 2001 økte leveransene fra norske
fiskere til mel/olje i 2002 for følgende arter; nordsjøkolmule
fra 79 000 t til 110 000 t, lodde I/JM fra 107 000 t til 
124 000 t, lodde- Barentshavet fra 242 000 t til 276 000 t,
nordsjøsild fra 3 000 t til 18 000 t og for NVG-sild fra 
11 000 t til 23 000 t. Tilsvarende gikk leveransene ned for
kolmule fra 491 000 t til 446 000 t og for tobis fra 
185 000t til 176 000 t. For øyepål var det ingen endring. 

For utenlandske fiskere gikk verdien av mel/olje landinger
i Norge opp med NOK 88 mill kroner, fra NOK 63 mill i
2001 til NOK 151 mill i 2002. Leveransene gikk opp med
66 000 t, fra knapt 83 000 t i 2001 til 149 000 t i 2002.
Verdien av de utenlandske landingene utgjorde 11,4 % av
lagets omsetningsverdi til mel/olje i 2002, mot 7,0 % i
2001. 

Omsatt kvantum og verdi til mel og olje for utenlandske fartøyer i
femårsperioden 1997 – 2002:

År 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Kvantum (i 1000 tonn) 92 71 47 119 83 149

Verdi (NOK mill) 85 87 28 83 63 151

Av totalomsetningen til NSS i 2002 stod mel og olje
sektoren for 21 % av omsatt verdi (14,5 % i 2001) og 55,4
% av omsatt kvantum (51,6 % i 2001).
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Driftsmelding

DE ENKELTE FISKESLAG

Presentasjonen av det enkelte fiskeslag inneholder fire
hovedpunkter; regulering, fisket, utenlandske fartøy og
omsetning. For de største fiskeslagene inneholder
presentasjonen innledningsvis også en kort beskrivelse av
det internasjonale avtaleverket for forvaltningen av
fiskeslaget.

Videre er det i presentasjonen benyttet regnskapstall for
fangstkvanta/fangstverdier. Tallene må derfor ikke
forveksles med fangstkvanta/fangstverdier som relaterer
seg til kvoteår. Omsatt fangst/Omsatt verdi for det enkelte
fiskeslag er identisk til tallene i Omsetningen 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 2001. Kvoter er oppgitt i tonn (t). 

NVG-SILD

Rammeverket for den internasjonale forvaltningen av
fisket etter NVG-sild er nedfelt i fempart avtalen mellom
Norge, Russland, Færøyene, Island og EU og gjennom den
nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC). For 2002 ble
det oppnådd enighet om å begrense det totale fisket etter
NVG-sild til 851 500 t. Dette innebar en videreføring av
totalkvoten fra 2001.

Norske kvoter av NVG-sild i perioden 1998 – 2002:

År 1998 1999 2000 2001 2002

Norsk kvote 741 000 741 000 712 500 484 500 484 500

REGULERING
Norsk kvote av NVG-sild fordelt på fartøygrupper i 2002:

Ringnot 244 990 t (246 200 t)

Trål 47 850 t (45 850 t)

Kyst 191 660 t (192 450 t)

Sum 484 500 t (484 500 t)

Norske fiskere kunne fiske inntil 5 920 t i EU-sonen, 94
200 t i islandsk økonomisk sone (IØS) og 20 900 t i
Færøy-sonen i 2001.

Ringnot
Ringnotgruppen ble tildelt fartøykvoter. Faktoren ble først
satt til 5,53. Senere ble den endret til 5,48 den 22.
februar, en faktor som ble stående ut året. 

Trål 
Trålerne ble regulert med differensierte maksimalkvoter. 

Faktoren ble fra årets begynnelse fastsatt til 3,9. Den 25.
november ble den økt til 4,3 i tilknytning til et
refordelingsfiske. Faktoren ble stående resten av året. 

Kyst
Kystgruppen kunne i perioden 16.02 – 30.04 fiske inntil
24 225 t av gruppekvoten innenfor 4 nautiske mil fra
grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom
Lindesnes fyr og Hanstholm fyr (her omtalt som
Karmøykassen).

Av gruppens kvote kunne det i utgangspunktet maksimalt
fiskes inntil 35 % i første halvår, dvs. 67 081 t. Tirsdag 19.
februar ble kvantumet økt med 12 000 t til 79 081 t.

Forannevnte økning ble foretatt ved tilsvarende avkortning
i kvantumet i Karmøykassen. Kvantumet i Karmøykassen
kunne fiskes i tillegg til begrensningen på 79 081 t første
halvår. 

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 2001 ble
det også i 2002 innført konsumpåbud, nærmere bestemt
den 18. oktober. Det gjenstod da om lag 65 000 t av
gruppekvoten.

Fisket var regulert med differensierte maksimalkvoter
avhengig av fartøyets lengde. 

Løpende kontakt med fiskeflåten sikrer NSS et
grunnlag for hurtig og trygg omsetning.
Innføringen av elektronisk sluttseddel gjør at
saksbehandlingen går raskere og enklere.  
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Omsatt kvantum NVG-sild i 2002 fordelt på grupper, anvendelse og periode (i tonn):

1.1.-30.4 1.5.-31.12 Hele året

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

Kyst                1 400 62 600 100 64 100 12 900 84 400 2 500 99 800 14 300 147 000 2 600 163 900

Kyst 70-90          - 15 800 - 15 800 - 12 400 - 12 400 - 28 100 - 28 100

Trål                0 34 100 - 34 200 3 000 11 100 - 14 100 3 000 45 200 - 48 300

Ringnot             0 70 400 1 700 72 100 100 163 800 12 400 176 300 100 234 200 14 100 248 400

Diverse              - 500 - 500 600 1 600 400 2 600 600 2 100 400 3 100

Utenl. Fartøy - 20 200 - 20 200 18 700 16 200 22 000 56 900 18 700 36 300 22 000 77 000

Totalt 1 400 203 600 1 800 206 800 35 300 289 500 37 300 362 100 36 700 493 100 39 100 568 900

Gruppens fiske ble stoppet 19. november. Fartøy som
fisket med landnot og låssettere var imidlertid unntatt fra
denne stoppen. Disse fartøyene fortsatte fisket først frem
til 23. november og dernest som følge av at fisket ble
gjenåpnet 26. november frem til 27. november.    

FISKET

Ringnot
Fisket foregikk i første del av vintersesongen i hovedsak fra
Lødingen og utover i Vestfjorden. Det ble tatt enkelte
fangster i Ofoten og i 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.

Enkelte norske fartøyer deltok også i et sommerfiske i
2002. I tillegg var det også noen fartøyer som opererte
som kjøpefartøy i Norskehavet sommeren 2002. 

Høstsesongen kom i gang i området rundt Vesterålen i
andre halvdel av september. Senere foregikk fisket på de
tradisjonelle feltene. Fisket pågikk uten opphold med
varierende ukefangster frem til fisket ebbet ut i midten av
desember.

Totalt fisket ringnot 245 300 t. 

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

Totalt fisket trål 48 300 t.

Kyst
Vinterfisket kom i gang tidlig i januar og fortsatte med
varierende fangsting før fisket ebbet ut i begynnelsen av
februar.

Fisket i Karmøykassen resulterte i totalt 1 000 t. Dette var
identisk til kvantumet i 2001.

Høstfisket kom i gang i månedsskiftet september/oktober
og låssettingsfisket foregikk fra slutten av oktober og frem
til stoppen 27. november.

Låssettingsfisket, som i hovedsak foregår om høsten,
resulterte i totalt 21 600 t mot 23 100 t i 2001.  

Totalt fisket kyst 192 900 t.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer landet totalt 78 900 t NVG-sild i
Norge i 2002. Av dette kvantumet gikk 58 300 t til
konsum og 20 600 t til mel/olje. I 2001 ble det levert 64
300 t til konsum.

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2001
utgjorde NOK 310 mill mot NOK 255 mill i 2001. 

I 2002 ble det i tillegg omsatt 500 tonn NVG-sild til
mel/olje som ble landet i utlandet til en verdi av NOK 0,5
mill.

OMSETNING
I 2002 gikk 96 % av leveransene fra norske fiskere til
konsum mot 99 % i 2001. Konsumandelen for den
enkelte fartøygruppe viste 100 % for ringnot (100 %), 94
% for trål (98 %) og 93 % for kyst (98 %.)

Mens norske fiskere i gjennomsnitt oppnådde NOK 4,44
pr kg andre halvår 2001 oppnådde de første halvår 2002
NOK 4,86 pr kg. Andre halvår 2002 ble
gjennomsnittsprisen NOK 3,14 pr kg. Gjennomsnittsprisen
for konsumsild for hele 2002 ble NOK 3,83 pr kg mot
NOK 3,96 pr kg i 2001. Dette tilsvarer en prisreduksjon på
3 %. 

Det ble ikke benyttet utenlandske fabrikkskip i Lødingen i
2002. 

Norske fartøyers landinger i utlandet gikk ned fra 24 000 t
i 2001 til 19 800 t i 2002. 

Til opplysning ble det fisket 1 300 tonn av kystfartøy i
tilknytning til såkalt ”skolefiske” og 1 800 t til
forskningsformål i 2002. 

Endelige omsetningstall 2002 – NVG-sild:

Totalt omsatt kvantum: 576 200 t (586 300 t)

Total omsatt verdi: NOK 2 162,0 mill (NOK 2 213,9 mill)

For 2002 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 7 300 t
avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 5,1 mill.
Tilsvarende inkluderer 2001-tallene 7 500 t avskjær til
mel/olje til en verdi av NOK 5,2 mill.
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NORDSJØSILD

Nordsjøsild omfatter sild i Nordsjøen og sild i Skagerrak.
Forvaltningen av nordsjøsild foregår innenfor det bilaterale
fiskerisamarbeidet mellom Nord og EU. For 2002 ble det
oppnådd enighet om å begrense fisket i Nordsjøen til 265
000 t og i Skagerrak til 80 000 t. Dette innebar en
videreføring av kvotene fra 2001.

Norske kvoter av nordsjøsild i perioden 1998 – 2002 (i tonn):

År 1998 1999 2000 2001 2002

Norsk kvote 85 580 87 870 85 470 85 470 85 470

REGULERING
Norsk kvote av nordsjøsild fordelt på fartøygrupper i 2002:

Ringnot 68 140 t (72 490 t)

SUK 4 350 t 

Trål 5 980 t ( 5 980 t)

Kyst 7 000 t ( 7 000 t)

Sum 85 470 t (85 470 t)

SUK-gruppen, som består av ringnotfartøy mellom 21,35
m og 27,5 m uten konsesjon, var i 2001 regulert sammen
med ringnot.

Norges disponible kvote av nordsjøsild i 2002 fordelte seg slik på
fartøygrupper og områder:

Nordsjøen Skagerrak Sum

Ringnot 60 930 7 210 68 140

SUK 3 890 460 4 350

Trål 5 980 - 5 980

Kyst 4 000 3 000 7 000

Total 74 800 10 670 85 470

Ringnot
Ringnot var regulert med fartøykvoter. For Nordsjøen ble
det fastsatt en faktor på 1,35 og for Skagerrak en faktor
på 0,15

Fisket i Skagerrak og Nordsjøen ble stoppet den 19.
desember. 

SUK
SUK var regulert med fartøykvoter. For Nordsjøen gjaldt
det en faktor på 1,15 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 2001 representerte Fiskeridirektoratets
prognostiserte bifangster for 2002 grunnlag for å åpne for
et direkte fiske til konsum. Det ble sådan åpnet for et slikt
fiske innenfor et kvantum på 2 000 tonn den 4. november
i 2002. Fisket ble regulert med differensierte
maksimalkvoter med grunnlag i det enkelte fartøys

basiskvote. Kvotefaktoren ble først satt til 0,21, senere ble
den opphevet. Fisket ble stoppet 19. desember.

Kyst
Gruppens kvote var periodisert med adgang til å fiske 4
667 t (2/3) i perioden 01.01-19.08 og 2 333 t (1/3) etter
19.08. 

Kyst ble regulert med differensierte maksimalkvoter
avhengig av fartøyets lengde.

Kystgruppens fiske i første periode ble stoppet 6. juni.
Fisket i den andre perioden ble stoppet 29. september.
Fiskeridepartementet gjenåpnet imidlertid fisket den 23,
oktober for at alle notfartøy skulle få anledning til å fiske
et minstekvantum på 50 t totalt for året. Det ble satt vilkår
om låssetting.

FISKET

Ringnot
Utenom enkelte fangster i januar kom ringnot også i 2002
i gang med hovedsesongen i midten av mai i tilknytning til
matjessild oppstarten. Hovedsesongen pågikk i mai og
juni. Senere ble det mer spredte fangster. Siste rest av
årskvoten ble fisket i andre halvdel av november og frem
til fisket ble stoppet 19. desember.

Totalt fisket ringnot 68 600 t, hvorav 55 400 t ble levert til
konsum. 

SUK
Fartøyene deltok i fisket i hovedsesongen. Totalt fisket SUK
4 200 t, hvorav 3 600 t ble levert til konsum. 

Trål
Første innmelding kom 5. november. Fisket pågikk med
noe variable ukefangster frem til siste innmelding den 
15. desember. 

Totalt fisket trål i det direkte fisket til konsum 4 200 t sild.

Kyst
I motsetning til de foregående årene var det i 2001 stor
interesse for dette fisket. Dette resulterte blant annet i stor
deltagelse og tidlig stopp i fisket

I perioden etter at fisket ble gjenåpnet og frem til årsslutt
fisket gruppen 1 300 t. 

Totalt ble det omsatt 6 400 t av fartøy i kystgruppen i
2002. Av dette gikk 4 800 t til konsum og 1 600 t til
oppmaling. I følge Skagerakfisk S/L omsatte de 800 t sild
fra fartøy i kystfartøygruppen i 2002. 

UTENLANDSKE FARTØY
Utenlandske fartøyer landet totalt 2 100 t nordsjøsild i
Norge i 2002. Det er en reduksjon på 3 600 t
sammenlignet med 2001. Av kvantumet på 2 100 t gikk

Driftsmelding
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1 900 t til konsum og 200 t til mel-/olje. 5 500 t gikk til
konsum i 2001.
Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2002
utgjorde NOK 6 mill, mot NOK 14 mill i 2001.

OMSETNING
Med bakgrunn i en vanskelig omsetningssituasjon ble det i
deler av hovedsesongen iverksatt en turkvote på 80 tonn
for levering til konsum med virkning fra 1. juni. Denne
gjaldt frem til 18. juni.

Totalt er det registrert levert 8 400 t sild fra norske fartøyer
til Danmark til matjes i 2002 mot 6 300 t i 2001.
Tilsvarende er det registrert levert 6 300 t til norske anlegg
mot 10 500 t i 2001. I tillegg er det levert sild til matjes
som ikke er nærmere spesifisert på sluttseddelen.
Matjesauksjonen i Egersund som ble videreført i 2002
fungerte godt gjennom hele sesongen. 

Som i 2001 fikk laget også i 2002 innvilget en generell
dispensasjon fra oppmalingsforbudet for et avgrenset
kvantum for kystfartøygruppen.

I motsetning til i 2001 var omsetningen av nordsjøsild
vanskelig i 2002. Gjennomsnittsprisen for konsumsild i
2002 ble NOK 3,22 pr kg mot NOK 3,87 pr kg i 2001.
Dette tilsvarer en prisreduksjon på 17 %. 

Norske fartøy leverte 16 400 t nordsjøsild til mel og olje i
2002 mot 2 900 t i 2001. 

Endelige omsetningstall 2002 – nordsjøsild:

Totalt omsatt kvantum: 84 900 t (91 500 t)

Total omsatt verdi: NOK 239,0 mill (NOK 343,4 mill)

For 2002 inkluderer omsatt kvantum/-verdi 1 100 t
avskjær til mel/olje til en verdi av NOK 0,7 mill. Tilsvarende
inkluderer tallene for 2001 400 t avskjær til mel/olje til en
verdi av NOK 0,3 mill. 

Omsatt kvantum nordsjøsild i 2002 fordelt på grupper, anvendelse og
leveringssted (i tonn):

Norske fartøy
- levert i Norge Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt

Ringnot       10 300 18 500 1 800 30 600

SUK 400 2 200 - 2 600

Trål        2 200 200 - 2 400

Kyst        1 400 3 800 - 5 300

Sum 14 300 24 800 1 800 40 900

- levert i utlandet

Ringnot       1 800 36 400 - 38 200

SUK 200 1 400 - 1 600

Trål        - - - -

Kyst        100 900 - 1 000

Sum 2 100 38 700 - 40 800

Utenlandske fartøy

- levert i Norge 200 2 000 - 2 100

- levert i utlandet - - - -

Sum 200 2 000 - 2 100

TOTALT 16 600 65 400 1 800 83 800
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MAKRELL

Rammeverket for forvaltningen av fisket etter makrell i
nordøst-Atlanteren blir behandlet i årlige møter mellom
Norge, EU og Færøyene og innenfor NEAFC. For 2002 var
Norge, EU og Færøyene (kyststatene) enige om å begrense
fisket etter makrell til 586 500 t mot 574 000 t i 2001. I
tillegg fastsatte EU en kvote for den sydlige makrellen på
41 100 t, mens kvoten i internasjonalt farvann ble satt til
66 400 t i 2002.   

Norske kvoter av makrell i perioden 1998 – 2002 (i tonn):

År 1998 1999 2000 2001 2002

Norsk kvote 157 160 157 160 172 060 176 370 182 637

REGULERING
Norsk kvote av makrell fordelt på fartøygrupper i 2002:

Ringnot 131 279 t (142 490 t)

SUK 11 726 t 

Trål 5 844 t (3 880 t)

Kyst 33 788 t (30 000 t)

Sum 182 637 t (176 370 t)

SUK-gruppen var i 2001 regulert sammen med ringnot.

Ringnot

I 2002 var det i perioden 1. januar til og med 11. 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 2,9 i forkant av
høstsesongen. Faktoren ble ikke endret.

SUK

SUK-fartøy kunne fiske inntil 400 t pr fartøy i perioden 1.
januar – 11. august. 

Som for ringnot var også SUK-gruppen regulert med én
fartøykvote samlet for året. Faktoren ble satt til 2,8 og ble
ikke endret. 

Trål

Trålfisket ble åpnet 4. november. Trålerne var regulert med
differensierte maksimalkvoter med grunnlag i det enkelte
fartøys basiskvote. Faktoren ble fastsatt til 0,57. Fisket ble
stoppet 18. november da kvoten var beregnet oppfisket.

Kyst

Kystfartøygruppens kvote ble delt i to hovedgrupper i
2002; én gruppe bestående notfartøy under 21,35 m og
én gruppe bestående av garn-/krokfartøy under 21,35 m. 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 2002:

Gruppe Kvote 2002

Notfartøy på 13 m og over 16 660

Notfartøy under 13 m 4 977

Garn-/Krokfartøy 11 651

Fartøy med begrenset adgang 500

Totalt 33 788

Som ringnotfartøy kunne også kystfartøy fiske makrell i
perioden 1. januar og frem til og med 11. august.
Periodekvoten ble satt til 30 tonn. Eventuell fangst i denne
perioden gikk til fradrag for fartøys samlede kvote for året.

For året var også fartøyene i kystfartøygruppen regulert
med maksimalkvoter avhengig av gruppe og fartøylengde. 

Fartøy med begrenset adgang kunne fiske og levere inntil
5 tonn.

Fisket for garn-/krokfartøy ble stoppet 25. september.
Notgruppene ble ikke stoppet i 2002. De største
notfartøyene fisket imidlertid gruppens kvote, mens de
minste fartøyene ikke nådde gruppekvoten. 

FISKET

Ringnot

Fisket startet i andre halvdel av august. Hovedfisket pågikk
i september og oktober og fisket var preget av god
tilgjengelighet og gode fangstforhold. Totalt fisket ringnot
131.300 t.

SUK

SUK-gruppen fisket totalt 11 400 t i 2001. Med andre ord
gjenstod det en rest på ca 300 t. 

Trål

Grunnet dårlig vær i forbindelse med åpningen av fisket
kom de første innmeldinger til laget først 7. november.
Trålernes fiske var over i løpet av tolv dager. En del innslag
av sild i makrellfangstene ødela noe. Totalt fisket trål 6
100 t. 

Kyst

Hovedfisket med notredskap foregikk på fiskefeltene ved
Grip og sørover Mørekysten, mens krokfisket i hovedsak
foregikk på kysten og til havs utenfor sørvest Norge. I
motsetning til i de foregående årene var ikke fisket i fjor
over etter noen få uker. Dette skyldes blant annet mindre
overregulering og dårligere tilgjengelighet sammenlignet
med de foregående årene. 

Ved inngangen til 2003 stod det 500 t makrell låssatt for
langtidslagring.

Driftsmelding
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For 2002 har laget registrert følgende fangstfordeling pr
redskapsgruppe for kyst sammenlignet med 2001:

Redskap / År 2002 2001

Dorg/harp 12 000 9 300 t

Garn 100 200 t

Låssatt kystnot 4 900 7 100 t

Not-direkte håvet 16 100 14 800 t

Sum 33 100 31 300 t

UTENLANDSKE FARTØY

Totalt landet utenlandske fartøyer 128 100 t makrell i
2002 mot 164 700 t i 2001. Leveransene gikk til konsum.
Gjennomsnittsprisen var NOK 6,95 pr kg mot NOK 6,18 pr
kg i 2001.

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2002
utgjorde NOK 889 mill mot NOK 1 017 mill i 2001.

OMSETNING

Omsetningen av havfanget makrell fungerte godt i 2002.
Etter ønske fra FHL ble det innført salgsstopp av makrell i
helgene høsten 2002. Helgestoppen gjaldt lørdager og på
søndager før middagsauksjonen. Med unntak av 200 t
gikk makrelleveransene til konsum i 2002. Prisene i
auksjonene lå i all hovedsak over minsteprisene. Nedenfor
er vist gjennomsnittlige førstehåndspriser for makrell til
konsum i 2002 og 2001 (NOK pr kg):

Fartøygruppe 2002 2001

Kyst 6,43 5,44 

Kyst 70 – 90 7,49 7,75 

Ringnot 8,06 8,17 

Trål 5,78 6,89 

Norske fartøyer 7,64 7,62 

Utenlandske fartøyer 6,95 6,18 

I motsetning til i de to foregående årene ble det ikke tatt
initiativ til et russisk kjøpefartøy utenfor Mandal i 2002. I
stedet la laget til rette for at fartøyer i det aktuelle område
skulle få levere makrell til en brønnbåt som skulle frakte
råstoffet videre til kjøper. Da fangstene i området uteble
avsluttet laget dette tiltaket etter en ukes tid.

Gjennomsnittsprisen for dorg- og harpefisket ble NOK
5,48 pr kg mot NOK 4,09 pr kg i 2001. For garnfisket
makrell ble gjennomsnittsprisen NOK 19,09 pr kg i 2002
mot NOK 17,72 pr kg i 2001.

Omsetningen av låsfanget makrell var vanskelig og gikk
svært tregt. Stort innslag av småmakrell var noe av
forklaringen på dette. Gjennomsnittsprisen for låssatt
makrell ble NOK 5,04 pr kg mot NOK 4,71 pr kg i 2001.

Til opplysning ble det fisket 1 100 t av kystfartøy i
tilknytning til såkalt ”skolefiske” og 1 100 t til
forskningsformål i 2002. I 2001 var tilsvarende tall 1 400 t
og 500 t.

Omsatt kvantum og -verdi av makrell i 2002 fordelt på grupper og
anvendelse:

Mel/olje Konsum Sjølprod. Totalt Verdi 

(i tonn) (i tonn) (i tonn) (i tonn) (NOKmill)

Norske fartøy 200 183 500 0 183 700 1 402 

Utenlandske fartøy - 127 900 200 128 100 899 

Sum 200 311 400 200 311 800 2 292

Omsetningstall 2002 – makrell:

Totalt omsatt kvantum: 311 800 t (345 400 t)

Total omsatt verdi: NOK 2 291,7 mill (NOK 2 391,6 mill)

NSS legger vekt på egen IT-kompetanse for å
sikre bedre tjenester til lagets brukere.
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LODDE-BARENTSHAVET

Rammeverket for forvaltningen av lodde i Barentshavet blir
behandlet i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
For 2002 var Norge og Russland enige om en kvote på
650 000 t, hvorav Norge før overføringer disponerte 390
000 t (60 %) og Russland 270 000 t (40 %). 

REGULERING
Norsk kvote av lodde-Barentshavet fordelt på fartøygrupper i 2002:

Ringnot 303 000 t (283 810 t)

Trål 42 240 t ( 36 360 t)

Kyst 46 080 t ( 50 830 t)

Sum 384 000 t (371 000 t)

Norsk disponibel kvote på 384 000 t for 2002 var
resultatet av at Færøyene fikk overført 6 000 t fra Norge.

I motsetning til i de to foregående årene fastsatte ikke
myndighetene en begrensning for loddeleveranser til
rognloddeproduksjon i 2002.   

Ordinær åpning ble satt til 15. januar innenfor et område
sør for 74° N og utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. 

Fartøyene regulert med fartøykvoter (med bakgrunn i
fartøyenes basiskvoter), påmelding (gjaldt ikke for ringnot)
og utseilingsdato. For fartøy i kystfartøygruppen ble
fartøykvotene opphevet 14. mars. Ringnot og trål ble
stoppet 2. april. Kyst ble ikke stoppet.

FISKET

Ringnot

Fisket kom i gang i midten av januar. 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 i tilknytning til rognloddefisket. De
siste fangster ble innmeldt 2. april. Totalt fisket 94
ringnotfartøy 302 500 t i 2002. 

Trål

De første trålfangster ble innmeldt i slutten av februar.
Hovedfisket var i mars. Siste fangst ble innmeldt 2. april.
Totalt fisket 52 trålere 44 500 t i 2002.  

Kyst

Hovedfisket foregikk i mars. Det ble imidlertid også fisket i
slutten av februar og i begynnelsen av april. De siste
fangster ble innmeldt 5. april. Totalt fisket 81 kystfartøy 47
600 t i 2002.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte totalt 82 400 t til Norge i
2002 mot 35 300 t i 2001. Av kvantumet på 82 400 t

Driftsmelding

HESTMAKRELL

REGULERING

Fisket etter hestmakrell var ikke kvoteregulert i norsk sone
i 2002. 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 250 t hestmakrell i Færøy-sonen.

FISKET

Årets fiske startet i midten av oktober ut forbi Hustadvika,
men det var kun mindre fangster. Senere, i slutten av
måneden, kom fisket i gang i Nordsjøen med større
fangsting. Fisket nådde toppen andre helgen i november
da det totalt ble innmeldt 18 000 t i løpet av fire døgn.
Totalt ble det fisket 36 200 t i 2002 mot 8 000 t i 2001.

Kvantumet var fordelt med 34 600 t på ringnot, 700 t på
trål og 900 t på kyst. 

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer landet totalt 1 600 t hestmakrell i
Norge i 2002, hvilket innebærer en økning på 400 t
sammenlignet med 2001. 

OMSETNING

Stort innslag av større fisk i fangstene resulterte i
omsetningsvansker i 2002. I den aktuelle situasjonen
fastsatte laget en ny og lavere minstepris for den største
fisken og lot minsteprisen som var avtalt med kjøperne for
samfengt hestmakrell gjelde for den minste fisken. Etter
lagets inngripen fungerte omsetningen godt.
Fordelingen på anvendelse viser 96,7 % til konsum og 
3,3 % til mel/olje. I 2001 ble 99,5 % av fangstene levert
til konsum.  I gjennomsnitt ble det oppnådd NOK 2,79 pr
kg til konsum mot NOK 5,38 pr kg i 2001.  

Endelige omsetningstall 2002 – hestmakrell:

Totalt omsatt kvantum: 37 700 t (9 200 t)

Total omsatt verdi: NOK 103,2 mill (NOK 49,3 mill)
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gikk 6 % til konsum og 94 % til mel-/olje.

Førstehåndssverdien av utenlandske fartøyers landinger i
Norge i 2002 utgjorde NOK 85,6 mill mot NOK 31,3 mill i
2001

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. 

Av hensyn til mottakskapasiteten i Nord-Norge ble det i
2002 innført turkvoteregulering under rognloddefisket.
Turkvoteregulering ble gjort gjeldende for både fiske til
mel/olje og til konsum i hovedsesongen. I en kortere
periode var det også totalstopp for levering til mel/olje i
Nord-Norge.  

Gruppevis fordeling av loddeleveranser på anvendelse i 2002(i tonn).

Gruppe/- Rognlodde Rundfrossen Lodderogn Mel/Olje

Anvendelse lodde,-

samfengt
Ringnot, 71 600 27 400 211 100

- herav,sjølprod. 15 400 500 - -

Trål 5 700 4 000 - 44 300

Kyst 14 200 4 600 - 20 500

SUM 91 500 36 000 - 275 900

Størrelsen på lodde levert til produksjon av rognlodde viste
57 % som representerte færre enn 50 stk pr kg, mot 83
% i 2001. Altså var lodden vesentlig mindre i 2002 enn i
2001. For øvrig var lodde levert til rognloddeproduksjon av
rimelig god kvalitet i 2002. Lodde fisket i forkant og i
etterkant av hovedsesongen for levering til
rognloddeproduksjon trakk imidlertid ned.  

Gjennomsnittlig ble det oppnådd NOK 2,11 pr kg for
rognlodde I 2002 mot NOK 3,50 pr kg i 2001. For
samfengt lodde ble det oppnådd NOK 1,55 pr kg mot
NOK 1,22 pr kg i 2001.  Til mel/olje ble
gjennomsnittsprisen NOK 0,98 pr kg mot NOK 0,62 pr kg
i 2001. Lavere holodde-utbytte og større innslag av mindre
lodde i fangstene sammenlignet med 2001 er
hovedårsakene til den relativt store prisnedgangen på
lodde til rognloddeproduksjon i 2002.

Totalt ble det landet vel 56 700 t (35 900 t) rognlodde til
landanlegg i fylkene Finnmark, Troms og Nordland i 2002,
mens norske kjøpefartøy ikke kjøpte lodde i 2002 (300 t i
2001).  

Endelige omsetningstall 2002 – lodde-Barentshavet:

Totalt omsatt kvantum: 487 200 t (419 400 t)

Total omsatt verdi: NOK 629,3 mill (NOK 472,1 mill)

En gjør oppmerksom på at ovennevnte tall inkluderer 
7 200 t faks fra sjølprodusenter som er registrert dobbelt. - Sildelaget er opptatt av at våre tjenester skal være fleksible

og nyttige for brukerne. Det var derfor svært viktig å finne
løsninger for bruk av ekstranettet ombord i fartøyene. Vi tror
at bruk av ekstranett på mobile enheter vil gjøre hverdagen
lettere for mange fiskere, sier IT - sjef Øivind-Harald Bolstad.
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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.

REGULERING

For sesongen 2001/2002 hadde Norge opprinnelig til
disposisjon 112 315 t. Kvoten var satt sammen av 84 000
t (8 % av foreløpig TAC på 1 050 000 t), 6 700 t overført
fra EU og 13 982 t fra Island (Smutthull-avtalen) og 7 633
t i kompensasjon i henhold til Trepartsavtalen. I IØS hadde
Norge opprinnelig til disposisjon 46 054 t. Endelig TAC for
sesongen 2001/2002 ble satt til 1 200 000 t i slutten av
januar. Kvoteøkningen resulterte i 12 000 t ekstra til Norge
hvorav 4 200 i IØS. 

For sesongen 2002/2003 hadde Norge 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, 
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.  

Tradisjonelt har utelukkende ringnotfartøy hatt adgang til
å delta i fisket. For sesongen 2002/2003 ble dette
videreført. 

Ringnot var regulert med påmelding og fartøykvoter, én
for fisket totalt og én for fisket i IØS.  Førstnevnte kvote
ble gitt ved en faktor på 4,1, mens kvoten i IØS ble ble
gitt ved en faktor på 1,45. Det var også adgang til å
iverksette utseilingsstopp, et tiltak myndighetene også
benyttet seg av. Fisket ble stoppet i IØS 10. juli da kvoten
var beregnet oppfisket. Senere den 18. juli ble fisket
stoppet i sin helhet. 

FISKET

Vinterloddefisket

Da det viste seg å gjenstå ca 1 000 t av norsk kvote i IØS
etter fisket sommeren 2001 i tillegg til at det også ble gitt
et tillegg på 4 200 t i IØS i slutten av januar 2002 hadde
Norge 5 200 tonn i IØS vinteren 2002. Dette kvantumet
ble fisket i sin helhet av fem fartøy i første halvdel av
februar.

Sommerloddefisket

Første fangst ble innmeldt 23. juni, mens fisket ble
avsluttet med siste innmelding 18. juli. Totalt deltok 78 av
84 påmeldte fartøy. 

Totalt ble det i perioden fisket 119 400 t av en kvote på
119 556 t.  Fangstfordelingen på soner viser 69 800 t i
Grønlands sone og 49 600 t i IØS.   

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøy leverte ikke lodde i Norge i 2002, mot
2 400 t i 2001.

OMSETNING

Totalt ble det omsatt 124 600 t lodde av norske fartøy i
2002. Leveransene fordelte seg med 52 400 t til norske
mel- og oljefabrikker og 72 200 t til utenlandske mel- og
oljefabrikker. Omsetningen fungerte godt. 

Endelige omsetningstall 2002 – lodde–Jan Mayen:

Totalt omsatt kvantum: 124 600 t (109 700 t)

Total omsatt verdi: NOK 105,4 mill (NOK 104,5 mill)

Driftsmelding

I tillegg til den raske teknologiske utviklingen er Sildelaget
opptatt av at de gode relasjoner mellom laget, fiskerne og
kjøperne også skal ivaretas.
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KOLMULE

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

REGULERING

Norsk kvote i EU-sonen i 2002 var 120 000 t. Tilsvarende
kvote i Færøy-sonen var 35 000 t. Som i 2001 fastsatte
norske myndigheter også i 2002 en kvote for norsk fiske i
andre områder. I 2002 ble det fastsatt en kvote for
internasjonalt farvann, NØS sør for 65°N og fiskerisonen
ved Jan Mayen på 200 000 t ved årets start. Senere ble
denne økt til 250 000 t, hvorav 25 000 t var reservert for
fiske i NØS mellom 62°N og 65 °N andre halvår.

Norske myndigheter åpnet i tillegg for et prøvefiske etter
kolmule i NØS nord for 65°N fra og med 1. juni. Fartøy
som var interessert i å delta i prøvefisket måtte melde sin
interesse til Fiskeridirektoratet innen 31. mai.

Norske fartøy hadde med dette til disposisjon totalt 
405 000 t kolmule i 2002 utenom fangsting i forbindelse
med prøvefisket. 

Ordningen med at fisket ble regulert med maksimalkvoter
i EU- og Færøy-sonen ble videreført i 2002. Tilsvarende
regulering ble også fastsatt for internasjonalt farvann/NØS
og for prøvefisket.

Maksimalkvotene var like for de deltagende fartøyer i
hvert av kvoteområdene. Maksimalkvoten ble ved årstart
satt til 2 700 t i EU-sonen, 900 t i Færøy-sonen og 
10 000 t i internasjonalt farvann. Maksimalkvoten ble økt i
EU-sonen for å tilrettelegge for at EU-kvoten skulle kunne
oppfiskes.  

Norsk fiske etter kolmule i EU-sonen ble stoppet 7. mai da
kvoten var beregnet oppfisket. Tilsvarende ble fisket i
Færøy-sonen stoppet 9. mai. Fisket i internasjonalt farvann
ble stoppet 8. juli. 

FISKET

Den første fangsten ble innmeldt til laget fra EU-sonen 
27. januar. Den 7. februar ble den første fangsten
innmeldt fra internasjonalt farvann.  

I EU-sonen foregikk fisket etter tradisjonelt mønster i
områder vest av Irland på Porcupine og på St. Kilda og
nordover. 

Kolmulefisket i Færøy-sonen foregikk med relativ stor
intensitet fra oppstart og frem til fisket ble stoppet den 
9. mai. 

Prøvefisket nord for 65°N ble avsluttet med siste
innmelding 16. august.

Totalt ble det fisket 446 900 t kolmule av norske fartøyer i
2001. Av dette kvantumet ble det landet 372 700 t i
Norge og 74 300 t i utlandet. Landingene i utlandet var
43 600 t i 2000.

Områdefordeling av norske fartøyers kolmulefangster i 2002 og 2001 (i
tonn):

Område 2002 2001

Internasjonalt farvann 225 200 191 100

EU-sonen 121 100 193 800

Færøy-sonen 36 100 48 500

Nord for 62° N i NØS 28 900 60 800

Totalt 411 300 494 600

I tillegg fisket norske fartøyer 35 700 t i et prøvefiske i
2002.

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte 30 900 t kolmule i Norge i
2002 mot 19 500 t i 2001. 

Verdien av utenlandske fartøyers landinger i Norge i 2002
utgjorde NOK 31,4 mill mot NOK 15,3 mill i 2001.

OMSETNING 

Til tross for at omsatt kvantum gikk ned sammenlignet
med 2001 økte omsatt verdi med NOK 120 mill grunnet
en vesentlig økning i oppnådde priser. Omsetningen
fungerte for øvrig godt gjennom hele sesongen. Som i
2001 gikk hele kvantumet til oppmaling i 2002. 

Endelige omsetningstall 2002 – kolmule:

Totalt omsatt kvantum: 477 900 T (514 100 t)

Total omsatt verdi: NOK 486,1 mill (NOK 365,7 mill)
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Driftsmelding

KOLMULE-NORDSJØEN

REGULERING

I motsetning til tidligere år ble det i 2002 for første gang
etablert en kvote for kolmule-Nordsjøen i Norges
økonomiske sone. Kvoten ble satt til 79 396 t og gjaldt
fangster av kolmule ekskludert bifangster. I følge
kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2002 hadde ikke
norske fartøyer adgang til å fiske kolmule i EU-sonen i
2002. 

FISKET

Den norske industritrålflåten fisket totalt 312 500 t
kolmule, tobis og øyepål i 2002 mot 293 400 t i 2001,
altså en kvantumsoppgang på 19 100 t. 

Den kvartalsvise utviklingen i kolmulefisket i 2002 og 2001 (i tonn):

Periode 2002 2001

1. kvartal 6 900 5 600

2. kvartal 21 000 42 600

3. kvartal 47 900 20 600

4. kvartal 33 800 10 000

Totalt 109 600 78 800

Sammenlignet med 2001 resulterte fisket i 2002 i en
kvantumsøkning på 30 800 t.  

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte 7 900 t nordsjøkolmule i
Norge i 2002 til en verdi av NOK 7,8 mill. I 2001 var
tilsvarende tall 7 200 t til en verdi av NOK 6 mill.

OMSETNING

Omsetningen av industritrålfisket råstoff fungerte godt
gjennom hele sesongen. 

Norske fartøyer leverte 88 100 t i Norge i 2002 og 
21 500 t i Danmark.

Endelige omsetningstall 2002 – kolmule-Nordsjøen:

Totalt omsatt kvantum: 117 500 t (86 000 t)

Total omsatt verdi: NOK 111,5 mill (NOK 59,1 mill)

TOBIS

REGULERING

Norge hadde opprinnelig en samlet kvote på 40 000 t av
artene øyepål og tobis i EU-sonen i 2002. Norge overførte
imidlertid 1 500 t rødspette til EU mot 15 000 t tobis fra
EU. Norge kunne sådan fiske inntil 55 000 t tobis i 2002 i
EU-sonen. Fisket etter tobis og øyepål var ikke
kvoteregulert i NØS i 2002. 

FISKET

Fisket foregikk i både NØS og i EU-sonen. Totalt ble det
fisket 118 900 t i NØS i 2002 mot 172 900 t i 2001. I EU-
sonen ble det fisket 57 000 t før fisket ble stoppet den 
30. mai som følge av at kvoten var beregnet oppfisket. 
I 2001 ble det fisket 11 500 t tobis i EU-sonen av norske
fiskere.

Den kvartalsvise utviklingen i fisket i 2002 og 2001 (i tonn):

Periode 2002 2001

1. kvartal 700 1 500

2. kvartal 174 500 56 300

3. kvartal 700 115 600

4. kvartal - 14 100

Totalt 176 900 187 500

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøyer leverte 10 900 t tobis i Norge i 2002
mot 5 100 t i 2001. Verdien av utenlandske fartøyers
landinger i Norge i 2002 utgjorde NOK 10,9 mill mot 
NOK 3,9 mill i 2001.

OMSETNING

Omsetningen fungerte godt gjennom hele sesongen. Det
meste ble levert til norske anlegg. 14 700 t ble levert i
Danmark. Som følge av økte priser gikk omsatt verdi opp
med 15 % fra 2001 til 2002 til tross for volumnedgang.

Endelige omsetningstall 2002 – tobis:

Totalt omsatt kvantum: 187 400 T (192 500 t)

Total omsatt verdi: NOK 174,8 mill (NOK 151,6 mill)
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ØYEPÅL

REGULERING

Se under regulering Tobis.

FISKET

Fisket foregikk utelukkende i NØS i 2002 og det samlede
fisket ble på linje med resultatet fra 2001.

Den kvartalsvise utviklingen i fisket i 2002 og 2001 (i tonn):

Periode 2002 2001

1. kvartal 3 500 10 600

2. kvartal 5 900 10 800

3. kvartal 14 600 2 300

4. kvartal 2 600 3 400

Totalt 26 600 27 100

UTENLANDSKE FARTØY

Det ble levert 400 t øyepål til norske anlegg i 2002 fra
utenlandske fartøy mot ingen leveringer i 2001.  

OMSETNING

Av kvantumet i 2002 på 26 600 t ble det levert 14 700 t
til norske anlegg og 11 900 t til utlandet. 

Til tross for tilnærmet uforandret kvantum i 2002
sammenlignet med 2001 økte omsatt verdi med 25 %
grunnet økte priser.

Endelige omsetningstall 2002 – øyepål:

Totalt omsatt kvantum: 27 000 t (27 100 t)

Total omsatt verdi: NOK 23,5 mill (NOK 18,8 mill)

HAVBRISLING

REGULERING

I følge kvoteavtalen mellom Norge og EU hadde Norge til
disposisjon 35 000 t i EU-sonen i 2002. Som i 2001 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 2002 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 2001. Maksimalkvoten ble satt til 900 t. 
Tradisjonelt har ringnotfartøy deltatt i fisket, men det er
også adgang for andre fartøygrupper. 

FISKET

Norske fartøy fant ikke havbrisling i 2002. I lys av dette
konstaterer vi at Norge har måttet betale dyrt for 35 000 t
havbrisling i 2002.  

UTENLANDSKE FARTØY

Utenlandske fartøy landet ikke havbrisling i Norge i 2002
mot 100 t i 2001. 

OMSETNING
Endelige omsetningstall 2002 – havbrisling:

Totalt omsatt kvantum: 13 t (9 600 t)

Total omsatt verdi: NOK 10 000 (NOK 8,7 mill)

- God informasjon er gull verdt, sier skipper Per William Lie.
Lie-gruppen  har vært en av pionerene når det gjelder å ta
i bruk IT-tjenester.  
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Driftsmelding

KYSTBRISLING

REGULERING

Kystbrislingfisket er med unntak av fisket i Skagerrak ikke
kvoteregulert. For 2002 ble det fastsatt en norsk kvote på
3 750 t for Skagerrak. Kvoten var identisk til kvoten for
2001.  

FISKET

Brislingfisket etter hermetikk ble åpnet 6. september, mens
opptaket kom i gang i den påfølgende uken. Den relativt
sene oppstarten i 2002 skyldes historisk lavt fettinnhold i
fisken tidlig i sesongen. Et relativt dårlig fiske resulterte i
lite råstoff til Norway Foods. Norway Foods hadde derfor
et sterkt ønske om at brislingfiskerne fortsatte fisket
utover senhøsten noe også laget oppfordret fiskere til.
Imidlertid, grunnet lavt fettinnhold i fisken måtte fisket
stoppes 26. november til stor ergrelse for både fiskere og
kjøper. 

Det gode fisket på stor brisling høsten 2001 fortsatte i
januar 2002 og totalt ble det fisket 800 tonn brisling i
januar 2002. Den store brislingen uteble høsten 2002.

OMSETNING

Norges Sildesalgslag og Norway Foods var i forkant av
årets sesong enige om en brislingavtale for 2002. Blant
hovedelementene i avtalen var et ønske om å få levert
inntil 3 400 t brisling til hermetikk til en minstepris på kr.
4,75 pr kg. 

Totalt er det levert 1 800 t brisling til hermetikk til Norway
Foods i 2002, fordelt med 60 % av to-lags brisling og 
40 % med ett-lags brisling. Kvaliteten på brislingen til
hermetikk var noe ujevn i 2002, blant annet forårsaket av
lavt fettinnhold. Det ble en økning i kvantumet til
hermetikk fra 1 500 t i 2001 til 1 800 t i 2002.

Den store brislingen som ble fisket i januar ble i hovedsak
eksportert til Sverige. Brislingen ble brukt til rundfrysing.
Den var av god kvalitet. 

Fordelingen av kystbrislingfangster på anvendelse i 2002 og 2001 (i
tonn):

Anvendelse / År 2002 2001

Fersk 0 0

Fersk eksport 700 0

Frysing 0 700

Hermetikk 1800 1 500

Krydring 0 600

LT-mel - -

Utkast 0 0

Totalt 2 600 2 900

Fordelingen av kystbrislingfangster på distrikt i 2002 og 2001 (i tonn):

Område / År 2002 2001

Oslofjorden med Øst- og Vestfold 1000 1 200

Telemark med Ø. & V. Agder 200 200

Rogaland - 0

Hardanger / Sunnhordland 500 -

Sognefjorden 700 1300

Nordfjord - 100

Møre og Romsdal 300 100

Trøndelag - -

Totalt 2 600 2900

Endelige omsetningstall 2002 – kystbrisling:

Totalt omsatt kvantum: 2 600 t (2 900 t)

Total omsatt verdi: NOK 12,0 mill (NOK 14,1 mill)
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Via elektroniske auksjoner i regi av NSS får adm. direktør Magne Skjønhaug på Bergen Fiskeindustri hurtig
tilgang til ønsket råstoff. Gjennom  innføringen av nytt auksjonssystem har Sildelaget nå tatt et stort steg
framover.  Nett-teknologien gjør at vi i dag kan utnytte mulighetene bedre enn for ti år siden.  
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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 med seks timers forsinkelse. 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 2002 kontrollert
nærmere 10 % av fangstlandingene til konsumanvendelse
(412 kontroller – ca. 70.000 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.

Noen bedrifter har i de senere år økt
produksjonskapasiteten/lossekapasiteten betydelig uten at
flowvektene er justert tilsvarende. Dette kan gi feilt
kvantum ved lossing, men disse forholdene følges nå
spesielt opp mot myndighetene. 

Lagets kontrollører har i 2002 gjennomgått kurs i drift av
flowvekter.
.
I 2002 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 2002 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 dokumentkontroll –
sluttsedler:

• Registrerer sluttseddeldata knyttet til aktuelle 
reguleringsparametere som; totalkvoter, gruppekvoter, 
fartøykvoter, økonomiske soner, kvotesoner, redskap. 
Informasjonen på sluttsedlene blir kontrollert mot registrerte 
innmeldingsdata.

• Kontrollerer sluttsedler mot lagets leverandørregister hvor blant 
annet merkeregistrering, fartøystørrelse og manntallsstatus inngår. 
Videre kontrolleres om fartøy har godkjenning og konsesjon til å 
delta i aktuelt fiskeri, basiskvoter, eierskifter m.m.

• Kontrollerer kvoteutnyttelse på fartøynivå og iverksetter 
inndragning ved fiske over kvote.

• Rapporterer til Fiskeridirektoratet irregulære forhold som 
bifangst m.m.

• Rapporterer sluttseddeldata til Fiskeridirektoratet.

Ved fiske over kvote gjør laget rutinemessig vedtak om
inndragning . Hvor det registreres ulovlige fangster
oversendes aktuelle saker til avgjørelse hos
Fiskeridirektoratet. Laget holder ellers tilbake oppgjør når
vi blir varslet om dette av Fiskeridirektoratet. Ved større
avvik mellom innmeldt og utlosset kvantum blir forholdet
tatt opp med aktuell fisker. I noen tilfeller blir det også
anmodet om forklaring fra involverte parter dersom
registrert mengde utkast eller bifangst overstiger et vist
nivå.

Norges Sildesalgslag har ved flere rundskriv, og gjennom
landingskontroller, understreket at sluttsedler skal
undertegnes og ellers være riktig utfylt.

Kontroll 



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 o.l
som er viktige parameter i lagets kontrollarbeid.

RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER

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

Oversikter som viser innmeldinger og salg blir rutinemessig
sent til Fiskeridirektoratet daglig. Sluttseddeldata overføres
til Direktoratet to gange pr. uke. Laget legger ned et
betydelig arbeid for å registrere fangstdata slik at det kan
føres kontroll med at reguleringsbestemmelser for fiske
blir etterlevd, og videre slik at en fortløpende kan følge
utviklingen i fisket og dermed behovet for justeringer av
iverksatte reguleringer.

I løpet av år 2002 er det fortsatt lagt ned mye ressurser 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 letter 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.

Det bør være mulig å få til en bedre koordinering av
myndighetenes og salgslagenes kontrolltiltak både på
området som gjelder dokumentkontroll, og på det som
dreier seg om fysisk kontroll ved lossing. 
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- Tidligere brukte vi mye telefon for å holde kontakten
med Sildelaget.  Selv om telefon fremdeles er viktig,
bruker vi nå mindre telefon og mer e-post og internett,
sier Per William Lie.



52

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

NORSK VÅRGYTENDE SILD (NVG-SILD)

Bestanden er innenfor sikre biologiske grenser. Den
befinner seg i en overgangsfase med hensyn til
rekruttering av nye årsklasser til gytebestanden. I denne
sammenheng forventes årsklassene 1998 og 1999 å
kunne gi en viss nyrekruttering til gytebestanden, mens
årsklassene 2000 og 2001 er begge svake.

For 2003 er prognosen for gytebestanden i underkant av
6,0 mill t. Med et uttak i den størrelsesorden som er
anbefalt av det internasjonale havforskningsrådet (ICES)
for 2003 på 710 000 t, vil etter all sannsynlighet
gytebestandens størrelse i 2004 ikke endres mye.

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 seks-syv siste
årene samt inngåelsen av ovennevnte avtale mellom
Norge og EU, synes det nå som om bestanden utvikler seg
positivt. Bestanden er nå innenfor sikre biologiske grenser
og gytebestanden antas å ha nådd 1,7 mill tonn i 2002.
Antatt sterke årsklasser fra 1998 – 2000 ventes å kunne
bidra til en positiv utvikling av bestanden i årene fremover.

MAKRELL

Makrell som beskattes i våre områder gyter i tre områder,
Nordsjøen, sør-vest av Irland og utenfor Portugal og
Spania.  

Gytebestanden er innenfor sikre biologiske grenser. Men
resultatene fra egg-undersøkelser i 2001 og 2002 har
resultert i at forskerne har skrevet ned størrelsen på
gytebestanden og i 2002 er gytebestanden beregnet til
3,0 mill tonn. 

For 2003 anbefaler forskerne at fiskedødeligheten ikke
overstiger Fpa = 0,17. Dette tilsvarer en samlet fangst på
mindre enn 542 000 t.

HESTMAKRELL 

Bestanden er i følge ICES udefinert. Gytebestanden har
gått tilbake hvert år siden 1988 da den tallrike 1982
årsklassen hadde sin største biomasse. Gytebestanden er
nå anslått til være 25 % av 1988 nivået og nedgangen vil
fortsette dersom ikke bestanden produserer en ny sterk
årsklasse.

For år 2003 anbefaler ICES at de samlede fangstene
begrenses til 113 000 t, som tilsvarer en fiskedødelighet
på 0,15. ICES anbefaler videre at denne kvoten er den
totale for hele utbredelsesområdet og at fiske med innslag
av store mengder ungfisk samt industrifiske med bifangst
av hestmakrell må begrenses.

LODDE - BARENTSHAVET 

Bestanden anses for å være innenfor sikre biologiske
grenser. Totalt ble det registrert 2.2 mill t høsten 2002 mot
3,6 mill t høsten 2001. Gytebestanden ble målt til å være
om lag 1,3 mill t høsten 2002 mot 2,0 mill t høsten 2001.
Årsaken til nedgangen i bestanden er svak rekruttering fra
2000- og 2001-årsklassene. Grunnet en sterk 1999-
årsklasse som vinteren 2003 ventes å ville utgjøre ca 70 %
av gytebestanden ventes også i 2003 andelen av stor fisk i
fangstene å bli høy.

I følge forskerne kan det ventes nedgang i bestanden og
kvoter i de nærmeste årene, men mye avhenger av hvor
sterk 2002-årsklassen blir. Dette vet en ikke før høsten
2003.

For år 2003 har Norge og Russland fastsatt en kvote på
310 000 t. Kvoten samsvarer med resultatene en
beregningsmetode for anbefalinger av kvoter gir som sier
at biomassen som gyter skal ha 95 % sannsynlighet til å
være over en nedre grenseverdi (Blim) som er satt til 200
000 t.  

LODDE – JAN MAYEN

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.

Ressursoversikt 2003
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KOLMULE

Det har vært en økende overbeskatning av bestanden de
siste årene. Bestanden er innenfor sikre biologiske grenser,
men høstes på et nivå som ikke er bærekraftig. Det høye
beskatningsnivået gjør at fisket i stor grad er basert på
innkommende årsklasser. De unge, store årsklassene
beskattes nå så hardt at vekstpotensialet deres ikke
utnyttes. Gytebestanden domineres av førstegangsgytere.

ICES anbefaler at fiskedødeligheten reduseres kraftig
tilsvarende en totalkvote på mindre enn 600 000 t i 2003.

TOBIS

Bestanden blir vurdert å være innenfor sikre biologiske
grenser. Gytebestenden i 2002 er beregnet å være like
over føre-var-grensen som er satt til 600 000 t. 2001-
årsklassen er beregnet å være den største i tidsserien.

ICES anbefaler at fiskedødeligheten ikke bør tillates å øke,
fordi en ikke kjenner konsekvensene av det å ta ut en
større del av matgrunnlaget for andre arter. Lokal
nedfisking av tobis-konsentrasjoner bør forhindres, spesielt
i områder med mye predatorer.

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 2002, indikerer et relativt dårlig
fangstgrunnlag for 2003.
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Marked, profilering og informasjon

MARKEDET FOR PELAGISKE FISKESLAG

Markedet for pelagiske arter som fikk en opptur i 2000,
holdt seg høyt frem til forsommeren 2002. Men særlig for
sildefilet ble det et tilbakeslag siste halvår. Også høye
kronekurser gjorde sitt for å legge en demper på
eksporten. 
Snittprisene for året ble likevel relativt høye, og
tilbakegangen i priser kom aldri så kraftig som prisfallet vi
opplevde i kjølvannet av rubelkrisen høsten 1998.
Eksportverdien av de pelagiske fiskeslag gav følgelig ingen
rekorder i 2002, men året vil likevel bli stående som det
klart nest beste år etter rekordåret 2001.

Totalt ble det eksportert pelagisk fisk til konsummarkedene
for nærmere 6,2 milliarder kroner. Dette utgjorde ca. 21,5
% av total norsk sjømateksport i 2002 og viser at den
pelagiske andelen opprettholder sin betydning innenfor
norsk sjømateksport. – I tillegg til dette tallet kommer
eksport av mel- og oljeprodukter på til sammen ca. 750
mill. kroner.

Sildeksporten utgjorde også i 2002 den største andelen,
og beløp seg til knappe 2,8 milliarder kroner - mot 3,4
milliarder kroner året før. Dette er en tilbakegang på 18
%, men ligger fortsatt foran sildeverdien for 2000. 
Eksportverdien for makrell endte på knappe 2,7 milliarder
kroner - en tilbakegang på knappe 9 % . Makrellprisene
holdt seg relativt stabile, men et større innslag av stor
makrell dro de totale snittprisene noe opp. 
For lodde kom eksportverdien ut ca. 6 % under nivået fra
året før, og endte på 450 mill. kroner. Hestmakrell derimot

viste en betydelig vekst fra året før, idet eksportverdien
kom opp i hele 132 mill. kroner. Snittprisene for
hestmakrell var imidlertid langt lavere - kr. 4,24 mot kr.
7,57 i 2001. Hermetisk brisling sto i 2002 for en
markedsverdi av ca. 115 mill. kroner.

Japan holder stand som det største enkeltmarkedet for
pelagiske fiskeslag/produkter. I 2002 lå eksporten til Japan
på 1,6 milliarder kroner. Dette er ca. 100 mill kroner lavere
enn året før. Russland økte sin import fra Norge og kom
oppi en samlet verdi av drøye 1,1 milliarder kroner. På
tredjeplass finner vi Ukraina, mens Polen er redusert til en
fjerdeplass. Verdien av eksporten til Polen ble nesten
halvert i løpet av året. 
I grafen under til venstre er gjengitt de største
enkeltmarkedene for våre fiskeslag sammenlignet med
2001. 

Det er verd å legge merke til at Kina kommer på en 5.
plass blant de største markedene innen pelagisk og at
også USA nå ligger tet-sjiktet. Innenfor EU er det stadig
Danmark som er det største markedet. 

For frossen sild isolert sett er det Russland som dominerer
og som har styrket sin stilling, særlig på bekostning av
Polen. Grafen under til venstre viser prosentvis fordeling
på de største markedene for frossen sild i 2002.

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 til høyre viser fordelingen
mellom de viktigste markedene.

DE 7 STØRSTE EKSPORTMARKEDENE
FOR PELAGISK FISK 2002 
SAMMENLIGNET MED 2001 I 1000 NOK

EKSPORT AV LODDE 2001/2002
DE STØRSTE MARKEDENE
VOLUM I TONN HOLDT OPP MOT VERDI I 1000
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Eksportverdien av lodde til konsum lå omtrent på nivå
med 2001. Russland hadde det største avviket, der
volumet ble redusert med mer enn 40 %. Ukraina og EU
viste vekst. 
Grafen nede til høyre på forrige side viser volumet til de
ulike markeder sammenholdt med verdien lodden
oppnådde i de samme markedene – sammenlignet med
året før. 

Generelt vet vi at både når det gjelder makrell og lodde
som går til Kina, er dette fisk som i hovedsak her for det
japanske markedet.

MARKEDET FOR MEL OG OLJE

Året 2002 var et urolig år på valutamarkedet. Den norske
kronen steg svært mye 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
i Norge pga. den sterke kronen. Pris til fisker ble endret
seks ganger gjennom året. Forventningen til 2003 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 106
mill. kr. og 34 mill. kr. for olje i 2002. Importverdien var
126 mill. kr for mel og 185 mill. kr. for olje. 

MARKEDSAKTIVITET OG PROFILERING

Etablerte markedsaktiviteter ble også i 2002 videreført,
dels i samarbeid med andre innenfor næringen.

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, er inne i sitt siste
år av prøvefasen. Det er imidlertid besluttet å videreføre
tiltaket ettersom det har blitt svært godt mottatt. En
utvidelse av aktiviteten er i løpet av året blitt vurdert, men
har måttet skrinlegges fordi kostnadene ville bli vesentlig
høyere enn dagens opplegg. Tilbudet gjelder i dag alle 9.
klasse-elever, og er landsomfattende. Opplæring av
lærerne som underviser, er en del av ”pakken”. Håpet er
at dette skal bli et permanent innslag i
skoleundervisningen, og at tilbudet kan sees i
sammenheng med andre tilbud rettet mot ungdommen
når det gjelder sjømat og kunnskap om fiskerinæringen,
herunder grunnlag for fremtidig rekruttering.

I løpet av 2002 ble Norges Sildesalgslag som den
internasjonale markedsplassen synliggjort på messer både i
Murmansk og i Glasgow. I Brussel ble det arrangert et
møte der utenlandske fiskere og kjøpere ble invitert. For
øvrig deltok Sildelaget med en stor stand på NorFishing
2002 i Trondheim i august. 
Konsumutvalget var i juni på markedsreise til Tyskland der
særlig matjessild sto i fokus. Sildelaget var ellers ved

Johannes Nakken representert i en næringsdelegasjon som
besøkte Kina i oktober. 

Av større enkeltsaker, støttet Sildelaget også foregående år
matjes-kampanjen i Tyskland sammen med
Eksportutvalget. Det ble ingen sildekonkurranse i 2002.
Derimot gjennomførte Sildelaget sammen med Norway
Foods en brislingkonkurranse med finale i Bergen i
september. Tiltaket var særlig rettet mot ungdom som fikk
anledning til både og smake og prøve ut brisling i ulike
retter. Konkurransen hadde sammenheng med 100års-
markeringen av ”King Oscar” - se for øvrig lengre nede
angående Sildelagets Markedspris 2002.

Særlig i løpet av sommerhalvåret, er det stor aktivitet hele
kysten rundt der Sildelaget yter støtte. Dette er
arrangementer som sildebord, fiskefestivaler, ”Fiskens
Dag”, fisk og fotball, NM i fiskehandel, og andre
arrangementer med fokus på fisk i en eller annen form. 
Faste innslag er også seminarer og konferanser med
betydning for vår del av næringen.

EKSPORTVERDIER 2002
FROSSEN SILD - DE SEKS STØRSTE MARKEDENE 
FORDELING ANGITT I PROSENT

EKSPORTVERDI FROSSEN MAKRELL

DE SEKS STØRSTE MARKEDENE 2002
FORDELING ANGITT I PROSENT
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Marked, profilering og informasjon

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. Laget bidro
også til en egen konferanse rettet mot Sellafield-
utslippene. 

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

Sildelagets Markedspris ble i 2002 tildelt 100 års
jubilanten King Oscar sardiner. Det tradisjonsrike produktet
har satt Norge på verdenkartet i flere generasjoner.
Prisutdelingen forgikk under Sildelagets årsmøte i Ålesund
i juni, der for øvrig Sildelagets 75 årige røtter tilbørlig ble
markert.
I denne sammenheng må også Sildelagets jubileumsbok
nevnes siden den i år har vært en betydelig bidragsyter til
markering av jubileet og profilering av laget og pelagisk
næring. 

INFORMASJONSVIRKSOMHETEN

NYTT INFORMASJONSPROSJEKT

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 ambisjoner om effektiv informasjonsflyt og
informasjonsformidling. Samtidig er det flere hensyn
Sildelaget er nødt til å ivareta, siden vi forvalter en stor
mengde sensitiv informasjon som vi er pålagt å være
restriktiv omkring når det gjelder spredning av denne
typen data. 

Kampen om ”synliggjøring” blir stadig hardere. Vi
konkurrerer med stadig flere om å nå fram med vårt
budskap og vår informasjon. Sildelaget satser derfor på
bedre og mer enhetlig informasjonsflyt. Et prosjektet som
ble igangsatt høsten 2002, og som skal være avsluttet i
løpet av sommeren 2003, forsøker å ivareta denne
oppgaven. Hovedmålet er å videreutvikle Norges
Sildesalgslag som informasjonsleverandør og det vi kan
kalle en ”merkevare”. Som en del av prosjektet legges det
særlig vekt på automatisering av informasjonsformidling
basert på allerede etablerte driftsystemer. 
Web- og Internett- teknologi er den sentrale bjelken i
prosjektet som skal resultere i et oppdatert og profilert
Internett. I tillegg vil vi kunne tilby et såkalt ”Ekstranett”
(Internett med begrenset adgang), tilpasset den enkelte
bruker, samt et fullstendig ”Intranett”, dvs. et nett til
internbruk innenfor administrasjonen.  
Brukervennlige nettsider som er raske og som har alle
tjenester lett tilgjengelig, og som samtidig er
brukertilpasset våre medlemmer, skal kunne bedre
kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom Norges
Sildesalgslag og våre medlemmer/kunder. 
I løpet av inneværende år blir det tilrettelagt ekstranett-
sider som inneholder svært mye informasjon både for
medlemmer og kunder. I tillegg blir muligheten for å

NSS sine nye websider.
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abonnere på informasjon via e-post som i dag,
opprettholdt. 
Internettsiden er allerede på plass med nytt utsende og ny
utforming. Framover våren og sommeren vil ekstranett og
andre elementer få samme utforming.

ELEKTRONISKE SLUTTSEDLER

Det er også en målsetting for Sildelaget å tilby elektronisk
dokumentasjon av den løpende omsetningen gjennom
laget. Allerede sommeren 2002 ble elektronisk sluttseddel
satt i drift. Sluttseddelen blir tilrettelagt av laget med alle
kjente data på auksjonstidspunktet. Seddelen blir så gjort
tilgjengelig for kjøper over Internett. Her kan sluttseddelen
ferdigstilles etter levering. Laget kan så plukke opp
sluttseddelen i sitt datasystem til videre behandling. I 1.
kvartal 2003 var ca. 25 % av sluttsedlene elektroniske. 

I løpet av våren vil vi også kunne tilby elektronisk faktura
og avregning. Vi tror elektronisk dokumentasjon er et
fremskritt både for medlemmene, kjøperne og for laget.

MER SYNLIG PROFIL

Hva vi som organisasjon står for, og hvordan vi blir
oppfattet av medlemmer og kunder, er et sentralt tema
for Norges Sildesalgslag. Gradvis har vi gjennom de siste
årene endret og justert profilen noe. Med bakgrunn i
allerede kjente og etablerte elementer er det utviklet en
helhetlig grafisk profil. Norges Sildesalgslag ønsker å legge
grunnlaget for en visuell kvalitetsheving av sin
kommunikasjon med medlemmer, kunder og andre. 

Nettsider, årsmelding og brevvark er starten på denne
”fornyingsprosessen”.
Brukerne av Norges Sildesalgslag vil kunne se og
gjenkjenne profilen på stadig flere medier i løpet av 2003.

5 Garnmoduler, her gjengitt i NSS sine nye profilfarger.
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SILDINVEST AS

Norges Sildesalgslag utfører forvaltning og virksomhet ut
over førstehåndsomsetningen gjennom datterselskapet
Sildinvest AS. 
Selskapet ledes av et eget styre på 5 personer.

Styret har i 2002 bestått av:
Erik Brinchmann-Hansen (leder)
Johannes Nakken (nestleder)
Didrik Vea
Kåre Ludvigsen
Olav Jacob Dreyer

Sildinvest AS har en aksjekapital på kr. 17.000.000.
For øvrig  er selskapet finansiert ved et lån fra 
Norges Sildesalgslag på kr. 39,9 mill. kr.

Nøkkeltall for Sildinvest AS i 2002:

(mill.kr.)

Omsetning: 8,4
Driftsresultat: 3,6
Årets resultat: - 3,5
Sum eiendeler 31.12.: 110,7
Egenkapital 31.12.: 30,2

Sildinvest AS har 2 ansatte.

EIENDOMSVIRKSOMHETEN:

Sildinvest AS eier følgende eiendommer:

- Slottsgt. 3, Bergen
- Sjøgt. 7, Harstad (2 av 4 etasjer)
- Skudeviga Eiendom AS, Kristiansand
- Rota, Florø

Nøkkeltall for konsernet Sildinvest AS

(mill.kr.)

Driftsinntekter: 725,5
Driftsresultat: 23,2
Årets resultat -25,4
Sum eiendeler 31.12.: 554,8
Egenkapital 31.12.: 103,5

SILFAS AS

Sildinvest AS er største aksjonær i Silfas AS. Selskapet eier
3 sildemelfabrikker som er organisert som egne selskaper.

Styret har i 2002 bestått av:
Per Magne Eggesbø (leder)
Inge Halstensen
Arild Klemp
Oddmar Hatlevik
Hege H. Skalmerud
Atle Søvik
Arne Liknes
Ståle Pettersen

Nøkkeltall for Silfas-konsernet i 2002:

(mill.kr.)

Driftsinntekter: 718,2
Driftsresultat: 19,6
Årets resultat -15,3
Sum eiendeler 31.12.: 505,9
Egenkapital 31.12.: 134,9

Ved utgangen av 2002 hadde Silfaskonsernet 124 ansatte.

Datterselskaper



59

Sammen med NSS har daglig leder Svein Fagerbakke i Økonor Westport AS
deltatt i et pilotprosjekt for elektronisk overføring av avregningene. Dette sikrer
rederiene umiddelbar oversikt i egen økonomistyring.  
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NORGES SILDESALGSLAG OG FISK
SOM INTERNASJONAL RÅVARE
Av adm. dir. Johannes Nakken
.
Norges Sildesalgslag har som en del av sin forretningsidé
at laget skal være den ledende førstehåndsomsetter av
pelagisk fisk i Nord Øst Atlanteren. Da denne visjonen
først ble formulert tidlig på 90-tallet var den begrenset til
Nordsjøområdet. Senere har ambisjonsnivået øket. En kan
selvsagt stille spørsmålstegn ved om en organisasjon av
norske fiskere bør ha en slik målsetting. Dette er et
strategisk spørsmål som i liten grad vil bli berørt her. Det
vil bli noen få ord om bakgrunnen for visjonen, men ellers
vil jeg i denne artikkelen først og fremst se på en del av
forutsetningene for å kunne oppnå en slik målsetting. 

Vi har de siste årene sett en transportmessig revolusjon.
Fisk, og mange andre varer for den saks skyld, blir flyttet
fra et verdenshjørne til et annet for å bli bearbeidet der
kostnaden er lavest, for så å finne veien tilbake til
markedet et helt annet sted på kloden. Vi skulle tro at
kostnaden ved slike operasjoner langt oversteg gevinsten,
men det er altså ikke tilfelle. Det er imidlertid ikke denne
råvareforflytingen Norges Sildesalgslag har som målsetting
å ta del i. Selv om flyfrakt av ferske varer er inne i bildet,
dreier dette seg i hovedsak om varer som er frosset eller
på annen måte gjort lagringsstabile.
Førstehåndsomsetning vil i de fleste tilfeller være å finne
kjøper til en fangst som fremdeles er i fersk tilstand.

Norges Sildesalgslag er en organisasjon av og for norske
fiskere. Laget førte frem til første halvdel av 90-tallet en
meget restriktiv politikk med hensyn til landing i utlandet.
Dette gjaldt både råstoff til mel og olje og til konsum.

Norske konsumanlegg kastet etter hvert sine øyne på
utenlandske makrellfangster. Myndighetene fulgte opp
med stadig hyppigere og større dispensasjoner for landing
i Norge.  Etter hvert ble også Fiskerigrenseloven endret slik
at det ble fritt fram for levering i Norge. Norges
Sildesalgslag fant på denne bakgrunn at en like godt
kunne tilpasse seg en slik utvikling som å stritte i mot.
Lagets krav var at det måtte være likeverdighet. Skulle det
være norsk politikk å få tak i mest mulig råstoff fra
utenlandske fiskere, så måtte det også være greit for
norske fiskere å lande i utlandet når det var beste
alternativ for den aktuelle fangst.

En forutsetning for å kunne ha et internasjonalt perspektiv
på førsttehåndsomsetningen er at der er tilstrekkelig
mobilitet i flåten til å betjene det nedslagfelt en har
definert. Også her har vi opplevd en revolusjon de siste
årene. Større laster, større fart og bedre kjøling har
medført at en stor del av både norsk og utenlandsk flåte
nå er i stand til å betjene hele det området vi definerer
som vårt nedslagsfelt. Det er en spesiell utfordring for
laget at en stor del av medlemmene fortsatt har behov for
et leveringsalternativ i nærheten av fiskefeltet. Vi må ikke
bli så internasjonale i vår tankegang at vi taper dette
perspektivet av syne.

Norges Sildesalgslag har valgt auksjon som sin
omsetningsform. Nesten alt råstoff blir nå omsatt gjennom
auksjon enten en snakker om levering i Norge eller i
utlandet. I et slikt marked blir like konkurransevilkår av
avgjørende betydning. Det er det lett å være enig i. Men
hva skal inngå i begrepet? De fleste bedrifter søker hele
tiden etter å skaffe seg konkurransefordeler. Er det slik at
vi som førstehåndsomsetter skal utjevne alle slike
forskjeller ? Svaret er nei, vi må sortere og gruppere. Først
litt om de forhold som skal være like.

I auksjon blir priser sammenlignet automatisk. Prisen må
derfor være notert på samme punkt i verdikjeden. Båten
kan ikke ha fri lossing ett sted og dekke losseutgiftene ett
annet sted. Da blir sammenligningen vanskelig. Noe av det
samme gjelder også for øvrige utgifter direkte tilknyttet
den enkelte landing slik som bropenger i Danmark eller
avgifter til fyrvesenet i Storbritannia. I den utstrekning det
ikke har vært mulig å få vedkommende kjøper til å dekke
slike utgifter og ta hensyn til dem ved budgivningen, har
vi benyttet en mekanisme som vi har kalt ”handicap”. I
dette har ligget at prisene i Danmark har måttet ligge x
øre over prisene i Norge for å være likeverdige. Handicap
har også vært benyttet for utjevne forskjeller i
vanntrekksbestemmelser.

Ulikhet i vanntrekksbestemmelser har vært flagget som en
symbolsak i forhold til konkurransevilkårene mellom norsk
og utenlands industri. Det ble derfor godt mottatt i deler
av næringen da fiskeriministeren fastsatte like
vanntrekksbestemmelser i Norge som de som blir benyttet
i Danmark. Når jeg kaller dette en symbolsak er det fordi
problemet har et helt annet omfang enn det som lar seg
løse med et slikt tiltak. Først må en ha kontrollregimer som

Artikkel

Transport- og kommunikasjonsutviklingen har
åpnet en ny verden for pelagiske produkter. 
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medfører at en er sikker på at all fisk som landes blir
registrert. Dernest må en ha trygghet for at det faktisk er
den art som blir oppgitt. Det må eksistere veiesystemer
som er i stand til å håndtere de kvanta som blir landet, og
vektene må brukes ved alle landinger. Først da er en oppe
på et presisjonsnivå hvor det er interessant å snakke om
vanntrekk. Selv om de tingene som jeg her lister opp
egentlig er selvfølgeligheter, så er de ikke på plass i alle de
land som deler ressurser med oss. Dette gir oss et alvorlig
ressursmessig problem, men er også en stor
markedsmessig utfordring. Det må være et ufravikelig krav
at ett tonn fisk er 1000 kg uansett hvor fisken blir landet.
Først da kan en sammenligne priser på et reelt grunnlag.

Men ikke alle konkurransemessige ulikheter kan eller bør
utjevnes. De fleste i Norge vil mene at den fordel vi har
med nærhet til ressursene er en fordel vi må kunne
utnytte.  Konkurrenter i andre land har ofte fordelen av å
ha nærhet til markedet. De vil på samme måte mene at
denne fordelen må kunne utnyttes uten at de skal straffes
for det. I Norges Sildesalgslags auksjonssystemer er det
derfor ikke lagt inn kompensasjon for seilingsdistanser
eller fraktkostnader. Så langt har en vurdert det slik at det
er i fiskers interesse å sikre råstofftilgangen til anlegg som
ikke ligger like sentralt i forhold til fisket. Det vil være
problematisk å legge inn fraktkostnad til utenlandske
kunder uten å gjøre det samme for lange distanser i
Norge. 

Dansk mel- og oljeindustri er organisert som andelslag av
fiskere. Norsk mel- og oljeindustri finner en slik modell
vanskelig å konkurrere med . Danske fiskere har
leveringsplikt og industrien kan kalkulere med et fast
råstoffkvantum i bunn. Norsk industri derimot får hele sitt
kvantum konkurranseutsatt. Industrien har helt sikkert rett
i at dette er en vanskelig konkurransesituasjon. Men er
dette en type konkurranseulikhet som det bør
kompenseres for ? Eller bør det være lov å skaffe seg
fordeler av denne karakter enten de går på relasjoner til
kunder eller leverandører. De fleste vil nok mene at denne
type fordeler må den som har dem kunne utnytte. I
prinsippet er vi enige, men som forvalter av råfiskloven bør
vi kanskje ha en mer ydmyk tilnærming til problemet. Det
vil for eksempel være flere tenkelige måter å organisere
industrien på som ville være lite forenlige med vår måte å
omsette råstoff på.

Visjonen om bli den ledende førstehåndsomsetter i Nord
Øst Atlanteren er langt på vei oppfylt  Nå er det mer
snakk om å videreutvikle og befeste denne posisjonen.
Men det åpne råstoffmarkedet som vi har gjort oss til
talsorgan for har sine fordeler og ulemper. Totalt sett har
dette gitt en netto råstofftilførsel til Norge. For mel- og
oljeindustrien har det den siste tiden betydd mindre
råstoff. Strukturering på norsk side kan derfor bli mer
omfattende enn den ellers ville blitt. På sikt vil det åpne
råstoffmarkedet gi oss en mer robust industri både for
fiskemel og -olje og konsum. 

Både fiskersiden og deler av kjøpersiden ser økt

innkjøpssamarbeid som en trussel. Når det er sagt så må vi
også slå fast at kjøpersiden må ha en akseptabel
inntjening for å kunne fortsette. Vi må imidlertid finne
fram til andre virkemidler enn innkjøpssamarbeid. Skulle vi
likevel få en utvikling i den retning, vil det for fisker være
en ekstra trygghet å ha utenlandske kjøpere på auksjonen
og for norske frittstående anlegg å ha tilgang på
utenlandske fangster. Slik vi ser det ligger det store
fordeler både for fisker og kjøper i å ha tilgang til en
effektiv, stor og seriøs markedsplass som den Norges
Sildesalgslag representerer. Det er dessuten dokumentert i
en forskningsrapport at transaksjonskostnadene er lavere
slik vi har organisert omsetningen gjennom auksjoner enn
dersom en skulle hatt direkte forhandling mellom hver
enkelt fisker og kjøper. Vi vil derfor så sterkt som vi kan
oppfordre aktørene både på land og sjø om å opptre slik
at vi også i fremtiden kan ha full tillit til
auksjonsomsetningen.

NSS utgjør en moderne markedsplass med
hurtig og sikker omsetning for fiskeflåten.
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Omsetningsstatistikk 2002

KONSUM                                   MEL/OLJE                          SJØLPRODUKSJON                              TOTALT

Omsetningsstatistikken for 2002 vil bli endret/korrigert i løpet av 2003 og er således ikke endelig.
Justeringer av omsetningsstatistikken for tidligere år er vist som egen linje.

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

Norske fartøy, levert i Norge:
NVG-sild       437 086 1 682 351 3,85 17 896 25 611 1,43 17 129 71 872 4,20 472 111 1 779 834 3,77 
NVG-sild avskjær 5 346 3 563 0,67 5 346 3 563 0,67 
Nordsjøsild    24 794 78 842 3,18 14 303 22 866 1,60 1 810 3 354 1,85 40 907 105 062 2,57 
Nordsjøsild avskjær    1 131 696 0,62 1 131 696 0,62 
Nordsjøs. kyst 15 53 3,54 15 53 3,53 
Makrell        183 518 1 401 899 7,64 205 212 1,03 1 2 2,00 183 724 1 402 113 7,63 
Hestmakrell    34 974 96 787 2,77 963 932 0,97 35 81 2,31 35 972 97 800 2,72 
Lodde - Barentshavet 111 389 215 376 1,93 254 586 248 781 0,98 15 549 55 704 3,58 381 524 519 861 1,36 
Lodde - Barentshavet  - faks   64 115 1,80 7 165 4 717 0,66 7 229 4 832 0,67 
Lodde-s - Jan Mayen 571 153 0,27 51 852 44 402 0,86 52 423 44 555 0,85 
Kolmule        155 4 0,02 371 841 377 802 1,02 679 1 321 1,95 372 675 379 127 1,02 
Kolmule Nordsjø 64 106 1,66 88 040 81 118 0,92 88 104 81 224 0,92 
Tobis          161 719 150 516 0,93 161 719 150 516 0,93 
Øyepål         44 77 1,75 14 618 12 525 0,86 14 662 12 602 0,86 
Kystbrisling   1 855 8 734 4,71 1 855 8 734 4,71 
Havbrisling    13 10 0,77 13 10 0,77 
Div fisk.      16 16 1,00 
Totalt: 794 529 3 484 497 4,39 989 678 973 751 0,98 35 203 132 334 3,76 1 819 426 4 590 598 2,52 

Norske fartøy, levert i utlandet:

NVG-sild       19 650 68 654 3,49 148 150 1,01 19 798 68 804 3,48 
Nordsjøsild    38 652 125 150 3,24 2 111 2 044 0,97 40 763 127 194 3,12 
Makrell        19 220 11,58 19 220 11,58 
Hestmakrell    44 24 0,55 124 166 1,34 168 190 1,13 
Lodde - Barentshavet 1 780 2 485 1,40 14 254 16 594 1,16 16 034 19 079 1,19 
Lodde-s - Jan Mayen 72 190 60 837 0,84 72 190 60 837 0,84 
Kolmule        74 251 75 615 1,02 74 251 75 615 1,02 
Kolmule Nordsjø 21 486 22 466 1,05 21 486 22 466 1,05 
Tobis          14 219 12 869 0,91 14 219 12 869 0,91 
Øyepål         11 911 10 555 0,89 11 911 10 555 0,89 
Kystbrisling   724 3 253 4,49 724 3 253 4,49 
Div fisk.      11 7 0,64  
Totalt: 60 869 199 786 3,28 210 694 201 296 0,96 271 574 401 089 1,48  

Utenlandske fartøy, levert i Norge:
NVG-sild       36 328 161 766 4,45 18 694 20 685 1,11 21 953 125 805 5,73 76 975 308 256 4,00 
NVG-sild avskjær       66 236 3,58 1 860 1 317 0,71 1 926 1 553 0,81 
Nordsjøsild    1 958 5 866 3,00 175 119 0,68 2 133 5 985 2,81 
Makrell        127 871 888 442 6,95 186 964 5,18 128 057 889 406 6,95 
Hestmakrell    1 464 5 039 3,44 120 145 1,21 1 584 5 184 3,27 
Lodde - Barentshavet 5 -   -   77 549 77 748 1,00 4 860 7 827 1,61 82 414 85 575 1,04 
Kolmule        30 940 31 398 1,01 30 940 31 398 1,01 
Kolmule Nordsjø 7 871 7 773 0,99 7 871 7 773 0,99 
Tobis          10 900 10 931 1,00 10 900 10 931 1,00 
Øyepål         430 392 0,91 430 392 0,91 
Div fisk.      21 12 0,57   
Totalt: 167 692 1 061 349 6,33 148 539 150 508 1,01 26 999 134 596 4,99 343 251 1 346 465 3,92  

Utenlandske fartøy, levert i utlandet:

Tobis          524 516 0,99 524 516 0,99 
Totalt: 524 516 0,99 524 516 0,99 

Totalt
NVG-sild       493 064 1 912 771 3,88 36 738 46 446 1,26 39 082 197 677 5,06 568 884 2 156 894 3,79 
NVG-sild avskjær       66 236 3,58 7 206 4 880 0,68 -   -   7 272 5 116 0,70 
Nordsjøsild    65 404 209 858 3,21 16 589 25 029 1,51 1 810 3 354 1,85 83 803 238 241 2,84 
Nordsjøsild avskjær    -   -   1 131 696 0,62 -   -   1 131 696 0,62 
Nordsjøs. kyst 15 53 3,53 -   -   -   -   15 53 3,53 
Makrell        311 408 2 290 561 7,36 205 212 1,03 187 966 5,17 311 800 2 291 739 7,35 
Hestmakrell    36 482 101 850 2,79 1 207 1 243 1,03 35 81 2,31 37 724 103 174 2,73 
Lodde - Barentshavet 113 174 217 861 1,93 346 389 343 123 0,99 20 409 63 531 3,11 479 972 624 515 1,30 
Lodde - Barentshavet  - faks 64 115 1,80 7 165 4 717 0,66 -   -   7 229 4 832 0,67 
Lodde-s - Jan Mayen 571 153 0,27 124 042 105 239 0,85 -   -   124 613 105 392 0,85 
Kolmule        155 4 0,03 477 032 484 815 1,02 679 1 321 1,95 477 866 486 140 1,02 
Kolmule Nordsjø 64 106 1,66 117 397 111 357 0,95 -   -   117 461 111 463 0,95 
Tobis          -   -   187 362 174 832 0,93 -   -   187 362 174 832 0,93 
Øyepål         44 77 1,75 26 959 23 472 0,87 -   -   27 003 23 549 0,87 
Kystbrisling   2 579 11 987 4,65 -   -   -   -   2 579 11 987 4,65 
Havbrisling    -   -   13 10 0,77 -   -   13 10 0,77 
Div fisk.      -   -   -   -   -   -   48 35 0,73 
Totalt: 1 023 090 4 745 632 4,64 1 349 435 1 326 071 0,98 62 202 266 930 4,29 2 434 775 6 338 668 2,60 

Justering av tidligere år 7 254 

Totalt 6 345 922 
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HOVEDKONTOR BERGEN

Postadresse: P.b. 7065, 5020 Bergen
Besøksadresse: Slottsgaten 3

Sentralbord: 55 54 95 00
Telefax: 55 54 95 55
Telefon salgsavd.: 55 54 95 50
Telefax salgsavd.: 55 54 95 65

DISTRIKTSKONTOR HARSTAD

Postadresse: P.b. 307, 9483 Harstad
Besøksadresse: Sjøgaten 7

Sentralbord: 77 05 96 00
Telefax: 77 05 96 30
Telefon salgsavd.: 77 05 96 10
Telefax salgsavd.: 77 05 96 35

E-post: sildelaget@sildelaget.no -
Internett: www.sildelaget.no
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