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1) Forretningsregler  
 
Lagets forretningsregler gjelder uavkortet.  Forretningsreglene fåes ved henvendelse 
til lagets kontor. 
 
 
2) Virkeområde 
 
Disse omsetningsbestemmelser gjelder all kystbrisling og mussa omsatt gjennom 
eller med godkjenning av Norges Sildesalgslag. 
 
 
3) Regulering 
 
Laget kan iverksette de reguleringer som ansees nødvendig for en hensiktsmessig 
avvikling av omsetningen. 
 
 
4) Innmelding av fangst. 
 
a.  Alle fangster skal innmeldes til lagets kontor i Bergen.  
 
b. Ved innmelding skal fangstens størrelse og redskapsgruppe oppgis samt hvor 

og når fangsten er tatt. 
 

Sortiment skal oppgis i de størrelsesgrupper som er fastsatt i pkt. 8 i 
omsetningsbestemmelsene, herunder blandingsforhold.  Innmelding skal skje 
straks fangsten er låssatt eller ved direktehåving, straks fangsten er brakt 
ombord. 

 
 Fisker plikter å melde inn hele kvantumet og for øvrig gi korrekte 

 opplysninger.  Dersom uriktig kvantum og/eller sortiment oppgis og dette fører 
til prisreduksjon, blir dette tilbakeført til fisker. 
Hvis en fisker ved å gi feilaktige opplysninger eller på annen måte urettmessig 
tilegner seg, eller forsøker å tilegne seg, en mer fordelaktig levering enn 
andre, vil dette kunne medføre straffereaksjoner i henhold til 
forretningsreglenes § 13. 
 

 
c. Salgspersonalet skal sørge for å samordne innmeldingene slik at tørnnummer 

blir gitt i den rekkefølge de er mottatt av en representant for laget. 
 
d. Ved første innmelding etter at en sesong er begynt, skal mannskapets 

størrelse oppgis.  Når noen bruk har felles mannskap eller driver samfiske, 
må også dette oppgis ved første innmelding.  Likedan skal forandringer i 
mannskapets størrelse eller andre ting som kan ha betydning for opptakene, 
meldes fra til laget.  Dersom slike opplysninger ikke blir gitt, kan 
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vedkommende lås settes ut av opptakstørn inntil opplysningene er 
innkommet. 

 
 
5) Salg. 
 
Styret treffer bestemmelser om hvordan salgene skal skje. 
 
 
6) Opptak, levering, transport og lossing. 
 
a. Norges Sildesalgslag vil gjøre sitt ytterste for å skaffe omsetning for enhver 

lovlig fangst av mussa og brisling.  Fisker har imidlertid ingen rett til 
opptak/levering av fangster hvor kjøper ikke kan skaffes. 

 
 Laget har ingen forpliktelser for fangster som på grunn av fangstens størrelse, 

føringsdistanse/fraktkostnader eller tidspunkt for fangst ikke er omsettelige.  I 
den utstrekning slike fangster likevel lar seg omsette, men opptak/levering 
medfører ekstraordinært store kostnader, kan disse kostnader trekkes i fiskers 
avregning. 

 
b. All brisling og/eller mussa skal leveres der hvor salgskontoret anviser.  

Opptak kan bare finne sted etter ordre fra laget, og skal som hovedregel skje 
etter rekkefølge for låsnummeret.  For å få en rasjonell utnyttelse av 
opptakskapasitet, kan salgskontoret i samråd med mottaker fravike 
tørnnummer. 

 
c. For brisling og mussa til hermetikk skal opptakene som regel baseres på 250 

skjepper pr mann, dog begrenset til 6 mann pr bruk.  Normalt bør ikke opptak 
begrenses til mindre enn 800 skjepper uansett besetningens størrelse.  I den 
utstrekning fisket og omsetningsforholdene tilsier det, kan salgsledelsen 
dispensere fra ovennevnte bestemmelse angående kvantum for opptak.  
Likedan kan salgsledelsen fravike reglene og sette ut av tørn et bruk som på 
grunn av dårlig utstyr, for liten bemanning eller andre ting sinker og 
vanskeliggjør mottaket for kjøper, eller er årsak til urimelig forsinkelse og 
venting for andre fiskere. 

 For brisling og mussa til andre anvendelser enn hermetikk avgjør 
salgsledelsen opptakenes størrelse, som så vidt mulig avpasses i forhold til 
opptakene til hermetikk. 

 
d. I tilfelle av at værhindringer, is eller andre uforutsette hindringer umuliggjør 

opptak av anvist nummer, overføres leveringen til nærmeste nummer i 
samme distrikt.  Det således forbigåtte nummer gis opptak snarest mulig.  Har 
vedkommende bruk annet lås som ligger slik til at det ikke forsinker eller 
vanskeliggjør opptaket, skal dog dette låset ha fortrinnsrett til levering. 

 
e. Fiskerne plikter å holde seg underrettet om når deres innmeldte nummer har 

tur for opptak.  På den annen side plikter laget så snart som mulig å 



6 

underrette fiskeren om når han kan vente opptak.  Tilsagn om opptak skal så 
vidt mulig overholdes.  Er et lås gått tapt, må dette straks meldes til kontoret. 

 
f. Fisker plikter å se til at brisling/mussa får nødvendig trengetid for å unngå 

forsinking i opptak.  Er brisling og/eller mussa ikke åtefri når opptak er 
fastsatt, går vedkommende låsnummer ut av rekkefølgen for opptak.  Et 
senere opptak bestemmes av kontoret. 

 
g. Hvis et bruk tilvender seg uberettiget opptak eller opptak av større kvantum 

enn det har krav på, kan salgsutvalget avgjøre om det opptatte kvantum skal 
settes ut av gjennomsnitt eller avregnes med redusert pris.   

 Salgsledelsen kan også trekke det overskytende kvantum fra på neste 
opptaksrunde. 

 
h. Kjøpers representant har rett og plikt til å være med å ta ut prøver ved lås for 

avgjørelse om fisken er åtefri, og for fastsettelse av sortiment.  Dersom kjøper 
ikke har benyttet sin rett på dette punkt, kan han heller ikke så tvil om 
representativitet for de prøver som har dannet grunnlag  for ordre om opptak. 

 
 Når fisken er tørket opp for håving slik at den ikke lenger anses for levedyktig, 

skal fangsten tas opp uansett hva prøvene på dette tidspunkt måtte vise.  
Fakturering/avregning av fangster tatt opp i medhold av dette punkt og som 
viser seg ikke å holde kunngjorte kriterier til vedkommende anvendelse,  skal 
imidlertid skje i samsvar med avtalte/kunngjorte bestemmelser. 

 
i. Ved opptak og levering må all brisling og mussa leveres åtefri.  Avgjørelse 

herom må av fisker og kjøper treffes ved prøver av låset før opptak.  Når slik 
prøve er tatt og godkjent av kjøpers representant og ordrer om håving blir gitt, 
er varen godkjent og opptak kan skje.  Det forutsettes da at opptaket skjer 
sedvanemessig.  Unntak fra dette kan bare gjøres til spesielle anvendelser 
hvor kravene til återen fisk ikke gjelder. 

 
j. Fisker og kjøper - eller dennes representant - skal bli enige om sortiment ved 

låset, og sortiment i prosent inntas på sluttseddelen.  Reklamasjoner må 
framsettes ved levering og må i alle tilfelle være godtatt av fiskeren og anført 
på leveringsseddelen. 

 
k. Låssatt brisling og mussa skal kjøperne motta ved låset på sedvanemessig 

måte etter anvisning fra laget.  Frakt og andre utgifter som påløper fangsten, 
er underlagt de bestemmelser og avtaler som til enhver tid gjelder for 
vedkommende fiskesort. 

 
l. Når det på grunn av åteforhold eller annet ikke er mulig å holde kontinuitet i 

leveransene ved opptak etter ordinær tørnliste, kan tørnlisten fravikes dersom 
annen fisker har hermetikkråstoff som er egnet for opptak.   Slike opptak kan 
skje med inntil det kvantum som er fastsatt ved ordinære opptak, og skal i 
tilfelle ikke forrykke fiskers plass på den ordinære tørnlisten.  En må imidlertid 
se til at det ikke blir lagt beslag på kapasiteten for lang tid fremover, slik at en 
kan vende tilbake til den ordinære tørnlisten når dette er mulig. 
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7) Prøvetaking - sluttseddel. 
 
Kjøpers representant på mottaksstedet (frysebåt/føringsbåt m.v.) sørger for at 
sortimentsprøve blir tatt av alle fangster som blir levert. 
 
Høvedsmannen på vedkommende fiskebåt skal underrettes når slik prøve skal tas 
og godkjenne prøven. 
 
Forholdene skal legges til rette slik at høvedsmannen får anledning til å være med 
både ved uttak og sortering av sortimentsprøver. 
 
Partene er ansvarlig for at sluttseddel blir utskrevet i henhold til forretningsreglenes 
bestemmelser. 
 
 
8) Størrelsesgrupper. 
 
Det ønskes oppgitt: 
 
For brisling: 
 
 Hvor meget av fisken ligger under   9,5 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom 9,5-10 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom 10-11,5 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom 11,5-13,5 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom  13,5-15 cm 
 Hvor meget av fisken ligger over 15 cm 
 For brisling til ansjosformål - antall fisk pr. kg. 
 
For mussa: 
 
 Hvor meget av fisken ligger under     11,5 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom  11,5-13,5 cm 
 Hvor meget av fisken ligger mellom  13,5-15 cm 
 Hvor meget av fisken ligger over       15 cm 
 
 
9) Omregningsfaktorer. 
 
Ved omregning mellom skj/kg skal omregningsfaktoren være 17 kg pr skj til 
hermetikkformål. 
 
Hvis ikke annet blir avtalt, brukes denne omregningsfaktoren også ved levering til 
andre formål enn hermetikk. 
 
 
10) Priser. 
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Priser avtales/fastsettes etter drøftinger med kjøperne og priser kunngjøres i pressen 
eller ved egne rundskriv til fiskerne og kjøperne. 
 
 
11) Avregningspriser til fisker. 
 
Fisker avregnes med oppnådd prisresultat.  Salgsutvalget kan, hvis spesielle forhold 
tilsier det, innføre gjennomsnitt for et bestemt område og for et bestemt tidsrom. 
 
For omsetning av råstoff i strid med lagets forretningsregler kan salgsutvalget treffe 
bestemmelser om at leveransen skal avregnes med lavere priser enn etter 
prisavtalenes bestemmelser. 
 
Det er forbudt å male opp brisling til olje og mel og nytte brisling til fiske- og dyrefór, 
eller fange brisling for slike formål når fangstene er tatt innenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene.  Øst for linjen Lindesnes fyr-Hanstholmen fyr gjelder forbudet innenfor 
4 n. mil fra grunnlinjene.  Hvis slik leveranse allikevel skulle bli aktuell fordi en fangst 
ikke godkjennes til konsumformål, må det på forhånd gjennom laget søkes 
Fiskeridirektøren om dispensasjon. 
 
 
Oppgjør til fisker foretas fortløpende etter lagets bestemmelser når det avregnes 
med oppnådd prisresultat, og for hver oppgjørsperiode dersom det blir innført 
gjennomsnittspris. 
 
 
12) Mål og vekt. 
 
a. Ved mottak av brisling og mussa skal det benyttes justert mål og vekt. 
 All brisling og mussa skal måles/veies ved mottak på kaikant eller ved mottak 

over rekken om bord på føringsfartøy.  Føringsfartøy uten tilfredsstillende mål 
og vekt vil ikke bli gitt tillatelse til avhenting/kjøp av brisling og mussa. 

 Ved direkte håving med vekt i mantel kan det på sluttseddelen fra bruttovekt 
gjøres et prosentvis fradrag for vann. 

 Fradragets størrelse fastsettes i avtale med kjøperne, for tiden 6 %.  
 
b. Ved levering fra lås til frysebåt skal levering skje på tilsvarende måte som fra 

lås til føringsfartøy. 
 
c. En vekt som er godkjent for kjøp og salg skal brukes ved prøvetaking av 

fiskens sortiment og gruppetilhørighet. 
 
 
13) Kvalitet - reklamasjon 
 
Fisker skal behandle råstoffet slik at det kan leveres med best mulig kvalitet. 
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Eventuell reklamasjon må fremsettes straks ved mottak fra fiskebåt.  Dersom fisker 
er uenig i fremsatt reklamasjon, skal han stoppe levering og varsle salgsledelsen om 
reklamasjonen.  Disputt mellom kjøper og fisker m.h.t. kvalitet og/eller sortiment kan 
søkes avgjort av representant fra Kontrollverket der det er mulig. 
 
Dersom det fra kjøpers side reklameres og fremsettes krav om prisavslag, skal 
salgsledelsen kontaktes før lossing kan fortsette.  Dersom fisker lar lossing fortsette 
etter at kjøper har reklamert, og uten at avgjørelse m.h.t. reklamasjonen er tatt, må 
fisker være klar over at han kan risikere prisavslag selv om han er uenig i 
reklamasjonen. 
 
14) Kontroll 
 
Kjøperne og fiskerne plikter å gi laget og dets kontrollører adgang til kontroll og alle 
de oppgaver og opplysninger som finnes nødvendig av hensyn til kontroll med at 
fastsatte bestemmelser overholdes. 
 
Lagets kontrollører har taushetsplikt om drift eller forretningsforhold som de har fått 
kjennskap til i egenskap av kontrollører.  Tilsvarende taushetsplikt gjelder lagets 
tillitsmenn og funksjonærer som måtte motta slike opplysninger. 
 
 
 
15) Oppgjør for fangster som ikke fyller krav fastsatt av salgslaget i 

medhold av råfiskloven.  
 
Fangster som etter fiskers mening og ved eventuell kontroll er funnet lovlige ved 
låssetting, kan ved opptak allikevel vise seg ikke å holde mål.  Fisker har i slike 
tilfeller hatt arbeid og kostnader med låset i god tro, og full inndragning av verdien 
kan synes urimelig. 
 
I slike tilfeller der fisker etter salgsutvalgets oppfatning har handlet i god tro, kan det 
gis en kompensasjon til dekning av de kostnader han har hatt i forbindelse med 
berging og levering av fangsten og for å ha tatt vare på verdiene.  Denne 
kompensasjonen skal ikke være så stor at det inviteres til omgåelse av 
bestemmelsen om at ulovlige fangster straks skal slippes fri. 
 
Når et lås satt i god tro ved opptak viser seg ikke å holde de krav som salgslaget har 
fastsatt i medhold av råfiskloven, får fisker utbetalt en andel av det realiserte 
salgsutbyttet som kompensasjon for de kostnader han har hatt i forbindelse med 
berging og levering av fangsten.  Kompensasjonens størrelse fastsettes av styret 
ved salgsutvalget.  Støttemidler utbetales ikke for slike fangster. 
 
 
16) Inndragning. 
 
Råfiskloven, loven om deltakelse i fisket og loven om saltvannsfiskeriene inneholder 
bestemmelser om administrativ tilbakeholding/inndragning av verdier og av 
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uberettiget vinning.  Når slike tilfeller inntrer, vil fisker få beskjed fra laget og/eller 
Fiskeridirektøren.   
I slike tilfeller vil det være adgang til å klage på vedtakene, - og fisker vil bli gjort 
oppmerksom på klageadgang og frister. 
 
 
17) Rett til å endre omsetningsbestemmelsene. 
 
Oppstår det uforutsette forhold kan styrets arbeidsutvalg, eventuelt salgsutvalg 
og/eller administrasjonen i samråd med styrets formann, endre eller supplere 
omsetningsbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


