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Rundskriv 
 

 

Nummer : 13/08  

Emne : NY VERSJON AV KJØPERAUKSJON’S BILDE TIL  

NORGES SILDESALGSLAG 

Til : Kjøpere av pelagisk råstoff  

Sted  : Bergen Dato : 14.05.08 

 

 

Norges Sildesalgslag har siden tidlig på 1990-tallet avholdt elektroniske auksjoner. 

Dagens auksjonsystem er utviklet i samarbeid med representanter for kjøperne v/FHL, 

og ble satt i drift i mai 2003.  

 

Sildelaget’s internettside ble løftet opp med ny profil og ny versjon av 

utviklingsverktøyet sommeren 2007. Det var derfor viktig å få kjøpers auksjonsbilde 

opp på samme versjon. Ny versjon av kjøpersauksjon’s bilde har derfor vært under 

utvikling i noen måneder. Sildelaget har hatt med et utvalg av kjøpere på et tidlig 

tidspunkt for å se på forbedringsmuligheter til bildet, i tillegg er det lagt vekt på 

bedre pedagogikk i siden. 

 

Hovedprinsippet i auksjonen er uforandret siden den første auksjonen og kan 

oppsummeres med følgende punkter;  

 

• Auksjonen er basert på ”anbudsprinsippet”, dvs at kjøperene legger inn kun 
ett ”lukket” bud (lukket auksjon) på hver av de fangster en ønsker seg. 

• Kjøper kan by på flere fangster med mulighet for å begrense seg med 
maksimum/minimum kvantum og maksimum antall fartøy. Dette gjelder for 
hvert fiskeslag og totalt for alle fiskeslag. 

• Kjøperene har mulighet for å prioritere fangstene. 
 

Nyheter i ny versjon 
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• For konsum kan kjøpere med flere mottaksstasjoner legge inn 2 bud på en 
fangst, et innenfor og et utenfor utbudsområde med samme kjøper nummer. 
(I gammel versjon opererte vi med 2 kjøpernr) 

• Mottaksstasjon har kommet med på fangstlinjen. For kjøpere som kun har en 
mottaksstasjon vil denne ligge som standard. For kjøpere som har flere mottak 
og gjerne både innenfor og utenfor utbudsområdet kan fangsten bli koblet 
mot den mottaksstasjon som man ønsker at fangsten skal landes. Hvis 
mottaksstasjon ikke blir påført ved budgivingen, blir den liggende med blank. 
Kunden må etterregistrere mottaksstasjon på de fangster som ligger med 
blank mottaksstasjon, følgende regelverket blir ivaretatt. Er budet innenfor kan 

kunden kun velge mellom mottaksstasjoner innenfor.  
Dette skal gjøres i et eget registrerings bilde som kjøpere får tilgang til etter at 
auksjonen er ferdig (Reg. Mottak). Alle kjøp som er registrert på denne 
kjøperen vil nå komme opp i registreringsbildet, og kjøper må legge inn hvilke 
fangster som skal til hvilken mottaksstasjon.  

• Matjes sesongen starter 19. mai d.å., i den forbindelse har vi fått en ny 
auksjonstype; Matjes - dette er framvisningsauksjonen i Egersund. Inn under 
tilgjengelige auksjoner vil auksjonstype Matjes vise sammen med Konsum og 
Mel/Olje. 
 

Regel for endring av mottaksstasjon etter ferdig auksjon er; 

 Valg av mottaksstasjon må opplyses og sendes inn via det nye 
registreringsbildet for mottaksstasjoner senest 1 døgn etter at auksjonen er 
ferdig, og senest midnatt hvis levering skal skje formiddag dagen etter. 

 Dersom landing skal gjøres samme døgn som fangsten er kjøpt, må 
mottaksstasjon registreres senest 3 timer før landing. 

Låsfangster; 
 
For kunder som kjøper lås fangster vil det nå være mulig å koble fangsten til en brønnbåt. 
NSS’s sitt brønnbåtregister vil ligge ute under mottaksstasjoner , og kunden kan velge 
allerede på kjøpstidspunktet hvilken brønnbåt som skal frakte fangstene til land. Eller kunden 
kan registrere dette etter at auksjonen er ferdig, via reg. mottak’s  bildet.  
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Fremdriftsplan for igangsetting av auksjonsbildet 

 13. Mai gikk nytt auksjonsbilde for kjøper i drift for noen av kjøperne, samtidig 

som gammelt bilde kjører. Begge bilder er i drift, og bud går inn til felles 

validering. 

 19. Mai nytt auksjonsbilde for kjøper går i drift.  

Ønskes ytterligere informasjon om auksjonen bes dere kontakte laget, alternativt 

bruke hjelpefilen som er utlagt i tilknytning til auksjonen.  

Med vennlig hilsen 

NORGES SILDESALGSLAG 

 

Knut Torgnes   Bjørg Granberg Bjørner 
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BRUKERVEILEDNING 

Nytt kjøper bilde auksjon 

Komme i gang 

Auksjonssystemet er en internettauksjon som kjøres fra adressen www.sildelaget.no 
  
Hver bruker blir tildelt brukernavn/passord nivå 2, altså med pin kode og sms passord. 
Brukernavn og passord kan fås ved henvendelse til Norges Sildesalgslag. 
  
Det er viktig at internettforbindelsen er stabil for å unngå problemer. Enkelte internett 
leverandører har problemer med å levere gode nok linjer.  

Tilgjengelige auksjoner 

Oversikten viser alle auksjoner som er tilgjengelig innenfor det tidsintervallet  som er angitt i 
datofeltene . For å redusere antall auksjoner i oversikten kan du også velge Auksjonstype . 
 

 
 

Pek og klikk på >> for å åpne Bud , Resultat , Budoversikt  eller Reg. mottak . 
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Selve auksjonen 

Hele auksjonen foretas fra ett skjermbilde.  
 

Begrensninger 

Det kan legges inn maksimum og minimumskvantum pr art på denne auksjonen. 

I tillegg kan maksimum antall fartøy også legges inn. Pek og klikk på  for å gjøre 

endringene. Trykk -knappen for å sende maks / min begrensinger inn til 
Sildelaget. 
  
Ved validering vil tildelingene bli kontrollert mot de begrensninger som budgiver har lagt inn. 
  
Når maksimumskvantum er oppnådd vil tildelingen stoppes. 
Dersom minimumskvantum ikke oppnås, vil ingen fartøy bli solgt til kjøper. 
  
Når maks. antall båter er tildelt vil tildelingen stoppes. 
  



 

  

 
Side 6 

 

 
 
 Auksjonskatalogen kan avgrenses til kun å vise de innmeldinger som ligger innenfor ønsket 
utbudområde. Velg i listen under ”auksjonskatalog begrensninger ”. 
 

 
 
Under Endre oppsett - knappen  kan du sette opp hvor mange fangster som skal vises i 

siden samt faste kolonner. Pek og klikk på knappen når du vil lagre det nye 
oppsettet.  
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Utseendet og ev. rekkefølgen på feltene i katalogen kan tilpasses egne ønsker. 
 
”Faste kolonner ” er de kolonnene som vises i katalogen. ”Ikke faste kolonner ” er de 

kolonner som kan settes inn i visningen. Pek og klikk på for å lagre de nye 
endringene. Nytt felt her er Mottak , her kan man velge hvilken mottaksstasjon som man 
planlegger fangsten skal gå til. Har man bare et mottak, vil dette ligge som default. 
Mottaksinformasjonen kommer inn til Sildelaget som en foreløpig informasjon. 

Send bud 

Legg inn bud i feltene. Bud som er merket rødt er under minstepris, og kan ikke sendes inn til 
Sildelaget. Bud er sendt Sildelaget når ”Send bud ” knappen er trykket, og fangsten er blitt 
merket grønn hvis budet er innenfor utbudsområdet, eller gul hvis det et utenfor. Det er kun 
når ”Send bud ” knappen trykkes at budene overføres. Kun de fangstene som har pris i 
budfeltet blir sendt. Gjøres endringer etter at budet er sendt Sildelaget, merkes disse med 
rødt, når du sender inn endringen, merkes fangsten grønn eller gul igjen. Endres et tidligere 
sendt bud, vil det være den siste sendingen som gjelder. 
 
Skal det bys med minstepris, må minstepris legges inn på fangsten først. Det er ikke mulig å 
by under minstepris. Er det allerede sendt et bud på en innmelding, så kan det ikke 
annulleres. 

Forsinket lossing 

Gjelder mel olje. 
  
Ved forsinket lossing må det krysses av i feltet for forsinket lossing. I henhold til mel/olje 
avtalen skal fisker kunne godta lavere bud dersom det blir mer enn 12 timers venting før 
lossing. 
  
Har et bud blitt merket med ”forsinket lossing” fra kjøper, og denne kjøper har høyest bud når 
validering er kjørt, vil det bli tatt kontakt med båten.  
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Kanseller - knappen 

Kanseller knappen fjerner de bud som ikke er sendt  til Norges Sildesalgslag. 
  
Alle auksjonslinjer som det ikke er bydd på blir satt tilbake slik de var opprinnelig. 
  
Sendte bud vil ikke bli kansellert 

Kopier bud - knappen 

Skal samme bud legges inn på flere innmeldinger kan denne knappen benyttes. 
  
Først må budet som skal legges inn registreres på en av innmeldingene. 
  
For hver budlinje er det en avkrysningsboks. 

 
  
Deretter merkes alle innmeldinger som skal ha samme bud (også den innmeldingen som har 
budene lagt inn). 
  
Når Kopier bud  trykkes vil alle bud kopieres over til de innmeldinger som er merket. Budene 
kopieres sortiment for sortiment. 
  
Dersom de innmeldingene som er med i auksjonen har forskjellige sortiment, vil det være en 
fordel å registrere bud på den innmeldingen med flest sortiment. Auksjonspris blir da kopiert 
til de sortiment som er make. 
  
Det sendes ingenting til Norges sildeslagslag når Kopier bud  trykkes. Bud innlagt med 
Kopier bud kan fjernes ved å trykke Kanseller – knappen.  

Minstepris - knappen 

Minstepris - knappen  legger inn minstepris på de auksjonsdetaljer (fangster) som er valgt. 
Først må de innmeldinger som skal ha minstepris velges. Dette gjøres i avkrysningsboksen 
som er fremst på hver auksjonsdetalj. 
  

 
  
Når de ønskede innmeldinger er merket trykkes Minstepris - knappen , og alle merkede 
innmeldinger får minstepris inn i budfeltene. 
  
Det sendes ingenting til Sildelaget når minstepris - knappen  trykkes. Bud innlagt med 
minstepris kan fjernes ved å trykke Kanseller - knappen . 
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Oppdater - knappen 

Oppdater knapper oppfrisker innholdet i vinduet. Er det lagt inn bud på en fangst vil oppdater 
knappen først og fremst beregne gjennomsnittsprisen for budene som er gitt. 

Oppdater sender ikke bud til Norges Sildesalgslag 

Utskrift - knappen 

Utskriftsknappen  skriver ut hele utbudskatalogen. 
 

  
 

Budoversikt skriver ut oversikten over bud som er sendt Sildelaget. 

 


