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Åpning 
Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet mandag 1. september klokken 21:00 i Rogaland, 
Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden. 
 
Øvrige kystområder holdes stengt for fiske til hermetikkanvendelse inntil videre. 
 
Fangster av stor kystbrisling er tillatt etter utløpet av fredningsperioden 31. juli.  Fartøyer som 
fisker på stor kystbrisling må imidlertid kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting med tanke 
på om det er omsetningsmuligheter for denne fisken. 
 
De som ønsker nærmere orientering om rapportene fra prøvefisket blir anmodet om å kontakte 
lagets Salgsavdeling.   
 
Det vises for øvrig til NRK-meldinger og til vår Web-side vedrørende meråpning, sperrede 
områder m.m. 
 
 
Omsetningsmuligheter. 
For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 6,00 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og 
videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 
cm.  Øvrige kriterier vedrørende brisling, utkast og fettinnhold i fisken gjelder som i 2013, det vil 
ikke bli betalt for småsild.   
 
I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med 
betales råstoffet med kr 7,50 pr kg.  
 
Videre kan vi opplyse om at King Oscar i 2014 har en intensjon om å kjøpe inntil 2.200 tonn 
kystbrisling.  Innenfor denne rammen ønsker King Oscar i utgangspunktet maksimalt å kjøpe 
inntil 1.100 tonn ett-lags brisling og inntil 1.700 tonn to-lags brisling.  
 
Brisling selges etter like kriterier og priser til alle kjøpere. 
 
OBS!  Det er kun fisk som oppfyller kriteriene i avtalen som er betalbar vare. 
 
 
Omsetningsbestemmelser. 
Inntil det blir gitt melding om annet gjelder omsetningsbestemmelser iverksatt i august 1997. 
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Bruk av lys ved notfiske etter brisling. 
Det vises til de lokale reguleringsforskrifter vedrørende bruk av lys ved notfiske etter brisling.  
 
 
Låssetting. 
Norges Sildesalgslag vil sterkt oppfordre fiskerne til å vise stor forsiktighet ved håndtering av 
fisk i lås slik at en unngår neddreping av fisk og forurensning som følge av dette.  
 

--------------------------------------------- 
 
For øvrig ønsker vi våre medlemmer lykke til med årets sesong. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes 
 
 

       
  Roald Oen 

 
 
 
 
 


