
Rundskriv 
 

 

Nummer : 15/15  (Erstatter Rundskriv nr 02/15) 

Emne : Minstepriser på sild med virkning fra torsdag 14.05.2015. 

Til : Kjøpere og fartøy som deltar i konsumfisket etter sild. 

Sted  : Bergen Dato : 13.05.2015 

 

 
Innledning. 
Norsk disponibel kvote av nordsjøsild i 2015 er på 133.868 t mot 141.681 t i 2014.  Kvoten i 
2015 er fordelt med 106.489 t til ringnot (112.852 t i 2014), 6.797 t til SUK (7.203 t), 9.330 t til 
trål (9.887 t) og 10.662 t til kyst (11.299 t).  I tillegg er det avsatt 590 t til forsknings-, lærlinge og 
undervisningsformål.  
 
Pr 12.05 har norske fartøyer fisket 8.700 t, hvorav ringnot 7.400 t, SUK 100 t, trål 500 t og kyst 
600 t.  Med andre ord har norske fartøyer pr 12.05 en restkvote på knapt 123.600 t i 2014 
(tilsvarende restkvote på samme tid i 2014 var på 141.000 t). 
 
Markedet for nordsjøsild forventes også i 2015 å etterspørre sild til matjes på nivå med 
foregående år.  Det forventes også å være interesse for nordsjøsild til filetproduksjon fremover. 
 
 
Minstepriser. 
a) Nordsjøsild; 
 
Med virkning fra 14. mai 2015 gjelder følgende minstepris for nordsjløsild til konsum; 
 
Samfengt: NOK 3,50 pr kg I første omgang forutsettes det at minsteprisen skal gjelde 

for perioden frem til 1. juli 2015. 
 
Auksjonspris skal betales for fangsten så fremt det ikke er et urimelig avvik mellom innmeldt 
størrelsessammensetning og utlosset størrelsessammensetning. I tilfeller med et uakseptabelt 
og et urimelig avvik skal kjøper/fisker kontakte Salgsleder i Norges Sildesalgslag.  Ingen 
prisendringer i denne sammenheng vil bli aksepterte uten at Norges Sildesalgslag har godtatt 
endringene. 
 
I tillegg til nevnte gjelder følgende: 
 
Ved avvik på 10 % eller mer mellom innmeldt kvantum av den minste størrelsesgruppen 
(Gruppe 6, altså sild med vekt fra 0 g – 99 g) og utlosset kvantum av denne størrelsesgruppen 
skal kjøper betale auksjonspris for det kvantumet som er oppgitt av den minste 
størrelsesgruppen ved innmelding, mens resterende kvantum som registreres av denne 
størrelsesgruppen ved utlossing betales med null i pris.  Prisen for den samlede leveranse (hele 



det leverte kvantumet) skal ikke kunne settes lavere enn minsteprisen på NOK 3,50 pr kg.   Et 
eksempel illustrerer nevnte: 

 
Fartøyet melder inn 4500 kg med den minste størrelsesgruppen (0 g – 99 g).  Utlossing 
viser 5000 kg av nevnte størrelsesgruppe.  I dette tilfellet er avviket på mer enn 10 % 
(5000 kg/4500 kg = 11,11 %) og kjøper er da kun forpliktet til å betale auksjonspris for 
4500 kg.  Det resterende kvantumet av denne størrelsen betales med null i pris forutsatt 
at prisen for den samlede leveransen ikke blir lavere enn minsteprisen på NOK 3,50 pr 
kg.  Inntreffer sistnevnte situasjon skal fangsten i sin helhet betales med minsteprisen på 
NOK 3,50 pr kg. 

 
Dersom avviket på den minste størrelsesgruppen avviker med mindre enn 10 % skal 
auksjonspris betales for samlet utlosset kvantum. 
 
Kjøper/fisker skal i alle tilfeller som innebærer null i pris for gitte kvantum informere Salgsleder i 
Norges Sildesalgslag. 
 
Det skal betales auksjonspris for den samlede leveranse (hele det leverte kvantumet).  Er det 
innslag av skadet/ødelagt fisk i fangsten kontaktes Salgsleder i Norges Sildesalgslag for en 
gjennomgang av saken. 
 
OBS! Kjøpere som kjøper nordsjøsild på teleauksjonen for produksjon av 

matjessild må påføre anvendelseskode ”matjes” når råstoffet nyttes til dette 
formålet. 

 
 
b) Norsk vårgytende sild; 
 
Minsteprisene som ble iverksatt fra onsdag 21. januar 2015 gjelder fortsatt; 
 
Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):  NOK 5,25 pr kg 
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,00 pr kg 
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,75 pr kg 
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,10 pr kg 
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre):  NOK 3,50 pr kg 
 
For NVG-sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er 
minsteprisen NOK 2,00 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse 
«Utkast ved konsumleveranse».  Vi gjør oppmerksom på at dersom NVG-sild under 125 gram 
nyttes til konsum skal den betales med minimum NOK 3,50 pr kg. 
 
 
Sild til filèt-, rundfrysing-, ferskanvendelse. 
Fangster til nevnte anvendelser omsettes via lagets auksjonssystem på ordinær måte slik det 
fremgår av omsetningsbestemmelsene for sild og makrell til konsumformål.  
 
Handicapet ved levering i Danmark settes til NOK 0,15 pr kg.  Handicapet gjelder både for 
fangster omsatt i den ordinære auksjonen og på fremvisningsauksjonen. 



 
  

Nordsjøsild til matjes. 
Norges Sildesalgslag vil komme med nærmere informasjon om denne saken i et eget rundskriv i 
nærmeste fremtid. 
 
 
Innmelding av fangst til laget. 
Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at 
fartøyet forlater feltet. 
 
Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;  
 

- andel av fangsten der silda veier 350 g og mer (Gruppe 1) 
- andel av fangsten der silda veier 300 g - 349 g (Gruppe 2) 
- andel av fangsten der silda veier 200 g - 299 g (Gruppe 3) 
- andel av fangsten der silda veier 125 g - 199 g (Gruppe 4) 
- andel av fangsten der silda veier 100 g - 124 g (Gruppe 5) 
- andel av fangsten der silda veier 0 g – 99 g       (Gruppe 6) 

 
I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittvekt pr sild i hele fangsten oppgis. 

 
   

Reklamasjon. 
Norges Sildesalgslag minner fisker om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte 
opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved større avvik mellom 
oppgitte opplysninger om fangsten ved innmelding og de registreringer som blir gjort ved 
utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere.  Dersom slike situasjoner 
oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest. Se også under avsnittet 
om Minstepriser for supplerende informasjon i denne sammenheng. 
 
Vi viser for øvrig til rundskrivene 06/14 vedrørende ”Behandling av pelagisk råstoff til konsum” 
og til rundskriv 07/14 vedrørende ”Reklamasjoner ved landing av pelagisk råstoff til konsum”. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
 
Knut Torgnes 
 

Roald Oen 
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