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Verdens største markedsplass
for pelagisk fisk

Både utenlandske og norske fiskere
Førstehåndssalg av pelagisk fisk
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Den pelagiske flåten



2014

I fjor omsatte Sildelaget 
1,5 millioner tonn fisk 
verdt 6,47 mrd

Det er 83 333 fulle 
fisketrailere, som hadde 
fylt E16 fra………

BERGEN til SORTLAND



Omsetning i NSS
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Norges kvoter av pelagisk fisk i 2013-2015            
Art 2013 

(I tonn)
2014
(i tonn)

2015
(i tonn)

NVG-sild 376.757 254.658 172.219
Nordsjøsild 145.033 141.681 133.868
Makrell 153.355 278.868 242.078
Hestmakrell 57.550 51.070 46.240
Lodde-B 119.000 38.980 71.980
Lodde-JM 
- hvorav i IØS

71.711  
42.071 

70.669
47.269

81.069
50.909

Kolmule 189.132 386.697 498.173
Øyepål 157.000 123.000 178.000
Tobis 42.450 90.000 100.000
Havbrisling 10.000 9.000 9.000
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Bruk av råvare
2005- 2014

kvantum i tonn
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Bruk av råvare
2005- 2014

Verdi i NOK 1000
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Kjøpernes plassering

Illustrationphoto

Produksjonskapasitet i Norge konsum:
18.000 tonn pr dag

Norge:
Ca. 12 000 tonn sør for 
Nordland

Ca. 6 000 tonn i nord

• Danmark: 2 000 tonn

• Shetland: 1000 tonn

• Færøyene: 3 000 tonn

• Scotland: 1 500 tonn

• Irland: 2 000 tonn



Kilde: Nordea



Politisk definisjon av salgslagsloven

Formålet til salgslagene er å medvirke til en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av marine ressurser ved 
å legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetningen. Og 
ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.
Dette innebærer mye mer enn bare minsteprisfastsettelsen, som 
ofte får stor oppmerksomhet. Også salgslagenes ansvar for 
oppgjør til fisker, ressurskontroll, sporing og kvalitetsarbeid bidrar til 
formålet om en bærekraftig og lønnsom verdiskaping. Dette er et 
viktig arbeid som salgslagene utfører på en god måte.

E. Aspaker – Tale til Råfisklagets årsmøte 
2014



Vårt samfunnsoppdrag

Rapportering til myndigheter
Levering
Sluttseddel
Avregning
Faktura

0,75% 
salgslagsavgift er 
egentlig 
ressursrente



Hvorfor en minstepris
• Omsetningssystemet må ha et gulv
• Viktig markedssignal
• Auksjonen fungerer best hvis det er avstand mellom 

marked og minstepris
• Nedre grense der oppmaling pt. er alternativet
• Det finnes også en nedre grense der man ikke fisker



Mekanikken i balansen mellom balansert kapasitet
og utviklingsmuligheter i næringa

• Det er kun en lønnsom fiskeindustri som kan utvikle næringa 
videre

• Færre kunder gir mindre konkurranse i førstehåndsomsetningen

• Fiskernes konkurransekraft vil i en slik situasjon avhenge av 
mobilitet og størrelse

• I realiteten vil dette først og fremt ha betydning for de minste 
båtene, men også de minste kjøperne



Industrien tjener penger

• At industrien ikkje tjener penger er en grov 
over-forenkling

• Store deler av den tjener penger, for de 
sektorer som tjener mindre er det vanlig at de 
gjør egne grep. 



Industrien tjener penger

• Laksenæringen fremstilles som et ideal for 
industrien, der 80-85% av laksen eksporteres 
kun «sløyd med hode» ut av landet. 

• Skulle vi gjort det samme på villfisk? 
• Er det dit vi vil?



Hoveddelen av lakseeksporten er lite 
bearbeidet
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Figur 7.5 Lønnsomhetsutvikling i sjømatindustrien. Totalkapitalrentabilitet i perioden 1993 – 2011 for
verdikjedene pelagisk konsumindustri, rekeindustri, lakseslakteri og lakseforedling (tre års glidende
gjennomsnitt). Kilde: Driftsundersøkelsen for fiskeindustrien, Nofima



Innen fiskeflåten har det også vært svingninger i 
lønnsomhet. 



Salgslagenes rolle og framtid.

• Vi merker oss at utvalgets flertall ønsker seg 
en nøytral markedsplass for 
førstehåndsomsetningen av pelagisk fisk. Vi 
kjenner dette igjen som et forslag fra FHL 
som ikke vant fram i siste gjennomgang av 
dagens lov.



Utfordringer og samhold
• Salgslagene er fiskernes representant. 
• Vi forhandler minstepris på vegne av fiskerne

og dette kan man ikke gjøre i en nøytral 
markedsplass.

• Vi synes er oppsiktsvekkende at det skal 
være behov for en revisjons av lovverk som 
knapt er satt ut i livet. 

• Dagens salgslagslov ble vedtatt av et 
enstemmig storting sist høst. 



87 % av antall nybygg de siste 11 årene er bygd ved norske 
verft.

Reell investering i Norge for nybygg vil være på 3,3 mrd
kroner samlet for årene 2011-2014









Fornøyde Fiskere:
- Småbedriftseiere
- Hjørnesteinsbedrifter
- Investerer i egen bedrift
- Styrker egen bedrift
- Styrker lokalsamfunnet



Takk for oppmerksomheten
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