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STYRET 2019

I perioden 01.01.19 – 31.12.19 
– valgt på årsmøtene i 2018 og 
2019, konstituert på styremøter 
26.04.18 og 11.04.19. 
4 medl. fra Sogn og Fjordane 
og 2 medl. fra Hordaland iflg. 
vedtektene.

I perioden 01.01.19 – 11.04.19. 
valgt på årsmøtene i 2017 og 
2018.

FORMANN
Tonny Grotle, Bremanger

Varamenn:
Erik Gåsvær, 
Steinar Nekkøy

NESTFORMANN
Geir Ove Borgundvåg, 
Stadlandet

Varamenn:
Roar Norheim, 
Per Elmer Årsheim

ØVRIGE STYREMEDLEMMER
Bjørn Årdal, Måløy

Varamenn:
Birger Grotle, 
Geir Magne Røys

Bjørn Nygård, Bremanger

Varamenn:
Kristian Korneliussen, 
Jonny Aarsheim

Johannes S. Røttingen, Lepsøy

Varamenn:
Rune Lønning, 
Jan Ove Fylkesnes

Gunnar Siglen, Fitjar

Varamenn:
Jarle Glesnes, 
Elling Røttingen

ARBEIDSUTVALG
Tonny Grotle
Geir Ove Borgundvåg,
Bjørn Årdal

I perioden 11.04.19 – 31.12.19, 
valgt på årsmøtene i 2018 og  
2019 og på styremøte 
11.04.2019.

FORMANN
Tonny Grotle, Bremanger

Varamenn:
Erik Gåsvær, 
Steinar Nekkøy

NESTFORMANN
Geir Ove Borgundvåg, 
Stadlandet

Varamenn:
Roar Norheim, 
Per Elmer Årsheim

ØVRIGE STYREMEDLEMMER
Bjørn Årdal, Måløy

Varamenn:
Birger Grotle, 
Geir Magne Røys

Bjørn Nygård, Bremanger

Varamenn:
Kristian Korneliussen, 
Jonny Aarsheim

Johannes S. Røttingen, Lepsøy

Varamenn:
Rune Lønning, 
Jan Ove Fylkesnes

Gunnar Siglen, Fitjar

Varamenn:
Jarle Glesnes, 
Elling Røttingen

ARBEIDSUTVALG
Tonny Grotle
Geir Ove Borgundvåg,
Bjørn Årdal

ÅRSMØTEREPRESENTANTER
Årsmøterepresentanter for 
perioden 2016/2019. Valgt av 
salgslagets medlemmer 2016.

NORDFJORD
Geir Ove Borgundvåg, 
Stadlandet

Varamenn:
Lars Våge,
Kjetil Myklebust

Øystein Sandøy, Måløy

Varamenn:
Nils Myklebust,
Jarl Magne Silden

Rolf J. Ervik, Stadlandet

Varamenn:
Perry Honningsvåg,
Odd Inge Rønning

Ottar Teige, Raudeberg

Varamenn:
Øystein Færestrand,
Harald Hopland

Njål Aarsheim, Nordfjordeid

Varamenn:
Tor-Are Årvik,
Stig Jarle Ervik

Kjetil Ramsevik, Måløy

Varamenn:
Jonny Vedvik,
Bjørn Årdal

SUNNFJORD
Helge Nordheim, Bulandet

Varamenn:
Vidar Tviberg,
Jan Arild Landøy

Kristian Korneliussen, Florø

Varamenn:
Harald Gulestøl,
Ole Nigardsøy

Jonny Sandøy, Førde

Varamenn:
Jan Ove Langeland,
Jonny Seljeseth

Geir Henning Seljeseth, 
Batalden

Varamenn:
Runar Grotle,
Roar Norheim

ORGANISASJON
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Steinar Nekkøy, Florø

Varamenn:
Rolf Arne Nordstrand,
Tore Hillersøy

Magnar Hillersøy, Bulandet

Varamenn:
Fred Otto Norheim,
Tonny Grotle

SOGN
Tommy Engdal, Sørbøvåg

Varamenn:
Werner Lending,
Maldor Kversøy

Ole Svein Einebærholm, 
Byrknesøy

Varamenn:
Geir Magne Oddekalv,
Vidar Einebærholm

Bjarte Unneland, Ånneland

Varamenn:
Magnar Lending,
Vidar Aasen

NORDHORDLAND
Harald Strønen, Lepsøy

Varamenn:
Emil Rong,
Kristoffer Trellevik

Kjetil Kalgraff, Austrheim

Varamenn:
Sigurd Vik,
Hallvard Godøy

Ståle Skoge, Skogsvåg

Varamenn:
Elling Røttingen,
Inge Glesnes

SUNNHORDLAND
Gunnar Siglen, Fitjar

Varamenn:
Bjarte Nordtun,
Jarle Onarheim

Erlend Matre, Onarheim

Varamenn:
Roy Martin Ellingsen,
Kjell Henning Sjo

Willy Ommer, Halsnøy Kloster

Varamenn:
Arvid Anglevik,
David Berntsen

Andre verv

Valgt på årsmøtet 2019.

ÅRSMØTETS LEDERE NESTE ÅR
Møteleder:
Øystein Sandøy, Måløy

Nestleder:
Rune Nilsen, Barekstad

KONTROLLNEMND
Formann:
Geir Henning Seljeseth, Florø

Varamann:
Kristian Korneliussen

Øvrige medlemmer:
Rune Nilsen, Barekstad

Varamann:
Jarle Glesnes

Ole Svein Einebærholm, 
Byrknesøy

Varamann:
Helge Nordheim

VALG-/LØNNSNEMND
Formann:
Kristian Korneliussen, Florø

Varamann:
Gunnar Siglen

Øvrige medlemmer:
Elling Røttingen, Lepsøy

Varamann:
Kjetil Kalgraff

Per Elmer Årsheim, Stadlandet

Varamann:
Per Knut Årvik

Fred Rogne, Bulandet

Varamann:
Jonny Seljeseth

Tom Færøy, Hardbakke

Varamann:
Rolf Arne Norstrand

REVISOR
BDO revisjon

VALGT AV NÆRINGS- OG 
FISKERIDEPARTEMENTET 

Statens Kontrollør
Klaus Iversen, Raudeberg

SEKRETÆR
Heidi Støylen
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REPRESENTANTSKAPSMØTE

Protokoll fra årsmøte
11. april 2019

Årsmøtet ble avholdt på Quality 
Maritim Hotell i Florø, 11.april 2019. 
Møte satt kl. 12:40.

SAK 1. ÅPNING AV ÅRSMØTET

Styrets formann Tonny Grotle  
ønsket alle velkommen. «Mellom 
bakkar og berg» ble sunget.

Tonny Grotle ba forsamlingen bli 
stående for å minnes fiskere som 
var gått bort siden forrige årsmøte. 
De ble minnet med ett minutts still-
het.

Tonny Grotle hilste til møtedeltag-
erne, og i sin tale omtalte han:

• Vest-Norges Fiskesalslag om- 
satte i 2018 25.011 tonn fisk og 
15.868 tonn tare til en første-
håndsverdi på 682 mill. kroner. 
Dette gir en oppgang på 2.015 
tonn fisk, og en nedgang på 
tare på 4.013 tonn, i forhold til 
2017. Dette er den høyeste om-
setningen Vest-Norges Fiske- 
salslag har hatt noensinne. 

• Det er et stort sug i markedet 
etter fisk, men vi vet at dette 
svinger veldig fort. Prisen på 
torsk og hyse var svært gode 
i 2018. Det blir spennende 
å se hvordan for eksempel 
Brexit-utfallet slår ut på fiske-
prisene fremover. 

• Det virker som at en stadig blir 
flinkere til å ta vare på miljøet 
i havet, men der er fortsatt en 
vei å gå. Det er veldig viktig at 
en holder fokus på dette.

• Det har vert nye samtaler  
mellom de tre hvitfisklagene 
i sør, og resultatet av dette er 
at Skagerakfisk og Rogaland  
Fiskesalgslag har gått i forhand- 
linger for å prøve å slå seg i lag.

• Fiskesalgslagenes Samarbeids-
råd har skiftet navn til Norsk 
Villfisk, for å synliggjøre på en 
bedre måte hvem vi represen-
terer. Dette er et organ som 
blir brukt ved kontakt med  
myndighetene.

• Magnar Aasebø har sagt opp 
sin stilling som direktør i salgs- 
laget og stillingen er lyst ut.

• En håper på mange gode kandi- 
dater. Aasebø har sagt seg  

villig til å være med frem- 
over slik at en får en mest mulig 
smidig overgang til ny direktør. 

Med disse ordene erklærte han 
årsmøtet for åpnet.

SAK 2. KONSTITUERING

SAK 2 A. VALG AV SEKRETÆR

Styrets forslag: Heidi Støylen 
Enstemmig valgt.

SAK 2 B. VALG AV MØTELEDER 
OG NESTLEDER

Styrets forslag: 
Øystein Sandøy – møteleder
Steinar Nekkøy – nestleder
De ble enstemmig valgt.

SAK 2 C. NAVNEOPPROP

REPRESENTANTER:

NORDFJORD 
Rolf Ervik
Øystein Sandøy
Lars Våge
Kjetil Ramsevik

SUNNFJORD 

Steinar Nekkøy
Runar Grotle
Geir Magne Røys

SOGN 

Magnar Lending
  
NORDHORDLAND
Harald Strønen
Emil Rong
Jakob Magnar Jakobsen

SUNNHORDLAND 
Erlend Matre
Kjell Henning Sjo
Jarle Glesnes  

GJESTER:

NÆRINGS- OG 
FISKERIDEPARTEMENTET 

Ole-Jakob Lillestøl

NORGES SJØMATRÅD 

Ingrid Kristine Pettersen 

NORGES RÅFISKLAG

Jan Erik Strøm

SUROFI   

Vidar Naalsund

Vigdis Torheim

ROGALAND FISKESALGSLAG

Jan Kåre Are
Kåre Husebø                                     

NORGES SILDESALGSLAG

Rune Hovden
Rune Wiborg

FISKERIDIREKTORATET  
Hermod Larsen

FISKERIDIREKTORATET 
REGION VEST

Roger Aasarmoen
Vidar Ulriksen

NORGES FISKARLAG

Geir Magne Røys  

FISKARLAGET VEST
Jarle Glesnes   

SOGN OG FJORDANE 
FISKARLAG   

FISKEBÅT

Siv Madsen  

SPAREBANKEN 
SOGN OG FJORDANE

Steinar Ryland

SPAREBANKEN VEST
Kjell Gunnar Lilleøren

FORRIGE STYRELEDER

Jakob Magnar Jakobsen  

STATENS KONTROLLØR

Klaus Iversen

REVISOR

Rune Iversen

KONTROLLNEMNDA

Ole Svein Einebærholm
Rune Nilsen

STYRET

Tonny Grotle
Bjørn Årdal
Bjørn Nygård
Gunnar Siglen

ADMINISTRASJONEN

Magnar Aasebø    
Heidi Støylen
Kenneth Karlsen

SAK 2 D. DAGSORDEN

Styrets forslag til dagsorden ble  
enstemmig godkjent.

SAK 2 E. FORRETNINGSORDEN

Styrets forslag til forretningsorden  
ble enstemmig godkjent.

SAK 2 F. SAKLISTE

Styrets forslag til sakliste ble  
enstemmig vedtatt.
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SAK 2 G. REDAKSJONSNEMND
Styrets forslag:

Formann: Jarle Glesnes
Medlem:  Kjell Henning Sjo
Medlem:  Geir Magne Røys 

De ble enstemmig valgt. 

HILSNINGER

Følgende hilste til årsmøtet:

Geir Magne Røys fra Norges Fiskar-
lag, Sogn og Fjordane Fiskarlag og 
Bremanger Fiskarlag. I tillegg hilste 
han fra Råfisklaget, Norges Silde-
salgslag og fra Sunnmøre- og Roms-
dal Fiskesalgslag.

Ole Jakob Lillestøl hilste fra 
Nærings- og Fiskeridepartementet, 
fra Fiskeriministeren og fra Fiskeri-
direktoratet, sentralt og regionalt.

Kåre Husebø hilste fra Rogaland 
Fiskesalgslag.

Siv Madsen hilste fra Fiskebåt og 
Fiskebåt Vest.

SAK 3: UTVIKLINGSTREKK I 
MARKEDET

v/Sjømatanalytiker Ingrid Kristine 
Pettersen, Norges Sjømatråd.

Styret har satt opp ovennevnte 
sak som næringspolitisk emne.
Saken ble innledet av sjømat- 
analytiker Ingrid Kristine Pettersen, 
Norges Sjømatråd.

Følgende hadde ordet og kom 
med kommentarer og spørsmål 
etter innledningen: Erlend Matre 
angående merkevaren Torsk og  
andre lands mulighet til å ta 
markedsandeler. Jarle Glesnes 
angående utvikling av torske-
prisen i vinter og problemet med 
triksing med omregningsfaktor. 
Klaus Iversen angående klippfisk- 
markedet i Norge og spørsmål an-
gående utvikling innenfor produk- 
sjon og marked. Geir Magne Røys 
angående strategien fremover, i 
tilfelle kommende nedgangstider. 
Magnar Aasebø takket for inn- 
legget og kommenterte viktigheten 
av Sjømatrådet sitt arbeid. 

Han kommenterte også at en 
bør jobbe mer med det norske 
markedet. Øystein Sandøy kom-
menterte at en kanskje bør rette 
markedsføringen mot yngre alder- 
grupper ved å bruke moderne 
fiskefartøy og yngre personer 
i reklamekampanjer. Jan Erik 
Strøm angående Sjømatrådets  
arbeid både i inn- og utland. Jarle  
Glesnes angående bistandsmidler 
som igjen muligens blir brukt 
til å kjøpe fisk fra Norge. Ingrid  
Kristine Pettersen svarte og kom- 

menterte på hvert innlegg. Styrets 
forslag til vedtak ble referert av 
møteleder Øystein Sandøy.

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar innleiinga til Ingrid 
Kristine Pettersen til etterretning. 

Årsmøtet erfarer at kvalitet gir 
mer pris og er en svært viktig 
faktor i omsetning av alle fiske- 
produkter. Fangstene av hvitfisk vil 
gå ned med ca 2% på verdensbasis 
og i Norge er det forventet en reduk- 
sjon på ca 7% fra 2018.

Spesielt i klippfiskmarkedet har 
norsk sjømat en sterk posisjon, med 
svært høye markedsandeler i store 
markeder som Portugal, Brasil og 
Den Dominikanske Republikk. Det 
er en utfordring med merking av 
norsk klippfisk. Sjømatrådet gjør 
en betydelig innsats for å opprett- 
holde en sterk posisjon i markedet. 
For å vinne hverdagskonsumenten, 
utvikles det nye og mer lettvinte 
utvannede produkter – dette er en 
utfordring for norske aktører.

For ferske/fryste produkter er der 
større konkurranse, spesielt fra  
Island på fersk filet og alaska polloc 
på det europeiske markedet både 
i filet og fiskemat. Norsk sjømat 
har godt omdømme i flere mark-
eder, med bevisst satsning på mat- 
trygghet. 

Norge er en stor sjømatnasjon og har 
sjømat i verdensklasse. Vi må sørge 
for gode råvarer og et mangfold av 
lett tilgjengelige sjømatprodukter 
som gir gode smaksopplevelser for 
både store og små. Vi må alle ta et 
ansvar, slik at norsk sjømat får den 
plassen den fortjener i det norske  
kostholdet.

Norges Sjømatråd har en viktig 
rolle i generisk markedsføring og 
årsmøtet er uenig i at avgiftene 
til sjømatrådet er blitt satt ned for  
enkelte fiskeslag.»

Sak. 3 ble tatt opp til avstemming. 
Enstemmig vedtatt.

Pause:       kl. 13:50
Møtet satt:    kl. 14:00 

SAK 4: «HVORDAN OVERLEVE 
SOM KYSTFISKMOTTAK»

v/ Daglig leder Leif Bognøy,  
Nordhordland Fisk

Styret har satt opp ovennevnte sak 
som næringspolitisk emne. Saken 
ble innledet av daglig leder i Nord-
hordland Fisk, Leif Bognøy.

Følgende hadde ordet og kom med 
kommentarer og spørsmål etter 

innledningen: Jarle Glesnes angå- 
ende kaisalgdispensasjon og dis-
pensasjon til å levere fisk til mottak 
utenom åpningstid. Hermod Larsen 
redegjorde for dette. Leif Bognøy 
angående reglement for kjøring av 
fisk med bil. Magnar Aasebø takker 
for den jobben som Leif Bognøy og 
Co har gjort for kystfiskerne i deres 
distrikt. Vidar Ulriksen berømmer 
ordningen med henteruten «Fisk 
fra fjorden». Magnar Aasebø, Jan 
Erik Strøm og Kåre Husebø hadde 
ordet angående ordningen med 
å gi dispensasjon til kaisalg og  
utfordringer i forhold til dette.

Styrets forslag til vedtak ble referert 
av møteleder Øystein Sandøy.

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar innleiinga til Daglig 
leder Leif Bognøy til etterretning. 

Årsmøtet erfarer at kystfiskemot- 
takene har betydelige krav fra 
myndighetene som andre små ak-
tører i markedet ikke er pålagt.  
Andre aktører som driver med 
fiskebil og kaisalg er en utfordring 
for kystfiskemottakene. 

Kystfiskerne vil gjerne ha i pose og 
sekk, hvor de kan levere direkte 
til forbruker (kaisalg) og gå til 
fiskemottakene med resten. Dette 
er ikke en akseptabel løsning, da 
fiskemottakene ønsker å levere  
ferskest mulig råstoff til sine kunder.  
Fiskemottakene har nyttet som  
mottrekk at kaisalgfiskerne ikke er 
like velkommen for leveranse av fisk. 

Nordhordland Fisk har hatt svært 
god markedsføring i sitt nær- 
område (Hordaland) og har opp- 
arbeidet seg et meget godt ren-
nommé overfor sine kunder. De tar 
imot alle arter og finner stadig nye 
veier for sine produkter.»

Sak. 4 ble tatt opp til avstemming. 
Enstemmig vedtatt.

Pause:       kl. 14:55
Møtet satt:    kl. 15:05

Ordfører i Flora kommune Ola 
Teigen ankom møtet.

SAK 5: ÅRSMELDING    

Regnskapet for 2018 ble referert av 
Rune Iversen.

Konklusjon i revisors beretning ble 
referert av Rune Iversen.

Kontrollnemdas innstilling ble 
referert av Rune Nilsen.

Styrets melding for året 2018 ble 
referert av styreformann Tonny  
Grotle. Under de enkelte fiskeslag 
og fiskerier ble flere spørsmål tatt
opp fra møtedeltagerne.
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Følgende hadde ordet:
Jarle Glesnes angående ønske om 
fortløpende kvotekontroll og inn- 
dragning. Hermod Larsen og  
Kenneth Karlsen kommenterte 
dette. Geir Magne Røys angående 
kveis i brosme. Magnar Aasebø 
redegjorde for det pågående  
arbeidet med dette. Steinar Nek-
køy angående manglende mottak 
av krabbe i Florø-distriktet. Aasebø  
redegjorde for mulighetene for 
dette og om dagens fraktstøtte-
ordning. Kåre Husebø angående 
frakt med Hurtigruten. Leif Bognøy 
angående innveiing/oppsamling 
og kostnader med dette. Gunnar 
Siglen angående reglement og 
pålegg i forbindelse med leppe- 
fisket. Vidar Ulriksen kommenterte 
dette. 

Det ble kommentert at LYR  
manglet i oppsettet av fiskeslagene 
i årsmeldingen.

Sak. 5 ble tatt opp til avstemming.

Styrets melding og regnskapet for 
2018 ble enstemmig godkjent.

SAK 6: GAVER

Styrets forslag til vedtak referert av 
Øystein Sandøy:

Redningsselskapet   

Region Hordaland og Sogn og Fjor-
dane
«Ei nautisk mil»    
kr 12.000,00   
Totalt   
kr 12.000,00

Sak. 6 ble tatt opp til avstemming.
Enstemmig vedtatt.

SAK 7: VALG
VALGNEMNDAS FORSLAG PÅ 
VALG,
referert av møteleder Øystein 
Sandøy

A. LEIAR I STYRET 
M/PERSONLIGE VARAMENN                         
Leiar: 
Tonny Grotle, 6727 Bremanger              
1. varamann: 
Erik Gåsvær, 6924 Hardbakke  
2. varamann: 
Steinar Nekkøy, 6900 Florø

VALGNEMNDAS FORSLAG PÅ 
VALG,
referert av Tonny Grotle

B. STYREMEDLEMMER  
M/PERSONLIGE VARAMENN
Styremedlem:  
Geir Ove Borgundvåg,  
6750 Stadlandet

 

1. varamann: 
Roar Norheim, 6987 Bulandet       

2. varamann: 
Per Elmer Aarsheim,  
6750 Stadlandet      

Styremedlem: 
Bjørn Årdal, 6700 Måløy                   

1. varamann: 
Birger Grotle, 6727 Bremanger

2. varamann: 
Geir Magne Røys,  
6727 Bremanger  

Styremedlem: 
Johannes Røttingen, 5216 Lepsøy

1. varamann: 
Rune Lønning, 5443 Bømlo

2. varamann:
Jan Ove Fylkesnes, 5430 Bremnes

C. KONTROLLNEMND  
M/PERSONLIGE VARAMENN
Formann: Geir Henning Seljeseth, 
6900 Florø      

Varamann: Kristian Korneliussen, 
6900 Florø      

Medlem: Rune Nilsen,  
6916 Barekstad

Varamann: Jarle Glesnes,  
5381 Glesvær         

Medlem: Ole Svein Einebærholm, 
5970 Byrknesøy   

Varamann: Helge Nordheim,  
6987 Bulandet      

D. MØTELEDER OG NESTLEDER I 
ÅRSMØTET NESTE ÅR 2020
Møteleder: 
Øystein Sandøy, 6700 Måløy

Nestleder:
Rune Nilsen, 6916 Barekstad 
E. VALGNEMND/LØNNSNEMND.
Formann: 
Kristian Korneliussen, 6900 Florø      

Varamann: 
Gunnar Siglen, 5419 Fitjar        

Medlem: 
Elling Røttingen, 5216 Lepsøy             

Varamann: 
Kjetil Kalgraff, 5943 Austrheim      

Medlem: 
Per Elmer Årsheim, 
6750 Stadlandet      

Varamann: 
Per Knut Årvik, 6740 Selje                

Medlem: 
Fred Rogne, 6987 Bulandet       

Varamann: 
Jonny Seljeseth, 6917 Batalden      

Medlem: 
Tom Færøy, 6924 Hardbakke      

 

Varamann: 
Rolf Arne Norstrand, 6985 Atløy                           

F. Revisor: BDO Revisjon.
Enstemmig valgt.

SAK 8: LØNNSNEMNDAS  
INNSTILLING 
Formann i styret                    
kr    69.000, -

Lønn til styremedlemmer    
kr    16.000, -

Lønn til arbeidsutvalg                      
kr      4.000, -

Lønn til nestformann                                        
kr      2.000, -

Fung. Ordfører i  
representantskapet              
kr      5.000, -

Fung. Varaordfører i  
representantskapet
kr      1.500, -

Formann i kontrollnemda                            
kr    15.000, -

Medlemmer i kontrollnemda             
kr      2.000, -

Formann i valgnemnda                                  
kr      8.000, -

Dersom valgt styrerepresentant 
ikke møter, utbetales forholdsvis 
andel av den årlige godtgjørelsen. 
Reiser for salgslaget etter statens 
regulativ for reise og diett. Hotell- 
opphold etter regning. Dagpenger 
kr 2.500,- pr. dag. Det ytes en godt-
gjørelse på kr 2.500,- til sekretær på 
representantskapsmøtet. Ved tele-
fonmøter ytes ½ dagsats. 

Øystein Sandøy kom med benke-
forslag om å øke godtgjørelse til 
formann i styret til kr 70.000,- pr.år.  
Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak. 8 ble i sin helhet tatt opp til 
avstemming. Enstemmig vedtatt.

AVSLUTNING
Magnar Aasebø overrakte en 
gave til Ingrid Kristine Pettersen 
og Leif Bognøy, som takk for gode 
og informative innlegg.

Tonny Grotle oppsummerte møtet 
og takket for tilliten på vegne av 
seg selv og de andre styremedlem-
mene.  

Protokollen blir signert og sendt ut 
til representantene i etterkant av 
møtet.

«Gud Signe vårt dyre fedreland» 
ble sunget. 

Møtet hevet kl. 16:05
Florø 11.04.2019 

Tonny Grotle, Øystein Sandøy, Heidi 
Merete Støylen (sekretær)
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STATISTIKKER

VERDI 2019 – 669,0 MILL. KR

KVANTUM 2019 – 24,021 TONN
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Vest-Norges Fiskesalslag 

Vest-Norges Fiskesalslag 
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FISKEOPPSKRIFT

Ovnsbakt torsk med skinke

FRAMGANGSMÅTE

• Sett stekeovnen på 200 °C.

• Skjær torsk i serveringsstykker og dryss salt og pepper 
over.

• Legg en teskje smør på hvert torskestykke.

• Rull en skive skinke rundt hvert torskestykke og legg 
dem i en smurt ildfast form.

• Legg tomatene i formen og stek i ca. 10 minutter.

Rotmos

• Rens, skrell og del alle rotgrønnsakene i jevne biter. Her 
kan du bruke en blanding av ulike rotgrønnsaker som 
kålrot, gulrøtter, sellerirot, pastinakk og jordskokk.

• Kok grønnsakene helt møre med en god klype salt i 
vannet.

• Hell av kokevannet og mos rotgrønnsakene med fløte 
og smør. Smak til med salt og pepper.

Dampede asparges

• Knekk av den trevlete delen nederst på aspargesen.

• Kok opp vann (bruk 1.5 ss salt pr. liter vann).

• Legg aspargesen i det kokende vannet, og la de koke 
i 2-4 minutter. Koketiden er avhengig av tykkelsen på 
aspargesen. 

• Når den er ferdig kokt, avkjøl aspargesen i iskaldt vann.

Ingredienser
Antall porsjoner 4

700 g  torskefilet, uten  
 skinn og bein

1 ts  salt

0.5 ts  pepper, grovmalt

4 ts  smør

4 skiver  spekeskinke

200 g  cherrytomat

Rotmos

1 kg  rotgrønnsaker

1 dl  fløte

2.5 ss  smør

Salt og pepper

Tilbehør

Asparges    

14

Lyst på et deilig måltid som passer til både hverdags og fest? 
Prøv torsk med spekeskinke.

www.3iuka.no
Foto: NSC.
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Reperasjon, 
ombygging og 
vedlikehold

Båtbygg AS | Kapellneset  | NO-6710 Raudeberg | www.baatbygg.no
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Båtbygg AS har med over 75 
års drift posisjonert seg som 
et av Norges ledende verft 
for ombygging, reparasjon og 
utrustning av fartøy innenfor 
fi skeri, offshore og seismikk. 
Det at noen av verdens fremste 
rederier er faste kunder hos oss 
mener vi bekrefter vår posisjon i 
markedet.

Dock
Lengde: 148 m
Bredde: 24 m
Dybde: 9 m

Hall
Lengde: 80 m
Bredde: 50 m
Høyde: 30 m

Krandekning
2 tårnkraner ved 
dokk/slipp
Traverskran i hall SWL 50 t

Kaikapasitet
Kailengde: 400 m
Dybde hovedkai 8 m
Dybde i hop 7 m

Slip 
Lengde: 100 m
Bredde: 8-20 m
Vekt: 4000 tonn

ombygging og 

Båtbygg AS har med over 75 
års drift posisjonert seg som 

www.3iuka.no
Foto: NSC.
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ÅRSMELDING for DRIFTSÅRET 01.01. – 31.12.2019

Vest-Norges Fiskesalslag er en salgs- 
organisasjon som i medhold av Fiske- 
salgslagsloven vedtatt 27.09.2013 
med geografisk virkeområde i 
Sogn og Fjordane og Hordaland,  
organiserer førstehåndsomsetning 
av hvitfisk, leppefisk, skalldyr, bløt-
dyr, småhval og tare.  I tillegg ivare-
tar også salgslaget ulike lovpålagte 
forvaltningsoppgaver og innkreving  
av offentlige avgifter knyttet til 
førstehåndsomsetningen. Laget er 
organisert med kontor i Måløy.

NOK ET GODT NYTT ÅR FOR 
SALGSLAGET OG FISKERNE

Styret er meget godt fornøyd med 
å ha lagt bak seg, nok engang, et 
godt driftsår. Omsetningen i Salgs- 
laget karakteriseres som god i en 
periode hvor det har vært positiv 
prisutvikling de siste årene, og i 
2019 omsatte vi for 669 mill. som 
er nær omsetningsrekorden på 
kr 682 mill. fra 2018. Det har vært 
god økning i verdien av blåkveite, 
brosme, hyse, leppefisk, lyr, pale 
og torsk. Mest nedgang var det i  
verdien av lange, sei og tannfisk. 
Gjennomsnittsprisen har gått opp 
med kr 0,37 fra kr 26,55 i 2018 – til 
kr 26,92 i 2019. Gjennom laget ble 
det totalt omsatt 24.021 tonn om-
regnet til kappet vekt mot 25.011 
tonn året før – dette er en nedgang 
på 990 tonn. Omsetningen av tang 
og tare kommer i tillegg og levert 
kvantumet gikk opp med 9.681 
tonn til 25.550 tonn i 2019. Det er 
stor variasjon for uttaket av tare i 
vårt område fra år til år.  

Året startet som tidligere med lit-
en aktivitet på kysten i januar og  
februar. Det tradisjonelle kyst- 
torskefisket på vinter/vår er nesten 
borte og varte bare en svært kort 
periode i mars hvor det var bruk-
bar tilgang for kystfiskerne. Det 
har stor betydning for kystflåten at 
vi får vestlig vind når sildestimene 
kommer sør langs kysten, slik at 
åtet kommer oppunder land og inn 
på fjordene. I 2019 var det stort sett 
østlig vind når silda var like uten-
for kysten her, det ble da lite fisk 
som kom inn på fjordane. Torske- 
fisket på f.eks. Bremangerpollen 
har variert sterkt de siste årene. 
Kysttorskefiske om vinter / vår er 
et blandingsfiske mellom kysttorsk, 
skrei, sei og hyse. En del av sjarkflåt- 
en fra vårt område satser i stor grad 
på seifisket på Møre og på torske- 
fiske i Lofoten frem til påsketider. 

Våren 2019 var det uvanlig mye sild 
i sjøen langs kysten. Dette bidro til 
at det var godt med lyr, lysing, hyse 
og sei like utenfor land.

Lineflåten har hatt et nytt godt 
driftsår, spesielt i fisket etter bros- 
me. Prisen på frossen brosme har 
hatt en positiv utvikling de siste 
årene, i 2019 var prisoppgangen på 
kr 1,26 og oppnådde kr 16,45. Den 
frosne langa har hatt en prisned-
gang på kr 2,91 og ble kr 22,05. Det 
har vært vanskelig å oppnå aksept-
abel pris for lange i markedet og 
det ble stående mye usolgt på lager 
mot slutten av året. 

Generelt har det vært godt «sug» 
i markedet etter hvitfisk og lik- 
viditetssituasjonen for kjøperne har 
også vært tilfredsstillende i 2019. 
Med økt verdi på fisken, er behovet 
for høyere bankgaranti, bank-
innskudd eller kredittforsikrings-
rammer viktig og det er innvilget 
tilleggskreditter når det har vært 
behov for det. Vi har en god kom-
munikasjon med kredittforsikrings-
selskap og oppnådd nødvendige 
rammer for kjøperne.

Enkelte større aktører er skeptiske/
motstandere av generisk markeds-
føring gjennom Norges Sjømatråd 
og har jobbet for å redusere/fjerne 
denne avgiften. Salgslaget har den 
oppfatning at generisk markeds-
føring er viktig og mener det er 
synd at enkelte næringsaktører  
motarbeider dette. Forbruket av fisk 
i Norge har gått ned de siste årene 
og Sjømatrådet, sammen med flere 
matvarekjeder har satset sterkere 
på det norske markedet og har 
utviklet flere «trendy» produkter 
som er lett å tilberede. Helse- 
myndighetene har også fokusert 
sterkere på sunn mat, noe vi pris- 
setter og forhåpentligvis vil dette 
samlet gi resultater.

Valutasituasjonen med svak krone- 
kurs har i vesentlig grad påvirket 
pris til fisker. Mange påstår at den 
svake kronekursen utgjør opptil 
50% av prisoppgangen i eksport-
markedet. 

Salgslagets oppgave er å bidra til 
at fiskerne skal ha sikkerhet ved  
levering til fiskemottakene. Opp- 
gjørs- og garantisystemer sikrer 
at pengene blir utbetalt til fisker, 
selv om det er treghet med inn- 
betalinger fra kjøpere. I tillegg 

bidrar oppgjørsordningen til like 
konkurransevilkår for kjøperne og 
like leveringsvilkår for fiskerne. 
Kjøpersituasjonen i Salgslaget sitt 
distrikt har vært stabil, ved ut- 
gangen av året var der 105 reg-
istrerte kjøpere. Vi har et stort 
kjøperkorps for frosne produkter. 

Kystfiskemottakene sin logistikk 
i vårt område er svært kostbar 
– og uten muligheter for frakt- 
tilskuddsordninger er mottakene 
sin eksistens truet. Myndighetene 
har de siste årene blitt mer og mer 
kritisk til å yte frakttilskudd over 
statsbudsjettet og tilskuddene har 
gått ned. Her lukter det sentral- 
isering lang vei, med stadig vanske- 
liggjøring for drift av næring i ut-
satte strøk. Salgslaget har tatt 
imot leveranser fra 1055 fangst- 
leverandører, hvorav 391 er fritids- 
fartøy og det har gått 14.142 slutt- 
sedler gjennom våre systemer i 
2019. I 2018 var det 926 fangst- 
leverandører, hvorav 286 fritids-
fartøy, 12.093 sluttsedler – en god 
økning i 2019 for alle grupper. Med 
en økning i leveranser fra 640 til 
664 yrkesfiskere og økning fra 286 
til 391 fritidsfartøy, signaliserer det 
en positiv utvikling fremover.

I gjennomsnitt for året har vi hatt 
følgende prisutvikling på de vikt- 
igste fiskeslagene: Frossen torsk 
gikk opp med 13,2%, frossen lange 
ned med 11,6%, frossen hyse opp 
med 9,2%, frossen sei gikk opp med 
2,1%, kappet iset sei gikk opp med 
17,1% og frossen brosme gikk opp 
med 8,3%.

Det har ikke vært landinger fra uten-
landske fartøy i Salgslagets distrikt 
i 2019 og omsetningen er således 
utelukkende fra norske fartøy. 
Landinger i utlandet av fartøy fra 
salgslagets distrikt gikk ned fra 
1.148 tonn i 2018 til 776 tonn i 2019. 
Verdien gikk ned fra kr 46 mill. i 
2018 til kr 21 mill. i 2019.     

Salgslaget har gjennom året betyde-
lige beløp i utestående fordringer 
hos kjøperne – ved årets utgang 
kr 52 mill. Disse er normalt sikret 
gjennom bankgaranti, kreditt- 
forsikring eller kontantinnskudd. 
På de kundene som nytter kredit-
tforsikring har vi 90% dekning og 
salgslaget har da en egenrisiko på 
10%. Vi har ikke registrert tap på 
våre fordringer i 2019. Salgslaget 
har som strategi at lagets kapital 
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skal nyttes først og fremst i ordinær 
drift, styret har vurdert å plassere 
en liten andel i finansmarkedet. 

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd 
skiftet i 2018 navn til Norsk Villfisk 
og er et organ som i stor grad er nyt- 
tet av salgslagene ved kontakt med 
myndighetene og til felles praktisk 
forståing av regelverk. Norsk Villfisk 
er opptatt av å sikre fiskernes inn- 
tekter gjennom en bærekraftig be- 
skatning av ressursene og en lønn-
som verdiskapning i hele fiskeri- 
næringen. Norsk Villfisk har blitt et 
mer og mer viktig organ for salgs- 
lagene og vurderer nå å ansette 
en egen person for å ivareta salgs- 
lagenes felles interesser.

Magnar Aasebø har sagt opp sin 
stilling som direktør.  I løpet av året 
har salgslaget ansatt ny direktør, 
Bjørn Kvalheim, som begynt hos oss 
01.12.2019.

Salgslaget ansatte en ekstra per-
son i oktober 2017 for å kunne 
ivareta de stadig økende kontroll- 
oppgaver vi er pålagt fra myn-
dighetene. Denne personen var 
kurset, sammen med nytilsatte 
kontrollører i Fiskeridirektoratet. 
Denne personen har sluttet i salgs- 
laget 31.12.2019. Vi har ansatt en ny 
person i hans stilling som begynner 
senest 01.05.2020.

Salgslagene deltar i en rekke støtte- 
tiltak innenfor fiskerinæringen, bla. 
Norges Fiskarlag sine velferdsstas-
joner, Norges Sjømatråd sitt «Fiske- 
sprell», NM i Sjømat og MSC-serti-
fiseringer av flere fiskeslag.

Salgslagene er i tillegg til primær- 
oppgavene pålagt stadig nye opp-
gaver i form av ressurs-, vekt- og kval-
itetskontrolloppgaver fra myndig- 
hetene. Vi har ansatt en egen person 
som i vesentlig grad skal ha fokus 
på kontrolloppgaver, men alle an-
satte nyttes også til dette.  

Administrasjonen har hatt sterkt 
fokus på tilfredsstillende finansier-
ing for kjøperne. Periodevis er det 
behov for tilleggskreditter utover 
ordinære rammer på kredittforsik- 
ring, slik at pris til fisker ikke har 
gått ned ved store leveranser. I løpet 
av året har vi løpende kontakt med 
kredittforsikringsselskapet for op-
pdatering og vurdering av kreditt- 
rammer til den enkelte kjøper. Dette  
styrker kredittforsikringsselskapets 
forståelse for svingninger i næring- 

en. Eksportmarkedet for fisk har i 
2019 vært urolig, spesielt i Mexico 
og Brasil hvor det eksporteres mye 
klippfisk. 

Salgslaget hjemmeside er blitt mer 
anvendelig hvor vi blant annet 
legger ut nyheter, søknadsskjema,  
regelverk og fangstopplysninger.

Det er betalt kr 27.928,- til Norges 
Fiskarlag som er vårt bidrag til vel- 
ferdsstasjoner i 2019.

I meldingsåret er det avholdt 6 styre- 
møter. I alt er det behandlet 76 sak-
er, 41 referatsaker og 35 vedtaks-
saker er tatt opp til behandling i 
styret.

REGULERINGER/STOPP I FISKET

Det har i løpet av året ikke vært 
reguleringer eller turkvote i løpet 
av 2019.

DE ENKELTE FISKESLAG 

Kvitlange
Det var en nedgang i omsetningen 
av iset kvitlange i lagets distrikt 
i 2019. Totalt ble det omsatt 368 
tonn mot 462 tonn i 2018. Første-
håndsverdien var på kr 6,0 mill. en 
nedgang på kr 1,6 mill. fra forrige 
år. Gjennomsnittsprisen gikk ned 
med kr 0,06 – fra kr 16,29 til kr 
16,23.

Omsetningen av frossen kvitlange 
har hatt en sterk økning siden 2015 
– fra 3.860 tonn i 2015 til 5.433 tonn 
i 2017. I 2018 var omsetningen 5.225 
tonn og gikk ned til 4.030 tonn 
i 2019. Nedgangen skyldes svak 
markedssituasjon for lange og det 
ble liggende 1.200 tonn på lager 
ved utgangen av 2019 som ikke var 
solgt. Førstehåndsverdien gikk ned 
fra kr 130,4 mill. i 2018 til 88,9 mill. 
i 2019. Gjennomsnittsprisen i 2018 
var på kr 24,96, mens vi i 2019 op-
pnådde en snittpris på kr 22,05. Ser 
vi noen år tilbake så var snittprisen 
14,80 i 2013.

Fisket etter lange er blitt et godt 
alternativ for banklinefartøyene og 
den større kystflåte som har satset 
på dette fisket de siste årene – og 
har oppnådd gode resultater. Et 
fiskeri som har hatt meget god ut-

vikling i kvantum. Klippfiskmark-
edet for lange er begrenset og de 
større volumene går stort sett til 
Mexico og Brasil. Flere kjøpere opp- 
fordrer flåten å finne andre alter-
nativer for å unngå at tilbudet ut i 
markedet blir for stort og risiko for 
prisnedgang.

Omsetningen av fersk lange har gått 
ned de siste årene, men det skyldes 
at flere større kystfartøy har lagt 
om fra fersk til fryste produkter de 
siste årene.  Totalt fanget kvantum 
lange er omtrent likt de 3 siste 
årene. 

Brosme
Omsetningen av iset brosme viser 
nedgang i kvantum, fra 162 tonn 
i 2018 til 116 tonn i 2019. Første-
håndsverdien gikk ned fra kr 2,4 
mill. i 2018 til kr 1,7 mill. i 2019 en 
nedgang på kr 0,7 mill. Gjennom-
snittsprisen gikk ned med kr 0,45 
fra kr 14,88 til kr 14,42.

Omsetning av frossen brosme gikk 
opp fra fjoråret. En oppgang fra 
2.435 tonn i 2018 til 2.720 tonn i 
2019, en oppgang på 284 tonn eller 
11,7%. Førstehåndsverdien gikk 
opp fra kr 37,0 mill. til kr 44,7 mill. 
– en oppgang på kr 7,7 mill. eller 
20,9%.  Gjennomsnittsprisen gikk 
opp med kr 1,26 fra kr 15,19 til kr 
16,45 – en prisoppgang på 8,3%. 

Skjellbrosme
Landingene av skjellbrosme gikk litt 
ned i 2019. Det ble landet 248 tonn 
i 2018 og 209 tonn i 2019. Første-
håndsverdien er på 1,9 mill. og 
gjennomsnittsprisen var kr 8,97 – en 
oppgang på kr 1,69. Prisen har økt, 
men dersom det skal legges større 
innsats i dette fisket må prisen  
videre opp.

Torsk

Levende torsk
Totalt ble det omsatt 5,6 tonn 
levende torsk til en førstehånds- 
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verdi av kr 0,3 mill. i 2019. Gjennom- 
snittsprisen kr 55,59 i 2019.

Iset og frossen torsk
Omsetningen av iset torsk har gått 
ned i 2019. Totalt ble det landet 188 
tonn i 2019 mot 233 tonn i 2018 – 
en nedgang fra forrige år på 45 
tonn. Førstehåndsverdien var på 
kr 6,7 mill. i 2019 mot kr 7,1 mill. 
i 2018. En nedgang på kr 0,4 mill. 
eller 6,1%. Gjennomsnittsprisen 
pr. kg for iset torsk gikk opp fra 
kr 30,49 til kr 35,51. Nedgangen 
skyldes mye dårlig vær i den korte 
torskesesongen langs kysten og lite 
innsig av sild som torsken beiter på. 

Omsetningen av frossen torsk er 
omtrent på samme nivå som i 2018. 
Totalt ble det landet 3.474 tonn i 
2019 mot 3.784 tonn i 2018. Første-
håndsverdien gikk opp fra kr 128,4 
mill. i 2018 til kr 133,4 mill. i 2019 
– en oppgang på kr 5,0 mill. eller 
3,9%. Gjennomsnittsprisen gikk 
opp med kr 4,47 fra 33,94 i 2018 til 
38,41 i 2019. 

Torskefilét
Det var omsatt 11 tonn torskefilét i 
2019 til en verdi av 0,5 mill. Kvant- 
umet gikk opp med 0,8 tonn fra 
2018.  Gjennomsnittprisen var på 
41,54. Det har ikke vært lønnsomt 
å produsere torskefilét, da det er 
for liten prisdifferanse til sløyd/
hodekappet.  

Sei

Notfanget sei
Det var fisket 5.024 tonn i 2019 mot 
3.327 tonn i 2018 – en oppgang på 
hele 51%. Omsetningsverdien gikk 
opp fra kr 19,2 mill. i 2018 til kr 
36,9 mill. i 2019, en oppgang på kr 
17,7 mill. eller 92%. Gjennomsnitts- 
prisen i 2019 gikk opp fra kr 5,77 
til kr 7,35. Det ble åpnet for at not-
fanget sei kunne innfryses rund for 
eksport i 2019, dette førte til et 
godt fiskeri for seinotflåten.

Iset og frossen sei
Omsetningen av iset sei ble på 
samme nivå som året før. Det ble 
omsatt 1.220 tonn i 2019 til en verdi 
av kr 15,4 mill. I kvantum er dette 
en nedgang på 36 tonn fra 2018 – 
eller 2,9%. Verdien gikk allikevel 
opp fra 2018 med kr 1,9 mill. eller 
13,7%. Gjennomsnittsprisen pr. kg. 
for iset sei gikk opp fra kr 10,78 i 
2018 til kr 12,62 – en oppgang på 

Det ble omsatt 1.369 tonn frossen 
sei til en verdi av kr 20,7 mill. mot 
2.188 tonn i 2018. Dette er en ned-
gang i kvantum på 818 tonn og 
nedgang i verdi på kr 11,7 mill. eller 
36%. For frossen sei var gjennom-
snittsprisen i 2019 kr 15,11 mot kr 
14,81 i 2018, en oppgang på kr 0,31 
eller 2,1%. 

Blåkveite
Omsetningen av blåkveite gikk opp 
fra 417 tonn i 2018 til 556 tonn i 
2019. En oppgang på 139 tonn eller 
33,3%. Verdien i 2018 var på kr 18,8 
mill. som økte til kr 24,9 mill. i 2019, 
en oppgang på kr 6,0 mill. eller 
31,9%. Gjennomsnittsprisen gikk 
ned fra kr 45,19 i 2018 til kr 44,71 
i 2019. 

Breiflabb
Fisket etter breiflabb har gitt et 
godt bidrag for kystfiskerne de 
siste årene. I 2019 ble det landet 
242 tonn breiflabb sløyd m/hode og 
111 tonn breiflabbhaler til en total-
verdi på 18,6 mill. – mot 287 tonn 
breiflabb sløyd m/hode og 112 tonn 
breiflabbhaler i 2018 til en verdi av 
19,8 mill. Gjennomsnittsprisen for 
breiflabb sløyd m/hode gikk opp fra 
kr 36,90 i 2018 til kr 39,06 i 2019.  
Halene gikk opp fra kr 82,28 i 2018 
til kr 82,89 i 2019.

Hyse

Iset og frossen hyse
Det ble i 2019 landet 193 tonn iset 
hyse til en verdi av kr 3,3 mill. – 
dette er en nedgang fra 2018 på 41 
tonn eller 17,6% og verdimessig en 

nedgang på kr 0,6 mill. eller 15,9%. 
Gjennomsnittsprisen var på kr 17,16 
– en oppgang på kr 0,34 fra forrige 
år eller 2,0%. 

Frossen hyse har gått litt opp i kvan-
tum i 2019. Det ble landet 1.718 
tonn frossen hyse i 2019, til en verdi 
av kr 54,5 mill. Dette er en oppgang 
på 83 tonn eller 5,1%, verdien gikk 
opp med 6,9 mill. som tilsvarer 
14,7%. Dette skyldes at gjennom-
snittsprisen er gått opp fra kr 29,04 
i 2018 til kr 31,70 i 2019 eller 9,2% 
– en oppgang på kr 2,67. 

Frossen hysefilét
Det er ikke landet hysefilet i 2019.

Lyr
Det ble i 2019 landet 234 tonn iset 
og 123 tonn frossen lyr, dette er en 
oppgang på iset lyr på 65 tonn og 
nedgang på frossen lyr på 50 tonn.  
Snittpris for iset lyr var kr 20,78 mot 
22,72 året før.  Samlet verdi omsatt 
lyr var på kr 7,8 mill. mot kr 7,3 mill. 
i 2018.

Lysing
Det ble landet 365 tonn i 2019 mot 
436 tonn i 2018. Verdien gikk opp 
fra kr 7,6 mill. i 2018 til kr 9,1 mill. 
i 2019, en oppgang på kr 1,4 mill. 
eller 18,6%. Gjennomsnittsprisen 
gikk opp fra kr 17,52 i 2018 til kr 
24,80 i 2019, en oppgang på kr 7,28.  

Taskekrabbe
Leveransene av taskekrabbe tok 
seg opp igjen i 2019. Etter noen 
svake sesonger har også mottaks-
situasjonen har bedret seg.  Det 
ble landet 273 tonn i 2019 mot 
166 tonn i 2018. Verdien av krabbe 
gikk opp med 1,4 mill. til 3,7 mill. 
Snittprisen var kr 13,69. Der var 
mottak av krabbe på Raudeberg, 
Nordhordland, Tælavåg og Bømlo i 
2019. Flere nye fiskere har kommet 
til i løpet av året.

kr 1,84 eller 17,1%. 
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Uer
I 2019 ble det landet 9 tonn iset rund 
uer i lagets distrikt til en verdi av ca 
0,3 mill. Dette er samme kvantum 
og verdi som forrige år. Gjennom- 
snittsprisen var på kr 31,70 som er 
en liten nedgang på kr kr 0,87 eller 
2,7%. 

Omsetning av frossen uer var på 
89 tonn, som er en oppgang på 11 
tonn eller 13,7%. Verdien var på kr 
2,7 mill. Gjennomsnittsprisen for 
frossen uer var kr 30,47 – en opp-
gang på kr 0,45 fra året før.  

Steinbit
Grå-, flekk- og blåsteinbit er meste- 
parten bifangst for autolineflåten.

Gråsteinbit
Det ble landet 37 tonn i 2019 mot 
35 tonn i 2018. Verdien var på 0,9 
mill. og gjennomsnittsprisen var på 
kr 23,60 en oppgang på kr 0,88 fra 
året før.

Flekksteinbit
I 2019 ble det landet 144 tonn mot 
164 tonn i 2018 – en nedgang på 21 
tonn eller 12,5%. Verdien gikk ned 
fra kr 3,2 mill. i 2018 til kr 3,0 mill. 
i 2019 – en nedgang på kr 0,2 mill. 
Gjennomsnittsprisen gikk opp fra 
kr 19,36 i 2018 til kr 20,95 i 2019, en 
oppgang på kr 1,59 eller 8,2%. 

Blåsteinbit
Det ble landet 195 tonn i 2019 mot 
242 tonn i 2018 – en nedgang på 
46 tonn. Verdien i 2019 er på kr 1,4 
mill. – en oppgang på kr 0,2 mill. 
Gjennomsnittsprisen har gått opp 
fra kr 5,06 i 2018 til kr 7,10 i 2019. 
Prisen er fortsatt litt for lav til at 
det er særlig interesse for fangst av 

blåsteinbit, men har steget mye de 
siste 2 årene.  

Sjøkreps
Det ble landet 54 tonn sjøkreps i 
2019, mot 65 tonn i 2018.  Dette er 
en nedgang på 11 tonn. Verdien var 
på kr 7,3 mill. i 2018,  mot  kr 9,2 i 
2018. Snittprisen var på 134,25 – en 
liten nedgang på kr 5,88.

Hummer
I 2019 ble det landet 8,5 tonn  
hummer til en verdi på 2,3 mill. mot 
10,1 tonn i 2018. Snittprisen økte 
fra 247,63 i 2018 til 272,41 i 2019.

Tannfisk
Det var ikke omsatt tannfisk i 2019. 
I 2018 var det omsatt 113 tonn. 
Norge hadde ikke kvoter i dette  
fisket i 2019.

Leppefisk

Berggylt
I lagets distrikt ble det landet 82 
tonn (667.373 stk) berggylt til en 
verdi på 23,2 mill. i 2019, som er 
en økning på 10,7 tonn fra 2018 
(579.950 stk) og verdien gikk opp 
med 3,3 mill. Snittprisen økte fra kr 
278,57 til kr 282,73 pr kg.

Grøngylt
Det ble landet 196,5 tonn (4.371.474 
stk) i 2019 mot 199,0 tonn 
(4.416.822 stk) i 2018 til en verdi 
av 67,8 mill. i 2019. Nedgangen 

er på 2,4 tonn, men verdien økte 
likevel med 0,2 mill. Snittprisen 
gikk opp fra 340,23 til 345,31 pr kg. 
– en liten prisøkning.

Bergnebb
Fisket på bergnebb gikk opp fra 
47,0 tonn (1.953.565 stk) i 2018 til 
55,7 tonn i 2019 (2.319.085 stk) og 
verdien gikk opp fra kr 29,5 mill. til 
kr 37,8 mill. Snittprisen økte fra kr 
628,92 i 2018 til kr 679,85 i 2019 – 
en god prisøkning her også.  

Gressgylt
Det ble i 2018 landet 8,7 tonn 
(435.755) gressgylt mot 7,7 tonn 
(385.467 stk) året før. Verdien økte 
fra 6,0 mill. til 6,6 mill. i 2019. 
Snittprisen gikk ned fra kr 775,47 til 
kr 758,23 i 2019 – en liten prisned-
gang. 

Laget omsatte 344 tonn leppefisk 
2019 – mot 325 tonn i 2018. Verdi-
en gikk opp fra kr 123 mill. i 2018 
til kr 136 mill. i 2019. Etter en liten 
økning i kvantum – 19 tonn – var 
oppgangen i verdien på kr 13 mill. 

Fra og med 2018 ble leppefisket 
regulert med en lukket og en åpen 
gruppe.  Totalkvoten ble satt ned 
og det åpnet seg et marked for kjøp 
og salg av kvoter i lukket gruppe. 
Det var ulike meninger om lukking 
av fisket og hvordan lukkingen ble 
foretatt.

Tang og tare
Omsetningen av tare var i 2019 på 
25.550 tonn mot 15.868 tonn i 2018 
– en økning på 9.681 tonn eller 61% 
fra 2018 og verdien i 2019 var på kr 
7,1 mill.  Høstingen av tare varierer 
sterkt fra år til år.

LAGETS ØKONOMI

Etter en brutto omsetning på kr  
668,9 mill. som gav provisjons- 
inntekter på kr 8,5 mill., og andre 
inntekter på kr 0,6 mill., er regn-
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skapet gjort opp med et overskudd 
etter skatt på kr 4,3 mill.

I statistikkene vil der være differ-
anse i bruttoomsetning i forhold 
til årsregnskapet, dette skyldes at 
statistikkene viser omsetning i en 
52 ukers periode. 

Styret mener at årsregnskapet gir 
et rettvisende bilde av lagets eien-
deler og gjeld, finansielle stilling og  
resultat.

Etter regnskapsårets utgang er det 
ikke inntrått forhold som er av be-
tydning for vurdering av resultat- 
regnskapet og balanse.

Ledige likvider som laget disponer-
er er nyttet i ordinær drift.

Forøvrig vises til regnskapet for år 
2019.

SLUTTORD

Salgslaget hadde ved årsskiftet 6 
ansatte hvorav 2 på deltid.        
 
Selskapet har som politikk at det 
ikke skal forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn, av 6 
ansatte er 4 kvinner. Antall syke-
dager har vært 49 dager, hvorav 40 
dager er sykmelding på 1 person 
og arbeidsmiljøet må betegnes som 
godt.

Virksomhetens bransje medfører 
verken forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre 
miljø.

I samsvar med regnskapslovens 
§ 3-3A bekreftes det at forutset-
ningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av regn-
skapet. 

Utgangspunktet for styrets arbeid 
vil være å sikre fiskerne gode pris-
er og betalingsbetingelser, samt 
like muligheter innenfor omset-
ningssystemene – avhengig av de 
rammebetingelser som myndighe-
tene måtte vedta.

Styret takker lagets ansatte for det 
arbeidet som er utført i det året 
som ligger bak oss. Videre vil styret 
takke medlemmer, fiskerlag, myn-
digheter, kjøperne og andre samar-
beidspartnere for et godt og kon-
struktivt samarbeid i året som har 
gått og håper på et fortsatt godt 
samarbeid i årene fremover.

Forøvrig vises til regnskapet for år 2017. 
 
Sluttord. 
 
Salgslaget hadde ved årsskiftet 6 ansatte hvorav 2 på deltid.         
 
Selskapet har som politikk at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet 
kjønn, av 6 ansatte er 4 kvinner. Antall sykedager har vært 47 dager, hvorav 43 dager er 
sykmelding på 1 person og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. 
 
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til 
skade for det ytre miljø. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  
 
Utgangspunktet for styrets arbeid vil være å sikre fiskerne gode priser og 
betalingsbetingelser, samt like muligheter innenfor omsetningssystemene – avhengig av 
de rammebetingelser som myndighetene måtte vedta. 
 
Styret takker lagets ansatte for det arbeidet som er utført i det året som ligger bak oss. 
Videre vil styret takke medlemmer, faglag, myndigheter, kjøperne og andre 
samarbeidspartnere for et godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått og håper 
på et fortsatt godt samarbeid i årene fremover. 
  
Måløy, 1. mars 2018.  
 
 
Tonny Grotle                          Geir Ove Borgundvåg       Atle Fedøy 
Styreformann            Nestformann    Styremedlem 
 
  
 Bjørn Årdal                                   Bjørn Nygård                     Johannes S. Røttingen 
Styremedlem             Styremedlem     Styremedlem 
      
 
          Magnar Aasebø 
               Direktør 
                  
 

Måløy, 26. februar 2020 – Styret i Vest-Norges Fiskesalslag SA
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RESULTATREGNSKAP
VEST-NORGES FISKESALSLAG SA

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2019 2018

Brutto omsetning gjennom laget 668 927 512 682 348 438
Lagsprovisjon 8 492 440 8 233 038
Annen driftsinntekt 588 627 591 536
Sum driftsinntekter 678 008 579 691 173 013

Varekostnad 668 927 512 682 348 438
Lønnskostnad 5, 6 4 019 315 3 788 919
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 165 519 246 507
Annen driftskostnad 5 1 271 738 1 260 738
Sum driftskostnader 674 384 084 687 644 602

Driftsresultat 3 624 495 3 528 411

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen finansinntekt 2 120 811 1 434 367
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 110 000 0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 7 0 210 000
Annen finanskostnad 226 736 174 066
Resultat av finansposter 2 004 075 1 050 301

Ordinært resultat før skattekostnad 5 628 570 4 578 712
Skattekostnad på ordinært resultat 9 1 293 833 604 100
Ordinært resultat 4 334 737 3 974 612

Årsresultat 4 334 737 3 974 612

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 4 334 737 3 974 612
Sum overføringer 4 334 737 3 974 612

VEST-NORGES FISKESALSLAG SA SIDE 1
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BALANSE PER 31. DESEMBER

BALANSE
VEST-NORGES FISKESALSLAG SA

EIENDELER Note 2019 2018

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, 8 4 727 438 4 867 450
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1, 8 29 543 55 050
Sum varige driftsmidler 4 756 981 4 922 500

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i aksjer og andeler 1, 7 1 229 000 119 000
Andre langsiktige fordringer 6 2 184 183 1 185 381
Sum finansielle anleggsmidler 3 413 183 1 304 381

Sum anleggsmidler 8 170 164 6 226 881

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 1, 3 51 515 356 37 187 402
Andre kortsiktige fordringer 1 1 413 483 496 882
Sum fordringer 52 928 839 37 684 285

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1, 4 73 073 197 55 632 853

Sum omløpsmidler 126 002 036 93 317 138

Sum eiendeler 134 172 200 99 544 019

VEST-NORGES FISKESALSLAG SA SIDE 1

BALANSE
VEST-NORGES FISKESALSLAG SA

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018
INNSKUTT EGENKAPITAL
Annen innskutt egenkapital 2 955 305 955 305
Sum innskutt egenkapital 955 305 955 305

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 2 49 912 514 45 577 776
Sum opptjent egenkapital 49 912 514 45 577 776

Sum egenkapital 50 867 819 46 533 081

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Utsatt skatt 9 358 938 138 881
Sum avsetning for forpliktelser 358 938 138 881

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 40 593 103 25 887 178
Betalbar skatt 9 1 073 776 1 098 356
Skyldig offentlige avgifter 491 687 417 747
Annen kortsiktig gjeld 10 40 786 877 25 468 776
Sum kortsiktig gjeld 82 945 443 52 872 057

Sum gjeld 83 304 381 53 010 938

Sum egenkapital og gjeld 134 172 200 99 544 019

                                        
                                        

Måløy den 31.12.19/
Styret i Vest-norges Fiskesalslag Sa

Tonny Grotle
styreleder

Geir Ove Borgundvåg
nestleder

Bjørn André Weltzien Årdal
styremedlem

Johannes Sedahl Røttingen
styremedlem

Bjørn Nygård
styremedlem

Gunnar Inge Siglen
styremedlem

Magnar Kåre Aasebø
administrerende direktør

VEST-NORGES FISKESALSLAG SA SIDE 2
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Forøvrig vises til regnskapet for år 2017. 
 
Sluttord. 
 
Salgslaget hadde ved årsskiftet 6 ansatte hvorav 2 på deltid.         
 
Selskapet har som politikk at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet 
kjønn, av 6 ansatte er 4 kvinner. Antall sykedager har vært 47 dager, hvorav 43 dager er 
sykmelding på 1 person og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. 
 
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til 
skade for det ytre miljø. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  
 
Utgangspunktet for styrets arbeid vil være å sikre fiskerne gode priser og 
betalingsbetingelser, samt like muligheter innenfor omsetningssystemene – avhengig av 
de rammebetingelser som myndighetene måtte vedta. 
 
Styret takker lagets ansatte for det arbeidet som er utført i det året som ligger bak oss. 
Videre vil styret takke medlemmer, faglag, myndigheter, kjøperne og andre 
samarbeidspartnere for et godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått og håper 
på et fortsatt godt samarbeid i årene fremover. 
  
Måløy, 1. mars 2018.  
 
 
Tonny Grotle                          Geir Ove Borgundvåg       Atle Fedøy 
Styreformann            Nestformann    Styremedlem 
 
  
 Bjørn Årdal                                   Bjørn Nygård                     Johannes S. Røttingen 
Styremedlem             Styremedlem     Styremedlem 
      
 
          Magnar Aasebø 
               Direktør 
                  
 

BALANSE PER 31. DESEMBER

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018 
Resultat før skatt  5 628 570 4 578 712
Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap   0 0 
Betalbar skatt   -1 098 356 -1 081 675 
Ordinære avskrivninger   165 519 246 507
Nedskrivning anleggsmidler   210 000 
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger  -998 802 -427 293
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld  377 971 -6 992 329 
Endring i andre tidsavgrensninger   14 475 442 1 964 878 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   18 550 344 -1 501 200          
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
Investering i varige driftsmidler  0 -37 767 
Salg av varige driftsmidler   0 0
Endring i andre investeringer  -1 110 000 -5 000
Endring i kassakreditt  0 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -1 110 000 -42 767 
         
Netto endring i likvider i året   17 440 344 -1 543 967  
Kontanter og bankinnskudd per 01.01   57 176 820 57 176 820 
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12   73 073 197 55 632 853 

BALANSE
VEST-NORGES FISKESALSLAG SA

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018
INNSKUTT EGENKAPITAL
Annen innskutt egenkapital 2 955 305 955 305
Sum innskutt egenkapital 955 305 955 305

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 2 49 912 514 45 577 776
Sum opptjent egenkapital 49 912 514 45 577 776

Sum egenkapital 50 867 819 46 533 081

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Utsatt skatt 9 358 938 138 881
Sum avsetning for forpliktelser 358 938 138 881

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 40 593 103 25 887 178
Betalbar skatt 9 1 073 776 1 098 356
Skyldig offentlige avgifter 491 687 417 747
Annen kortsiktig gjeld 10 40 786 877 25 468 776
Sum kortsiktig gjeld 82 945 443 52 872 057

Sum gjeld 83 304 381 53 010 938

Sum egenkapital og gjeld 134 172 200 99 544 019

                                        
                                        

Måløy den 31.12.19/
Styret i Vest-norges Fiskesalslag Sa

Tonny Grotle
styreleder

Geir Ove Borgundvåg
nestleder

Bjørn André Weltzien Årdal
styremedlem

Johannes Sedahl Røttingen
styremedlem

Bjørn Nygård
styremedlem

Gunnar Inge Siglen
styremedlem

Magnar Kåre Aasebø
administrerende direktør
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BALANSE
VEST-NORGES FISKESALSLAG SA

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018
INNSKUTT EGENKAPITAL
Annen innskutt egenkapital 2 955 305 955 305
Sum innskutt egenkapital 955 305 955 305

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 2 49 912 514 45 577 776
Sum opptjent egenkapital 49 912 514 45 577 776

Sum egenkapital 50 867 819 46 533 081

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Utsatt skatt 9 358 938 138 881
Sum avsetning for forpliktelser 358 938 138 881

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 40 593 103 25 887 178
Betalbar skatt 9 1 073 776 1 098 356
Skyldig offentlige avgifter 491 687 417 747
Annen kortsiktig gjeld 10 40 786 877 25 468 776
Sum kortsiktig gjeld 82 945 443 52 872 057

Sum gjeld 83 304 381 53 010 938

Sum egenkapital og gjeld 134 172 200 99 544 019

                                        
                                        

Måløy den 31.12.19/
Styret i Vest-norges Fiskesalslag Sa

Tonny Grotle
styreleder

Geir Ove Borgundvåg
nestleder

Bjørn André Weltzien Årdal
styremedlem

Johannes Sedahl Røttingen
styremedlem

Bjørn Nygård
styremedlem

Gunnar Inge Siglen
styremedlem

Magnar Kåre Aasebø
administrerende direktør
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Note 1 –
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i sam- 
svar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inn- 
tektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Eiendeler som er knyttet til varekret-
sløpet er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer klassifiseres som omløps-
midler hvis de skal tilbakebetales i lø-
pet av ett år. For gjeld er analoge krit-
erier lagt til grunn. Første års avdrag 
på langsiktige fordringer og langsik-
tig gjeld klassifiseres likevel ikke som 
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendeler om-
fatter kjøpesummen, med fradrag 
for bonuser, rabatter og lignende, og 
med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, 
toll, offentlige avgifter som ikke re-
funderes og andre direkte kjøpsut-
gifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta 
balanseføres eiendelen til kursen på 
transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige 
driftsmidler balanseføres og avskrives 
lineært til restverdi over driftsmidlenes 
forventede utnyttbare levetid. Ved 
endring i avskrivningsplan fordeles 
virkningen over gjenværende avskriv- 
ningstid («knekkpunktmetoden»).  
Vedlikehold av driftsmidler kostnads-
føres løpende som driftskostnader. 
Påkostninger og forbedringer tilleg-
ges driftsmidlets kostpris og avskrives 
i takt med driftsmidlet. Skillet mellom 
vedlikehold og påkostning/forbedring 
regnes i forhold til driftsmidlets stand 
på anskaffelsestidspunktet.

Investeringer i andre selskaper

Med unntak for kortsiktige invest-
eringer i børsnoterte aksjer, brukes 
kostmetoden som prinsipp for inves-
teringer i andre selskaper. Kostprisen 
økes når midler tilføres ved kapita-
lutvidelse, eller når det gis konsern-
bidrag til datterselskap. Mottatte 
utdelinger resultatføres i utgang-
spunktet som inntekt. Utdelinger som 
overstiger andel av opptjent egenka-
pital etter kjøpet føres som reduksjon 
av anskaffelseskost. Utbytte/konsern-
bidrag fra datterselskap regnskaps-
føres det samme året som dattersel-
skapet avsetter beløpet. Utbytte fra 
andre selskaper regnskapsføres som 
finansinntekt når det er vedtatt.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført 
verdi av et anleggsmiddel er høyere 
enn virkelig verdi, foretas det test 
for verdifall. Testen foretas for det 
laveste nivå av anleggsmidler som har 
selvstendige kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er høyere enn både 
salgsverdi og gjenvinnbart beløp 
(nåverdi ved fortsatt bruk/eie), fore-
tas det nedskrivning til det høyeste 
av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. 
Tidligere nedskrivinger, med unntak 
for nedskrving av goodwill, reverseres 
hvis forutsetningene for nedskriving 
ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 
er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forven-
tet tap. Avsetning for tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap. 

Pensjoner

Pensjonskostnader og pensjonsfor- 
pliktelser beregnes etter lineær opp- 
tjening basert på forventet sluttlønn. 
Beregningen er basert på en rekke for- 
utsetninger herunder diskonterings-
rente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, 

fremtidig avkastning på pensjons-
midler samt aktuarmessige forut-
setninger om dødelighet og frivillig 
avgang. Pensjonsmidler er vurdert 
til virkelig verdi og fratrukket i netto 
pensjonsforpliktelser i balansen. En-
dringer i forpliktelsen som skyldes en-
dringer i pensjonsplaner fordeles over 
antatt gjenværende opptjeningstid. 
Endringer i forpliktelsen og pensjon-
smidler som skyldes endringer i og 
avvik i beregningsforutsetningene 
(estimatendringer) fordeles over 
antatt gjennomsnittlig gjenværen-
de opptjeningstid hvis avvikene ved 
årets begynnelse overstiger 10% av 
det største av brutto pensjonsforplik-
telser og pensjonsmidler.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt beregnes med aktuell skattesats 
på grunnlag av de midlertidige for-
skjeller som eksisterer mellom regn-
skapsmessige og skattemessige ver-
dier, samt eventuelt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgan-
gen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan re-
versere i samme periode er utlignet. 
Oppføring av utsatt skattefordel på 
netto skattereduserende forskjeller 
som ikke er utlignet og underskudd 
til fremføring, begrunnes med antatt 
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og 
skattefordel som kan balanseføres 
oppføres netto i balansen. Utsatt 
skatt regnskapsføres til nominelt 
beløp.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides 
etter den indirekte metoden. Kont-
anter og kontantekvivalenter om-
fatter kontanter, bankinnskudd and 
andre kortsiktige, likvide plasseringer 
som umiddelbart og med uvesentlig 
kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med gjenværende 
løpetid mindre enn tre måneder fra 
anskaffelsesdato.

Note 2 – Egenkapital

  Andeler Bunden Annen Sum
    egenkapital egenkapital  
Egenkapital 01.01.2019 955 305 5 301 000 40 276 766 46 533 081
Årets resultat 0 433 000 3 901 738 4 334 738
Egenkapital 31.12.2019 955 305 5 734 000 44 178 514 50 867 819
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Note 3 – Fordringer vedrørende fiskekjøp/kundefordringer
    2019 2018
Kundefordringer til pålydende   52 621 381 38 293 428 
Avsatt til dekning av tap på fordring   -1 106 025 -1 106 025 
Sum  51 515 356 37 187 403  

Note 4 – Bankinnskudd   2019
Bundne skattetrekksmidler utgjør   322 412

Note 5 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader   2019 2018
Lønninger   3 149 904 2 901 206 
Arbeidsgiveravgift   606 485 523 968 
Pensjonskostnader   147 408 194 155 
Andre lønnsrelaterade ytelser   115 518 169 590 
Sum    4 019 315 3 788 919   
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 6 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.    
        
Ytelser til ledende personer   Daglig leder  Styret
Lønn   1 238 159 201 100
Pensjonsutgifter   224 760 0
Annen godtgjørelse   13 629 0       
Kostnadsført godtgjørelse til revisor   2019
Revisjon   63 000
Andre tjenester   20 750
Sum godtgjørelse til revisor  83 750

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.        

Note 6 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjons- 
ordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 6 personer. Ordningene 
gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 

Resultat   2019 2018  
Nåverdi av årets pensjonsopptjening   219 989 204 958  
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen   175 609 148 037  
Administrasjonskostnader   93 878 88 806  
Avkastning på pensjonsmidler   -322 884 -270 380  
Periodisert arbeidsgiveravgift   17 659 18 171 
Resultatførte planavvik/estimatendringer   0 0
Resultatført aktuarielt tap   24 277 0
Sum netto pensjonskostnad   208 528 189 592  
Balansen    
Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt   7 066 182 6 810 319 
Pensjonsmidler ved periodens slutt   8 163 223 7 066 182 
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse  74 383 27 122 
Netto pensjonsforpliktelse inklusiv AGA   776 112 282 985
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)   1 273 120 815 910 
Estimatavvik AGA   134 951 86 486 
Netto pensjonsforpliktelse  2 184 183 1 185 381        

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente   2,30 % 2,40% 
Forventet avkastning på pensjonsmidler   3,80 % 4,10% 
Forventet årlig lønnsvekst   2,25 % 2,50% 
Forventet G-regulering   2,00 % 2,25%
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling  2,00 % 2,25% 
Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenstetid)  7,37 8,87
Arbeidsgiveravgift     10,60 % 10,60%

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder 
demografiske faktorer.
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Note 7 – Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap   Anskaff.kost Markedsverdi
AS Norges Handels og Sjøfartstidende   306 000 41 000
Andre aksjer   1 104 000 1 214 000
Sum  1 410 000  1 255 000

Aksjene i AS Norges Handels og Sjøfartstidende er bokført til laveste verdis prinsipp. Selskapet eier 
en andel i Cath Certificate SA og Norsk Villfisk SA som er bokført til kostpris, 15.000 NOK.

 

Note 8 – Varige driftsmidler    

   Biler, 
   inventar og  
  Tomter Bygninger EDB-utstyr Totalt 
Anskaffelseskost 01.01.2018 900 000 6 929 885 1 792 526 9 622 411
Tilgang 0 0 0 0
Avgang 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2018 900 000 6 929 885 1 792 526 9 622 411
Akk.avskrivninger 31.12.2018 0 -3 102 447 -1 762 983 -4 865 430
Balanseført verdi 31.12.2018 900 000 3 827 438 29 543 4 756 981
Årets avskrivninger 0 140 012 25 507 165 519
         

Note 9 – Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:   2019 2018 
Betalbar skatt   1 073 776 1 098 356 
For mye/for lite avsatt i fjor   0 -570 540 
Endring utsatt skatt   220 057 76 284 
Sum betalbar skatt    1 293 833 604 100 
       
Beregning av årets skattegrunnlag:   2019 2018
Ordinært resultat før skattekostnad   5 628 570 4 578 712 
Permanente forskjeller   -109 769 234 936 
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden  0 34 
Tilbakeføring av inntektsført utbytte   0 -1 120 
Endring i midlertidige forskjeller   -1 000 260 -359 118 
Årets skattegrunnlag   4 518 541 4 453 444 
Betalbar skatt (23%/24%) av årets skattegrunnlag  994 079 1 024 292
Formueskatt betalt av selskapet   79 697 74 064
Betalbar skatt   1 073 776 1 098 356
       
Midlertidige forskjeller   2019 2018
Driftsmidler inkl. goodwill   433 381 431 923 
Utestående fordringer   -1 106 025 -1 106 025 
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen  2 184 183 1 185 381 
Skattemessig avsetning til pensjonspremie mv.  120 000 120 000 
Netto midlertidige forskjeller   1 631 539 631 279 
Utsatt skatt   358 939 138 881 

Skatt i balansen fremkommer slik:    2019 2018
Årets skatt   1 073 776 1 098 356 
Årets totale skattekostnad   1 073 776 1 098 356 
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Note 10 – Annen kortsiktig gjeld
    2019 2018 
Forskudd fra kunder   -31 645 972 -16 451 972 
Produkt, forsknings- og kontrollavgift   -3 080 786 -2 923 003 
Utgj. frakt inntrukket   -312 475 -312 475 
Kontingentkostnader   -603 561 -499 219 
Annen kortsiktig gjeld   -5 144 083 -5 282 107 
Sum   -40 786 877 -25 468 776 

 
 

ÅRSMELDING 2019 
FRA KONTROLLNEMNDA I 

VEST-NORGES FISKESALSLAG 
TIL REPRESENTANTSKAPET 23. APRIL 2020. 

 
 
 
Deltakere; 
Geir Henning Seljeseth 
Rune Nilsen 
Ole Svein Einebærholm 
 
 
Formann har vært invitert til samtlige styremøter etter representantskapsmøtet 
2019. I tillegg har medlemmene hatt kontakt med direktør i praktiske saker 
angående driften. 
 
Kontrollnemnda har ingen merknader til måten laget har drevet sin virksomhet 
på i 2019, nemnda har heller ikke mottatt klager i løpet av året. 
 
Nemnda har kontrollert saldoliste målt opp mot sikkerhetene som laget har 
overfor kjøperne. 
 
Etter vårt syn er drifta i samsvar med gjeldende lover og regler og at 
retningslinjer fra årsmøtet og styret, er gjennomført av administrasjonen. 
 
Telefonmøte ble avholdt 27.02.2020. 
 
 
 
 
Måløy,  27. februar 2020 
 
 
__________________  _________________ ___________________ 
Geir Henning Seljeseth   Rune Nilsen  Ole Svein Einebærholm 
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Løsninger på ditt behov

Revisjon  |  Advokat  |  Rådgivning  |  Regnskap

Vi er en del av et helhetlig kompetansehus med 70 kontorer over hele landet. Det gir deg tilgang på 
spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, regnskap og advokattjenester. I Sogn og Fjordane har vi 
kontorer i Førde, Florø, Måløy, Sandane og Årdal. Våre dyktige fagfolk står klare til å gi deg bedre løsninger, 
slik at du kan konsentrere deg om det aller viktigste: Å gjøre det du lever av! 
For informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, kontakt:

Førde:    91 65 44 00 - forde@bdo.no  
Florø:    91 65 44 03 - floro@bdo.no 
Måløy:    57 85 18 20  - maloy@bdo.no 

Sandane:  57 86 85 90 - sandane@bdo.no 
Årdal:    95 02 81 50 - aardal@bdo.no
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Midt i leia!
           Postboks 3 – 6701 Måløy
     Telefon 57 85 25 55
E-post: b-tenne@online.no

GASSOLJE 

SMØREOLJER

IS 

AGN 

FRYSERI

Mobil SMØREOLJER



32

Leasing på timen!
Leasing har mange fordeler framfor lånefi nansiering og kan vere eit godt 
 alternativ når du skal investere i drifts- og anleggsmidlar.

Ta kontakt med oss. I lag fi nn vi ei løysing som passar for di bedrift*. 

Kundesenter: tlf 578 29 700 

Opningstider: måndag-fredag 08.00-16.00

*Vi tilbyr leasing gjennom Sparebank1 Finans ssf.no


