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Surofi
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 

24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og 

skalldyr med hjemmel i lov om førstehåndsomsetning av 

viltlevende marine ressurser. I tillegg til salgsvirksomheten 

ivaretar  Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til 

ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi 

driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.



Industrien og eksportørene av sjømat har 

gjort en formidabel jobb med å navigere 

under svært krevende markedsforhold og 

med store logistikkutfordringer.  Fiskerne og 

vi i salgslagene bør sende dem en stor takk!

SVEINUNG FLEM
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Hva skjedde med hvitfiskmarkedet gjennom koronapandemien og hvor går veien videre er spørsmål som Nordea sin sjømatanalytiker Finn-Arne 

Egeness gir svar på i denne rapporten. Så intervjuer vi Leif Steinar Alnes, reder på line- og garnbåten «Nesbakk», om tradisjonene og betydningen 

av fiske vestafor, felt som denne flåten og andre var utestengt fra i 2021 siden fiskeriavtalen med Storbritannia ikke var på plass etter Brexit. Og vi 

fokuserer på den kronglete veien mot nullutslipp i fiskeflåten i et intervju med Fiskebåt sin ekspert på området, ass. dir. Jan Ivar Maråk.
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Det er vel mulig å si nå at koronapandemien 

er over. Vel, akkurat når dette skrives sitter jeg 

på mitt hjemmekontor med korona i kroppen, 

men det tar noen dager så er det over. Og 

fra tid til annen blir vi jo syk av andre grun-

ner også. Men samfunnet er gjenåpnet, alle 

restriksjoner er opphevet, vi vender tilbake til 

våre vanlige liv, gamle ferievaner tas opp igjen, 

turistene vender tilbake og restauranter fylles 

opp. Litt skepsis henger nok igjen, men grad-

vis går de nesten 2 årene med nedstengning og 

smitteverntiltak i glemselen! Jeg tror på det!

Norge har håndtert pandemien bedre enn noe annet land i verden, 
og mange har tatt store byrder underveis, både enkeltpersoner, 
yrkesgrupper og hele næringer. Derfor er det kanskje uærbødig 
å si at for sjømatnæringen og sjømathandelen fremstår i ettertid 
pandemien som ei dump i veien, ikke noe mer. Selv om virknin-
gene var tydelige med svikt i etterspørsel og priser umiddelbart 
etter nedstengningen over hele verden i mars 2020, så kan vi slå 
fast at når bøkene ble lukket for 2021 var prisene for de viktigste 
fiskeslagene på rekordnivå og lagrene stort sett tomme. Industrien 
og eksportørene av sjømat har gjort en formidabel jobb med å 
navigere under svært krevende markedsforhold og med store 
logistikkutfordringer. Fiskerne og vi i salgslagene bør sende dem 
en stor takk!
I starten av 2022 er vi vitne til noe som vi ikke trodde lenger var 
aktuelt på europeisk jord – krig. I strid med all folkerett valgte 
Russland å starte krig mot Ukraina, en krig som etter en måned 
har lagt hele byer i ruiner, tatt livet av et betydelig antall soldater 
på begge sider og også et stort antall sivile. Store deler av Ukrainas 
befolkning er på flukt. Krigen er møtt av massive økonomiske 
sanksjoner fra vestlige land, som Norge har tiltrådt. I all denne gru-
somheten må det påregnes at fiskerisamarbeidet med Russland, 

som har vært konstruktivt og vellykket, vil bli satt på spill. Forvalt-
ningen av fiskeressursene i Barentshavet bygger på årtier med 
veletablerte avtaleforhold og gjensidig respekt mellom partene.  
For det sårbare økosystemet i Barentshavet vil det være tragisk 
om dette skal bli satt over styr. Inntil videre fortsetter samarbeidet 
som før basert på inngått avtale for 2022, men akkurat nå er det 
vanskelig å se for seg hvordan utviklingen blir frem mot 2023. For 
sjømathandelen har krigen så langt liten innvirkning, og det er 
uansett ikke viktig nok til å dvele ved.

Med dette tragiske bakteppet er det ikke rart at innstillingen fra 
utvalget som skulle utrede «Grønn verdiskaping og økt bearbei-
ding i sjømatindustrien» mer eller mindre har gått under radaren. 
Utvalget ble nedsatt under den forrige regjeringen og la frem sin 
innstilling den 8. mars. Den er nå på høring og salgslagene vil gå 
gjennom innstillingen grundig og avgi høringsuttalelse.

Formålet med utredningen er blant annet å foreslå tiltak som kan 
bidra til økt bearbeiding av sjømat i Norge. Temaet har gått igjen 
i ulike utredninger tidligere, uten at det i seg selv har bidratt til 
mer bearbeiding. Det vil denne utredningen sannsynligvis heller 
ikke gjøre. Utvalget tar innover seg det helt opplagte «at norsk 
sjømatindustri er internasjonalt konkurranseutsatt, og derfor 
påvirkes av betingelser som ikke enkelt kan styres i en åpen øko-
nomi». Hvor stor er sjansen for å lykkes med økt bearbeiding når 
du skal bearbeide med verdens høyeste kostnadsnivå og i tillegg 
bli møtt med høye tollmurer? Og det kan tilføyes: Hvor viktig er 
det å bearbeide mer når sjømatindustrien allerede sliter med å få 
tak i nok arbeidskraft?

Salgslagene, som har ansvaret for organiseringen av førstehånds-
omsetningen, kan ikke avgjøre om og i hvilken grad kjøperne skal 
foredle fisken før denne går videre ut i markedet. Det bør heller ikke 
myndighetene blande seg bort i. Hovedoppgaven vår i salgs lagene 
er å sørge for at kjøperne stiller på lik linje, at de har mulighet for 
å delta i konkurransen om råstoffet. Innføring av auksjonsplikt fra 
sist nyttår har i så måte vært et riktig og viktig tiltak.

Refleksjoner med et  
tragisk bakteppe

SVEINUNG FLEM, ADM. DIREKTØR
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Styret 2021

REMI TEISTKLUBB

Vevang 

LEIF STEINAR ALNES

Godøy 

VIGDIS TORHEIM

Ålesund, (Ansatterepresentant)

TORE HARALD ROALDSNES 

Styreleder - Vigra

Nummeriske varamedlemmer: 

MØRE OG ROMSDAG FISKARLAG

Vegard Kvalsvik, Torstein Orten,  

Leif Egil Grytten, Martin Leinebø,  

Arild Gjøsund, Sindre Dyb

FISKEBÅT VEST

Bjørn Giske, Øystein Hurlen,  

Kjetil Holmeset, Tone Dyb

NORSK SJØMANNSFORBUND

Arne Ringstad, Jon Ole Løvold

ANSATTEREPRESENTANT

Anja Hovlid, Marit Furnes

SIGVALD SÆVIK

Nesttleder - Leinøy

HELGE LØNES 

Hareid 

8

JON GRIMSTAD 

Ålesund



UTSENDINGER  
MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Ingmund Pedersen

Roy Gjerstad

Kjell Ove Solheim 

Kjetil Måløy

Tormund Grimstad

Sindre Johan Dyb

Christer Remø Leinebø

Martin Leinebø

Frode Kvalsvik

Nummeriske varautsendinger 

Kjetil Pedersen

Arild Gjøsund

Willy Andre Gjøsund

Kai Even Solheim

Stian Urkedal

Svein Tore Sætre

Karl Otto Risbakk

Hans Jakob Godø

Jørn Valderhaug

Svein Tormod Pedersen

Vidar Alnes

Bjørn Voksø

Rune Janbu

Kåre Giske

Halvard Leine

Svein Ove Myrbø

Kurt Skjong

Tore Hauge

UTSENDINGER 
FISKEBÅT VEST

Bjørn Giske

Janne-Grethe Strand Aasnæs

Fred Ove Urkedal

Olav K. Remøy

Dag Arne Gjøsund

Per Magne Eggesbø

Hallgeir Holmeset

Ståle Dyb

 
Nummeriske varautsendinger

Pål Arne Roaldsnes

Arild Holmeset

Joachim Valderhaug

Jan Erik Fiskerstrand

Per Kjell Vågsholm

Bjartmar Finnøy

Stian Urkedal

Kristin Remøy

Øystein Hurlen

Trond Olav Dyb

Arild Alnes

UTSENDINGER  
NORSK SJØMANNSFORBUND

Bengt Skjong

Erlend Otlo

Nummeriske varautsendinger

Helge Andre Kvalsvik

Jon Ole Løvold

Vidar Eriksson

Otto Stein Eriksson

VALG- OG LØNSNEMNDA

Knut Støbakk 

Kjell-Børre Pettersen 

Eivind Volstad

KONTROLLNEMNDA

Ola Inge Grønnevet

Olav Klungsøyr

Hans Kristian Holmeset

LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR

Advokat Anders Svinø

REVISOR:

Statsautorisert revisor Vegard Andorsen

Årsmøteutsendinger og andre 
tillitsvalgte i Surofi 2021
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Leif Steinar Alnes er medeier 
og skipper på line- og garnbåten  
“Nesbakk” fra Godøya. Båten har 
kvoter på torsk, hyse, sei, lange 
og brosme. Torsk og hyse fiskes 
hovedsakelig i norsk sone, mest 
i Barentshavet. Lange og brosme 
fiskes mest rundt Shetland, Orkn- 
øyene og Hebridene på våren og 
sommeren. Båter som også fisker 
med garn, fisker sei i britisk sone om vinteren.  

– Lineflåten, med tyngdepunkt i salgsområdet til Surofi, har tra-
disjoner i dette fisket helt tilbake til 1930-tallet, forteller Alnes.  
– Både sei, lange og brosme går i hovedsak til klippfiskindus-
trien på Sunnmøre. Avstanden fra feltene i vest gjør også Surofi-
området til et gunstig landingssted for båter fra andre deler av 
Norge. Det er i sum en betydelig mengde hvitfisk som tilføres 
den lokale industrien. 

– Det vi ser, er at når kvotene i Barentshavet går ned, går prisene 
på lange og brosme betydelig opp. Det betyr at totalverdien av 
kvotene i vest stiger. Det gir også en viktig stabilitet for både flåten 
og industrien, sier Alnes. 

– Hvordan er konkurransen med britiske fiskere?

– Britene har tilgang til vår økonomiske sone, der de blant annet 
fisker sei. Lange og brosme fisker britene lite av, så der er det 
norske båter og norsk industri som står for verdiskapingen.  Siden 
du bruker ordet konkurranse, vil jeg understreke at vi har et godt 
forhold til britiske fiskere. Det er et godt samarbeid mellom oss. 
Vi kjenner hverandre og setter pris på hverandre.

TORSKEN I NORDSJØEN

– Du er veldig opptatt av torsken i dette bildet, Alnes. - Det må 
du forklare. 

– Torsken er svært viktig for både norske og britiske fiskere. I dag 
er torskekvotene i Nordsjøen sterkt reduserte, og Norge sin andel 
er bare på 17%. Her må myndighetene gjøre en jobb for å få opp 
den norske andelen.

Samtidig må noe gjøres med situa-
sjonen i Nordsjøen. Nordsjøen er et 
av de mest produktive havområdene 
som finnes. Reduksjonen av torske-
bestanden i Nordsjøen har økt pres-
set på Barentshavet, og bidratt til at 
torskebestanden der oppe svinger 
mer. Det igjen fører til store kvote-
endringer over tid.

Nå vil det alltid være variasjoner i naturen, men god forvaltning 
øker forutsigbarheten for alle som er involvert. 

Hvis Norge og Storbritannia lager et like godt forvaltningsregime 
i Nordsjøen som Norge og Russland har i Barentshavet, mener jeg 
at vi kan bygge opp igjen en betydelig torskestamme i Nordsjøen. 
Den vil både linebåter og alle andre kunne høste av, og det vil lette 
noe av presset i nord, sier Alnes.  

M-71-G NESBAKK OG LINEFLÅTEN

Båten er eid av familierederiet Nesbakk AS, og er hjemmehørende 
på Godøya. Båten ble bygd ved Søviknes Verft AS i 1999, og er 45 
meter lang. Hovedaktiviteten er autolinefiske, men det fiskes også 
med garn etter sei. 

Båten har over 30 ansatte fordelt på to skift. De er vanligvis på 
havet 3-5 uker om gangen.

Ved linefiske kan den egne og trekke liner med inntil 50.000 
kroker fordelt på 40 nautiske mil (75 km) linelengde. Fryselageret 
er på 620 kubikkmeter. 

Den norske garn- og lineflåten består av 22 moderne fartøyer. 
Storparten har hjemmehavn på strekningen Måløy - Sunnmøre.
Linefanget fisk kjennetegnes på god størrelse og høy kvalitet. Mye 
av fangsten går til klippfiskproduksjon i Norge, men en god del 
selges fryst til konsumenter i Norge og utlandet. 

– Du får ikke bedre fisk enn den som er tatt på line, smiler Alnes.

Jeg har aldri hørt en linefisker som sier noe annet. De har en 
yrkesstolthet som imponerer.

Med Brexit forsvant EU-avtalen 

som ga norske fiskere tilgang til til 

britisk sektor. Nå er en ny bilateral 

avtale med Storbritannia på plass. 

Til glede for både fiskere og arbeids-

plasser på land i vårt distrikt.

 GODT OG VIKTIG 
å være tilbake i britisk sektor
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Forhistorien

Utvidelse av fiskerigrenser og en luftig 
plan om en 50-mils grense, endte med 
en økonomisk sone i 1977. Dette enga-
sjerte fiskerne på Vestlandet generelt, og 
på Sunnmøre spesielt.
Hovedgrunnen til det var frykten for å 
miste retten til å fiske i andre lands soner. 
I banklineflåten var frykten ekstra stor. 

På årsmøtet i Sunnmøre Fiskarlag i 1974 
kom havrettsminister Jens Evensen med 
en klar lovnad: Det flåten mistet i andre 
lands soner, skulle kompenseres med 
tilgang til kvoter i norsk sone, og slik ble 
det. Det ble forhandlet fram en kvote-
avtale mellom Norge og EU. Den ga 
britiske fiskere kvoter i norsk økonomisk 
sone, og norske fiskere kvoter i britisk 
sone. Brexit resulterte i at Norge måtte 
forhandle direkte med britene om en 
bilateral avtale.

M-71-G NESBAKK bygd i 1999. Hovedaktiviteten er autoline-
fiske, men det fiskes også med garn etter sei.

M/K HØYDØLEN bygd i 1950. Den aller første  
båten som rederiet startet med i 01.01.1976.



M/K ALNESING er i dag en strukturbåt som blir brukt til 
kos og en del frivillig arbeid. Leif Steinar har mye glede  
av den når han er hjemme på fritur.

M/K ALLNESING bygd i 1982. Kjøpt for kvotas 
skyld, men ble for lik første båten i rederiet.



PROTOKOLL

Årsmøte i Surofi
7. mai 2021
PROTOKOLL
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På grunn av pågående Koronapandemi ble årsmøtet til Surofi 
avholdt live på Teams fra Øygards hallen på Giske fredag 7. mai 
2021. Møtet startet kl 09:00.

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET – TALE VED STYRELEDER

Styreleder Tore Roaldsnes hilste velkommen og holdt 
åpningstale.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen holdt et 
innlegg om aktuelle fiskeripolitiske saker og Finn-Arne Egenes, 
sjømatanalytiker ved Nordea holdt foredrag om veien ut av 
pandemien for hvitfisknæringen- og om tiden etter.
Ståle Dyb, Hallgeir Holmeset samt Tormund Grimstad bad om 
ordet i anledning fiskeriministerens innlegg.
Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte deltok på Teams fra 
sjø og land fra ulike lokasjoner. 

SAK 2: KONSTITUERING

SAK 2A: GODKJENNING AV INNKALLING

Valgte utsendinger til årsmøte i Sunnmøre og Romsdal 
Fiskesalgslag
Innkalling til årsmøte 7. mai 2021.
Vi viser til at du er valgt fra din organisasjon som utsending til 
årsmøte i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.
Årsmøtet er planlagt gjennomført den 7. mai 2021.  I utgangs-
punktet planlegges møte avholdt fysisk i Øygardshallen på 
Giske.  Med bakgrunn i den fortsatt pågående koronapandemien 
og smitteverntiltak knyttet til den, må det tas forbehold om at 
møtet kan bli gjennomført elektronisk, eventuelt også at datoen 
kan bli endret.
På møtet vil det bli behandlet vanlige årsmøtesaker i henhold til 
vedtektenes § 12.  Om mulig kan det også bli aktuelt å kombi-
nere møtet med orientering og diskusjon om aktuelle faglige 
temaer. Endelig sakliste, årsmelding og saksdokumenter forøvrig 
vil bli oversendt til deg senere.
Saker til årsmøtet må være kommet inn til styret i Surofi innen 
9. april 2021.
Skulle du være forhindret fra å møte, vennligst ta kontakt med 
oss snarest slik at vara kan kalles inn.
Telefon 920 83 017 eller e-post til vigdis.torheim@surofi.no.

Ålesund, 23. mars 2021
SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG

Sveinung Flem 
Adm. dir.

Innkallinga godkjent

SAK 2B: FORRETNINGSORDEN

Møteleder viste til forretningsorden

FORRETNINGSORDEN

1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning 
årsmøtet ikke selv vedtar noe annet.

2. Årsmøtets forhandlinger ledes av møteleder og andre møtele-
der. Disse ordner selv innbyrdes fordelingen av arbeidet.

3. Møteleder skal, når han finner det påkrevet, foreslå at 
taletiden blir innskrenket og likeledes foreslå strek satt med 
de inntegnede talere.

4. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder og undertegnes 
av forslagstilleren. Forslag til vedtak kan ikke fremsettes, 
eller trekkes tilbake, etter at strek er satt.

5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre 
lagets vedtekter bestemmer noe annet.

6. Hvis noen av utsendingene forlanger det, skal valgene foregå 
skriftlig.

7. Gjester har talerett.
8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen

Forretningsorden godkjent.

SAK 2C: OPPROP AV UTSENDINGER/GJESTER

Årsmøteutsendinger og andre tillitsvalgte i Surofi 2021

UTSENDINGER MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 

Kai Even Solheim
Kjell Ove Solheim 
Kjetil Måløy
Tormund Grimstad
Kjetil Pedersen
Karl Otto Risbakk
Stian Urkedal

UTSENDINGER FISKEBÅT VEST:

Bjørn Giske
Janne-Grethe Strand Aasnæs
Fred Ove Urkedal
Olav K. Remøy
Dag Arne Gjøsund
Arild Holmeset
Hallgeir Holmeset
Ståle Dyb 

UTSENDINGER NORSK SJØMANNSFORBUND:

Erlend Otlo 

STYRET I SUROFI:

Tore Roaldsnes
Sigvald Sævik
Leif Steinar Alnes
Jon Grimstad
Helge Lønes
Remi Teistklubb
Vigdis Torheim

VALG- OG LØNNSNEMNDA

Knut Støbakk
Kjell-Børre Pettersen
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KONTROLLNEMNDA

Ola Inge Grønnevet
Olav Klungsøyr
Hans Kristian Holmeset

LAGETS OFF. KONTROLLØR:

Advokat Anders Svinø

REVISOR:

Statsautorisert revisor Rune Grøvdal

SUROFI:

Sveinung Flem
Vidar Naalsund
Anja Hovlid 

FISKEBÅT VEST

Sturla Roald

MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Ole Morthen Sorthe 

NORSK SJØMANNSFORBUND

FISKERIBLADET

Einar Lindbæk

SAK 2D: GODKJENNING AV SAKSLISTEN

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA
ÅRSMØTE (AVHOLDES DIGITALT) 

7. MAI 2020

SAKLISTE

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET

 A. Tale ved styreleder Tore Roaldsnes

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen:
Aktuelle fiskeripolitiske saker

Veien ut av pandemien for hvitfisknæringen – og tiden etter  
v/sjømatanalytiker Finn-Arne Egenes, Nordea

SAK 2: KONSTITUERING

 A. Godkjenning av innkallingen.
 B. Forretningsorden.
 C. Opprop av utsendinger og øvrige deltakere.
 D. Godkjenning av saklisten.
 E. Valg av møteledere
 F. Valg av utsending til å medunderskrive protokollen
 G. Valg av redaksjonsnemnd.

SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2020

 A. Revisors beretning.
 B. Melding fra Kontrollnemnda

SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD

SAK 5: VALG:

 A. Valg av styreleder og nestleder
 B. Valg av styremedlemmer
 C. Valg av val- og lønnsnemnd
 D. Valg av kontrollnemnd
 E.  Valg av styremedlemmer til Hjelpefondet

SAK 6: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅR 2021

Sakslisten godkjent

SAK 2E: VALG AV MØTELEDER:

Knut Støbakk

SAK 2F: VALG AV UTSENDINGER TIL Å MEDUNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN:

Tormund Grimstad og Fred Ove Urkedal

SAK 2G: VALG AV REDAKSJONSNEMND:

Olav Remøy, Kjetil Måløy og Erlend Otlo

SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 220 

Adm. dir. Sveinung Flem presenterte årsregnskapet for SUROFI 
for 2020 og utviklingen for første kvartal 2021.
Styret tilrår årsmøtet til å gjøre følgende vedtak:

A. Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskapet som 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslags regnskap for året 
2020.

 Enstemmig vedtatt

B. Årsmøtet tar årsmeldingen for 2020 til orientering.

 Enstemmig vedtatt
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Melding fra Kontrollnemnda.

Rapport fra Kontrollnemda i SUROFI til Årsmøtet 2021

Kontrollnemda har gjennomført 2 møter siden siste årsmøte.

Møtet den 15. desember 2020 ble gjennomført i lokalene til 
SUROFI hvor nemda ble orientert av:
1. Adm.dir. Sveinung Flem
2. Tillitsvalgt Vigdis Torheim

Møtet den 9.april 2021 ble gjennomført digitalt på grunn av 
Covid-19 restriksjonene. Dette ble gjennomført på Teams hvor 
nemda ble orientert av og stilte spørsmål til:
1. Adm.dir. Sveinung Flem
2. Tillitsvalgt Vigdis Torheim
3. Statens kontrollør Anders Svinø
4. Styreformann Tore Harald Roaldsnes
5. Revisor Runde Grøvdal

Med bakgrunn i de to møtene mener kontrollnemda:
• Orienteringen fra involverte personer har vært god og 

grundig
• Alle spørsmål fra Kontrollnemda har blitt besvart på en 

tilfredsstillende måte
• Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn 

i samsvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og ret-
ningslinjer fra årsmøtet er gjennomført av administrasjonen

• Adm.dir. og revisor har orientert om regnskapet og nemda 
har ingen merknader til dette 

Hareid 9. april 2021

Sign Sign  
________________  ___________________  
Ola Inge Grønnevet  Hans Kristian Holmeset

Sign
__________________
Olav Klungsøyr

Meldingen tatt til orientering

SAK 4. PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 2020

Salgssjef Vidar Naalsund orienterte om pris- og omsetningsfor-
hold for 2020 og første kvartal 2021.      

PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 2020

GJENNOMSNITTSPRISER
Den totale gjennomsnittsprisen for alle arter (unntatt tang og 
krill) ble kr 15,55 pr kg rund vekt i 2020 mot kr 15,97 pr. kg i 
2019. Dette er en prisnedgang på 0,42 kr/kg (- 3%).
Til og med uke 14 i 2021 er gjennomsnittsprisen kr 14,81 pr kg 
rund vekt, 
mot kr 18,41 i samme periode i 2020. Dette er en nedgang på 
3,60 kr/kg (- 20%).    

OMSETNINGSVERDI OG KVANTUM
Total omsetningsverdi på første hånd i lagets distrikt ble i 2020 
på kr 2,540 mrd., mot  kr 2.940 mrd. i 2019. Det er en nedgang 
på kr 400 mill. (- 14%). 

Til og med uke 14 i 2021 har vi hatt en omsetning på kr 
792 mill., mot kr 822 mill. i tilsvarende periode i 2020. En 
nedgang på kr 30 mill. (- 4%).

Det var en nedgang på torskelandinger i 2020 på 2.727 tonn 
(- 7%). Det var nedgang i kvantumet av sei med 12.901 tonn 
(- 16%). For hyse var det en nedgang i kvantumet på 3.743 tonn 
(- 21%). For alle arter (unntatt tang og krill) endte 2020 med 
157.000 tonn (rund vekt), en nedgang på 20.882 tonn fra 2019.
 
Til og med uke 14 i 2021 har vi omsatt 51.669 tonn, mot 43.430 
tonn i tilsvarende periode i 2020. En økning på 8.239 tonn. 
 
OMSETNINGSFORHOLD
Gjennomsnittsprisen for sei i 2020 var kr 10,69 rund vekt.  Det 
er en økning på kr 0,73 (+ 7%) i forhold til 2019. Gjennomsnitts-
prisen for sei hittil pr. uke 14 i 2021, er på kr 11,61 (- 5%).

Gjennomsnittsprisen for torsk i 2020 var kr 24,58 rund vekt. 
Det er en nedgang på kr 0,37 (- 1 %) i forhold til 2019. Gjen-
nomsnittsprisen for torsk hittil pr. uke 14 i 2021, er på kr 20,60 
(- 22%). 

Gjennomsnittsprisen for hyse i 2020 var kr 18,66 rund vekt, 
som var en nedgang på kr 1,54 (- 8 %) i forhold til 2019. 
Gjennomsnittsprisen for hyse hittil pr. uke 14 i 2021, er kr 18,43 
(- 7 %).

Det ble landet 3.170 tonn brosme i 2020, som er en nedgang 
på 3.068 tonn (- 49%) i forhold til 2019. Gjennomsnittsprisen 
for frossen brosme var i 2020 på kr 8,78 rund vekt, som er en 
nedgang på 2,77 kr/kg (- 24%) i forhold til 2019. Hittil pr. uke 14 
i 2021 er snittprisen kr 9,06 (- 10%).

Lange har også en nedgang i kvantum, som er på 2.278 tonn 
(- 25%). Gjennomsnittprisen i 2020 var på kr 11,34 rund vekt. 
Det er en nedgang på 3,25 kr/kg (- 22%) i forhold til 2019. Hittil 
pr. uke 14 i 2021 er snittprisen kr 9,24 (- 22%).

Omsetningsforholdene for kystflåten var vanskelig grunnet 
Covid 19 i 2020, men det var en liten økning i landet kvantum.  
Det er bekymringsverdig at det er relativt få kjøpere av fisk fra 
den minste flåten i vårt distrikt, men det har kommet en kjøper 
til, lokalisert på Godøya, noe som har ført til noen få auksjoner 
av fersk fisk.

Se for øvrig statistikker i årsmeldingen.
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OMSETNINGSSYSTEMET
Auksjonssystemet for havfiskeflåten fungerer godt både teknisk 
og som salgsverktøy. Det er cirka like mye fisk som går på auksjon 
som på kontrakt eller egenovertakelse, og andelene har vært 
relativt stabil siste 5 årene. Kontrakter brukes av enkelte rederi 
med «faste» kjøpere. Andre rederi har forskjellige kjøpere for hver 
gang. Det er en liten del av kjøpekorpset som er spesielt ivrige 
på å skrive kontrakter.  Bruken av egenovertakelse er stabil. Alle 
auksjoner av frossen fisk har gått på web auksjon, men vi følger 
også opp kjøperne på telefon. 

I 2020 var auksjonsandelen på 54%, kontrakt 34% og egenoverta-
kelse 12%.

Pr. uke 14 i 2021 var auksjonsandelen på 60%, kontrakt 31% og 
egenovertakelse 9%. 

Pr. uke 14 i 2020 var auksjonsandelen på 69%, kontrakt 26% og 
egenovertakelse 5%.

I 2020 gjennomførte vi totalt 3.970 web auksjoner, mot 3.008 
auksjoner i 2019. En økning på 24 %. 

Av disse 3.970 auksjonene førte ca. 55% til at fisken ble solgt, 
mens ca. 45% ikke ble tatt fast på av båt/reder, eller det kom ikke 
inn bud. Disse ble enten solgt på ny auksjon, eller ved direkte 
avtale/kontrakt med kjøper. 

Pr. uke 14 i 2021 har vi hatt 1.190 web auksjoner, mot 958 i 
samme tidsrom i 2020. Disse auksjonene har ført til at ca. 68% 
av auksjonene ble solgt, mens ca.32 % ikke ble tatt fast på av båt/
reder, eller det kom ikke inn bud. Pr. uke 14 i 2020 var forholdet 
72% solgt og 28% ikke solgt. 

Surofi har fritt valg av omsetningsform, men vi er opptatt av å opp-
rettholde et høyt volum i auksjonen. Auksjonen bidrar til riktige 
markedspriser og til å opprettholde et variert kjøperkorps. Bruk av 
elektronisk auksjon skal ikke fjerne den menneskelige kontakten 
mellom kjøperne og salgslaget. Vi har fortsatt utstrakt kontakt 
med kjøperne gjennom hele salgsprosessen. Omsetningssystemet 
for fryst fisk er under vurdering i samarbeid med andre salgslag.

MINSTEPRISSYSTEMET
Surofi har minstepris kun på fersk fisk.

Fra september 2016 ble det innført en prøveordning på dyna-
misk minstepris på sei, og fra februar 2017 ble det også innført 
for torsk og lyr. Det jobbes også med å se på muligheten til å ha 
dynamiske minstepriser på andre arter. Dynamiske minstepriser 
for sei, torsk og lyr ble avtalt videreført ved prisforhandlingene i 
januar 2021. 

I januar 2021 ble det enighet om alle minsteprisene med 
kjøperorganisasjonene. 

Grunnet markedssituasjonen i 2020, som følge av Covid 19, så 
Surofi sett seg nødt til å redusere minsteprisen på hyse, samt 
suspendere minsteprisene på lange, brosme, breiflabb og Kveite. 
De ble gjeninnført i oktober 2020.men hyse og breiflabb ble på 
nytt redusert i januar 2021, mens lange og brosme er suspendert 
frem til juni 2021. Covid 19 har ført til et generelt press på 
minsteprisene både de dynamiske og de forhandlede.

STYRET VIL TILRÅ ÅRSMØTET Å GJØRE FØLGENDE 
VEDTAK:
HOVEDTREKKENE I DET ETABLERTE OMSETNINGSSYS-
TEMET I SALGSLAGET OPPRETTHOLDES. ÅRSMØTET ER 
OPPTATT AV Å OPPRETTHOLDE HØYEST MULIG ANDEL I 
AUKSJONEN FOR Å SIKRE KONKURRANSE PÅ DEN ÅPNE 
MARKEDSPLASSEN OG OPPNÅ BEST MULIGE PRISER.

ÅRSMØTET ER ENIGE I AT DYNAMISKE MINSTEPRISER 
BØR VIDEREFØRES OG OM MULIG OGSÅ INNFØRES FOR 
FLERE ARTER. MODELLEN SOM BENYTTES FOR FASTSET-
TELSE AV DE DYNAMISKE MINSTEPRISENE MÅ KONTINU-
ERLIG OVERVÅKES OG VURDERES.

Enstemmig vedtatt 

SAK 5 VALG

A. Valg av styreleder og nestleder
B. Valg av styremedlemmer
C. Valg av valgnemnd/lønnsnemd
D. Valg av kontrollnemd
E. Valg av styremedlemmer til Hjelpefondet

Møte i valnemnda 19-04.2021
Føljande møtte: Eivind Volstad,  Kjell Børre Pettersen og Knut 
Støbakk.
Vi gjekk gjennom listene med valte medlemmer, og ingen som 
sto på listene har gitt beskjed om at dei ikkje stiller på nytt. 
Leiar av valnemnda har kontakta styreformannen for å få ei 
orientering.  I tråd med med vedtektene §13 vedtatt 17.06.2020 
er tilrådinga: Det er kun nummereringa av varamenn, leiar og 
nestleiar som skal veljast. Alle styremedlemmer er valt for 2 år. 

STYREMEDLEMMAR:
Sigvald Sævik 1. vara Vegard Kvalsvik 2. vara Martin Leinebø

Remi Teistklubb 1. vara Torstein Orten 2. vara Arild Gjøsund

Leif Steinar Alnes 1. vara Leif Egil Grytten 2. vara Sindre Dyb

Helge Lønes 1. vara Arne Ringstad 2. vara Jon Ole Løvoll

Tore Roaldsnes 1. vara Bjørn Giske 2. vara Øystein Hurlen

Jon Grimstad 1. vara Kjetil Holmeset 2. vara Tonje Dyb

Styreleiar Tore Roaldsnes, Sivald Sævik, nestleiar
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VAL- OG LØNSNEMND

Einar Jan Remøy 1. vara Fred Ove Urkedal 2. vara Solveig Strand

Kjell-Børre Pettersen 1. vara Hans Jakop Godø 2. vara Stian Teistklubb

Knut Støbakk 1. vara Ståle Dyb 2. vara Dag Arne Gjøsund

Leiar, Knut Støbakk

 
KONTROLLNEMND

Ola Inge Grønnevet 1. vara Jørgen Ervik 2. vara Atle Vartdal

Olav Klungsøyr 1. vara Vidar Alnes 2. vara Karl Johan Giske

Hans Kristian Holmeset 1. vara Geir Arve Sandøy 2. vara Helge Remøy

Leiar Ola Inge Grønnevet

Ålesund 19.04.2021 

Eivind Volstad Kjell Børre Pettersen Knut Støbakk

Enstemmig vedtatt

SAK 5E VALG AV STYREMEDLEMMER TIL HJELPEFONDET

Vigdis Torheim  vara Janita Arhaug
Oddvar Urkedal  vara Narve Jan Engeset

Enstemmig valgt

SAK 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR 2021

Styreleiar   Kr. 75.000,-
Nestleiar   Kr. 30.000,-
Styremedlemmer   Kr. 25.000,-
1. møteleiar   Kr. 6.000,-
2. møteleiar   Kr. 3.000,- 
Møtegodtgjersle årsmøteutsendinger kr. 4.500,- pr. møtedag
Møtegodtgjersle styremedlemmer  
og nemnder  kr. 4.500,- pr. møtedag
Sekretær årsmøte  kr. 4.500,- pr. møtedag

Reise og kostgodtgjersle dekkast av Statens  reiseregulativ.                                      
Spesielt inviterte gjester utan organisasjon bak seg, dekkes reise 
og opphald av salslaget.

Ålesund 19.04.2021

Eivind Volstad Kjell Børre Petersen Knut Støbakk

Enstemmig vedtatt

Tore Roaldsnes ble gjenvalgt som styrets leder og takket for tilliten.    

Møtet hevet kl 11:30

 
__________________ ____________________
Fred Ove Urkedal Tormund Grimstad
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Jan-Ivar Maråk er ass. dir. og 
hovedansvarlig for klimapolitikken 
i Fiskebåt, havfiskeflåtens nærings-
organisasjon. Han er også nestle-
der i styret i NOx-fondet. Vi spør 
ham hva som er så spesielt med 
havfiskeflåten.

– Det er to faktorer, sier Maråk. - Den 
ene er drivstoffbehovet. Mange av 
disse båtene er ute i 4 til 6 uker i 
slengen. Det kan være store avstander til feltet, og ofte må man 
lete etter fisken. Det betyr at båtene må ha mye drivstoff om bord. 

Den andre faktoren er plassen om bord. Flere av de løsningene 
som vurderes i dag, som batterier, ammoniakk og hydrogen, 
krever større plass. Denne plassen finnes ikke i dagens fiskeflåte. 
Ny teknologi forutsetter dermed større nybygg og økte kostnader.  

Samtidig er det fortsatt mange barrierer når det gjelder å ta nye 
energibærere i bruk. Utenom plassbehovet går det på teknisk 
modenhet, tilgjengelighet, pris og sikkerhet. For de fleste fiskefar-
tøyer finnes det fortsatt ingen reelle alternativer til dieselmotoren, 
sier Maråk. 

BATTERIDRIFT KUN ET SUPPLEMENT

Mens batteridrift er i ferd med å løse klimautfordringene for fer-
jene, er dette ikke et reelt alternativ for fiskeflåten, kanskje med 
unntak av de aller minste og stasjonære fartøyene. 

For fiskeflåten er hybridløsninger med større eller mindre batteri-
pakker interessante, og i de fleste nye fiskefartøyer installeres 
det slike. Dette gir muligheter for såkalt peak shaving, og mer 
energiøkonomisk drift av motorene. Hybridløsninger kan gi visse 
besparelser i energiforbruket, kanskje opp mot 10%, men de løser 
ikke de fundamentale utfordringene, sier Maråk.

I dag fremstår hybriddrift med LNG som ett av de mest aktuelle 
alternativene for å kutte i klimagassutslippene i fiskeflåten. Bruk 

av LNG gir ca. 25% lavere CO2-
utslipp enn diesel. Kombinert med 
batteripakker, blir utslippet ytterli-
gere redusert. 

Men også LNG krever større plass og 
økte kostnader. NOx-fondet har gitt 
betydelig støtte til LNG-prosjekter i 
skip de siste årene, men støttemu-
ligheten er langt på vei borte etter at 
Tier III kravet ble innført for nybygg 

kjølstrukket etter 1. januar 2021. Uten en ny støtteordning, tror 
Maråk at veldig få vil velge LNG de nærmeste årene. At LNG-prisen 
har løpt løpsk den siste tiden styrker heller ikke denne teknologien, 
men forhåpentligvis normaliserer dette seg etter hvert.

– I fiskeflåten har tre ringnotrederier satset på LNG-hybrider, sier 
Maråk. “Libas” er i drift, mens “Selvåg Senior” og “Sunny Lady” er 
under bygging. Det blir spennende å se hvilke utslippskutt disse 
fartøyene greier å oppnå. Erstattes noe LNG med biogass, gir dette 
konseptet svært interessante perspektiver. Ikke bare når det gjelder 
klimagasser, men også for NOx og andre skadelige miljøutslipp.

HVA MED METANOL, AMMONIAKK OG HYDROGEN?

– Dette er de løsningene som omtales mest i pressen, men 
samtidig de som synes å ligge lengst fram i tid, forteller Maråk.  
– Teknologiene er fortsatt premature, og har dermed en del 
usikkerhet heftet ved seg. Videre er de offentlige signalene om 
nasjonale retningsvalg svake, og infrastrukturen for distribusjon 
og forsyning er knapt nok på tegnebrettet. 

Og så må vi jo forutsette at metanol, ammoniakk og hydrogen kan 
produseres utslippsfritt med grønn energi. I motsatt fall flytter vi 
bare utslippet fra forbrukeren av energien til produsenten av den. 
Dette er virkelig et tankekors, for vi snakker om store investeringer 
i alle ledd: Produsentene, distributørene og rederne.  

Likevel er det et medlem i Fiskebåt som vil satse. 

Havfiskeflåten har aldri ligget på latsi-

den når det gjelder å ta i bruk innovative 

løsninger som sparer drivstoff og utslipp. 

Og den er positiv til det grønne skiftet. 

Men veien til nullutslipp synes lang. Av 

mange grunner.

JA TIL NULLUTSLIPP
men hvor er teknologien?
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NYE “LORAN” FØRST UTE MED HYDROGENDRIFT?

Linebåtreder Ståle Otto Dyb fra Godøya og Skipsteknisk AS i 
Ålesund, har lenge jobbet med prosjekteringen av nye “Loran”, 
der hydrogen er en av energibærerne. Med hydrogentanker, to 
brenselceller á 185 kW, et batteri på 2000 kWh og en konvensjonell 
dieselmotor, skal de redusere utslippene med 40% sammenlignet 
med konvensjonell dieseldrift.  

Jan Ivar Maråk mener at dette illustrerer kompleksiteten i de nye 
løsningene:
– Det går ikke å erstatte dagens dieseldrift med én annen type 
løsning. Det sier seg selv at Loran blir en kostbar nyvinning. Selv 
med et tilskudd fra Enova på 92,5 MNOK, er det store investeringer 
som skal regnes hjem.

– Det er grunn til å håpe at klimabevisste konsumenter vil betale 
mer for kvalitetsfisk som er fanget med mindre utslipp, sier han, 
men det finnes en grense for alt. Hos Loran og Skipsteknisk regner 
de fremdeles, så får vi bare håpe at prosjektet lar seg realisere. 

CO
2
-AVGIFTEN SOM PISK OG GULROT 

Maråk fastslår at enhver ny løsning rederen måtte velge for et 
nybygg, gir høyere byggekostnader og dyrere drivstoff. Dette vil 
gi betydelige utfordringer, og det er nødvendig med et effektivt 
virkemiddelapparat dersom vi skal lykkes med omstillingen. 

– Myndighetene planlegger å øke CO2-avgiften fra dagens 2 kroner 
per liter til 6 kroner per liter i 2030. Begrunnelsen er at det da 
blir rimeligere, relativt sett, å velge grønnere løsninger. Det er 
imidlertid ingen av de nye teknologiene som blir lønnsomme 
selv med en avgift på seks kroner. Tvert imot risikerer vi at evnen 
til grønn omstilling i fiskeflåten svekkes fordi lønnsomheten og 
fornyingsevnen reduseres.  

Maråk er opptatt av at avgiftsøkningen blir kompensert på andre 
måter, slik myndighetene har lovet. For fiskeflåten vil det på 
kort sikt være mest målrettet å styrke kompensasjonsordningen 
for CO2-avgift i fiskeflåten, og Fiskebåt har gitt flere innspill til 
myndighetene om dette. Kompensasjonsordningen gir et sterkt 
insentiv til grønn omstilling, og det er viktig å styrke legitimiteten 
og tilliten til ordningen.

På litt lenger sikt, når det foreligger alternative teknologier, bør det 
etableres et CO2-fond etter mønster av NOx-fondet. Fondet kan 
brukes til å redusere byggeprisen på grønnere båter. Det vil redusere 
den risikoen rederen tar ved å investere i ny teknologi i tidlig fase. 

– Brukes fondet også til å kompensere for de høye prisene på 
biodiesel og biogass, vil man få økt etterspørsel og investeringer i 
rimeligere produksjon av slike drivstoff. Det samme vil gjelde for 
grønn hydrogen, ammoniakk og metanol, avslutter Maråk. 

Hybridfartøyet Libas eies av Liegruppen på Stord. Motoren, som går på på flytende naturgass (LNG),  lader batteriene.  
Båten kan så veksle mellom motor- og batteridrift etter forhold og driftsmodus. Design: Salt Ship Design AS
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Nye Loran kan bli verdens første fiskefartøy med hydrogen som en av energibærerne. Kombinasjonen av hydrogen/brenselceller, 
dieselmotor og batteripakke, skal redusere utslippene med 40%. Design: Skipsteknisk AS.  Rederi: Loran AS, Godøy.

Nye Selvåg Senior er under bygging. Hybridfartøyet kombinerer motor som går på flytende naturgas (LNG)  
og en stor batteripakke. Design: Skipsteknisk AS. Rederi: Selvåg Senior AS, Meløy. 
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Torskeprisen har i vinter vært høyere 
enn før pandemien. Prisutviklingen 
gjør det relevant å spørre om vi har 
fått et nytt skifte i etterspørselen. Økt 
etterspørsel og lavere kvoter vil bidra 
til at torskeprisen etablerer seg på 
et nytt nivå framover. Parallelt kan 
sanksjoner redusere tilbudet av russiskfanget torsk og bidra til en 
ytterligere prisøkning både på kort og lang sikt.

Før pandemien hadde vi den lengste sammenhengene oppturen 
for torsk noen gang med vekst i førstehåndsverdien hele syv år på 
rad. Rekordhøye kvoter i 2013 og 2014 skapte grunnlag for nye 
produkter, samtidig som lav pris gjorde torsken tilgjengelig for 
mange. Nye produkter med attraktiv prising skapte grunnlaget 
for et skifte i etterspørselen, samtidig som konsumet av torsk var 
stimulert av lave renter etter finans- og gjeldskrisen.

PANDEMI

Pandemien forårsaket av koronaviruset rammet etterspørselen 
etter torsk. Først og fremst fordi den er dyrere og mer avhengig av 
restaurantmarkedet enn mange andre hvitfiskarter, samtidig som 
flere retter av torsk typisk konsumeres i sosiale sammenhenger. I 
vinter og vår har førstehåndsprisen på torsk vært på et rekordhøyt 
nivå, særlig hvis vi ser prisene i sammenheng med torskekvotene, 
ikke bare i Norge, men også i hele Nordøst-Atlanteren. Dermed 
er det relevant å se på hva som har løftet førstehåndsverdien av 
torsk og diskutere hvorvidt vi har fått et nytt skifte i etterspørselen 
etter torsk.

INFLASJON OG VALUTA 

Inflasjonen løfter førstehåndsverdien på torsk. Den europeiske 
sentralbanken (ECB) søker mot en årlig inflasjon på to prosent. 
Med unntak av perioden etter den internasjonale finanskrisen, 
gjeldskrisen i Europa og under pandemien, har inflasjonen i 
Europa vært på rundt to prosent siden årtusenskiftet. Fordi vi fis-
ker mer torsk enn vi konsumerer, er vi avhengig av eksport. Det 
viktigste markedet for norsk torsk er Europa. Når krona svekker 
seg mot euro, øker torskeprisen i norske kroner, uten at europeiske 
forbrukere blir møtt med høyere priser. Til tross for en sterkere 
krone etter både koronaen og den russiske invasjonen av Ukraina, 

er euroen i dag sterkere mot krona, 
enn snittet de siste 20 åra. Selv om vi 
justerer for inflasjon og valuta, ser vi 
et tydelig skifte i etterspørselen etter 
torsk siden 2013.

ØKT ETTERSPØRSEL 

Produktutvikling har stimulert etterspørselen, gitt torsken flere 
bein å stå på og økt råstoffkonkurransen. Før årtusenskiftet ble 
nesten 80 prosent av torsken foredlet til fryst filet eller klippfisk før 
konsum. Når kvotene økte, måtte prisen reduseres for å stimulere 
etterspørselen i et begrenset antall produktkategorier. Likeledes 
var og er pris det viktigste kjøpskriteriet for fryst filet. Disse 
forholdene bidro til at førstehåndsprisen falt når kvotene økte. 
Førstehåndsverdien var derfor relativt stabil i flere år, nærmest 
uavhengig av kvotenivå.

De siste årene er produksjonen av arbeidsintensive produkter 
med lang holdbarhet blitt flyttet til lavkostland, mens foredling 
nær markedet har stimulert til produktutvikling. Blant de mest 
synlige produktinnovasjonene er tinte filetprodukter basert på 
fryste råstoff og fryste utvannede klippfiskprodukter. I tillegg har 
økte inntekter fra biprodukter vært en viktig driver for høyere 
førstehåndsverdi, særlig for den ferske torsken som landes rund.

NYTT SKIFTE I ETTERSPØRSELEN

I høst og vinter har det vært en betydelig prisoppgang på både 
fersk og fryst torsk. Førstehåndsprisene i dag er høyere enn før 
pandemien og prisdifferansen mellom fryst og fersk råstoff har 
vært høyere enn normalt. Prisoppgangen kommer selv om den 
norske torskekvoten, korrigert for kvotefleksibilitet, er rundt 13 
prosent høyere i år enn i 2020. Fortsetter prisene på dagens nivå, 
vil førstehåndsverdien av torsk passere 9 milliarder norske kroner 
i år, en økning på hele 20 prosent fra rekordåret 2020, hvor det 
ble landet torsk for 7,7 milliarder kroner. Det gir grunnlag for å 
snakke om et nytt skifte i etterspørselen.

GJENÅPNING AV SAMFUNNET 

Det er flere årsaker til prisoppgangen på torsk det siste halvåret. I 
lange perioder i 2020 og 2021 var mange restauranter stengt. Når 

Økt etterspørsel etter torsk kombinert 

med forventinger om lavere kvoter vil 

gi høye priser på torsk i hele verdi-

kjeden de neste årene. 

Rekordhøye  
priser på torsk  
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sektoren gradvis har åpnet opp igjen, har etterspørselen etter torsk 
økt. Samtidig profiterer torsken fortsatt på arbeidet som ble gjort 
i dagligvarehandelen under pandemien. I Europa er det likeledes 
økt inflasjon, rekordlav arbeidsledighet og lønnsvekst. ECB har 
snakket om renteheving, noe de ikke har gjort siden perioden før 
den europeiske gjeldskrisen. Inflasjonen i eurosonen vil derfor 
påvirke torskeprisen framover. Samtidig har matvareprisene 
generelt hoppet kraftig oppover de siste månedene på grunn av 
situasjonen i Russland, Ukraina og Hviterussland.

Gradvis ser vi at høyere førstehåndspriser flytter seg over på 
eksportproduktene, slik at det er grunn til å snakke om ett nytt 
skifte i etterspørselen. Torsken har og vil fortsatt profitere på 
arbeidet som er gjort i dagligvarehandelen under pandemien, på 
samme måte som produktutvikling og lave priser stimulerte etter-
spørselen etter rekordkvoten i 2013. Samtidig vil forventninger 
om lavere torskekvoter neste år, løfte torskeprisen til rekordnivåer, 
fordi kvotene ikke har vært så lave siden skiftet i etterspørselen i 
2013 og 20214. 

Det store usikkerhetsmomentet nå i vår er hvordan sanksjoner 
mot Russland vil påvirke tilbudet av og etterspørselen etter rus-
siskfangstet torsk. Det kan potensielt redusere tilbudet av torsk 
fra Nordøst-Atlanteren med inntil 30 prosent. Hvis eller når det 
skulle skje, vil torskeprisen komme på et nivå som absolutt ingen 
kunne forutse i vinter. I vår har flere britiske kjeder stanset salget 
av produkter som er «100 prosent fra Russland» eller produkter 
som kommer fra heleide russiske selskap. Britiske myndigheter 
ønsker imidlertid å ramme Russland, men samtidig minimere 
virkningen på britiske virksomheter.

Høyere priser på torsk vil løfte prisene på sei og hyse. Tall fra 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag viser en betydelig prisvekst 
på torsk, sei og hyse hittil i år. I det europeiske og amerikanske 
filetmarkedet, samt i det britiske Fish and Chips-markedet, vil hysa 
kunne bli mer attraktiv i flere markedssegment. Med høyere før-
stehåndspriser på torsk vil likeledes brasilianske forbrukere med 
begrenset kjøpekraft velge klippfisk av sei eller brosme framfor 
torsk, fordi det er rimeligere alternativer.

FINN-ARNE EGENESS

bransjeanalytiker sjømat, Nordea 
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VIRKSOMHETEN

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 
24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning 
av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og 
forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmel-
ser i samvirkeloven.

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar 
(fiskesalslagslova) er hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Virk-
somheten omfatter omsetning av marine ressurser som landes i 
Sunnmøre og Romsdal med unntak av navngitte pelagiske arter. 

I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltnings-
oppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig 
og omfattende. Dette området har hatt økt prioritet de senere årene.

Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomset-
ningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi 
driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet.

Fisker, fanger eller oppdretter som leverer viltlevende marine res-
surser gjennom Surofi og som har bolig eller forretningsadresse i 
Sunnmøre og Romsdal, kan være medlem av foretaket.

Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. 

Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregn- 
skapet er avgitt under den forutsetning.

OMSETNING OG MARKED

Omsetningen i Surofi i 2021 kom ut på 2 222 mill. kr., en nedgang 
på 318 mill. kr. (- 13 %) fra 2020. Kvantumet gikk ned fra 157 000 
tonn i 2020 til 144 000 tonn i 2021 (- 9 %). I tillegg var gjennom-
snittsprisen 4 % lavere enn året før. Manglende fiskeriavtale med 
Storbritannia og relativt dårlig høstfiske etter torsk i Barentshavet 
for havfiskeflåten er hovedårsakene til omsetningsnedgangen. Det 
aller meste av omsetningen i Surofi kommer fra norske fartøy. I 
2021 utgjorde landinger fra utenlandske fartøy 7 mill. kr. (0,3 % 
av omsetningen). Tilsvarende tall i 2020 var 19 mill. kr. (0,7 %).

I tillegg til fisk og skalldyr ble det omsatt 20 000 tonn tare, som 
er en nedgang på 2 000 tonn fra året før.

Selv om etterspørselen etter fisk viste positiv utvikling i andre 
halvår 2020 og som følge av det stigende priser, startet året 2021 
med lavere prisnivå på de aller fleste arter enn før pandemiutbrud-
det et år tidligere. På den viktigste hvitfiskarten, torsk, var det også 
klart fallende priser gjennom vintersesongen 2021. Prisnedgang 
gjennom vinteren, da det landes svært mye torsk fra kystflåten, 
er ikke uvanlig. 

Økt torskekvote kombinert med usik-

kerhet om den videre utvikling av koro-

napandemien virket også negativt på 

prisutviklingen i sesongen. 

Det viste seg imidlertid at svært mye torsk gikk ut i ferskmarkedet 
samtidig som etterspørselen etter torsk til andre anvendelser også 
gradvis tok seg opp. Fra starten av 2. kvartal førte dette til markert 
stigning i torskeprisene. Dette fortsatte gjennom hele året, særlig 
for de største sorteringene. Svakt torskefiske for havfiskeflåten 
på slutten av året bidro også til prisoppgangen i tillegg til stor 
etterspørsel. På tross av prisoppgangen gjennom året, var torske-
prisen i Surofi i gjennomsnitt 9 % lavere i 2021 enn i 2020. Dette 
kombinert med nedgang på vel 7 000 tonn (- 19 %) i kvantum førte 
til at omsetningen av torsk gikk ned med 256 mill. kr. til 707 mill. 
kr. Torsk var likevel arten med høyest omsetningsverdi.

Omsetningen av sei i Surofi ble i 2021 negativt påvirket av at Norge 
og Storbritannia ikke ble enig om en fiskeriavtale om kvotebytte 
og gjensidig soneadgang etter Brexit. Dette medførte at seifisket i 
Nordsjøen ble redusert med nærmere 20 000 tonn fra året før og 
den fastsatte kvoten ble langt fra tatt. Dette var årsaken til at omsatt 
kvantum av sei i Surofi gikk ned med 12 000 tonn sammenlignet 
med 2020. Etterspørselen etter sei var god. 

STYRETS BERETNING
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Om lag 2/3 av all sei som landes i Norge 

blir bearbeidet til klippfisk, og dette 

markedet utviklet seg positivt. Produ-

sentene av klippfisk kjøpte derfor mye 

av råstoffet.

Prisene i Surofi var stigende gjennom hele året og var mot slut-
ten av året på alle sorteringer høyere enn før pandemien vinteren 
2020, og særlig på de største sorteringene. Prisøkningen gjennom 
året førte også til at gjennomsnittsprisen på all sei som ble omsatt 
i Surofi i 2021, steg med 6 % sammenlignet med året før. Dette 
kompenserte likevel ikke for volumsvikten, slik at omsetningsver-
dien gikk ned med 14 % til 602 mill. kr. 
  
Selv om den fastsatte hysekvoten for 2021 på langt nær ble tatt, så 
økte landingene av hyse i Norge i 2021. I Surofi økte kvantumet 
med nær 3 000 tonn (18 %) til 17 000 tonn. Det har vært stor 
forskjell i prisene på den største og den minste hysa, både line- og 
trålfanget. Stor hyse, som i hovedsak selges i Europa, har hatt god 
etterspørsel og priser på linje med tiden før coronautbruddet i 
2020. Mot slutten av 2021 steg prisene betydelig som følge av liten 
tilgang. For den minste hysa har markedet vært vesentlig vanske-
ligere siden denne i stor grad eksporteres til Kina for foredling. 
Importregimet i Kina under koronapandemien har skapt stor usik-
kerhet for eksportørene og etterspørselen og prisene har derfor 
vært vesentlig lavere enn før pandemien startet. I gjennomsnitt var 
prisen på omsatt hyse i Surofi bare marginalt lavere enn året før. 
Omsetningsverdien på hyse økte med 46 mill. kr. til 315 mill. kr.  

Den manglende fiskeriavtalen med Storbritannia førte også til 
at fisket av lange ble betydelig redusert, fordi autolineflåten ikke 
kunne fangste på de tradisjonelle fangstfeltene i Nordsjøen. Ned-
gangen i Surofi var på nesten 3 000 tonn (- 43 %). Til gjengjeld førte 
dette til en prisoppgang på om lag 15 %. Også prisene på brosme 
viste god utvikling, med økning på 38 %. For snabeluer ble det 
som følge av økte kvoter landet 6 000 tonn mer kvantum i Surofi 
(41 %) enn året før, slik at totalt kvantum passerte 20 000 tonn. 
Markedet var imidlertid svært vanskelig, også dette i hovedsak på 
grunn av vanskene med eksport til Kina. Dette førte til at rederiene 
lagret fisk i en periode i påvente av salg. Prisene på snabeluer gikk 

i gjennomsnitt ned med 24 %. Også for vanlig uer (norvegicus) var 
det betydelig prisfall. For øvrige arter har det vært svært varierende 
prisutvikling.

Styret konstaterer at koronapandemien også i 2021 har satt sitt 
preg på markeds- og prisutviklingen, men særlig mot slutten av 
året og dermed i overgangen til 2022 synes effekten av pande-
mien å være betydelig redusert og markedene jevnt over i god 
balanse.

OMSETNINGSSYSTEMET 

Surofi har i 2021 sammen med Norges Råfisklag og Vest-Norges 
Fiskesalslag arbeidet videre med gjennomføring av endringer i 
omsetningssystemet for fryst hvitfisk. 

Med virkning fra 01.10.2021 ble regelverket for overtakelse 
av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord endret. 
Egenovertakelse som omsetningsform ble fra da begrenset til 
ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og skalldyr som 
filét, konsumpakket skalldyr, biprodukter, hvalkjøtt mv. Endringen 
gjelder alle fiskeslag.

Fra og med kvoteåret 2022 er det innført auksjonsplikt på 50 % av 
kvoten på torsk og sei. Det er samtidig innført nasjonale referan-
sepriser knyttet til alle produkter som omfattes av auksjonsplikten 
og det er gjort endringer i auksjonsregelverket. 

Styret er opptatt av å sikre mest mulig åpen konkurranse i før-
stehåndsmarkedet og er tilfreds med at de tre salgslagene nå har 
iverksatt endringer i omsetningssystemet som vil bidra til at mer 
råstoff blir tilbudt i auksjonen. Andelen av kvantum fryst fisk som 
ble omsatt på auksjon i Surofi gikk i 2021 ned fra 54 til 47 %. 

Det har heller ikke i 2021 vært endringer i systemet for fastset-
telse av minstepris, og som tidligere er det i Surofi bare fastsatt 
minstepriser for fersk fisk. Det dynamiske minsteprissystemet 
for sei, torsk og lyr har fortsatt fungert godt. På andre arter har 
minsteprisene vært forhandlet på vanlig måte. Noen minstepriser 
har vært suspendert på grunn av vanskelige markedsforhold, sær-
lig i starten av året.

KONTROLLVIRKSOMHETEN

Koronapandemien har begrenset mulighetene for fysiske kontroller 
ved landing gjennom 2021. Surofi har fulgt de instrukser som Fiske-
ridirektoratet har iverksatt. På øvrige områder har fiskerikontrollen 
vært prioritert som tidligere.
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Styret er opptatt av at salgslagenes rolle i fiskerikontrollen skal 
videreføres og har gjennom samarbeidsorganet Norsk Villfisk 
fulgt opp arbeidet med fremtidens fiskerikontroll i tråd med dette 
målet. Surofi har også brukt betydelige ressurser på samarbeidet 
med Fiskeridirektoratet i forbindelse med etablering av nytt kvote-
register og utvikling av Surofi sin egen digitale plattform knyttet til 
kontrollområdet.

Surofi har etter avtale med fiskerimyndighetene beregnet kvoteover-
føringen av torsk fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022 for fartøyer 
registrert i Surofi sitt distrikt.

ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT

Provisjonsinntektene var i 2021 16,6 mill. kr., ned fra 19,4 mill. 
kr. i 2020. Provisjonen beregnes av omsetningen, og utgjorde 
0,75 % i gjennomsnitt for 2021. Provisjonssatsene har ikke vært 
endret, og nedgangen i inntekter skyldes lavere omsetning. Andre 
driftsinntekter utgjorde 4,4 mill. kr. mot 5,1 mill. kr. i 2020. Den 
største posten under andre driftsinntekter er inntektsføring av 
inntrukne midler, som har en direkte motpost i form av kostnader 
for kontrollvirksomheten. Denne posten utgjorde i 2019 2,9 mill. 
kr., som er en nedgang fra 3,6 mill. kr. i 2020.

Driftskostnadene utgjorde 19,1 mill. kr., som er 0,4 mill. kr. lavere 
enn året før. Koronapandemien har også i 2021 medført mindre 
aktivitet på noen områder, i tillegg har kostnadene til kontroll gått 
ned. Avskrivningene har økt som følge av at nytt salgssystem ble 
satt i drift. 
 

Driftsresultatet for 2021 viser 1,9 mill. kr. 

mot 5,0 mill. kr året før. Forklaringen 

på nedgangen er mindre inntekter som 

følge av lavere omsetning mens lavere 

driftskostnader trekker i positiv retning.  

Netto finansinntekter var uendret fra året før på 0,6 mill. kr.
 
Resultatet før skatt viser 2,6 mill. kr. mot 5,6 mill. kr. i 2020. 

Årsresultatet ble 2,0 mill. kr. i 2021, en reduksjon fra 4,3 mill. 
kr. i 2020.

Styret er, med utgangspunkt i relativt lav omsetning, likevel til-
freds med det oppnådde resultatet.

Egenkapitalen var 101,0 mill. kr. pr. 31.12.2021, tilsvarende 59 % 
av totalkapitalen. Omsetningen varierer mye gjennom året og 
totalkapitalen var unormalt lav ved årsskiftet.
 
FORSKNING OG UTVIKLING

Videreutvikling av de IT-baserte systemene har også i 2021 hatt høy 
prioritert. Nytt arbeidsverktøy i salgsprosessen ble satt i drift. I til-
legg har det pågått en kontinuerlig forbedring av systemer knyttet 
til kvotekontrollen og datautvekslingen med Fiskeridirektoratet. 
Dette arbeidet vil fortsette i 2022. I tillegg vil Surofi prioritere 
modernisering av systemene for samhandlingen med kjøpere, 
leverandører og andre samarbeidspartnere. 

FINANSIELL RISIKO 

Resultatet i Surofi er svært avhengig av omsetningen, siden inn-
tektene er på provisjonsbasis. Både kvantumsnedgang og prisfall i 
markedet kan gi store utslag. Koronapandemien viste at markeder 
fort kan snu i negativ retning og at flere års prisoppgang fort kan 
bli borte når etterspørselen svikter. Styret understreker derfor at 
finansiell soliditet for Surofi er viktig, slik at virksomheten ikke 
blir for sårbar av redusert inntjening.

Fra måned til måned varierer omsetningen mye, og utestående 
fordringer på kjøperne svinger i samme takt. 31.12.2021 var de 
utestående fordringene 69 mill. kr., som er unormalt lavt i forhold 
til tidligere årsskifter og ellers i året. Risikoen i fordringene er 
først og fremst knyttet til de kjøpere som stiller sikkerhet i form 
av kredittforsikring, hvor Surofi har 10 % egenrisiko (+ eventuelle 
rentekrav) slik vanlig er for denne type forsikringer. Det har ikke 
vært tap på utestående fordringer i 2021. Historiske erfaringer 
viser imidlertid at den økonomiske situasjonen fort kan endres 
som følge av markedssvingninger, endringer i valutamarkedet med 
mer. Dette påvirker vår finansielle risiko og kan påføre Surofi tap.  

Surofi har 31.12.2021 en arbeidskapital på 89,7 mill. kr., en for-
bedring på 1,9 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen 
benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. Til 
finansiering av virksomheten har Surofi i tillegg en driftsfinan-
sieringsramme på 150 mill. kr. hos vår bankforbindelse, som 
benyttes i de periodene hvor omsetningen er høyest. 
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Ålesund, 1. mars 2022
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA 

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Surofi hadde 11 ansatte, tilsvarende 10,7 årsverk, den 31.12.2021.

Sykefraværet i 2021 var 4,2 %, en økning fra 2,3 % i 2020. Det ble 
ikke registrert noen personskader.

Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

LIKESTILLING

Det var 7 kvinner og 4 menn ansatt i Surofi pr. 31.12.2021. Av 
styrets 7 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). 
Styret har besluttet å legge frem forslag om endringer i vedtektene 
til årsmøtet i 2022 for å bidra til bedre kjønnsmessig balanse i 
styret. Det er også avholdt møte med eierorganisasjonene som 
nominerer kandidater til styret.

DISKRIMINERING

Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringslo-
ven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utfor-
ming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber 
selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funk-
sjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, 
religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling.

STYREANSVARSFORSIKRING

Surofi har tegnet styre- og ledelseansvarsforsikring. Forsikringen 
dekker etter nærmere vilkår eventuelt personlig erstatningsansvar 
overfor tredjemann for styremedlemmer, varamedlemmer til sty-
ret og administrerende direktør i egenskap av sine verv.  

FREMTIDSUTSIKTER

De norske kvotene av både torsk og hyse går isolert sett ned med 
totalt om lag 130 000 tonn i 2022. Kvotene ble imidlertid ikke tatt 
i 2021. Når overførte restkvoter legges til årets kvoter, kan det – om 
disse blir tatt – forventes et tilnærmet likt fangstkvantum i år som 
i fjor. Styret bemerker imidlertid at dårligere fiske i Barentsha-
vet de siste årene og signalene fra forskerne tilsier større risiko 
enn tidligere for at kvotene ikke blir tatt. For sei er det er det noe 
økning nord for 62 graden, mens kvoten i Nordsjøen går ned. Det 
er imidlertid inngått ny fiskeriavtale med Storbritannia for 2022, 
som gjør det mer sannsynlig at hele denne kvoten blir tatt. Av sei 
kan det derfor også forventes omtrent samme fangstkvantum som 
i fjor. I tillegg forventes avtalen med Storbritannia å bidra til mer 
normal fangst av lange og brosme, og dermed også et mer normalt 
driftsmønster for autolineflåten. Kvoten av snabeluer er stabil i 
2022 etter flere år med økning.  

Markedssituasjonen er i starten av 2022 svært god med betydelig 
høyere priser enn for ett år siden. Styret tar imidlertid høyde for at 
geopolitisk uro, valutasvingninger, nye mutanter av koronaviruset 
og andre forhold er faktorer som fort kan endre markedsbildet.  
Bortfall av MSC-sertifisering på kystnær fangst av torsk og hyse 
kan ytterligere påvirke markedet negativt gjennom vinterseson-
gen, selv om det så langt ikke har gitt synlige utslag.

Styret forventer med utgangspunkt i den samlede kvotesituasjo-
nen og markedsbildet at omsetningen i Surofi vil bli høyere i 2022 
enn i fjor.

Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter 
for et godt samarbeid også i 2021.

Tore Harald Roaldsnes Sigvald Sævik Leif Steinar Alnes  Jon Grimstad 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem 

Remi Teistklub Helge Lønes Vigdis Torheim  Sveinung Flem  
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem/Ansattrepresentant  Adm. dir.  
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NOTE 2021 2020

Omsetning gjennom laget - fakturert 2 -2 222 678 493 -2 540 433 317

Omsetning gjennom laget - avregnet 2 2 222 678 493 2 540 433 317

Provisjon 3 16 648 838 19 363 143

Andre driftsinntekter 14 4 356 474 5 148 280

Sum driftsinntekter 21 005 312 24 511 423

Lønnskostnad 4 9 759 083 9 455 559

Avskrivning varige driftsmidler 5 1 408 232 908 976

Annen driftskostnad 4,13 7 907 727 9 112 249

Sum driftskostnad 19 075 043 19 476 783

Driftsresultat 1 930 269 5 034 639

Annen finansinntekt 6 668 505 903 392

Annen finanskostnad 7 34 724 345 741

Sum netto finansposter 633 781 557 650

Ordinært resultat før skattekostnad 2 564 050 5 592 290

Skattekostnad på ordinært resultat 8 527 344 1 313 466

Ordinært resultat 2 036 706 4 278 824

Årsresultat 2 036 706 4 278 824

Overført annen egenkapital 10 2 036 706 4 278 823

Sum disponert 2 036 706 4 278 823

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER

NOTE 2021  2020  

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner,patenter,lisenser o.l. 5 285 533 499 745

Sum immaterielle eiendeler 285 533 499 745

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 5 8 768 586 8 310 597

Sum varige driftsmidler 8 768 586 8 310 597

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 12 1 543 900 1 555 371

Andre langsiktige fordringer 5 727 586 747 863

Sum finansielle anleggsmidler 2 271 486 2 303 234

SUM ANLEGGSMIDLER 11 325 605 11 113 576

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer og egenovertagelse 11 68 938 706 134 935 536

Andre fordringer 528 317 2 832 919

Sum fordringer 69 467 023 137 768 455

Bankinnskudd,kontanter o.l. 9 91 079 382 60 060 735

SUM OMLØPSMIDLER 160 546 405 197 829 190

SUM EIENDELER 171 872 010 208 942 766

BALANSE
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EGENKAPITAL OG GJELD   

NOTE 2021  2020  

EGENKAPITAL   

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 100 995 504 98 958 798

Sum opptjent egenkapital 100 995 504 98 958 798

SUM EGENKAPITAL 100 995 504 98 958 798

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldig fiskere og andre leverandører 47 676 411 77 025 923

Betalbar skatt 8 528 138 1 313 466

Skyldige offentlige avgifter 15 571 771 18 201 607

Annen kortsiktig gjeld 14 7 100 187 13 442 971

Sum kortsiktig gjeld 70 876 507 109 983 967

SUM GJELD 70 876 507 109 983 967

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 171 872 011 208 942 765

Ålesund, 31.12.2021 / 01.03.2022
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA 

Tore Harald Roaldsnes Sigvald Sævik Leif Steinar Alnes  Jon Grimstad 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem 

Remi Teistklub Helge Lønes Vigdis Torheim  Sveinung Flem  
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem/Ansattrepresentant  Adm. dir.  
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapskikk.

DRIFTSINNTEKTER

Lagets driftsinntekter består av lagsavgift, og andre driftsinn-
tekter. Driftsinntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, 
netto etter fradrag for merverdiavgift og inntektsføres i takt med 
utførelsen.

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER

Eiendeler og gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klas-
sifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld.  Andre eiendeler er 
vurdert som anleggsmidler.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives 
til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid.

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avset-
ning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuell vurdering av de enkelte postene. I tillegg gjøres for 
de øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap.

PENSJONER

Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende 
regelverk og har i tillegg en kollektiv livrente og AFP.

SKATTER

Skattekostnaden i resultatregnskapet gjelder betalbare inn-
tektsskatt og formuesskatt.  

Covid-19 pandemien preget fortsatt markedet i starten av 2021, 
først og fremst i form av lavere priser enn før pandemiutbrud-
det i mars 2020. Selv om takten i gjenåpningen av samfunnet 
over hele verden delvis har blitt reversert av nye mutanter, har 
markedet for sjømat utviklet seg sterkt gjennom 2021 med god 

etterspørsel og stigende priser.  Med de erfaringer vi nå har med 
markedsutviklingen og håndteringen av pandemien vurderer vi 
risikoen i sjømatmarkedet knyttet til covid-19 pandemien som 
liten. Eventuelle nye mutanter med betydelig fare for liv og helse 
kan øke risikoen.

NOTE 3 – PROVISJONSINNTEKTER

2021 2020

Provisjon av avgiftspliktig omsetning 15 362 955 17 178 416

Provisjon av avgiftsfri omsetning 47 096 119 978

Provisjon av eksport 1 168 198 1 988 175

Provisjon Tare 70 589 76 574

16 648 838 19 363 143

Gjennomsnitt provisjonsats 0,75 0,75

NOTE 2 – OMSETNING

2021 2020

Avgiftspliktig omsetning 2 054 145 933 2 249 396 397

Avgiftsfri omsetning 6 279 417 19 291 914

Eksport 156 370 877 265 363 695

Tare 5 882 267 6 381 310

2 222 678 493 2 540 433 317

Omsetning gjennom laget presenteres for informasjonsformål og utgjør verdien av førstehåndsomsatt hvitfisk og skalldyr
landet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags geografiske virkeområde.

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER/ANTALL ANSATTE/GODTGJØRELSER/ 
                  LÅN TIL ANSATTE/NÆRSTÅENDE PARTER

2021 2020

Lønninger 6 961 730 6 675 644

Arbeidsgiveravgift 1 250 961 1 131 392

Pensjonskostnader 1 123 594 1 103 393

Andre ytelser 422 797 545 131

Sum lønnskostnader 9 759 083 9 455 559

Antall årsverk i år 2021 var 10,7

Lønninger på ca 5,48 mill kr er redusert med kr 424.036,- som 
er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri- og 
kystdepartementet av 18.jan 2008.

Samlet lån til ansatte var pr 31.12.21:  kr 627.586,-

Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremed-
lemmer. Lønn til daglig leder kr 1.775.609,- er inkludert skatte-
pliktig del av forsikringer og elektronisk kommunikasjon. Annen 
godtgjørelse som bilgodtgjørelse, diett etc utgjør kr 984,-. 

 

Godtgjørelse til styret kr 414.500,-  hvorav kr 111.000,- er lønn 
til styreleder. Revisjonshonorar utgjør kr 147.000,-  hvorav kr 
70.250,- gjelder bistand og rapportering ved møter og annet 
arbeid.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obli-
gatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en innskuddsbasert  
ordning som oppfyller kravene til denne lov. Kostnadene  til  
foretakspensjon var i år 2021 kr 514.163,-. Selskapet tar del i 
den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette 
medfører og kr 76.737,- er kostnadsført AFP i 2021. Premie til  
IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde  kr 451.863,-.

NOTE 6 – FINANSINNTEKTER

  2021 2020

Rente fra kjøpere 232 305

Rente ved forskudd til fiskere 128 648 321 747

Rente bank mm 307 552 581 645

SUM 668 505 903 392

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr/prog/nettside  Sum

kr kr kr

Anskaff.kost       01.01.21 1 266 214 17 252 413 18 518 627

Tilgang 2 725 626 2 725 626

Avgang 0 0 0

Anskaff.kost        31.12.21 1 266 214 19 978 039 21 244 253

Samlede avskrivinger -920 378 -11 269 753 -12 190 131

Bokført verdi      31.12.21 345 835 8 708 286 9 054 119

Årets avskrivninger 43 236 2 438 613 2 481 849

Driftsmidlene blir i 2021 lineært avskrivet over 3,33år, 5 år og 10 år.  
Avskrivninger som gjelder kontrollinvesteringer kr 1.073.617,- er i regnskapet presentert under andre driftskostnader.
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NOTE 9 – BANKINNSKUDD OG KONTANTER

2021 2020

Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd: Skattetrekk kr 478.556,- kr 507.837,-

Selskapet er innvilget en kassakreditt på 150 mill. kr pr 31.12.21. Denne er ikke i bruk ved årsavslutning.  
Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 150 mill.

NOTE 8 – BETALBAR SKATT

2021 2020

Resultat før skattekostnad 2 564 050 5 592 289

Permanente forskjeller 238 231 336 167

Endring midlertidig tidsforskjeller -1 080 896 -637 038

Grunnlag betalbar skatt 1 721 385 5 291 418

Inntektsskatt 378 705 1 164 112

Formuesskatt 149 433 149 354

Sum skattegjeld pr 31.12. 528 138 1 313 466

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 528 138 1 313 466

Avsatt for mye/lite tidligere år -794

Årets totale skattekostnad 527 344 1 313 466

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat og formue 528 138 1 313 466

Sum betalbar skatt 528 138 1 313 466

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Anleggsmidler 2 088 069 1 629 724

Fordringer m.m -3 494 454 -3 494 005

Regnskapsm avsetning til Markedsfond og Miljømerking -300 000 -920 000

Sum -1 706 385 -2 784 281

Utsatt skattefordel som ikke balanseføres -375 405 -612 542

NOTE 7 – FINANSKOSTNADER

2021 2020

Renter til kjøpere 302 547

Renter kassekreditt 34 724 38 588

Andre finanskostnader 4 606

SUM 34 724 43 195

NOTE 10 – EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.20                                  Årets resultat Egenkapital 31.12.21

Annen egenkapital 98 958 798 2 036 706 100 995 504

Sum 98 958 798 2 036 706 100 995 504
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NOTE 12 – AKSJER OG ANDELER

Antall Pålydende 2021 2020

Fiskernes Hus AS 135 aksjer KR 1000.- 981 900 981 900

Ålesund Storhall AS 500 aksjer KR 1000.- 500 000 500 000

Den Norske Matfestival 40 aksjer KR 1000.- 40 000 40 000

Andel CatchCertificate SA 1 andel KR 32.000,- 32 000 32 000

Andel Norsk Villfisk SA 1 andel KR 10 000,- 10 000 10 000

SUM 1 563 900 1 563 900

NOTE 11 – KUNDEFORDRINGER

2021 2020

Tilgode kjøpere 72 311 994 138 255 622

Overtakelse av egne fangster 126 711 179 914

Kundefordringer og egenovertagelse 72 438 705 138 435 536

Samlet avsetning tap på krav 3 500 000 3 500 000

Kundefordring pr 31.12 68 938 706 134 935 536

Avsetning tap på krav utgjør ca 4,83%  av samlede kundefordringer pr 31.12.21.

NOTE 13 – LEIEKONTRAKTER

Leieperiode Årlig leie

Selskapet leier kontorlokaler i Ålesund  1/6 1994 ==> 402 400

NOTE 14 – DRIFTSKOSTNADER

KONTROLLVIRKSOMHET
Selskapet er pålagt kontrolloppgaver i henhold til havressursloven og fiskesalgslagsloven.
Verdien av inndratte midler kan benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten.

2021 2020

Inntekter fra kontrollvirksomheten 2 939 817 3 582 098

Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten 2 939 817 3 582 098

Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner i 2021 2021

Norges Fiskarlag - Prosjektsamarbeid (herunder miljøsertifisering og miljørådgiver)

Sum overføringer til eierorganisasjoner 117.178

38



2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 2 564 050 5 592 289

Periodens betalte skatt -1 313 466 -2 034 255

Ordinære avskrivninger 1 408 232 908 973

Ordinære avskrivninger kontrollvirksomheten 1 073 617 1 165 062

Nedskriving anleggsmidler 0 0

Endring i kundefordringer og leverandørgjeld 36 647 319 3 338 041

Endring i andre tidsavgrensningsposter -295 056 -9 118 580

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 40 084 696 -148 470

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 725 626 -3 449 354

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 725 626 -3 449 354

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling/nedbetaling  kortsiktig gjeld -6 340 423 7 566 824

Økning langsiktig fordring 0 0

Tilbakebet. av andelskapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -6 340 423 7 566 824

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 31 018 647 3 969 000

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 60 060 735 56 091 735

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 91 079 382 60 060 735

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
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KVANTUM I TONN RUND VEKT VERDI I 1000 KR PRIS KR/KG

FISKESLAG 2021 2020 +/- +/- % 2021 2020 +/- +/- % 2021 2020 +/- +/- %

Torsk 31 774 39 177 -7 403 -19 % 707 316 962 904 -255 588 -27 % 22,26 24,58 -2,32 -9 %

Sei 53 273 65 525 -12 252 -19 % 601 605 700 491 -98 886 -14 % 11,29 10,69 0,60 6 %

Hyse 17 001 14 383 2 618 18 % 314 779 268 420 46 359 17 % 18,52 18,66 -0,14 -1 %

Snabeluer 20 896 14 845 6 051 41 % 140 851 131 464 9 387 7 % 6,74 8,86 -2,12 -24 %

Blåkveite 4 065 4 873 -808 -17 % 109 095 128 760 -19 665 -15 % 26,83 26,42 0,41 2 %

Lange 3 801 6 686 -2 885 -43 % 49 485 75 834 -26 349 -35 % 13,02 11,34 1,68 15 %

Brosme 3 220 3 170 50 2 % 39 060 27 835 11 225 40 % 12,13 8,78 3,35 38 %

Lysing 1 273 1 113 160 14 % 35 524 19 862 15 662 79 % 27,89 17,84 10,05 56 %

Breiflabb 782 768 14 2 % 22 105 20 254 1 851 9 % 28,24 26,35 1,89 7 %

Uer 2 775 2 142 633 30 % 21 870 23 419 -1 549 -7 % 7,88 10,93 -3,05 -28 %

Leppefisk 36 32 4 13 % 15 276 13 959 1 317 9 % 420,67 431,37 -10,70 -2 %

Sjøkreps 81 114 -33 -29 % 10 858 14 714 -3 856 -26 % 134,04 128,17 5,87 5 %

Lyr 639 1 346 -707 -53 % 9 955 18 718 -8 763 -47 % 15,56 13,90 1,66 12 %

Kveite 217 199 18 9 % 8 092 6 826 1 266 19 % 37,22 34,14 3,08 9 %

Krabbe 478 355 123 35 % 6 597 4 719 1 878 40 % 13,79 13,29 0,50 4 %

Hummer 17 14 3 21 % 5 207 3 941 1 266 32 % 295,44 276,62 18,82 7 %

Flekksteinbit 499 546 -47 -9 % 4 131 6 734 -2 603 -39 % 8,27 12,33 -4,06 -33 %

Blålange 353 257 96 37 % 3 295 1 883 1 412 75 % 9,33 7,31 2,02 28 %

Reke 6 3 3 100 % 1 055 593 462 78 % 154,74 160,25 -5,51 -3 %

Annet 2 323 1 611 712 44 % 17 028 12 608 4 420 35 % 7,33 7,82 -0,49 -6 %

Totalt fisk og skalldyr 143 518 157 168 -13 650 -9 % 2 123 194 2 443 949 -320 755 -13 % 14,79 15,55 -0,76 -5 %

Biprodukt 6 682 7 787 -1 105 -14 % 93 331 89 851 3 480 4 % 13,97 11,54 2,43 21 %

Verdi fisk og skalldyr 2 216 526 2 533 801 -317 275 -13 %

Tang 20 047 22 008 -1 961 -9 % 5 882 6 381 -499 -8 % 0,29 0,29 0,00 0 %

Totalt 163 759 179 294 -15 535 -9 % 2 222 408 2 540 182 -317 774 -13 % 13,57 14,17 -0,60 -4 %

HERAV FILETPRODUKTER

Torsk 6 456 4 363 2 093 48 % 162 315 116 076 46 239 40 % 25,14 26,60 -1,46 -5 %

Hyse 2 226 1 827 399 22 % 46 086 34 811 11 275 32 % 20,70 19,05 1,65 9 %

Sei 3 522 2 929 593 20 % 43 926 35 667 8 259 23 % 12,47 12,18 0,29 2 %

Totalt 12 204 9 119 3 085 34 % 252 327 186 554 65 773 35 % 20,68 20,46 0,22 1 %

OMSETNINGSSTATISTIKK 2021
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1. OMSETNINGSSTATISTIKK

1.1 KVANTUM I TONN (RUNDVEKT) OG PROSENTANDEL TIL ULIKE ANVENDELSER

Til anvendelse: 2019 2020 2021

Fersk 8 578 4,82 % 11 159 7,10 % 11 443 7,97 %

Frysing 99 339 55,79 % 97 066 61,76 % 96 683 67,37 %

Salting 69 004 38,76 % 48 375 30,78 % 35 329 24,62 %

Mel/Olje 193 0,11 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Annen Anvendelse 936 0,53 % 568 0,36 % 63 0,04 %

Totalt 178 050  157 168  143 518  

Fordeling mellom ulike anvendelser av fisk som omsettes gjen-
nom Surofi viste en nedgang fra 31 til 25 % for fisk til salting (klipp-
fiskindustrien) i 2021.  En viktig forklaring til dette er nedgangen i 
omsatt kvantum av sei, torsk og lange, som alle i stor utstrekning 
brukes til klippfiskproduksjon.  Andelen som går til frysing (det 

aller meste av dette er fryst ved landing), er motstykket til dette 
med en økning fra 62 til 67 %.  Vekst i omsetning av snabeluer 
og hyse, som nesten utelukkende landes fryst og eksporteres ube-
arbeidet slår også ut her.  Den andelen som går videre fersk ut i 
markedet økte videre i fjor fra 7 til 8 % av omsatt kvantum.

1.2 KVANTUM I TONN (RUNDVEKT) OG PROSENTANDEL FOR ULIKE FANGSTREDSKAPER

Redskap brukt 2019 2020 2021

Not 5 171 2,90 % 5 485 3,49 % 5 869 4,09 %

Garn 18 542 10,41 % 21 516 13,69 % 16 277 11,34 %

Liner 500 0,28 % 155 0,10 % 126 0,09 %

Autoliner 24 244 13,62 % 18 928 12,04 % 13 835 9,64 %

Teiner 574 0,32 % 600 0,38 % 620 0,43 %

Juksa 575 0,32 % 451 0,29 % 610 0,43 %

Trål 127 113 71,39 % 106 825 67,97 % 101 041 70,40 %

Snurrevad 1 383 0,78 % 3 197 2,03 % 5 133 3,58 %

Annet/korreksjon -52 -0,03 % 11 0,01 % 7 0,00 %

Totalt 178 050  157 168  143 518  

Kvantum fangstet med autoline gikk også i fjor ned med vel 5 000 
tonn.  Hovedårsaken til dette er reduksjon av fiske i Nordsjøen, 
hvor det i fjor ikke var adgang til fiske i britisk sektor.  Dette har 
særlig gått utover fisket etter lange.  I tillegg ble samme flåtens 
garnfiske etter sei i Nordsjøen rammet.  Kvantum fra trålflåten 
gikk også ned, fra 107 000 til 101 000 tonn.  Trålflåten har på 

samme måten som lineflåten vært negativt påvirket av manglende 
fiskeriavtale med Storbritannia om fiske i Nordsjøen.  På tross av 
dette økte trål sin andel av omsatt kvantum 68 til vel 70 %.  Fisket 
med snurrevad har økt de siste årene og var i fjor på vel 5 000 tonn, 
tilsvarende en andel på nærmere 4 % av kvantum. 
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1.3 HISTORISK OVERSIKT

For den nære historie oppgir Surofi vanligvis kvantum i rund vekt.  
Grafen her viser imidlertid kvantum i produktvekt (søyler) for å 
kunne sammenligne med vår eldre statistikk, som ikke innehol-
der kvantum i rundvekt.  Det fremgår at kvantumet på midten av 
1990-tallet var vesentlig høyere enn det har vært senere. Nedgangen 
i seifisket fra 2008 og utover er hovedårsaken til reduksjonen i 
kvantum frem til 2015. I de foregående år har omsatt kvantum i 
produktvekt ligget rundt 120 000 tonn, med unntak av 2019 som 
skiller seg ut med over 130 000 tonn. I 2021 var det en betydelig 
nedgang til 103 000 tonn.  Redusert fiske i Nordsjøen som følge 

manglende fiskeriavtale og dårlig fiske i Barentshavet som medførte 
mer landinger i nord og overføring av restkvoter til 2022 er viktige 
forklaringer på nedgangen.  

Prisen pr. produktkilo, som i grafen er illustrert med en rød strek, 
nådde en topp i 2019 med en gjennomsnittspris på vel 22 kr/pro-
duktkilo.  Gjennomsnittsprisen har vært litt lavere de to siste årene, 
men effekten av pandemien har vært relativt beskjeden selv om vi 
fikk en svikt i markedet ved utbruddet i 2020.  Utover i 2021 har 
imidlertid markedet kommet sterkt tilbake.

HISTORIKK 1946 – 2021
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TORSK  31 774 22,1 %

SEI  53 273 37,1 %

HYSE  17 001 11,8 %

SNABELUER  20 896 14,6 %

BLÅKVEITE  4 065 2,8 %

LANGE  3 801 2,6 %

BROSME  3 220 2,2 %

UER 2 775 1,9 %

BREIFLABB 782 0,5 %

LYSING  1 273 0,9 %

LYR 639 0,4 %

SJØKREPS 81 0,1 %

LEPPEFISK 36 0,0 %

DIV.FISK 3 902 2,7 %

 143 518 100,0 %
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1.4 
OMSATT KVANTUM PR FISKESLAG, UTVIKLING 2019 - 2021

Grafene viser omsatt kvantum av alle fiskeslag med omsetnings-
verdi fra 10 mill. kr. og oppover i 2021.  Tilsvarende spesifikasjon er 
benyttet i pkt 1.5 og 1.6 nedenfor.

Alle kvanta i grafene er i rund vekt. I kvantum har sei alltid vært 
svært viktig i Surofi og stod i 2021 for 37 % av totalt omsatt kvan-
tum.  Dette er likevel en redusert andel fra tidligere og kvantum 
sei har gått vesentlig ned de siste to årene (- 19 % i 2021).  Årsaken 
er redusert fiske i Nordsjøen (dels som følge av at britisk sektor 
var stengt for norske fartøy), men også at seifisket utenfor Møre 
de senere år har vært dårligere enn for en del år siden.  Kvantum 
av torsk gikk ned med 7 400 tonn og endte på knapt 32 000 tonn 
(- 19 %).  Dette har flere årsaker, heunder endret landingsmønster 
med mer landinger i nord, blant annet som følge av dårlig høstfiske 
i Barentshavet.  Kvantum av hyse økte med 2 600 tonn (+ 16 %).  
De tre artene sei, torsk og hyse utgjorde samlet 71 % av det totale 
kvantum i fjor, noe mindre enn året før.  Snabeluer har de seneste 
årene fått større og større betydning med økning på over 6 000 
tonn i fjor etter flere år med om lag tilsvarende økning.  Kvantum av 
lange ble nær halvert i fjor (- 2 900 tonn).  Dette skyldes manglende 
fiskeriavtale med Storbritannia, slik at lineflåten ikke kunne drive 
fiske på de tradisjonelle feltene som nå er britisk (tidligere EU-hav).
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TORSK 707 316 31,9 %

SEI 601 605 27,1 %

HYSE 314 779 14,2 %

SNABELUER 140 851 6,4 %

BLÅKVEITE 109 095 4,9 %

LANGE 49 485 2,2 %

BROSME 39 060 1,8 %

LYSING 35 524 1,6 %

BREIFLABB 22 105 1,0 %

UER 21 870 1,0 %

LEPPEFISK 15 276 0,7 %

SJØKREPS 10 858 0,5 %

LYR 9 955 0,4 %

DIV.FISK 45 416 2,0 %

BIPROD. 93 331 4,2 %
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1.5 
OMSATT VERDI PR FISKESLAG, UTVIKLING 2019 - 2021

Torsk er den arten i Surofi som gir høyest omsetningsverdi, selv 
om denne gikk ned med hele 256 mill. kr. i 2021 (- 27 %).  Dette 
skyldes en kombinasjon av stor nedgang i kvantum som nevnt på 
forrige side, samt redusert gjennomsnittspris.  Omsetningen av 
sei gikk ned med 99 mill. kr. (- 14 %).  Årsaken er lavere kvantum, 
som redegjort for i forrige avsnitt.  For hyse økte omsetningen 
med 46 mill. kr. (+ 17 %), som skyldes økt kvantum.   Til sammen 
stod disse tre artene (torsk, sei og hyse) for om lag 73 % av total 
omsetningsverdi.  På tross av betydelig prisfall på snabeluer, så 
økte omsetningsverdien av denne arten med 7 % til 141 mill. kr. Det 
bør nevnes at vesentlig redusert kvantum på lange også medførte 
at omsetningsverdien gikk ned med 26 mill. kr. (- 35 %), dette på 
tross av økt pris.     
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1.6 
PRISUTVIKLING PR FISKESLAG 2019 - 2021

Grafen viser årlig gjennomsnittspris pr kg (rundvekt) for viktige 
fiskeslag de tre siste år.  Gjennomsnittsprisen på torsk gikk ned 
med 9 %.  I starten av året var prisen preget av koronapandemien.  
Utover i året steg imidlertid prisen på torsk betydelig.  Prisen på 
sei steg med 6 % i gjennomsnitt fra 2020 til 2021 etter positiv 

PRISUTVIKLING 2019 – 2021

utvikling fra 2. halvår 2020.  Prisen på hyse var tilnærmet uendret 
i gjennomsnitt, men også der var det stigende priser utover i året.  
For øvrige arter var det varierende prisutvikling, der artene uer 
(marinus og mentella) hadde klart fallende priser mens lange, 
brosme og lysing viste god utvikling.  

0

10

20

30

40

202120202019

LYRUERBREIFLABBLYSING BROSME LANGE BLÅKVEITE SNABELUER HYSE SEI TORSK 

2020

2019

2021

PRISUTVIKLING 2019-2021

KRONER PR. KG I RUND VEKT

2020

2019

2021

PRISUTVIKLING 2019-2021

KRONER PR. KG I RUND VEKT

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

202120202019

SJØKREPSLEPPEFISK

0

10

20

30

40

202120202019

LYRUERBREIFLABBLYSING BROSME LANGE BLÅKVEITE SNABELUER HYSE SEI TORSK 

2020

2019

2021

PRISUTVIKLING 2019-2021

KRONER PR. KG I RUND VEKT

48



OMSETNINGSVERDI PR  PROVISJONSGRUPPE

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

202120202019

FERSKFRYSTOMBORDTILVIRKET

2020

2019

2021VERDI I 1000 KR

OMSETNINGSKVANTUM PR  PROVISJONSGRUPPE

0

30000

60000

90000

120000

150000

202120202019

FERSKFRYSTOMBORDTILVIRKET

2020

2019

2021RUND VEKT I TONN

1.7 
PROVISJONSSATSER – OMSETNINGSFORDELING

I 2021 var kvantum av ombordtilvirket filét vel 12 000 tonn, en 
økning på vel 3 000 tonn (34 %). Omsetningsverdien av ombord-
tilvirket utgjorde i fjor 11 % av Surofi sin totale omsetning (9 % 
i kvantum). Gjennomsnittlig pris på ombordtilvirket filét økte i 
2021 med 1 % og for de ulike artene (torsk, sei og hyse) var det 
for alle noe bedre prisutvikling på filétproduktene enn for arten 
som helhet (alle anvendelser). Fryst HG utgjorde i fjor 75 % av 
omsetningsverdien (77 % av kvantum) og er svært dominerende 
i vår omsetning.

Landingene av fersk gikk i 2021 ned med om lag 9 % til vel 
21 000 tonn rundvekt. I verdi økte ferskomsetningen likevel litt, 
og utgjorde 14 % av total omsetningsverdi i Surofi i 2021 (15 % i 
kvantum). Det er en utfordring for ferskfiskmottakene i distriktet 
at volumet i store deler av året er nokså begrenset.    

Følgende provisjonssatser gjelder ved omsetning gjennom Surofi:

Fersk 1,20 %
Fryst 0,75 %

Ombordtilvirket, fryst i konsumpakning 0,30 %

Satsene har vært uendret siden 01.05.2005.
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SEI 1,2 - 16,06 16,74 16,77 15,36 14,64 12,56 11,63 11,30 11,85 13,75 14,21 13,35 13,39 14,15 14,53 15,11 15,07 15,27 15,68 15,46 15,63 16,32 17,43 17,42

SEI 0,9-1,2 16,61 17,25 17,75 15,43 14,55 12,96 12,17 12,66 13,76 14,93 15,21 14,76 14,38 15,59 16,03 16,32 16,20 15,61 17,12 16,91 17,07 17,96 18,00 19,52

SEI 1,2-2,3 17,79 18,40 18,02 15,60 14,46 14,31 14,14 15,67 16,21 18,26 17,64 17,02 16,38 16,96 16,98 16,86 16,98 16,87 17,73 18,45 19,46 21,39 21,72 23,34

SEI 2,3+ 17,83 18,27 17,88 15,47 14,88 14,51 14,68 15,92 16,39 17,86 18,14 17,13 16,02 16,97 17,02 17,03 17,71 17,22 18,73 19,81 20,02 21,83 21,50 23,55

SEI 4+ 17,88 18,05 18,09 16,34 14,77 14,70 14,05 15,92 16,81 18,52 18,03 17,66 16,83 17,27 16,95 17,84 18,12 18,40 18,55 19,75 20,98 21,00 21,05 23,55

2. MARKEDSSITUASJONEN
2.1 ETTERSPØRSEL OG PRISER 

Fersksesongen på sei vinteren 2021 var svak med en nedgang i 
kvantum på 21 %.  Til gjengjeld var det positiv utvikling i landingene 
av fryst sei i sesongen, slik at vi totalt lå 2 000 tonn foran fjoråret 
i totale landinger av sei (fersk og fryst).  Gjennomsnittsprisen på 
sei for 1. kvartal lå 0,71 kr/kg (6 %) lavere enn tilsvarende kvartal i 
2020 (i hovedsak før pandemiutbruddet), men var stigende gjen-
nom kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal lå prisene på fryst sei 
på om lag 17 kr/kg for de tre største sorteringene 16 kr/kg for 
0,9–1,2 og 14,50 kr/kg for 1,2-.  Markedet var positivt og prisene 
steg videre gjennom hele året og særlig gjennom 2. halvår.  Dette 
resulterte i at prisen på de tre største sorteringene ved årsskiftet lå 
på om lag 23 kr/kg, 19,50 kr/kg for 0,9-1,2 og 17 kr/kg for 1,2- (se 
graf nederst på siden).  

Om lag 65 % av all sei som landes i Norge benyttes til klippfiskpro-
duksjon.  Det var positiv utvikling i alle viktige klippfiskmarkeder 
i fjor, både Karibien, Brasil og særlig de afrikanske markedene.  
I tillegg viste andre anvendelser stabil etterspørsel og stigende 
priser.  Seien har sammenlignet med torsk et vesentlig lavere 
prisnivå, og innebærer dermed mindre risiko og kapitalbinding 
for industriaktørene.   Totalt kvantum av sei landet i Surofi gikk 
ned med rundt 12 000 tonn for året samlet sammenlignet med 
2020.  Hovedårsaken til nedgangen er at det ikke var fiskeriavtale 
med Storbritannia for 2021 slik at det ikke var mulig å fiske sei i 
britisk sektor av Nordsjøen.  Seikvoten i Nordsjøen ble ikke tatt.

Basert på kvotene og at det nå er inngått fiskeriavtale med Storbri-
tannia for 2022 kan fangsten av sei i Norge forventes å bli omtrent 
som i fjor (noe økning nord for 62gr, noe reduksjon i Nordsjøen).   

Fersksesongen på sei i 2022 har vært preget av svært dårlig vær 
i første del av sesongen, som gjorde det vanskelig å drive. Kvan-
tum ligger i skrivende stund (medio mars) bak fjoråret, men til 
vesentlig høyere priser. På fryst sei har det også vært nedgang 
så langt. Prisen (totalt fersk og fryst) har steget med hele 34 % 
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Kystfisket etter torsk vinteren 2021 var 

labert selv om kvantum var noe høyere 

enn året før.  

Prisene var vesentlig lavere enn for 1. kvartal 2020, med prisen 
på kappa fisk ned med nærmere 6 kr/kg (snittpris 27,50 kr/kg).  
Prisfallet skyldtes pandemien, som påvirket torskeprisen sterkt 
også inn i 2021. For fryst torsk var landingene på vinteren omtrent 
som året før og med priser vel 20 % lavere enn for samme periode 
i 2020. Gjennom vintersesongen kunne vi likevel registrere at 
torskeprisen bunnet ut og beveget seg over i positiv retning.

Etter at vintersesongen var over, og de store volumene fra kystflåten 
dermed var ute av markedet, steg prisene på fryst torsk betydelig, 
og særlig for trålfisk.  For de tre største trålsorteringene steg prisen 
5 – 7 kr/kg frem til sommeren og stigningen fortsatte i ei bratt 
kurve gjennom 2. halvår.  Ved slutten av 2021 var prisen på trål-
torsk 46 – 49 kr/kg for de største sorteringene, 38 kr/kg for 1-2,5 
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og 32 kr/kg for 1-.  For linefanget torsk var det også prisoppgang 
fra utgangen av 1. kvartal og til årsskiftet, men ikke i samme grad.  
Prisene på linefanget og trålfanget torsk var derfor ganske lik ved 
årsskiftet. Markedet ble drevet av god etterspørsel til flere anven-
delser kombinert med at fisket i Barentshavet i høstmånedene 
var relativt dårlig.  Landingene i Surofi fra havfiskeflåten høsten 
2021 var av denne grunn relativ få, fordi flåten måtte redusere 
losse- og gangtid så mye som mulig for å komme i mål med kvo-
tene.  Prisene som er opplyst ovenfor er derfor i hovedsak Norges 
Råfisklag sine data.
 
Hensyn tatt til restkvoter fra 2021 som ble overført til 2022, kan 
det forventes omtrent samme fangstkvantum på torsk i 2022 som 
2021 (forutsatt at kvoten blir tatt). Prisene på torsk har generelt 
holdt seg gjennom vinteren 2022 på tross av god tilgang på både 
fersk (i nord) og fryst. Landingene i Surofi er så langt i år (medio 
mars) lik med i fjor (mer fryst, mindre fersk) og prisen er i gjen-
nomsnitt 33 % høyere enn for samme periode i fjor.  

Landingene av hyse økte i Norge i fjor, selv om totalkvoten langt fra 
ble tatt.  I Surofi økte kvantumet med 3000 tonn og i gjennomsnitt 
var prisen omtrent uendret fra året før. Markedet for fryst hyse, 
som er det vesentlige av det som omsettes i Surofi, er svært ulikt 
for de to hovedsorteringene 0,8+ og 0,8-. Det gjelder både trål- og 
linefanget. Mens den største hysa i hovedsak har et relativt godt 
betalt europeisk/amerikansk marked, så selges den minste for en 
stor del til Kina for videre foredling.  Dette gjør at prisnivået også 
er svært ulikt. For trålfanget stor hyse lå prisen relativt stabilt mel-
lom 28 – 30 kr/kg gjennom mesteparten av 2021 før den steg til 
33 – 34 kr/kg mot slutten av året. For den minste varierte prisen 
gjennom året fra 19 – 25 kr/kg før den også fikk et betydelig løft 
mot årsskiftet til om lag 30 kr/kg. For den minste linehysa er bildet 
mye det samme som for trål, mens den store gjennom året lå fra 
38 – 42 kr/kg før den mot slutten av året fikk et kraftig løft til over 
50 kr/kg. For hyse som for torsk er dårlig fiske høsten 2021 en av 
årsakene til prisstigningen i tillegg til generelt god etterspørsel.  

Den justerte hysekvoten for 2022 er på størrelse med det faktiske 
fisket i 2021. Med erfaringene fra de foregående år er det usikkert 
om kvoten vil bli tatt. Starten på året har vært positiv med noe økt 
kvantum landet hos oss og med priser som hittil ligger 18 % over 
nivået for tilsvarende periode i fjor.  

Fisket etter snabeluer (mentella) har de siste årene blitt stadig 
viktigere.  Kvoten har økt i flere år, og siden denne arten fangstes 
av trålere, landes også en stor del av fangstene i vårt distrikt.  Denne 
arten ble også sterkt rammet av koronapandemien, og det har peri-
odevis vært vanskelig å selge fisken slik at den ble liggende på lager 
på reders hånd.  Prisene falt betydelig etter pandemiutbruddet og 
gjennom hele 2020 og i starten av 2021. Lagrene er imidlertid nå 
tomme og vi har i starten av 2022 sett en forsiktig prisoppgang.

Manglende fiskeriavtale med Storbritannia gjorde at autolineflå-
ten i 2021 ikke fikk mulighet til å drive linefiske på tradisjonelle 
fiskefelt som nå er i britisk sektor. Dette gjorde at landingene av 
lange ble tilnærmet halvert i Surofi i 2021.  Til gjengjeld viste pri-

sene på både lange og brosme positiv utvikling, med en oppgang 
på 15 % for lange og 38 % for brosme i gjennomsnitt fra 2020.  
Foreløpig inn i 2022 ser det ut som prisnivået holder seg, men 
volumene er foreløpig små. Prisen på disse artene er følsom for 
volumendringer, siden det er få eller ingen alternative anvendelser 
til konvensjonelle produkter (klippfisk, saltfilét). 

2.2 KJØPERKORPSET – GARANTIER

Det var til sammen 70 kjøpere som handlet for mer enn 1 mill. 
kr. hos Surofi (egenovertakelser holdt utenfor) i fjor, 5 færre enn 
foregående år.  Reduksjonen må ses i sammenheng med lavere 
priser og omsetning.  De 10 største stod i fjor for 65 % av omset-
ningsverdien, som er en økning fra om lag 60 % de foregående år.  
Generelt har strukturen blant kjøperne endret seg relativt lite i de 
senere år.  Kjøperne kan deles inn i følgende grupper:
• Klippfiskindustrien 
• Handelsselskap («tradere») 
• Annen hvitfiskindustri 
• Mindre fiskemottak som selger fersk fisk
De to første gruppene er dominerende.  Vår statistikk for bedrifter 
som driver bearbeiding (i all hovedsak er dette klippfiskprodusen-
ter) har vist følgende utvikling gjennom de siste 9 år:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prosentvis andel av omsatt kvantum til selskaper som 

driver bearbeiding

51 % 51 % 53 % 50 % 54 % 53 % 48 % 50% 46%

Antall kjøpere som driver bearbeiding

27 32 31 31 30 30 30 30 31

Antall kjøpere som driver bearbeiding av de 10 største kjøperne

6 6 7 5 5 6 5 4 5

Den øverste statistikken, som viser andeler av totale kjøp (kvantum), 
overvurderer den andelen som går til bearbeiding fordi de samme 
bedriftene også kjøper fisk som selges videre uten bearbeiding.  
Det er i hovedsak sei, torsk, lange og brosme som bearbeides.  
Siden volumene av disse i sum gikk ganske mye ned også i fjor, vil 
andelen av den totale omsetningen som ble bearbeidet trolig også 
ha gått ned.   Vi kan lese av vår statistikk at dette i noen grad har slått 
ut i kjøperstrukturen i fjor.  Antall kjøpere som driver bearbeiding 
holder seg stabilt på rundt 30, men vi ser at industriens totale andel 
av kjøpene gikk ned dette året. 

Kjøperne stiller sikkerhet for sine kjøp gjennom kredittforsikring 
og bankgarantier.  Surofi har en kredittforsikringspolise med Cofa-
ce GK Forsikring AS etter at Giek Kredittforsikring AS ble overtatt 
av det store internasjonale kredittforsikringsselskapet Coface fra 
01.07.2020.  De fleste kjøperne benytter seg av forsikringen for 
å sikre sine kjøp, blant annet fordi den gir kjøperne en bedre 
likviditetssituasjon.  Surofi søker om rammer på de enkelte kjø-
perne.  Under koronapandemien var det frykt for innstramming av 
kredittrammer i den nasjonale og internasjonale handelen.  Den 
norske stat (i likhet med andre lands nasjonale myndigheter) stilte 
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garantier og rammer for reassuranse til disposisjon for kredittfor-
sikringsselskapene slik at handelen skulle flyte best mulig.  Denne 
ordningen ble avviklet 30. juni 2021 og var svært vellykket for å 
sikre handelen gjennom koronapandemien.

De totale kredittforsikringsrammer og bankgarantier for Surofi 
sine kunder utgjorde i 2021 rundt 600 mill. kr. Utnyttelsen av 
rammene varierer gjennom året avhengig av sesong og landings-
mønster med et gjennomsnitt på om lag 30 %.  Det har heller 
ikke i 2021 oppstått mislighold overfor Coface sine polisevilkår 
på noen kjøpere. De aller fleste kundefordringene er betalt innen 
forfall.  Selv om vi nå har bak oss 2 år med koronapandemi og 
utfordrende markeder særlig det første året av pandemien, kan 
vi ikke registrere noen negative endringer i likviditeten hos våre 
kjøpere som virker inn på betalingsevnen ved kjøp av fisk.  

 3. MINSTEPRISER 

Surofi har dynamiske minstepriser på sei (følges for lyr) og torsk.  
Denne modellen for fastsettelse av minstepriser har vist seg å være 
en suksess, som i betydelig grad har tatt ned konfliktnivået i minste-
prisfastsettelsen og redusert tidsbruket for partene. Dette oppnås 
ved at den dynamiske minsteprisen beregnes ved hjelp av en inne-
bygget formel i modellen som knytter minsteprisen til utviklingen 
i relevante markedspriser på førstehånd og i eksportmarkedet.  

For sei ble denne ordningen innført etter forhandlinger med kjøpe- 
organisasjonene allerede høsten 2016.  

Modellen betyr at minsteprisen for fersk sei (Surofi har bare 
minste priser for fersk fisk) blir fastsatt på basis av en referansepris 
beregnet ut i fra:
• førstehåndsprisen på fryst sei 2,3kg+ omsatt gjennom Surofi og 
• gjennomsnittlig eksportpris på ulike produkter av sei, der kvan-

tum er regnet tilbake til sløyd, hodekappet vekt. 

I referanseprisen ble disse to komponentene gitt samme vekt, og 
minsteprisen på fersk storsei (2,3kg+) fastsettes til 70% av denne 
referanseprisen.  For øvrige sorteringer, for sei sløyd med hode og 
rund sei beregnes minsteprisen på samme måte som tidligere i 
forhold til minsteprisen på storsei.  Minsteprisen justeres normalt 
annenhver uke.  

Under prisforhandlingene den 25.01.2017 ble det enighet om å 
innføre dynamisk minstepris på torsk.  Denne ordningen har vi 
hatt etter det.  Modellen for denne ordningen er at det beregnes en 
dynamisk minstepris for torsk u/h 2,5+ basert på et gjennomsnitt 
av eksportpris og førstehåndspris for fryst torsk (50/50) med faktor 
0,66.  Minsteprisen for torsk 1 - 2,5 kg og 1- fastsettes med faste 
fradrag fra denne på henholdsvis kr 1,25 og 4,50/kg.  For rund 
torsk 3,75kg+ fastsettes minsteprisen som minstepris på torsk 
u/h 2,5+*0,65.  Minsteprisen justeres ukentlig så langt oppdatert 
beregningsgrunnlag (fryst pris og eksportpris) er tilgjengelig. I 
praksis har oppdateringen av den dynamiske minsteprisen for torsk 
skjedd med samme hyppighet som for sei, dvs annenhver uke.

Under minsteprisforhandlingene den 27.01.2021 ble det enighet 
om å videreføre dynamiske minstepriser på sei, lyr og torsk i tråd 
med opplegget for 2020, samt starte arbeidet med å få til dynamisk 
minstepris for hyse.  Det var også enighet om å ta en gjennomgang 
av beregningsgrunnlaget for de eksisterende dynamiske prisene 
(sei og torsk). 

Det ble også enighet om at for lange og brosme skulle suspen-
sjonen som ble innført i 2020 videreføres, at for breiflabb skulle 
minsteprisen dispenseres med kr. 5,- til 01.03.2021 og at for hyse 
skulle minsteprisene for krok og snurrevad dispenseres og deles 
med varighet til 31.05.2021. 

Følgende minstepriser ble gjort gjeldende fra 29.01.2021 og inntil 
videre, men ikke utover 31.05.2021:

Pris/kg

Torsk – sløyd u/h – 2,5kg+ Dynamisk

Torsk – sløyd u/h – 1–2,5kg     Dynamisk

Torsk – sløyd u/h – 1kg-     Dynamisk

Torsk – rund      - 3,75+ Dynamisk

Sei   – sløyd u/h – 2,3kg+   Dynamisk

Hyse  - sløyd u/h – 0,8kg+ krok 13,00 Disp.
Til 

31/5

Hyse  - sløyd u/h - 0,8kg+ snurrevad  11,00 Disp.
Til 

31/5

Hyse  - sløyd u/h – 0,8kg+ Garn  9,00

Lyr   - sløyd u/h - 2,3kg+     Dynamisk

Sei   – rund      - 1,6kg- not Dynamisk

Lange - sløyd u/h - 2kg+ krok Suspendert
Til 

31/5

Lange - sløyd u/h - 2kg+ annen redsk. Suspendert
Til 

31/5

Brosme- sløyd u/h - 1kg+  Suspendert
Til 

31/5

Breiflabb - haler - 1kg+             66,00

Breiflabb Sløyd m/h - 4kg+            25,00 Disp. Til 1/3

Kveite sløyd u/h    - 4-40kg               55,00

Kveite sløyd u/h    - 40kg+ 35,00

Blåkveite sløyd u/h - 2kg+              27,00

Blåkveite sløyd u/h - 1–2kg                         26,00

Blåkveite sløyd u/h - 1kg-                 23,50

Torskerogn                     7,50

Seirogn  5,00

Torsk Lever  4,00

Torsk Hoder  1,00

Under forhandlingene den 26.05.2021 ble det enighet om å 
gjeninnføre minsteprisene for lange og brosme, samt fortsatt 
dispensere for minsteprisene på hyse. Alle andre minstepriser 
ble prolongert.  

Under forhandlingene den 07.10.2021 ble det enighet om fortsatt 
å dispensere for minsteprisene på hyse. Alle andre minstepriser 
ble prolongert. 
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I møte med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene ble det 
for sesongen 2021 fastsatt nye minstepriser på leppefisk. Følgende 
minstepriser ble gjort gjeldende fra 19.03.2021 og inntil videre: 
Berggylt pr. stk. kr 34,00 
Grøngylt pr. stk. kr 14,25 
Gressgylt pr. stk. kr 14,25 
Bergnebb pr. stk. kr 14,25

Minsteprisen på hummer, som forhandles separat før fisket starter 
på høsten (1.10), ble økt med 10 kr/kg (fra forrige sesong) for alle 
sorteringer, til 285 kr/kg for hummer inntil 1,2 kg, 220 kr for 
1,2 – 2 kg og 170 kr for over 2 kg.  

Etter at seiprisen i markedet bunnet ut etter koronapandemien 
allerede sommeren 2020 fulgte minsteprisen med oppover. Etter 
en korreksjon rundt nyttår 2020/2021 gikk minsteprisen grad-
vis oppover gjennom 1. halvår 2021 og deretter bratt oppover i 
2. halvår til en historisk høy minstepris på over 15 kr/kg for storsei.  
Den faktiske markedsprisen for fersk sei har svinget mer, og gjen-
nomgående har det vært god «luft» mellom det som faktisk betales 
og minsteprisen. Det viser at markedet fungerer. Det er noen korte 
perioder høsten 2021, der statistikken viser at det er betalt mindre 
enn markedspris. Dette skyldes svært små kvanta der det av den 

grunn er brukt for lave priser på seddel, som ikke er fanget opp 
gjennom kontroll. Det er nå lagt inn sperrer i seddelsystemet slik 
at det ikke er mulig å legge inn priser under minstepris. 

Den dynamiske minsteprisen på fersk torsk har gjennom to-års 
perioden 2020 – 2021 variert mellom 21 og 29 kr (2,5+), med en 
bunn i april 2021 etter en lang periode fra pandemiutbruddet i 
mars 2020 med fallende priser i torskemarkedet (grunnlaget for 
den dynamiske minsteprisen er eksportpriser på torsk sammen 
med førstehåndsprisen på fryst torsk). Fra april og utover har 
minsteprisen steget jevnt og trutt og endte ved sist årsslutt opp i 
overkant av 27 kr/kg. Markedsprisen på fersk torsk varierer mye 
mer enn minsteprisen. Dette skyldes dels at den ferske torsken er 
mye mer påvirket av kortsiktige markedsbevegelser samt at det i 
perioder gjennom året er små kvantum tilgjengelig i vårt distrikt.  
Vi ser likevel at minsteprisen normalt er et relativt robust gulv der 
det på tross av store markedsendringer bare er noen korte perioder 
at markedsprisen faller helt ned på minstepris. Også for torsk (som 
for sei nevnt ovenfor) ser vi at det i en periode i høst ble registrert 
sedler med for lav pris, som ikke er fanget opp ved kontroll.  Som 
nevnt er det nå lagt inn sperre for å hindre dette.  Det bør tilføyes at 
minsteprisen på torsk har hatt en vesentlig økning etter årsskiftet, 
og i skrivende stund (ultimo mars) ligger på over 30 kr/kg (2,5+).
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Den dynamiske minsteprisen på torsk (blå) og sei (gul) og den faktiske markedsprisen på fersk torsk og sei har i 2019 og 2020 utviklet 
seg som følger:
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Under minsteprisforhandlingene den 26.01.2022 ble det enighet 
å videreføre dynamiske minstepriser på sei, lyr og torsk i tråd med 
opplegget for 2021.

Det ble videre avtalt at Surofi og kjøperorganisasjonene skal starte 
arbeidet med å få til dynamisk minstepris for hyse. Det kan også 
være aktuelt for flere fiskeslag. Dette arbeidet skal komme i gang 
i løpet av februar 2022.

Det ble enighet om å øke minsteprisene for hyse, samt minstepri-
sen for sjøkreps fra (90,- til 110,-).
Følgende minstepriser ble gjort gjeldende fra 27.01.2022 og inntil 
videre, men ikke utover 31.05.2022:

Pris/kg

Torsk – sløyd u/h – 2,5kg+ Dynamisk

Torsk – sløyd u/h – 1–2,5kg     Dynamisk

Torsk – sløyd u/h – 1kg-     Dynamisk

Torsk – rund      - 3,75+ Dynamisk

Sei   – sløyd u/h – 2,3kg+   Dynamisk

Hyse  - sløyd u/h – 0,8kg+ krok  14,50

Hyse  - sløyd u/h - 0,8kg+ snurrevad   12,00

Hyse  - sløyd u/h – 0,8kg+ Garn  10,00

Lyr   - sløyd u/h - 2,3kg+     Dynamisk

Sei   – rund      - 1,6kg- not Dynamisk

Lange - sløyd u/h - 2kg+ krok  15,00
Lange - sløyd u/h - 2kg+ annen 
redsk.  12,00

Brosme- sløyd u/h - 1kg+   10,00

Breiflabb - haler - 1kg+              66,00

Breiflabb Sløyd m/h - 4kg+             30,00

Kveite sløyd u/h    - 4-40kg                55,00

Kveite sløyd u/h    - 40kg+  35,00

Blåkveite sløyd u/h - 2kg+               27,00

Blåkveite sløyd u/h - 1–2kg                          26,00

Blåkveite sløyd u/h - 1kg-                  23,50

Torskerogn                      7,50

Seirogn   5,00

Torsk Lever   4,50

Torsk Hoder   1,00

Sjøkreps 110,00

4. OMSETNINGSSYSTEMET – 
AUKSJONER OG KONTRAKTER 
Av Surofis totale omsetning (utenom tang) målt i verdi ble 83 % 
(85 % av totalt kvantum) i 2021 omsatt gjennom vår egen salgs-
avdeling, mens 17 % (15 % av totalt kvantum) ble overtatt og solgt 
videre direkte av rederiene.  De siste årene har denne fordelingen 
endret seg lite. Vel halvparten av det som ble overtatt av rederiene 
selv for videre salg i 2021 var  filétprodukter (kvantum regnet i 
rundvekt). For egenovertatt fangst ivaretar Surofi rapporterings- 
og kontrolloppgaver samt innkreving av ulike offentlige avgifter.  

Salg gjennom Surofi (omsetning utenom egenovertakelse) kan 
skje ved auksjon (eventuelt med påfølgende forhandlinger der-
som auksjonsbud ikke når akseptpris), kortsiktige eller langsiktige 
kontrakter.  Kontraktene inngås gjennom Surofi sin salgsavdeling, 
men forhandles i all hovedsak direkte mellom rederi og kjøper.  Det 
benyttes så å si utelukkende kortsiktige kontrakter, det vil si enten 
pr. uke (kystflåten) eller pr. tur (havfiskeflåten). Langtidskontrakter 
(det vil si kontrakter med mer enn 2 måneders varighet) er nesten 
ikke i bruk.  

Fordeling mellom ulike salgsformer av fryst fisk viser følgende 
utvikling gjennom de siste 9 årene:   
 

FORDELING SALGSFORM I SUROFI 
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Auksjonandelen i Surofi var i 2021 47 %, ned fra 54 % i 2020.  
Andelen av kontrakter var uendret mens andelen av egenoverta-
kelse økte tilsvarende nedgangen for auksjon.  Endringen fra 2020 
skyldes at det blant frysetrålerne var mer landinger fra de båtene 
som produserer filét og mindre landinger fra de som leverer HG 
og som normalt bruker auksjon som omsetningsform.  Dette 
er hovedårsaken til at andelen av egenovertakelse økte i fjor på 
bekostning av auksjon.  

Gjennom de siste årene har bruken av ulike omsetningsformer 
vært et viktig tema i dialogen mellom salgslagene og Sjømat Norge.  
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Særlig klippfiskindustrien har vært tydelige på at det er nødvendig 
å iverksette tiltak for å styrke auksjonen.  Tendensen til at råstoff-
markedet lukkes ved at rederiene integrerer nedstrøms for å få mer 
kontroll over verdikjeden, kan være en trussel for den landbaserte 
industriens tilgang på råstoff. Ut fra deltakerlovens bestemmelser 
har industrien ikke mulighet for å skaffe seg råstoff gjennom fiske. 
Samtidig med kvotemeldingen la regjeringen i juni 2019 frem et 
strateginotat om helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien, der det 
antydes en løsning om at alt råstoff skal omsettes på auksjon for 
å sikre like konkurransevilkår. 
 
Basert på innspill fra Sjømat Norge utarbeidet de tre salgslagene 
i Norge som i praksis omsetter fryst hvitfisk i første hånd, Nor-
ges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag et felles forslag 
om endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk.  Forslaget 
inneholdt innstramminger i bruken av egenovertakelse og delvis 
auksjonsplikt på fryst HG for de viktigste artene av hvitfisk. For-
slaget var på høring vinteren 2020.  Basert på tilbakemeldinger i 
høringen, ble det gjort noen justeringer i forslaget.  Planen var å 
innføre endringer i omsetningssystemet fra 01.01.2021, men på 
grunn av koronapandemien var salgslagenes konklusjon at det 
ikke var hensiktsmessig å innføre et nytt regime i en situasjon 
hvor markedet er klart nedadgående og preget av svak etterspørsel 
og synkende priser. 

 

Beslutningen ble derfor å ta sikte 

på innføring av auksjonsplikt fra 

01.01.2022, dog slik andre deler av 

forslaget kunne innføres før. 

Med virkning fra 01.10.2021 ble derfor regelverket for overtakelse 
av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord endret i 
tråd med forslaget.  Egenovertakelse som omsetningsform ble da 
begrenset til ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og 
skalldyr som filét, konsumpakket skalldyr, biprodukter, hvalkjøtt 
mv.  Endringen gjelder alle fiskeslag og betyr at fisk som fryses som 
HG om bord ikke kan omsettes gjennom egenovertakelse, bare 
ved auksjon eller kontrakt.  Endringen ble gjennomført samtidig 
og med samme innhold i Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges 
Fiskesalslag. Det nye regelverket er formalisert i Rundskriv 2 
– 2021. 

Fra og med kvoteåret 2022 innførte de samme tre salgslagene 
auksjonsplikt på 50 % av kvoten på torsk og sei.  Regelverket for 
auksjonsplikten er felles for de tre salgslagene, og for Surofi sin 
del er dette formalisert gjennom Rundskriv 3 – 2021. I tråd med 
regelverket knyttet til auksjonsplikten, så utarbeider salgslagene 

fra 01.01.2022 nasjonale referansepriser for de to artene (spesifi-
sert på sorteringer og redskapsgruppe).  Dette som grunnlag for 
vurdering og eventuell fastsettelse av akseptpris.  Auksjonsplikten 
følges opp samlet for landinger i de ulike salgslagene, med kontrol-
lansvar tillagt det salgslaget hvor fartøyet er registrert. 

Nærings- og fiskeridepartementet er holdt oppdatert om prosessen 
med endringer i omsetningssystemet både gjennom embetsverket 
og politisk ledelse underveis i prosessen og ved gjennomføringen.   

Virkningene av auksjonsplikten skal evalueres gjennom et eget 
forskningsprosjekt som er godkjent og finansiert av Fiskeri- og 
havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).  Prosjektet er 
tildelt Nofima.

5. RESSURSKONTROLL, KVALITETSARBEID 
OG MILJØSERTIFISERING
Surofi ivaretar kontrolloppgaver med hjemmel i fiskesalgslagslo-
ven og havressursloven.  Kontrollplikten er særlig knyttet til at 
fastlagte kvoter blir overholdt, herunder også kontroll av ulovlig 
bifangst, fangst høstet i fredningstid, fangst i strid med reglene for 
sports- og rekreasjonsfiske og fangst utover turkvote. Surofi har to 
årsverk som arbeider med dette prioriterte arbeidet.  
 

Det er et godt samarbeid med Fiskeri-

direktoratet både sentralt og regionalt. 

Det er fortsatt en stor utfordring at 

den samlede kvote oversikt for det 

enkelte fartøy kan være vanskelig å få 

frem fra Fiskeridirektoratet.  

 
 

Det har i mange år pågått et arbeid med et nytt kvoteregister i 
Fiskeridirektoratet, som skal gi en løpende bedre oversikt over gjel-
dende kvoter for fartøyene.  Det nye systemet, begrenset til lukkede 
fiskerier, har vært i test i 2021.  Surofi har hatt en aktiv rolle med 
å postere fangst inn i det nye kvotesystemet.  Posteringsløsningen 
er satt i drift for 2022 (for torsk, sei og hyse for lukkede fartøygrup-
per), men det er foreløpig bare Surofi som benytter den.  I tillegg 
til dette foregår det et arbeid i direktoratet med å implementere 
nye versjoner av landings- og sluttseddel med utvidet informasjon. 
Arbeidet gjøres stegvis, oppdelt i milepæler.  Også her har Surofi 
ei aktiv rolle med å teste ut løsningen.     

Surofi har utenom dette samarbeidet med Fiskeridirektoratet star-
tet arbeidet med utvikling av nytt kvotekontrollsystem. Selv om 
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systemet som benyttes i dag, stadig har blitt forbedret og bidratt 
til forenkling i kvotekontrollen, er det nødvendig å gi dette ei ny 
teknologisk plattform.  Dette arbeidet vil pågå over flere år. 
Det er fortsatt ingen fremdrift i arbeidet med å innføre kvotefleks 
på fartøynivå i hvitfisksektoren. Fiskeridirektoratet ønsker ikke 
innføring av dette før det nye kvoteregisteret er i full drift.  Det 
ble på grunn av usikkerhet i markedet også i 2021 innført en kvo-
teoverføringsordning som ga havfiskeflåten og lukket kystgruppe 
ned til 11 m adgang til å overføre inntil 10 % av torskekvoten til 
2022.  På grunn av dårlig fiske i Barentshavet høsten 2021, ble 
ordningen utvidet til inntil 15 % av kvoten. Salgslagene administre-
rer ordningen. Det viste seg svært tidkrevende å beregne korrekte 
restkvoter, fordi kvotedataene i Fiskeridirektoratet ikke var korrekt 
oppdatert ved slutten av året.  Det var til sammen 122 fartøyer fra 
vårt distrikt som benyttet seg av overføringsordningen og med et 
samlet overført kvantum på 6300 tonn.

NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll ble fremlagt 29. novem-
ber 2019 og var vinteren 2020 på høring. Utvalget foreslo en 
rekke tiltak både av lang- og kortsiktig karakter for å bedre res-
surskontrollen.  Forslaget omfatter både bruk av teknologi, endret 
regelverk og endret organisering av kontrollansvaret.  Utvalget 
foreslo at salgslagene ikke lenger skal drive operativ ressurskon-
troll. Det ble også foreslått at inndratte midler ikke lenger skal 
tilfalle salgslagene for bruk i kontrollvirksomheten, men inngå 
som delfinansiering i utviklingen av den offentlige ressurskontrol-
len i fremtiden.  Nærings- og fiskeridepartementet presenterte en 
oppfølgningsplan i januar 2021 bestående av fire arbeidspakker.  
De konkrete forslagene fra utvalget som gjelder salgslagenes rolle 
i kontrollvirksomheten og finansieringen av denne inngår ikke 
her. Nærings- og fiskeridepartementet har signalisert at disse 
spørsmålene ikke prioriteres.  

Kvalitetstilsyn i regi av salgslagene trådte i kraft fra 01.01.2015 ved 
en endring i fiskekvalitetsforskriften, men gjelder foreløpig bare 
for hvitfisksektoren i de tre nordligste fylkene. Fiskesalgslagene 
skal føre tilsyn med bestemmelser om utstyrskrav, oppbevaring 
etter opptak og under ilandføring, bløgging samt sløying, rensing, 
skylling og hodekapping. Salgslagene skal orientere Mattilsynet 
om sine funn, men er ikke tillagt vedtaksmyndighet. Ordningen 
er vedtatt videreført i sin nåværende form inntil videre. Norsk 
Villfisk har gjentatte ganger, også etter regjeringsskiftet sist høst, 
tatt opp at ordningen bør gjøres nasjonal, men har foreløpig ikke 
fått gjennomslag. 

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer er under revisjon, men 
det har heller ikke det siste året kommet opp et ferdig forslag til 
høring.

Surofi arrangerer kvalitetskurs i samarbeid med Opplæringskon-
sulent Otto Giskeødegård.  Kursene fokuserer på behandling av 
fangsten om bord og da særlig på rengjøring og kutt.  Surofi dekker 
kursavgift og utgifter til råstoff, som i praksis betyr at kursene blir 
gratis for rederiene/mannskapene.  Vi har også et samarbeid med 
Marint Kompetansesenter, der vi tilbyr finansering av tilsvarende 
kurs for lærlinger/kadetter og andre som gjennomfører utdan-

ning/kompetanseheving i regi av Marint Kompetansesenter.  
Avtalen gjelder for ett år om gangen og er forlenget for 2022.  Det 
ble i 2021 gjennomført i alt 6 slike kurs, hvorav 3 for mannskap og 
3 for lærlinger. Begrensninger under koronapandemien har gjort 
det vanskelig å arrangere disse kursene i denne perioden.

Surofi drifter nettstedet www.fangstbehandling.no. Nettstedet 
inneholder opplæringsprogram i form av tekst, bilder og film til 
ulike faser av fangstbehandlingen.  Surofi dekker også kostnader 
for trykking og står for distribusjon av materiell til mannskap om 
bord i fartøy. 

En annen viktig konkurransefaktor i det internasjonale markedet 
for fisk, som er nært knyttet til kontrollvirksomheten, er dokumen-
tasjon på bærekraftig forvaltning og høsting.  Det er sertifisering 
etter den standarden som er utviklet av Marine Stewardship 
Council (MSC) som har fått størst gjennomslag.  Surofi deltar i 
samarbeid med andre salgslag og organisasjoner i sjømatnærin-
gen i arbeidet med og finansieringen av sertifiseringsprosessene. 
Standarden som MSC fastsetter for å oppnå sertifisering er stadig 
gjenstand for vurdering og det fremmes fra ulike hold, og særlig 
fra miljøorganisasjoner, krav om skjerpede og nye krav.  Norge 
har i de senere årene mistet flere av sine sertifikater, i hovedsak 
på grunn av manglende avtaler mellom kyststater som deler felles 
bestander.  

MSC-sertifikatet for torsk og hyse fangstet innenfor 12 nautiske 
mil nord for 62 graden ble ikke godkjent resertifisert og falt bort 
i 2021. Dette skjedde på grunn av vilkår i sertifikatet knyttet til 
forvaltningen av kysttorsken. Det vurderes så langt å være små 
markedsmessige utslag av at sertifikatet bortfalt.  For fangst uten-
for 12 nautiske mil ble sertifikatet fornyet.  

Det ble i 2021 igangsatt arbeid med MSC-sertifisering av snabeluer 
og blåkveite.  Det forventes at denne sertifiseringen vil komme på 
plass, trolig i løpet av sommeren 2022.
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Sveinung Flem
Adm. direktør

Anita Husevik
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Salgskonsulent
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Saksbehandler oppgjør

Benedikte Emblem 
Regnskaps- og oppgjørsansvarlig

Stian Høydal
Salgskonsulent

Eva Søvik Uri
Salgskonsulent

Surofi har i tillegg samarbeidsavtaler hvor vi leier inn viktige støtte ressurser innenfor IKT.

Oppdatert pr. 1. januar 2022

Organisasjonskart

Hugo Giske
Kontrollør

Vigdis Torheim
Kontrollansvarlig
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