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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.
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Koronapandemien preger på ulike måter årets rapport.  Vi har intervjuet statsråd Odd Emil Ingebrigtsen om hans første og helt spesielle år som 

fiskeri- og sjømatminister.  Smitteverntiltak om bord i landets største tråler, F/T «Granit», illustreres i et intervju med driftssjef Ola Inge Grønnevet.  

I tillegg har vi intervjuet to av våre eksportutsendinger, Øystein Valanes (Brasil/Karibia) og Hans Frode Kielland Asmyhr (Storbritannia), for å få 

en status fra deres markeder.



For kyst-Norge har fiskerinæringen alltid hatt stor betydning 
for bosetting, sysselsetting og verdiskaping. Fiskerinæringen er 
livsnerven også i Møre og Romsdal. Det har den blitt på grunn 
av dyktige og engasjerte fiskere, støttet av klok forvaltning, som 
har satt lokal aktivitet, lokalt eierskap og bred lokal verdiskaping 
høyest. Den suksessoppskriften er minst like viktig i dag. 

Møre og Romsdal er det fylket i landet som har flest sysselsatte i 
fiskeflåten. I tillegg kommer sysselsatte i bedrifter som leverer varer 
og tjenester til fiskeflåten. Ålesund er i dag landets største fiskeri-
kommune målt ved antall fiskere. Giske og Herøy følger like etter.

I 2019 ble det eksportert 1,5 millioner tonn fisk fra den fangst-
baserte delen av sjømatnæringen, til en verdi av 30,8 milliarder 
kroner. Møre og Romsdal er også det største eksportfylket og sto 
for om lag 5,4 milliarder kroner av dette. Dette viser at fiskeriene 
også gir grunnlag for stor aktivitet på land i form av fiskeindustri 
og eksportbedrifter.  

Så langt, så bra. Vi skal selvsagt ta med at koronapandemien ikke 
er over, at 2020 og 2021 har skapt nye utfordringer i markedet 
og fallende priser. Men fiskerinæringen er – sett i et langsiktig 
perspektiv - ei suksesshistorie nasjonalt og i vårt fylke. Den sikrer 
bosetting og lønnsomme arbeidsplasser, eksportverdien har økt 
og næringen står trygt på egne ben uten subsidier. 
 
Vi må heie på fiskerinæringen både på sjø og land.  Som effekt av 
fallende oljepris og -produksjon ser vi at verftsindustrien og tilhø-
rende maritim industri i Møre og Romsdal stamper i motbakke. 
Vi trenger den langsiktige, bærekraftige nærings-aktiviteten skapt 
av fiskeriene for å sikre bosetting, arbeidsplasser og velstand i 
fylket vårt!  

Da må vi følge med i timen og passe på!!

Statens oljeinntekter er synkende og for å unngå at statsbudsjettet 
i for stor grad tapper av oljefondet, så leter politikerne etter alterna-
tive kilder for beskatning. Ressursrentebeskatning av fiskeriene er 
en slik kilde.  Innføring av en ny særavgift på viltlevende marine 
ressurser, som vi må forvente vedtas under behandlingen av revi-
dert statsbudsjett nå i mai, er en forsmak. Det er ingen grunn til å 
tro at det stopper med det. Effekten blir at verdier flyttes fra kysten.

Også blant fiskerne spriker interessene. Dette er ikke nytt. Norges 
Fiskarlag, som den toneangivende fiskerorganisasjonen, har imid-
lertid gjennom tidene lykkes med å samle brede kompromiss som 
har vært retningsgivende for fiskeripolitikken i Norge. Det er dess-
verre mye som tyder på at den tiden kan være over. Organisasjonen 
har ikke klart å finne frem til en ny omforent struktur på tross av 
et utall forsøk. Fiskarlaget Nord vedtok i september i fjor å melde 
seg ut av organisasjonen med begrunnelse at saker som fremmes 
av kystfiskerne i nord ikke blir godt nok behandlet.

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket, 
som ble sendt til Stortinget i april i fjor, har skapt en debatt om 
avveiningen mellom to sentrale fiskeripolitiske mål. Strukturering 
av flåten med færre, større fartøy som resultat for å skape en subsidie- 
fri, lønnsom næring på den ene siden og opprettholdelse av fiskeri-
aktivitet i så mange små kystsamfunn som mulig på den andre.

Denne kampen om fiskeripolitiske mål, som har gitt grobunn for 
kystopprøret i nord, medfører at villfisknæringen blir arena for 
politisk dragkamp mellom partiene. Da blir spørsmålet: Hvordan 
skal vi i næringen i Møre og Romsdal sørge for at våre syn kommer 
frem? Hvem er de politikerne fra vårt distrikt som interesserer seg 
for fiskerinæringen og som skal ivareta våre syn på den politiske 
arena? I de to siste stortingsperiodene har først Pål Farstad og nå 
Steinar Reiten vært de ledende fiskeripolitikerne fra vårt distrikt. 
Hvem skal ta stafettpinnen i den kommende stortingsperioden?

Møre og Romsdal trenger ikke bare dyktige fiskere og redere, de 
og vi andre i næringen må være ambassadører, vi må være tydelige 
og synlige, vi må fortelle suksesshistorien og hva som skal til for 
å foredle den videre, også i vårt fylke!
 

Like før sist nyttår publiserte Nofima og 
Menon Economics rapporten «Verdiskaping 
og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019». Slike 
rapporter har en tendens til å treffe menigheten 
mer enn allmennheten. Fiskerinæringen har 
ikke hatt for vane å skryte av seg selv og stikke 
seg frem i enhver sammenheng. Men jeg tror 
tiden kaller på en endring.

Kampen om fisken og stemmene

SVEINUNG FLEM, ADM. DIREKTØR
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Styret 2020

REMI TEISTKLUBB

Vevang 

Varamedlem:

Arild Gjøsund

Torstein Orten

JON GRIMSTAD 

Ålesund

Varamedlem:

Kjetil Holmeset

Tonje Dyb

LEIF STEINAR ALNES

Godøy 

Varamedlem:

Leif-Egil Grytten

Sindre Dyb

VIGDIS TORHEIM

Ålesund, (Ansatterepresentant)

Varamedlem:

Anja Hovlid

Marit Furnes

TORE HARALD ROALDSNES 

Styreleder - Vigra

Varamann:

Bjørn Giske

Øystein Hurlen

SIGVALD SÆVIK

Nesttleder - Leinøy

Varamedlem:

Vegard Kvalsvik

Martin Leinebø

HELGE LØNES 

Hareid 

Varamedlem:

Arne Ringstad

Jon Ole Løvold
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MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Vidar Alnes, Godøy 
v.m. Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb

Christer Remø Leinebø, Leinøy 
v.m. Hallvard Leine, Eirik Sævik Monsen 

Jarle Valderhaug, Vigra 
v.m.Kurt Skjong, Jonny Sæterbø 

Frode Kvalsvik, Fosnavåg 
v.m. Willy Andre Kvalsvik,  
Knut Lorentz Skjong

Torfinn Ulla, Valderøy 
v.m. Kai Ytterland, Stian Urkedal

Kjetil Måløy, Ålesund 
v.m. Kåre Giske, Ivar Bjørnevik

Martin Leinebø, Leinøy 
v.m. Tore Hauge, Hans Jakob Godø 

Tormund Grimstad, Valderøy 
v.m Arild Gjøsund, Mads Grimstad

Hans Ole Inderhaug, Bud 
v.m. Roy Gjerstad, Karl Otto Risbakk

Ingmund Pedersen, Elnesvågen 
v.m. Kjetil Pedersen, Kai Even Solheim

Runar J. Kvalsund, Nerlandsøy 
v.m. Svein Tore Sætre, Bjørn Voksø

Kjell Ove Solheim, Hustad 
v.m. Kjell Ragnar Risbakk,  
Einar Leander Dyb

Bengt Åsbø, Hustad 
v.m Rune Janbu, Svein Ove Myrbø

Ståle Vidar Gjerde, Bud 
v.m. Svein Tormod Pedersen,  
Kåre Hoksnes

Sindre Johan Dyb, Godøy 
v.m. Arne Breivik, Malvin Molnes

Øivind Stokke, Ellingsøy 
v.m. Jim Sørøy, Jørn Valderhaug

FISKEBÅT VEST

Tore Roaldsnes, Vigra     
Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo
Fred Ove Urkedal, Vatne
Olav K. Remøy, Leinøy
Dag A. Gjøsund, Valderøy
Eivind Volstad, Ålesund
Hallgeir Holmeset, Brattvåg
Ståle Otto Dyb, Godøy

 

Nummeriske varamedlemmer;  
Pål Arne Roaldsnes, Arild Holmeset, 
Joachim Valderhaug, Jan Erik Fiskerstrand, 
Bjartmar Finnøy, Stian Urkedal, Kristin 
Remøy, Øystein Hurlen, Trond Olav Dyb, 
Lise Strand, Arild Alnes, Hans Kristian 
Holmeset.

NORSK SJØMANNSFORBUND

Bengt Skjong, Valderøya
Jon Ole Løvold, Elnesvågen
Helge Andre Kvalsvik, Ålesund
Erlend Otlo, Ålesund

Nummeriske varamedlemmer:  
Lars Kristian Fylling, Martinius Andre 
Mahle-Blomvik, Cato Valde, Vidar Eriksson.

I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 
sine vedtekter skal utsendinger til Årsmøte 
bestå av 28 medlemmer med personlige 
eller nummererte varamedlemmer.

KONTROLLNEMND

Leder: Kjetil Holmeset, Grytestranda 
v.m. Jørgen Ervik, Atle Vartdal

Kjell Ove Solheim, Hustad 
v.m. Vidar Alnes, Karl Johan Giske 

Øyvind Stokke, Ellingsøy 
v.m. Reidar Finnøy, Pål Roaldsnes

LØNNS- OG VALGNEMND

Leder: Tore Roaldsnes, Vigra 
v.m Lise Strand, Dag Arne Gjøsund

Jon Ole Løvold, Elnesvågen 
v.m. Arne Ringstad, Jermund Hide

Ståle Vidar Gjerde, Bud 
v.m. Ronny Groven, Bodvar Aasbø 

Sindre Dyb, Godøy 
v.m. Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb

Jarle Valderhaug, Vigra 
v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad

Fred Ove Urkedal, Grytestranda 
v.m. Magne Grytten, Olav Remøy

Kjell-Børre Petersen, Leinøy 
v.m.  Runar Kvalsund, Tore Hauge

LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR

Anders Svinø

REVISOR:

KPMG Ålesund 
v/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal

Årsmøteutsendinger og andre 
tillitsvalgte i Surofi 2020
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Hver femte uke klapper “Granit” til 
kai. På onsdag kl 06. Da er alt klart til 
lossing, mannskapsbytte og avtalte 
service-operasjoner. På kaia står 
påtroppende mannskap, nye forsy-
ninger og et fjell av ny emballasje. 
Torsdag kl 20 bærer det til sjøs for et 
nytt fem-ukers tokt med 37 personer 
om bord.  

- Den mest synlige forskjellen på 
tiden før Covid 19 og nå, sier Grøn-
nevet, - er at det står håndsprit over-
alt, og at det er strenge restriksjoner 
på hvem som kan komme om bord. 
Avtroppende mannskap blir om bord til de skal reise hjem, og 
påtroppende mannskap slipper ikke på land igjen før avreise.  

FORUTSIGBARHET, FORUTSIGBARHET, FORUTSIGBARHET

Grønnevet forteller at seilingsplanen settes opp for et år av 
gangen. Der står det også når båten skal til Ålesund og når den 
skal til Tromsø. – Det er vinn-vinn. Mannskapet kan planlegge 
familieaktiviteter og ferier. Rederiet kan booke flybilletter, los-
sing, emballasje og servicebesøk i god tid. Dette er faktisk helt 
nødvendig for å få logistikken på plass. 

– Det begynner å ane meg at dere ganske raskt fikk corona-tester 
og karanteneopphold inn i planen også.

– Helt riktig. De av mannskapet og servicepersonell som må i 
karantene, drar til hovedkontoret vårt i Bekkjarvik og tar karan-
tenen i våre egne fasiliteter der. Så flyr vi dem samlet til Ålesund 
eller Tromsø. Dessuten skal alle som skal ombord corona-testes to 
dager før avgang. To dager. Ikke en. Ikke tre, ikke fem. Da er det 
avgjørende at alle vet når båten drar, ikke sant? 

INGEN TRAGISKE FAMILIESITUASJONER

Så langt mannskapet, men hva med mannskapenes familier? 
Smitte oppstår både her og der, og plutselig kan en ombord tren-
ges hjemme. 

– Nei, sier Grønnevet, - vi har alle 
vært heldige, så langt. Storparten av 
mannskapet bor i Norge, flertallet av 
disse igjen bor i Ålesundsområdet. 
Her har det, i skrivende stund, ikke 
vært større smitteutbrudd. Men skul-
le situasjonen først oppstå, mener 
jeg at vi er godt rustet, nettopp fordi 
alt annet er så velorganisert. Det er 
lettere å hive seg rundt da. 

ENDA STRENGERE KUNDEKRAV

“Granit” produserer filet i en meng-
de varianter om bord. Restråstoffet 
blir til fiskeolje og fiskemel ombord. 

Som matvareprodusent må de oppfylle svært strenge krav til hygi-
ene og produktkvalitet. I tillegg kommer etikken. Kundene vil være 
sikre på at det fiskes på bærekraftige bestander, og at mannskapet 
har gode arbeidsforhold. 
– Det nye nå er emballasjen, sier Grønnevet. – De siste årene har 
kundene krevd reduksjon i bruken av plast – ja, mindre emballasje 
generelt. Nå etterspørres emballasje som beskytter mot smitte 
gjennom hele lager- og transportkjeden. 

Dette med smittevern er, etter min mening, kommet for å bli. 
Verdenssamfunnet har fått erfare hvor fort og hardt en pandemi 
kan slå. Fagfolk på den slags sier rett ut at Covid 19 vil leve lenge, 
og at nye pandemier vil dukke opp. Vi som produserer mat, vil 
merke dette ekstra tydelig.

– Da må det vel være gunstig å produsere i et lukket samfunn 
langt til havs? 

– Det kan du si. Det er ikke mange meter og minutter fra hav til 
ferdig innfryst vare, i alle fall.

F/T Granit er Norges største hvit-

fisktråler - en flytende næringsmid-

delfabrikk med knallharde krav til 

logistikk og hygiene. Det viste seg 

å være et gode når Covid 19 entret 

arenaen.

– Men noe kommer til å være endret 

for alltid, sier Ola Inge Grønnevet, 

Driftssjef i Halstensen Granit AS.

Beskyttet av
GODE RUTINER
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F/T Granit

> Designet av Skipsteknisk i Ålesund
> Levert fra Tersan-verftet i Tyrkia    
 høsten 2017
> Lengde: 81,2 m
> Bredde 16,6 m
> Er rigget både for bunntrål og 
 pelagisk trål. Under rekefisket 
 benyttes en trippeltrål. 
> Mannskap: Normalbesetning 
 på 35 personer
> Fisker etter Torsk, Hyse, Sei, 
 Blåkveite, Uer og Reker
> Produkter: Filet, Japankutt, H&G, rå   
 reker, kokte reker, fiskemel, fiskeolje
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SIKKER MATPRODUKSJON

– Ikke mange minutter fra hav 
til ferdig innfryst vare.
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PROTOKOLL

Årsmøte i Surofi
17. juni 2020
PROTOKOLL
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Møtet ble avholdt på Øygardshallen Giske. Møtet startet med 
lunch kl. 12:00.
Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen.
Styrelederen bad om ett miutts stillhet til minne om de som har 
gått bort siden forrige årsmøte. Spesielt ble Ole Arne Strand og 
Thoralf Hermod Roaldnes nevnt for sin innsats i styret.

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET – TALE VED STYRELEDER

Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen

SAK 2: KONSTITUERING

SAK 2A: GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling til årsmøte 17. juni 2020.
Årsmøtet og markeringen av Surofi sitt 75-års jubileum, som var 
planlagt i Loen i begynnelsen av mai, måtte avlyses på grunn av 
koronapandemien. Med hjemmel i den såkalte koronaloven har 
regjeringen vedtatt forskrifter som gir unntak fra krav til fysiske
møter for blant annet samvirkeforetak. Styret i Surofi har vedtatt 
at årsmøtet avholdes den 17. juni 2020. Om mulig avholdes 
dette som et fysisk møte, alternativt ved bruk av telefon eller
videomøte eller på annet forsvarlig måte i tråd med forskrift til 
samvirkeloven hjemlet under koronaloven. På møtet vil det bli 
behandlet vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektenes § 12. 
Det blir ikke avholdt fagseminar i år.  

Vi viser til at du er valgt fra din organisasjon som utsending til 
årsmøte i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

Du innkalles herved til årsmøte den 17. juni 2020 kl. 13:00. 
I utgangspunktet planlegges møte avholdt fysisk i Øygardshallen 
på Giske, det vil da i tilfelle bli servert lunsj fra kl. 12:00. Endelig 
beskjed om møteform blir gitt ved utsending av de resterende 
sakspapirer.

Vedlagt følger forslag til sakliste. Styret legger frem et forslag 
for årsmøtet om endringer i vedtektene. Dokumentene til denne 
saken vedlegges innkallingen i tråd med vedtektenes § 8. Videre 
vedlegges årsrapport for 2019, hvor styrets beretning, årsregn-
skap og revisjonsberetning inngår.

Endelig sakliste og saksdokumenter for øvrig vil bli oversendt til 
deg senere.

Saker til årsmøtet må være kommet inn til styret i Surofi innen 
15. mai 2020.

Skulle du være forhindret fra å møte, vennligst ta kontakt med 
oss snarest slik at vara kan kalles inn.
Telefon 70 10 24 61 eller email til Vigdis.Torheim@Surofi.no

Ålesund, 5. mai 2020

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG
Sveinung Flem, Adm. dir.

Innkallinga godkjent

SAK 2B: FORRETNINGSORDEN

Styreleder 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 møte-
leder. 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.

Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen.

Forretningsorden godkjent.

SAK 2C: OPPROP AV UTSENDINGER/GJESTER
ÅRSMØTEUTSENDINGER OG ANDRE TILLITSVALGTE 2020

Årsmøte i Surofi
UTSENDINGER MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 

Vidar Alnes
Halvard Leine
Torfinn Ulla
Arild Gjøsund
Bernt Åsbø
Kåre Giske
Kjell Ragnar Risbakk
Jørn Valderhaug
lngmund Pedersen
Kjetil Pedersen
Kai Even Solheim
Karl Otto Risbakk
Roy Gjerstad 

UTSENDINGER FISKEBÅT VEST:

Eivind Volstad
Arild Holmeset
Tore Roaldsnes
Hallgeir Holmeset
Janne-Grethe Strand Aasnæs
Jan Erik Fiskerstrand
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Øystein Hurlen
Hans Kristian Holmeset 

UTSENDINGER NORSK SJØMANNSFORBUND:

Erlend Otlo 

STYRET I SUROFI:

Knut Støbakk
Bjørn Giske
Jon Grimstad
Helge Lønes
Vegard Kvalsvik
Sigvald Sævik
Leif-Richard Sande
Vigdis Torheim

VALG- OG LØNNSNEMNDA

Kjell-Børre Pettersen

LAGETS OFF. KONTROLLØR:

Advokat Anders Svinø

REVISOR:

Statsautorisert revisor Rune Grøvdal

SUROFI:

Sveinung Flem
Vidar Naalsund
Anja Hovlid 

FISKEBÅT VEST

Sturla Roald
Hanna Bauer

MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Ole Morthen Sorthe 

SAK 2D: GODKJENNING AV SAKSLISTEN

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA
ÅRSMØTE I ØYGARDSHALLEN, GISKE

17. JUNI 2020

SAKLISTE

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET

 A. Tale ved styreleder Knut Støbakk

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 2019. 

 A. Revisors beretning.
 B. Melding fra Kontrollnemnda

SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD.

SAK 5: VEDTEKTSENDRINGER

SAK 6: INSTRUKS FOR VAL- OG LØNSNEMNDA

SAK 7: VALG:

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

SAK 8: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅR 2020

Saksliste godkjent.

SAK 2E: VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER:

Knut Støbakk og Hallgeir Holmeset

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

Janne Grethe Strand Aasnæs

SAK 2: VALG AV REDAKSJONSNEMND:

Eivind Volstad, Bernt Åsebø og Erlend Otlo

SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2019 

Adm.dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI 
for 2019 og utviklingen i første kvartal 2020.
Styret tilrår årsmøte å gjøre følgende vedtak:

A. Årsmøte godkjenner det fremlagte årsregnskapet som 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalglags regnskap for året 2019.

 Enstemmig vedtatt

B. Årsmøte tar årsmeldingen for 2019 til orientering.

 Enstemmig vedtatt
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Melding fra Kontrollnemnda.

Meldinga tatt til orientering

SAK 4. PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 
       PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 2019

GJENNOMSNITTSPRISER
Den totale gjennomsnittsprisen for alle arter (unntatt tang og 
krill) ble kr 15,97 pr kg rund vekt i 2019 mot kr 15,03 pr. kg i 
2018. Dette er en prisoppgang på 0,94 kr/kg (+ 6%). 

Til og med uke 20 i 2020 er gjennomsnittsprisen kr 17,71 pr 
kg rund vekt, mot kr 15,60 i samme periode i 2019. Dette er en 
økning på 2,11 kr/kg (+ 14%).

OMSETNINGSVERDI OG KVANTUM
Total omsetningsverdi på første hånd i lagets distrikt ble i 2019 
på kr 2.940 mrd., mot kr 2.460 mrd. i 2018. Det er en økning 
på kr 480 mill. (+ 19%). 

Til og med uke 20 i 2020 har vi hatt en omsetning på kr 1.135 
mill., mot kr 1.312 mill. i tilsvarende periode i 2019. En nedgang 
på kr 177 mill. 

Det var en økning på torskelandinger i 2019 på 3.149 tonn 
(+8%). Det var økning i kvantumet av sei med 9.158 tonn 
(+13%). For hyse var det en nedgang i kvantumet på 1.709 tonn 
(- 9%). For alle arter (unntatt tang og krill) endte 2019 med 
178.000 tonn (rund vekt), en økning på 20.000 tonn fra 2018.

Til og med uke 20 i 2020 har vi omsatt 62.502 tonn, mot 81.971 
tonn i tilsvarende periode i 2019. En nedgang på 19.469 tonn. 
Den største nedgangen ser vi på sei på ca. 12.000 tonn og hyse 
på ca. 5.000 tonn. 

OMSETNINGSFORHOLD
Gjennomsnittsprisen for sei i 2019 var kr 9,98 rund vekt. Det er 
en økning på kr 1,23 (+14%) i forhold til 2018. Gjennomsnitts-
prisen for sei hittil pr. uke 20 i 2020, er på kr 11,58 (+18%).

Gjennomsnittsprisen for torsk i 2019 var kr 24,95 rund vekt. Det 
er en økning på kr 3,00 (+14%) i forhold til 2018. Gjennomsnitts-
prisen for torsk hittil pr. uke 20 i 2020, er på kr 25,97 (+7%).

Gjennomsnittsprisen for hyse i 2019 var kr 20,20 rund vekt, 
som var en økning på kr 2,91 (+17%) i forhold tit 2018. Gjennom-
snittsprisen for hyse hittil pr. uke 20 i 2020, er kr 19,55 (- 3%).

Det ble landet 6.238 tonn brosme i 2019, som er en økning 
på 1.987 tonn(+47%) i forhold til 2018. Gjennomsnittsprisen 
for frossen brosme var i 2019 på kr 1 1,55 rund vekt, som er en 
økning på 1,04 kr/kg (+10%) i forhold til 2018. Hittil pr. uke 20 i 
2020 er snittprisen kr 9,52 (-10%).

Lange har også hatt en liten økning i kvantum, som er på 8.964 
tonn (+7%). Gjennomsnittprisen i 2019 var på kr 14,59 rund 
vekt. Det er en nedgang på 0,86 kr/kg (-6%) i forhold til 2018. 
Hittil pr. uke 20 i 2020 er snittprisen kr 11,20 (-20%).

Omsetningsforholdene for kystflåten var bra i 2019, og det var 
en økning i landet kvantum. Det er bekymringsverdig at det er 
relativt få kjøpere av fisk fra den minste flåten i vårt distrikt, og 
auksjoner er helt fraværende.

Se for øvrig statistikker i årsmeldingen.

OMSETNINGSSYSTEMET
Auksjonssystemet for havfiskeflåten fungerer godt både teknisk 
og som salgsverktøy. Det er cirka like mye fisk som går på kon trakt 
som på auksjon, 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 2019 gjennomførte vi totalt 3.008 web auksjoner, mot 2.697 
auksjoner i 2018. En økning på 10 %. Av disse 3.008 auksjonene 
førte ca. 69% til at fisken ble solgt, mens ca. 31% 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.

I 2019 var auksjonsandelen på 45,3%, kontrakt 41,3% og 
egenovertakelse 13,4%.

Pr. uke 20 i 2020 har vi hatt 1.478 web auksjoner, mot 1.275 i 
samme tidsrom i 2019. Disse auksjonene har ført til at ca. 62% 
av auksjonene ble solgt, mens ca. 38% ikke ble tatt fast på av båt/
reder, eller det kom ikke inn bud. Pr. uke 20 i 2019 var forholdet 
71% solgt og 29% ikke solgt.

Pr. uke 20 i 2020 var auksjonsandelen på 67%, kontrakt 26% og 
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egenovertakelse 7%. I 2019 pr. uke 20 var auksjonsandelen på 
43,5%, kontrakt 45,5% og egenovertakelse 11%.

Det omsettes ikke fisk for kystflåten ved hjelp av auksjon.

Surofi har fritt valg av omsetningsfonn, men vi er opptatt av å 
opprettholde 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. Omset-
ningssystemet for fryst fisk er under vurdering i samarbeid med 
andre salgslag.

Salgskorpset har i 2019 hatt en utskifting, Arnt Roaldsnes har 
blitt pensjonist, og Stian Høydal har kommet inn. Alle har lagt 
ned en god innsats i organisasjonen.

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 2020.

I januar 2020 ble det enighet om alle minsteprisene med 
kjøperorganisasjonene.

Grunnet markedssituasjonen som følge av Covid 19, har Surofi 
sett seg nødt til å redusere minsteprisen på hyse, samt suspen-
dere minsteprisene på lange, brosme, breiflabb og Kveite. De er
planlagt gjeninnført innen oktober 2020.

Hallgeir Holmeseth bad om ordet vedr. webauksjoner og Vidar 
Naalsund svarte Hallgeir utfyllende.

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 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer – sammensetning av styrende 
organer
Både Statens kontrollør og Kontrollnemnda i Surofi har 
kommentert at antall styremedlemmer i Surofi kan virke noe 
høyt. Statens kontrollør ba i 2018 styret vurdere å sette denne 
problemstillingen på dagsorden.

I et sonderingsmøte med eierorganisasjonene som ble holdt 
28.11.2018, la Surofi frem et forslag om endringer i sammen-
setningen av de styrende organer. Dette var innledningen til en 
prosess som gjennom møter, fremleggelse av alternative forslag 
og senest en høring blant eierorganisasjonene har resultert i det 
forslaget som herved fremmes av styret for behandling i årsmøtet.

Utenom de ansattes representant har styret har i dag 9 medlemmer 
valgt etter innstilling fra eierorganisasjonene. Årsmøtet har 28 
utsendinger som oppnevnes av de samme eierorganisasjonene.

Det har ikke vært noen endring i antallet siden 1993, altså i løpet 
av de siste 27 år. I denne perioden har antall fartøyer og fiskere 
gått betydelig ned. Tilfanget av kandidater til å dekke ulike verv i
næringen har dermed blitt sterkt redusert. Samtidig må det 
kunne hevdes at det trengs færre medlemmer også i de styrende 
organer for å kunne representere et lavere antall fiskere på en
tilfredsstillende måte.

Særlig ved forberedelsene til årsmøtet har vi med årene sett at 
det har blitt vanskeligere å fylle opp møtesalen med 28 dele-
gater. Dette på tross av stor innsats både fra administrasjonen 
i eierorganisasjonene og fra Surofi. Dette illustrerer både at 
tilfanget av aktuelle kandidater har blitt mindre, men også at de 
samme personene deltar på mange arenaer i næringen i tillegg 
til at mange fortsatt er aktive fiskere.

Samme vurdering gjelder også størrelsen på styret. Men her er det 
like viktig å tenke over hvor stort et styre bør være for å fungere 
godt i betydningen engasjert og effektivt. Flere og flere kommen-
tarer og erfaringer fra næringslivet tilsier at et styre ut fra en slik 
vurdering normalt ikke bør ha mer enn 5 - 7 medlemmer.

Vedlagt følger forslag til vedtektsendringer, en utskrift hvor end-
ringene fra dagens gjeldende vedtekter fremgår og en ren utskrift 
av vedtektene slik de vil lyde om forslaget blir vedtatt av årsmøtet.

De viktigste endringene er sammensetningen av årsmøtet 
og styret, slik det fremgår av § 7 og § 13 i vedtektene. Dette er 
oppsummert i tabellen nedenfor:

Forslag til endringer i sammensetning av styrende organer

Utsendinger til årsmøte Styret

Etter forslag fra: Idag Forslag Endring Idag Forslag Endring

Møre og Romsdal Fiskarlag 16 9 -7 5 3 -2

Fiskebåt Vest 8 8 0 3 2 -2

Norsk Sjømannsforbund 4 2 -2 1 1 0

Ansatt representant (styret)  1 1 0

Totalt 28 19 -9 10 7 -3
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Det er i forslaget, og da særlig når det gjelder antall utsendinger 
til årsmøtet, lagt vekt på både reduksjon i antallet, men også en 
omfordeling ved at Fiskebåt Vest vil få en relativt større represen-
tasjon. Grunnen til det er at Fiskebåt Vest sine medlemmer står 
for den klart største delen av Surofi sin omsetning.

Som følge av den foreslåtte reduksjonen i antall utsendinger og 
styremedlemmer, foreslås det også endringer i antall varamed-
lemmer, antall medlemmer i arbeidsutvalget m.v. Det er også en
gjennomgående endring at det foreslås nummererte rekker av 
varamedlemmer, ikke personlige.

Surofi har frem til nå ikke hatt en vedtektsfestet regel for innstil-
lingsrett og sammensetning av val- og lønnsnemnda. For å klar-
gjøre dette foreslås en ny § 18 som dekker dette. Styret fremmer 
som egen sak også et forslag til instruks for val- og lønnsnemnda.

Styret tilrår Årsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til vedtektsendringer i 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

FORSLAG FRA STYRET I SUNNMØRE OG ROMSDAL 
FISKESALSLAG

VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL 
 FISKESALSLAG SA

§ 1 Organisasjon
Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

§ 2 Virkeområde og forretningskontor
Foretaket sitt virkeområde er Sunnmøre og Romsdal.
Foretaket har forretningskontor i Ålesund kommune.

§ 3 Formål
Foretaket sitt formål er å ta seg av førstehandsomsetning av 
viltlevande marine ressursar i samsvar med gjeldande lov og 
forskrift(er).
Verksemd som foretaket driv, og som ikkje direkte er organi-
sering av slik førstehandsomsetning, skal skje gjennom eigne 
selskap.

§ 4 Medlemskap
Fiskar, fangar eller oppdrettar som leverer viltlevande marine 
ressursar gjennom foretaket, mellom anna eigar av eller mann-
skap på fartøy som gjer slike leveransar, og som har bopel eller 
forretningsadresse i Sunnmøre og Romsdal, kan vere medlem av 
foretaket.
Medlem av foretaket blir ein ved å melde seg inn i lokal eller 
landsomfattande organisasjon for dei som er nemnde i første 
ledd.
Medlemskap i foretaket opphøyrer ved utmelding av organisa-
sjon som nemnd i andre ledd.
Utmelding av foretaket gir ikkje rett til utbetaling av nokon del 
av midlane til foretaket. Ein utmeld medlem skal ikkje ha noko 
krav ved mogleg etterbetaling frå foretaket.

§ 5 Økonomiske forhold
Foretaket sin eigenkapital består av akkumulerte årsoverskot.
Medlemmene heftar ikkje for foretaket si gjeld.
Foretaket krev inn avgift fastsatt etter fiskesalslagslova § 9. 
Avgifta vert fastsett av årsmøte i foretaket.
Foretaket sine medlemmer skal ikkje betale medlemskontingent 
i tillegg til avgift.

§ 6 Disponering av årsoverskot
Årsoverskot vert lagt til foretaket sin eigenkapital.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet har høgste rådvelde i foretaket.
Medlemmene skal vere representerte ved utsendingar på års-
møtet. For å vere valfør som utsending eller varamedlem må ein 
vere medlem av foretaket, jf. § 4.
Det skal veljast nitten (19) utsendingar til årsmøtet med num-
mererte varamedlemmer. Møre og Romsdal Fiskarlag vel ni (9) 
utsendingar og atten (18) varamedlemmer, Fiskebåt Vest åtte (8) 
utsendingar og seksten (16) varamedlemmer og Norsk Sjø-
manns forbund, to (2) utsendingar og fire (4) varamedlemmer.
Utsendingane med varamedlemmer vert valde for to år om 
gongen, og gjer teneste til nytt val.

§ 8 Innkalling til årsmøte
Ordinært årsmøte skal haldast kvart år før 30. juni.
Styret kallar inn til årsmøte ved skriftlig melding til dei valde 
utsendingane med varsel på minst seks veker. Innkallinga skal 
innehalde framlegg til saksliste og klart oppgi dei sakene som 
årsmøtet skal handsame. Framlegg til vedtektsendringar skal 
takast inn i denne innkallinga. Årsmelding, årsrekneskap og 
revisjonsmelding skal sendast saman med innkallinga, eller om 
dette ikkje er mogleg, seinast ei veke før årsmøtet.
Andre saker som skal leggast fram for årsmøtet, må vere komne 
inn til styret seinast fire veker før årsmøtet. Endra innkalling 
skal sendast slik at den kan korne fram minst ei veke før 
årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte vert halde når styret bestemmer det, 
eller når revisor eller minst ein tidel av medlemmene krev det 
skriftlig for å få tatt opp eit klart oppgitt emne. Styret skal syte
for at slikt årsmøte blir halde innan ein månad etter at kravet 
er sett fram. Innkalling skal sendast slik at den kan kome fram 
minst ei veke før det ekstraordinære årsmøtet.
Styre, dagleg leiar og kontrollnemnd skal innkallast til årsmøta. 
Dei tek del i drøftingane, men utan stemmerett. Styreleiar og 
dagleg leiar skal vere til stades på møta.

§ 9 Vedtak i årsmøte
Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av utsendingane eller 
deira varamedlemmer møter. Møter ikkje så mange, vert det 
kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan 
omsyn til kor mange som møter.

§ 10 Møteleiing og protokoll
Styreleiaren eller den styret har peikt ut, opnar årsmøtet.
Årsmøtet vel to møteleiarar, første og andre møteleiar.
Det skal førast protokoll over møta. Første møteleiar og minst 
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ein annan person som årsmøtet skal velja mellom dei som er til 
stades, skal skrive under protokollen.

§ 11 Avrøysting
Elt vedtak av årsmøte krev fleirtal av dei røystene som er gitt. 
Blanke eller avståande røyster er ikkje tillate, utanom ved val.
Årsmøtet kan vedta vedtektsendringar med 2/3 av dei røystene 
som er gitt.
Vedtektsendringar som inneber
1. vesentlege endringar av formålsparagrafen,
2. meir tyngande heftereglar for medlemmene,
3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket, eller
4. avgrensningar i retten til å tre ut,
krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt.
Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namneopprop, når 
nokon krev det. Krav om skriftleg avrøysting går framom krav 
om namneopprop.
Ved val der ingen får eit fleirtal av røystene vert det halde omval 
mellom del to kandidatane som fekk flest røyster.
Mellom like røystetal ved skriftleg avrøysting vert avgjerda teken 
ved loddtrekning. Ved like røystetal elles, gjeld det som første 
møteleiar sluttar seg til.

§ 12 Årsmøtet sine oppgåver
Ordinært årsmøte skal ta føre seg:
1. Konstituering og val av nemnder.
2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år.
3. Styrets forslag til årsrekneskap.
4. Val av styremedlemmer med personlege varamedlemmer.
5. Val av styreleiar og nestleiar.
6. Val av kontrollnemnd.
7. Val av val- og lønsnemnd.
8. Vederlag til styret, nemnder og utsendingane.
9. Val av revisor og godkjenning av revisors honorar.
10. Andre saker som følgjer av innkallinga til årsmøtet, eller som 
er nemnd i samvirkelova § 50 (2).

§ 13 Styret
I styret for foretaket skal det vere sju (7) medlemmer, der seks 
(6) vert valde av årsmøtet og ein (1) av og blant dei tilsette.
Tre (3) styremedlemmer skal veljast etter innstilling frå Møre 
og Romsdal Fiskarlag, to (2) styremedlemmer skal veljast etter 
innstilling frå Fiskebåt Vest og ein (1) styremedlem skal veljast 
etter innstilling frå Norsk Sjømannsforbund.
Det skal veljast nummererte varamedlemmer, seks (6) etter 
innstilling frå Møre og Romsdal Fiskarlag, fire (4) etter inn-
stilling frå Fiskebåt Vest og to (2) etter innstilling frå Norsk 
Sjømannsforbund.
Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for to år om 
gongen med unntak av dei tilsette sin representant og varamed-
lem, som vert valde for eitt år om gongen.
Ingen kan samstundes vere vald som fast utsending eller vara-
medlem for utsending, og medlem av styret eller varamedlem 
for medlem av styret.
Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år.
Dei tilsette sin representant vert vald ved direkte val mellom de 
tilsette i foretaket.

Valperioden er mellom to påfølgjande ordinære årsmøte.
Lengste samanhengande tenestetid i styret er åtte år som 
styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i 
styret i inntil tolv år.

§ 14 Styret sine møter
Styremøte vert halde når styreleiar eller minst to (2) av styre-
medlemmene krev det. Dagleg leiar deltek i styremøta utan 
stemmerett.
Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og tre (3) andre 
medlemmer av styret er til stades.
Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmer som er 
med på behandlinga av ei sak, har røysta for. Står røystene likt, 
gjeld det som møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for 
eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere 
meir enn ein tredel av alle styremedlemmene.
Det skal førast protokoll over møta i samsvar med samvirkelova 
§ 91.

§ 15 Styret sine oppgaver
Styret skal:
1. Forvalte og organisere verksemda i selskapet i tråd med 
vedtektene og vedtak på årsmøtet.
2. Fastsetje allmenne salsvilkår etter fiskesalslagslova § 10.
3. Halde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet.
4. Sjå til at det blir ført fullgod kontroll med verksemda, 
rekneskapen og formuesforvaltninga.
5. Tilsetje dagleg leiar.
6. Avgjere kven som kan binde selskapet samt tildele prokura.

§ 16 Arbeidsutval
Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval på tre (3) medlem-
mer for eitt år om gongen.
Dette utvalet kan dagleg leiar tilkalle og rådføre seg med i 
særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne 
av styret. Styret set opp rettleiing for dette utvalet. Over møta 
skal det førast protokoll som utvalet og dagleg leiar skriv under.

§ 17 Kontrollnemnd
Foretaket skal ha ei kontrollnemnd på tre (3) medlemmer 
med seks (6) nummererte varamedlemmer, som vert valde 
av årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i kontrollnemnda. 
Ingen kan samstundes vere medlem av kontrollnemda eller 
varamedlem for medlem av kontrollnemda, og fast utsending til 
årsmøte, medlem av styret eller varamedlem for utsending eller 
styremedlem.

§ 18 Val- og lønsnemnd
Foretaket skal ha ei val- og lønsnemnd på tre (3) medlemmer 
med to (2) nummererte varamedlemmer kvar, som vert valde 
av årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i val- og lønsnemnda. 
Det skal veljast ein (1) medlem med to (2) varamedlemmer etter 
innstilling frå kvar av dei tre organisasjonane som vel utsendin-
gar til årsmøtet, jfr § 7.
Medlem eller varamedlem i styret og medlem eller varamedlem 
i kontrollnemnda kan ikkje samstundes vere medlem eller 
varamedlem i val- og lønsnemnda.
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§ 19 Tillitsvalde og tilsette
Ein som er tilsett i foretaket kan ikkje ha tillitsverv i foretaket, 
med unntak av dei tilsette sitt styremedlem.
Utsending til årsmøte, medlem av styret eller kontrollnemnda, 
eller varamedlem for nemnde tillitsvalde kan berre ha mino-
ritetsinteresser i forretning som kjøper fangst av foretaket for 
tilverking eller omsetning. Unnateke er overtaking av eigen 
fangst.

§ 20 Offentleg kontrollør
Vedkomande departement kan nemne opp ein offentleg 
kontrollør for foretaket. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av 
departementet og betalast av foretaket.

§ 21 Tvister
Tvistemål mellom foretaket og medlemmene skal prøvast løyst 
av ei meklingsnemnd på tre medlemmer. Krav om mekling skal 
framsettast skriftleg med kopi til Fiskeridirektøren. lnnan to 
veker etter at ein part har framsett krav om mekling skal kvar av 
partane nemne opp ein meklar. Fiskeridirektøren nemner opp 
den tredje som leiar av nemnda, som syter for at meklinga vert 
halden. Skulle ein part ikkje nemne opp ein meklar, gjer nemdas 
leiar dette.
Partane ber kvar sine sakskostnader ved meklinga. Det same 
gjeld kostnader til sin meklar, og halvparten av kostnader til 
nemndas leiar og andre kostnader ved meklinga.
Dersom tvisten ikkje vert løyst ved mekling, står det partane fritt 
å søkje tvisten avgjort ved vanleg rettergang.

§ 22 Oppløysing
Til oppløysing av foretaket krevst at framlegg om det først har 
vore handsama av styret. Vedtak om oppløysing krev at minst 
2/3 av utsendingane på årsmøtet som handsamar saka røyster 
for oppløysing, og at minst 2/3 av dei valde utsendingane er til 
stades på møtet.
Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt møte. Røyster 
minst 2/3 av dei som då møter for framlegget, vert foretaket å 
løysa opp.
Ved oppløysing skal nettoformua til foretaket gå til allmennyttige 
formål innanfor norsk fiskerinæring i foretaket sitt virkeområde.
Vedtak om nytting av formua må godkjennast av vedkomande 
departement.
Om oppløysing gjeld elles kapittel 10 i samvirkelova.

Sist endret i årsmøtet .... 

Knut Støbakk innledet i saken og informerte at det i denne 
saken er kommet et brev fra Møre og Romsdal Fiskarlag. 
Brevet er vedlagt her;

Styret i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 
v/styreleder Knut Støbakk

ENDRINGER AV VEDTEKTER I SUROFI
Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har i møte den 12. juni 2020 behandlet saken og fattet
slikt vedtak;

«Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til prosessen som har pågått de siste årene med
reduksjon av Surofi sine styrende organer, herunder siste høringsprosess i mars 2020.
Styret vil innledningsvis påpeke at Møre og Romsdal Fiskarlag i hele prosessen har vært
opptatt av å finne konstruktive løsninger, slik at Surofi skal stå best mulig rustet til å
dagens og fremtidens utfordringer.

Styret er derfor ikke tilfreds med at styret i Surofi ikke tok til følge de merknader og
forslag som Møre og Romsdal Fiskarlag fremmet i forhold til organisering av valgnemnda
og dets arbeid. Styret vil i den sammenheng påpeke at det er særs viktig at
valgnemndsarbeidet er organisert på en slik måte at en sikrer at en kan rekruttere gode
tillitsmenn til de styrende organer i Surofi. Styret mener at forslaget til en ny 5 18 i
vedtektene ikke er en optimal organisering av valgnemndsarbeidet. Styret mener vårt
forslag som skissert i vårt høringssvar av 13. mars 2020 er en bedre løsning.

Styret er kjent med at valgnemnda for 2020 har innstilt både leder og nestleder fra samme
eierorganisasjon. Styret mener at dette er svært uheldig og svekker salgslagets legitimitet.
Styret mener at salgslagets ledelse må fordeles blant eierorganisasjonenes styremedlemmer
og styret mener at dette må vedtektsfestes.

Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil foreslå at vedtektenes 5 13 6. ledd endres fra
 «Styreleiar og nestleiar skal velgast ved særskilt val 
 for eit år» til
 «Styreleiar og nestleiar skal velgast ved særskilt val for eit år. Desse verva skal
 fordelast mellom dei organisasjonane som vel utsendigar til årsmøtet.»

§ 12  Punkt 7 (val av val- og lønsnemnd) strykes.
 Val av valg- og lønnsnemnd legges inn under styrets oppgaver i§ 15

MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Møre og Romsdal Fiskarlag
Postboks 936 
N-6001 Ålesund 
Telefon: 70 10 77 so
Telefax: 701077 51
Mail: mrfisk@fiskarlaget.no
lnternett: www.mrfisk.no
NO 970 326 715 MVA

Vår saksbehandler: Ole Morten Sorthe Tlf: 918 37 167

12. juni 2020

Basert på overstående så mener styret i Møre og Romsdal Fiskarlag at det må gjøres slike
vedtektsendringer i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags vedtekter.

 1   Ingen endringer

 5 13 6. ledd Endres til 
   «Styreleiar og nestleiar skal velgast ved særskilt val for eit år. Desse verva
   skal fordelast mellom dei organisasjonane som vel utsendigar til årsmøtet.»

 5 14  Ingen endringer

 5 15   Nytt ledd  
   «oppnevne en val- og lønsnemnd på tre (3) medlemmer med to (2)
   nummererte varamedlemmer, kor kvar av eierorganisasjonene
   innstiller på eit medlem og to nummererte varamedlemmer.»

 5 16-5 17  Ingen endringer

 5 18   Slettes

 5 19- 522  Nummereingen endres til 518 - 521 som følge av stryking av 5 18.

Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil tilrå styret i Surofi om å endre sin innstilling til
vedtektsendringer overfor årsmøtet den 17. juni i henhold til vårt forslag, slik at de
nødvendige vedtektsendringene kan bli vedtatt på årets årsmøte.

Med vennlig hilsen
Møre og Romsdal Fikarlag

 Leif Egil Grytten Ole Morten Sorthe
 Styreleder Daglig leder
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På vegne av styret i Surofi la Knut Støbakk frem et forslag om 
endring som er nevnt i brevet til Møre og Romsdal Flskarlag.

§ 13 6. ledd endres til:
«Styrelelar og nestlelar skal velgast ved særskllt val for et år. 
Desse verva skal fordelast mellom dei organisasjonane som vel 
utsendingar til årsmøte.»

FORSLAGET TIL VEDTEKSTENDRINGER BLIR DA SOM 
FØLGENDE;

VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL 
 FISKESALSLAG SA

§ 1 Organisasjon
Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

§ 2 Virkeområde og forretningskontor
Foretaket sitt virkeområde er Sunnmøre og Romsdal.
Foretaket har forretningskontor i Ålesund kommune.

§ 3 Formål
Foretaket sitt formål er å ta seg av førstehandsomsetning av 
viltlevande marine ressursar i samsvar med gjeldande lov og 
forskrift(er).
Verksemd som foretaket driv, og som ikkje direkte er organi-
sering av slik førstehandsomsetning, skal skje gjennom eigne 
selskap.

§ 4 Medlemskap
Fiskar, fangar eller oppdrettar som leverer viltlevande marine 
ressursar gjennom foretaket, mellom anna eigar av eller mann-
skap på fartøy som gjer slike leveransar, og som har bopel eller 
forretningsadresse i Sunnmøre og Romsdal, kan vere medlem av 
foretaket.
Medlem av foretaket blir ein ved å melde seg inn i lokal eller 
landsomfattande organisasjon for dei som er nemnde i første 
ledd.
Medlemskap i foretaket opphøyrer ved utmelding av organisa-
sjon som nemnd i andre ledd. 
Utmelding av foretaket gir ikkje rett til utbetaling av nokon del 
av midlane til foretaket. Ein utmeld medlem skal ikkje ha noko 
krav ved mogleg etterbetaling frå foretaket.

§ 5 Økonomiske forhold
Foretaket sin eigenkapital består av akkumulerte årsoverskot.
Medlemmene heftar ikkje for foretaket si gjeld.
Foretaket krev inn avgift fastsatt etter fiskesalslagslova § 9. 
Avgifta vert fastsett av årsmøte i foretaket.
Foretaket sine medlemmer skal ikkje betale medlemskontingent 
i tillegg til avgift.

§ 6 Disponering av årsoverskot
Årsoverskot vert lagt til foretaket sin eigenkapital.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet har høgste rådvelde i foretaket.
Medlemmene skal vere representerte ved utsendingar på 
årsmøtet. For å vere valfør som utsending eller varamedlem må 
ein vere medlem av foretaket, jf. § 4.
Det skal veljast nitten (19) utsendingar til årsmøtet med num-
mererte varamedlemmer. Møre og Romsdal Fiskarlag vel ni (9) 
utsendingar og atten (18) varamedlemmer, Fiskebåt Vest åtte (8) 
utsendingar og seksten (16) varamedlemmer og Norsk Sjø-
mannsforbund, to (2) utsendingar og fire (4) varamedlemmer.
Utsendingane med varamedlemmer vert valde for to år om 
gongen, og gjer teneste til nytt val.

§ 8 Innkalling til årsmøte
Ordinært årsmøte skal haldast kvart år før 30. juni.
Styret kallar inn til årsmøte ved skriftlig melding til dei valde 
utsendingane med varsel på minst seks veker. Innkallinga skal 
innehalde framlegg til saksliste og klart oppgi dei sakene som 
årsmøtet skal handsame. Framlegg til vedtektsendringar skal 
takast inn i denne innkallinga. Årsmelding, årsrekneskap og 
revisjonsmelding skal sendast saman med innkallinga, eller om 
dette ikkje er mogleg, seinast ei veke før årsmøtet.
Andre saker som skal leggast fram for årsmøtet, må vere komne 
inn til styret seinast fire veker før årsmøtet. Endra innkalling 
skal sendast slik at den kan kome fram minst ei veke før 
årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte vert halde når styret bestemmer det, 
eller når revisor eller minst ein tidel av medlemmene krev det 
skriftlig for å få tatt opp eit klart oppgitt emne. Styret skal syte 
for at slikt årsmøte blir halde innan ein månad etter at kravet 
er sett fram. Innkalling skal sendast slik at den kan kome fram 
minst ei veke før det ekstraordinære årsmøtet.
Styre, dagleg leiar og kontrollnemnd skal innkallast til årsmøta. 
Dei tek del i drøftingane, men utan stemmerett. Styreleiar og 
dagleg leiar skal vere til stades på møta.

§ 9 Vedtak i årsmøte
Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av utsendingane eller 
deira varamedlemmer møter. Møter ikkje så mange, vert det 
kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtak utan 
omsyn til kor mange som møter.

§ 10 Møteleiing og protokoll
Styreleiaren eller den styret har peikt ut, opnar årsmøtet.
Årsmøtet vel to møteleiarar, første og andre møteleiar.
Det skal førast protokoll over møta. Første møteleiar og minst 
ein annan person som årsmøtet skal velja mellom dei som er til 
stades, skal skrive under protokollen.

§ 11 Avrøysting
Eit vedtak av årsmøte krev fleirtal av dei røystene som er gitt. 
Blanke eller avståande røyster er ikkje tillate, utanom ved val.
Årsmøtet kan vedta vedtektsendringar med 2/3 av dei røystene 
som er gitt.
Vedtektsendringar som inneber
1. vesentlege endringar av formålsparagrafen,
2. meir tyngande heftereglar for medlemmene,
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3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket, eller
4. avgrensningar i retten til å tre ut, krev tilslutning frå minst 
4/5 av dei røystene som er gitt.
Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namneopprop, når 
nokon krev det. Krav om skriftleg avrøysting går framom krav 
om namneopprop.
Ved val der ingen får eit fleirtal av røystene vert det halde omval 
mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster.
Mellom like røystetal ved skriftleg avrøysting vert avgjerda teken 
ved loddtrekning. Ved like røystetal elles, gjeld det som første 
møteleiar sluttar seg til.

§ 12 Årsmøtet sine oppgåver
Ordinært årsmøte skal ta føre seg:
1. Konstituering og val av nemnder.
2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år.
3. Styrets forslag til årsrekneskap.
4. Val av styremedlemmer med personlege varamedlemmer.
5. Val av styreleiar og nestleiar.
6. Val av kontrollnemnd.
7. Val av val- og lønsnemnd.
8. Vederlag til styret, nemnder og utsendingane.
9. Val av revisor og godkjenning av revisors honorar.
10. Andre saker som følgjer av innkallinga til årsmøtet, eller som 
er nemnd i samvirkelova § 50 (2).

§ 13 Styret
I styret for foretaket skal det vere sju (7) medlemmer, der seks 
(6) vert valde av årsmøtet og ein (1) av og blant dei tilsette.
Tre (3) styremedlemmer skal veljast etter innstilling frå Møre 
og Romsdal Fiskarlag, to (2) styremedlemmer skal veljast etter 
innstilling frå Fiskebåt Vest og ein (1) styremedlem skal veljast 
etter innstilling frå Norsk Sjømannsforbund.
Det skal veljast nummererte varamedlemmer, seks (6) etter 
innstilling frå Møre og Romsdal Fiskarlag, fire (4) etter inn-
stilling frå Fiskebåt Vest og to (2) etter innstilling frå Norsk 
Sjømannsforbund.
Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for to år om 
gongen med unntak av dei tilsette sin representant og varamed-
lem, som vert valde for eitt år om gongen.
Ingen kan samstundes vere vald som fast utsending eller vara-
medlem for utsending, og medlem av styret eller varamedlem 
for medlem av styret.
Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år. 
Desse verva skal fordelast mellom dei organisasjonane som vel 
utsendingar til årsmøtet.
Dei tilsette sin representant vert vald ved direkte val mellom de 
tilsette i foretaket.
Valperioden er mellom to påfølgjande ordinære årsmøte.
Lengste samanhengande tenestetid i styret er åtte år som 
styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i 
styret i inntil tolv år.

§ 14 Styret sine møter
Styremøte vert halde når styreleiar eller minst to (2) av styre-
medlemmene krev det. Dagleg leiar deltek i styremøta utan 
stemmerett.

Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og tre (3) andre 
medlemmer av styret er til stades.
Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmer som er 
med på behandlinga av ei sak, har røysta for. Står røystene likt, 
gjeld det som møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for 
eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere 
meir enn ein tredel av alle styremedlemmene.
Det skal førast protokoll over møta i samsvar med samvirke lova 
§ 91.

§ 15 Styret sine oppgaver
Styret skal:
1. Forvalte og organisere verksemda i selskapet i tråd med 
vedtektene og vedtak på årsmøtet.
2. Fastsetje allmenne salsvilkår etter fiskesalslagslova § 10.
3. Halde seg orientert om den økonomiske situasjonen i 
selskapet.
4. Sjå til at det blir ført fullgod kontroll med verksemda, 
rekneskapen og formuesforvaltninga.
5. Tilsetje dagleg leiar.
6. Avgjere kven som kan binde selskapet samt tildele prokura.

§ 16 Arbeidsutval
Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval på tre (3) medlem-
mer for eitt år om gongen.
Dette utvalet kan dagleg leiar tilkalle og rådføre seg med i 
særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne 
av styret. Styret set opp rettleiing for dette utvalet. Over møta 
skal det førast protokoll som utvalet og dagleg leiar skriv under.

§ 17 Kontrollnemnd
Foretaket skal ha ei kontrollnemnd på tre (3) medlemmer 
med seks (6) nummererte varamedlemmer, som vert valde av 
årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i kontrollnemnda. 
Ingen kan samstundes vere medlem av kontrollnemda eller 
varamedlem for medlem av kontrollnemda, og fast utsending til 
årsmøte, medlem av styret eller varamedlem for utsending eller 
styremedlem.

§ 18 Val- og lønsnemnd
Foretaket skal ha ei val- og lønsnemnd på tre (3) medlemmer 
med to (2) nummererte varamedlemmer kvar, som vert valde 
av årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i val- og lønsnemnda. 
Det skal veljast ein (1) medlem med to (2) varamedlemmer etter 
innstilling frå kvar av dei tre organisasjonane som vel utsendin-
gar til årsmøtet, jfr § 7.
Medlem eller varamedlem i styret og medlem eller varamedlem 
i kontrollnemnda kan ikkje samstundes vere medlem eller 
varamedlem i val- og lønsnemnda.

§ 19 Tillitsvalde og tilsette
Ein som er tilsett i foretaket kan ikkje ha tillitsverv i foretaket, med 
unntak av dei tilsette sitt styremedlem.
Utsending til årsmøte, medlem av styret eller kontrollnemnda, 
eller varamedlem for nemnde tillitsvalde kan berre ha minoritets-
interesser i forretning som kjøper fangst av foretaket for tilverking 
eller omsetning. Unnateke er overtaking av eigen fangst.
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§ 20 Offentleg kontrollør
Vedkomande departement kan nemne opp ein offentleg 
kontrollør for foretaket. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av 
departementet og betalast av foretaket.

§ 21 Tvister
Tvistemål mellom foretaket og medlemmene skal prøvast løyst 
av ei meklingsnemnd på tre medlemmer. Krav om mekling skal 
framsettast skriftleg med kopi til Fiskeridirektøren. lnnan to 
veker etter at ein part har framsett krav om mekling skal kvar av 
partane nemne opp ein meklar. Fiskeridirektøren nemner opp 
den tredje som leiar av nemnda, som syter for at meklinga vert 
halden. Skulle ein part ikkje nemne opp ein meklar, gjer nemdas 
leiar dette.
Partane ber kvar sine sakskostnader ved meklinga. Det same 
gjeld kostnader til sin meklar, og halvparten av kostnader til 
nemndas leiar og andre kostnader ved meklinga.
Dersom tvisten ikkje vert løyst ved mekling, står det partane fritt 
å søkje tvisten avgjort ved vanleg rettergang.

§ 22 Oppløysing
Til oppløysing av foretaket krevst at framlegg om det først har 
vore handsama av styret.
Vedtak om oppløysing krev at minst 2/3 av utsendingane på 
årsmøtet som handsamar saka røyster for oppløysing, og at 
minst 2/3 av dei valde utsendingane er tilstades på møtet.
Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt møte. Røyster 
minst 2/3 av dei som då møter for framlegget, vert foretaket å 
løysa opp.
Ved oppløysing skal nettoformua til foretaket gå til allmennyttige 
formål innanfor norsk fiskerinæring i foretaket sitt virkeområde.
Vedtak om nytting av formua må godkjennast av vedkomande 
departement.
Om oppløysing gjeld elles kapittel 10 i samvirkelova.

Sist endret i årsmøtet 17.06.2020

Enstemmig vedtatt

På vegne av styret i Surofi la Knut Støbakk frem et forslag om 
endring som er nevnt i brevet til Møre og Romsdal Flskarlag.

§ 13 6. ledd endres til:
«Styreleiar og nestleiar skal velgast ved særskllt val for et år. 
Desse verva skal fordelast mellom dei organisasjonane som vel 
utsendingar til årsmøte.»

SAK 6 INSTRUKS FOR VAL- OG LØNSNEMNDA

Som det fremgår i sak 5 foreslår styret at en ny § 18 i vedtektene 
om sammensetning og valg av val- og lønsnemnd i Surofi.

Styret legger i denne sak 6 samtidig frem et forslag til instruks 
for val- og lønsnemnda, som Surofi ikke har hatt frem til nå. 
Styret mener det er ønskelig å klargjøre retningslinjene for 
nemndas arbeid i form av en instruks.

Styret tilrår Årsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til instruks for val- og 
lønsnemnda i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

Enstemmig vedtatt

INSTRUKS FOR VAL- OG LØNSNEMNDA

I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG (SUROFI)

1. Val- og lønsnemnda skal:
a.  Foreslå og legge fram for årsmøtet forslag til medlemmer 

og varamedlemmer, herunder leiar og nestleiar, i lagets 
styre i samsvar med lagets vedtekter.

b.  Foreslå og legge fram for årsmøtet forslag til medlemmer 
og varamedlemmer, herunder leiar, i lagets kontroll-
nemnd i samsvar med lagets vedtekter.

c.  Foreslå og legge fram for årsmøtet forslag til løn og anna 
godtgjersle for lagets tillitsvalde.

2.  Val- og lønsnemnda vert vald på årsmøtet etter innstilling frå 
eigarorganisasjonane og gjer teneste til neste årsmøte.

3.  Nemnda skal, på eige initiativ, starte sitt arbeid i så god tid at 
innstillinga om mogleg kan sendast ut saman med dei andre 
sakspapira til årsmøtet.

4.  Nemnda skal følgje den vedtektsfesta innstillingsretten 
som eigarorganisasjonane har etter lagets vedtekter, men 
står elles fritt til å gjere vurdering av ulike kandidater og 
prioritering mellom desse til ulike verv. Nemnda skal fremje 
kandidater som interesserer seg for lagets målsetting, 
strategi og arbeid.

5.  Innstilling frå nemnda til val skal ikkje grunngjevast. Det 
interne arbeidet i nemnda er konfidensielt.

6.  Nemnda kan i sitt arbeid ha samtaler med kandidater for å 
skaffe seg så god oversikt som mogleg om kandidatane si 
interesse og eigenskaper for aktuelle verv.

7.  Innstilling til løn og anna godtgjersle for tillitsvalde skal 
vurderast ut frå arbeidsomfang og ansvar og elles i tråd med 
det som følgjer av praksis i andre liknande verksemder.

Vedtatt av Årsmøtet 17.06.2020

SAK 7 VALG

Møte i valnemnda på fredag 6. mars 2020. 

Følgende medlemmer møtte:
Jarle Valderhaug
Leif Steinar Alnes
Fred Ove Urkedal
Kjell-Børre Pettersen
Tore Roaldsnes, leiar
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Møtet starta kl. 10.00 og vart avslutta kl. 12.35
Valnemnda gjekk gjennom forslaget til nye vedtekter for Surofi 
og la dette til grunn for arbeidet i valnemnda opp mot årsmøtet 
i 2020. Leiar Tore Roaldsnes orienterte om arbeidet som er 
gjennomført med ulike forslag på nye kandidatar til leiarvervet 
for styret i Surofi.
Valnemnda sitt forslag for årsmøtet i 2020 er som følgjer:

STYREMEDLEMMAR:
MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG:

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

SJØMANNSFORBUNDET:

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

FISKEBÅT VEST:

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

Som følgje av dette forslaget trekkjer Tore Roaldsnes seg frå 
vervet som leiar i val- og lønsnemnda i det videre arbeidet fram 
mot årsmøtet.

VAL- OG LØNSNEMND

Eivind Volstad 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

Øyvind Stokke 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

Valnemnda vil gjennomføre eit nytt møte for å gå gjennom 
forslag på løn og godtgjersle.

Ålesund, 06.03.2020

 Jarle Valderhaug Leif Steinar Alnes Fred Ove Urkedal

 Kjell-Børre Pettersen  Tore Roaldsnes

Forslaget ble lagt frem til utsendingane for votering. Jon 
Grimstad bad om ordet i sak nr. 7. På bakgrunn av vedtekts-
endringene som nå er godkjent trekte Jon Grimstad seg som 
foreslått nestleder i styret og foreslo ny nestleder i styret Sigvald 
Sævik i fra Møre og Romsdal Fiskarlag.

Endring i forhold til valgnemnda si innstilling;
Nestleder i styret i Surofi, Sigvald Sævik.

Enstemming vedtatt

SAK 8 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2020

Nemnda avholdt møte på teams 29.04.2020 

Styreleder   Kr. 75.000,-
Nestleder   Kr. 30.000,-
Styremedlemmer   Kr. 25.000,-
1. møteleder   Kr. 6.000,-
2. møteleder   Kr. 3.500,- 
Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger kr. 4.500,- pr. møtedag
Møtegodtgjørelse styremedlemmer  
og nemnder  kr. 4.500,- pr. møtedag
Sekretær årsmøte  kr. 4.000,- pr. møtedag

Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ.
Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise 
og opphold av salgslaget.

Ålesund, 29.04.2020

 Sign.  Sign.
 Kjell-Børre Petersen  Fred-Ove Urkedal

 Sign.  Sign.
 Sindre Dyb  Jarle Valderhaug

Enstemmig vedtatt 

Etter valget bad avtroppende styreleder Knut Støbakk den nye 
styrelederen Tore Roaldsnes komme frem og han ble ønsket 
lykke til som påtroppende styreleder i Surofi.

Direktør Sveinung Flem takket av Knut Støbakk som styreleder 
i 12 år. Sveinung Flem takket også av styremedlemmene Leif 
Richard Sande, Bjørn Giske og Vegard Kvalsvik som gikk ut av 
styret.
På bakgrunn av vedtektsendringer ble styret redusert med 4 
medlemmer.

Knut Støbakk takket også møteleder og sekretærer for årsmøtet.
Knut takket for tiden som styreleder i salgslaget og særlig for et 
godt samarbeid med alle ansatte i salgslaget.

Tore Roaldnes takket for tilliten og er klar til å ta over som 
styreleder.

Møte avsluttet kl. 14:29

 Knut Støbakk Janne-Grethe Strand Aasnæs
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PRAZERES NA COZINHA 
– restaurant i São Paulo, Brasil.

26



– I Brasil er det ganske enkelt ille 
for tiden, sier Valanes. – Brasil er et 
av de aller viktigste markedene for 
klippfisk av torsk, lange, brosme og 
sei. I forhold til 2019 sank verdien 
med 30% og volumet med 25%. For 
torsk sank volumet med 41%. 

– Hvor  mye av dette skyldes Covid 19?

– I Brasil er klippfisk festmat. Uten-
om jul og påske serveres klippfisk til 
gjester, og man får det når man er 
ute på byen. Når man ikke samles og 
ikke går ut, er det “no reason to buy”. En annen ting er en svekket 
valuta. Normalt har man betalt mellom 3,5 og 4 Real for en USD. 
I fjor kostet dollaren opp mot 6 Real. Vi bør nok under 5 Real for 
dollaren før det skjer noe. 

Du spurte om vi kommer tilbake til nye høyder. Ja, med pandemien 
under kontroll og en normal valutasituasjon, mener jeg det. 

HÅPER PÅ ET BEDRE AVTALEVERK OG ØKT EKSPORT 

Norsk fiskerinæring har ofte - og med rette - klaget på uforutsig-
bare krav og betingelser fra brasilianske myndigheter. Valanes ser 
en utvikling, men det går sent. 

– Mye av løsningen ligger i en frihandelsavtale mellom EFTA og 
Mercosur, som er det latinamerikanske frihandelsområdet. Men 
sånt tar tid. EU har eksempelvis signert en frihandelsavtale etter 
20 år med forhandlinger, men så skal den ratifiseres og imple-
menteres. Med en avtale mellom EFTA og Mercosur slipper vi toll, 
samtidig som en del regler standardiseres. I mellomtiden løser 
Brasil utfordringene på den enkleste måten. I byråkratiske termer 
er det ingen forskjell på saltet 20 cm stor fisk fra Amazonas og en 
klippfisk fra Norge. Får vi til en frihandelsavtale mellom EFTA og 
Mercosur, vil vi også kunne øke eksporten av pelagisk fisk, laks og 
skalldyr. Interessen for sjømat vokser raskt her borte. 

ØKT BEARBEIDING – I BRASIL

– Mesteparten av klippfisken til Brasil eksporteres hel. Enkelte 

mener at vi bør øke bearbeidings-
graden her i Norge. Hva mener du 
om det, Valanes?

– Tenker du på fryste og vakuum-
pakkede produkter, så har ikke Bra-
sil de samme ubrutte kjølekjedene 
som Norge har. Og når brasilianerne 
bruker kvalitetsbegrepet “fersk 
klippfisk”, mener de den store 
tørre de finner i butikkene. Tidligere 
eksporterte Norge mye klippfisk 
som skinn- og beinfrie stykker, tørre 
og med salt. De fleste har sikkert sett 

de flott dekorerte blikkboksene som ble brukt. På samme måte 
som før, tror jeg at skinn- og benfrie produkter kan være veien 
å gå. Man bevarer da kvalitet og smak, samtidig som man har et 
produkt som tåler en brutt kjølekjede. 

GODT OG ØKENDE SALG I KARIBIA

Sei er et svært viktig fiskeslag for omsetningen i Surofi. Og mens 
klippfisk av torsk, lange og brosme er festmat i Brasil, er klippfisk 
av sei hverdagskost i land som Den dominikanske republikk og 
Jamaica. Valanes kan fortelle at klippfisk er den tredje viktigste 
proteinkilden, etter svinekjøtt og kylling. Og at dyrere kjøtt betyr 
økt etterspørsel etter klippfisk.

– Prisstigningen betyr at de nå spiser mindre kjøtt ute og mer fisk 
hjemme. I 2020 eksporterte vi 16 tusen tonn til Den dominikan-
ske republikk alene. Januar i år økte med 17% i forhold til Januar i 
fjor. På Jamaica gikk volumet noe ned i fjor, mens verdien økte. Jeg 
ser helt klart at Karibia kan ta unna mer klippfisk av sei. 

KLIPPFISK TIL FROKOST

– Du fortalte at de spiser klippfisk til frokost?

– Det også. Og til lunsj, og som snacks. Klippfisk spises i mange 
sammenhenger, bare ikke som en norsk middagsrett med store 
fiskestykker i hovedrollen. En vanlig måte er å rive opp utvannet 
klippfisk og blande den med frukt og grønnsaker. Uvant for oss, 
men veldig godt. 

Brasil og Karibien er to viktige markeder 

for norsk sjømat, særlig klippfisk. Om 

Brasil hører vi lite annet enn negativt 

akkurat nå. Om Karibien hører vi knapt 

noe. Øystein Valanes er Sjømatrådets 

ansvarlige i begge disse markedene. 

Han har dette å si om 2020 og tiden 

som kommer. 

“GODT OG GALE” 
I VESTERLED
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BRASIL

> Folketall: 210 mill.
> Eksport av norsk klippfisk 2020:
 Torsk: 3.552 tonn
 Sei: 8.642 tonn
 Lange: 821 tonn
 Brosme: 1.800 tonn

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

> Folketall: 10 mill.
> Eksport av norsk klippfisk 
 av sei 2020: 15.976 tonn

JAMAICA

> Folketall: 2,9 mill.
> Eksport av norsk klippfisk  
 av sei 2020: 5.630 tonn

Kilde folketall: Wikipedia

UTVANNING PÅ KARIBISK

Klippfisk av sei gir relativt tynne stykker om vi sammenlikner med 
torsk. Legges fisken i vann ved sengetid, er den spiseklar neste 
morgen. Dette er den dominikanske metoden. Med så kort utvan-
ningstid blir det enkelt å velge klippfisk.

– På Jamaica gjør de det annerledes, sier Valanes: - De gir fisken et 
raskt oppkok, slår av vannet, har på nytt vann og gir den et oppkok 
til. Det er det hele. Mangel på kunnskap om utvanning skaper en 
engstelse for å få i seg for mye salt om de spiser mer. 

I skrivende øyeblikk lager Øystein Valanes en B-2-B-brosjyre som 
skal vise distributørene hvor enkelt man kan få mer salt ut av 
fisken. Så må disse spre budskapet til butikkene på hjørnet, der 
de igjen kan fortelle det til forbrukerne. 

Det slår oss at verdien av uttrykket “Men kan du ikke bare…” synker 
proporsjonalt med avstanden fra Norge. Ting tar tid. 

Men det blir resultater av det. 

> ØYSTEIN VALANES

 Sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

> Etiketter fra Dominikanske representerer
 norsk dominans også i dette markedet.
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> «Ackee and saltfish» er nasjonalretten til Jamaica.  
 «Saltfish» = norsk klippfisk av sei. Spises hoved- 
 sakelig til frokost, men også til lunsj.

> Bilde fra kokkekonkurranse som Sjømatrådet arrangerte i september 2019 i Santo Domingo.  
 Vinneren av kategorien Profesjonell, Enmanuel Santos (nr. 4 i rekken), vant en reise til Norge.



– Ditt første år i statsrådstolen er 
tilbakelagt. Hvordan var det?

– Det har vært utrolig spennende 
og lærerikt, men også krevende. 
Det var jo litt spesielt å starte som 
fiskeri- og sjømatminister i starten 
av et globalt pandemiutbrudd. Nå 
viser det seg at fiskeri- og havbruks-
næringen har klart seg relativt godt. 
Med stå på-vilje og omstillingsevne 
har næringen tilpasset seg usikre og vanskelige markedsforhold.
Nok en gang bikket sjømateksporten 100 milliarder kroner i 
eksportverdi i 2020, noe som viser at fiskeri- og sjømatnæringen 
fortsetter å bidra til verdiskapning og arbeidsplasser over hele 
landet.

– Som fiskeri- og sjømatminister må du forholde deg til fiskerne 
og deres organisasjoner. Hvordan opplever du møtet med disse? 

– Jeg har møter med blant andre Sjømat Norge, Fiskarlaget, Fiske-
båt, Norsk Villfisk og Kystfiskarlaget flere ganger i måneden, og 
opplever dialogen som god.

– Heller ikke en statsråd har sluppet unna hjemmekontor og 
digitale møter dette året. Hvordan har dette – på godt og vondt 
– påvirket arbeidet i departementet og dialogen med næringen?

– Normalt ville jeg reist mye, både for å møte næringen innenlands 
og for å promotere norsk sjømat utenlands. Det siste har det vært 
lite av så langt, men vi har i perioder reist langs norskekysten. Jeg 
møter likevel mange digitalt, og opplever at vi tross begrensnin-
gene er tett på næringen. 

– Salgslagene utgjør et viktig ledd i fiskeomsetningen. Hva mener 
du om den jobben salgslagene gjør?

– Fiskernes enerett til å organisere førstehåndsomsetningen av 
fisk gjennom fiskereide salgslag er unik i verden og har en lang his-
torie. Mye har skjedd innen fiskeriforvaltningen siden Råfiskloven 
kom i 1951, og salgslagene har vært nødt til å tilpasse seg nye krav. 

Dagens fiskesalgslag er profesjo-
nelle og solide organisasjoner som 
forvalter sitt ansvar på en god måte. 
Regjeringsplattformen fastslår at 
grunnprinsippene i fiskesalgslags-
loven ligger fast. Det betyr imidlertid 
ikke at vi ikke følger med i utvik-
lingen av førstehåndsmarkedet, 
men gode og balanserte løsninger, 
drevet fram av næringen selv, er å 
foretrekke. 

– Hva er det viktigste salgslagene gjør for å være relevante også i 
fremtiden?

– Vi trenger velfungerende markedsplasser, og salgslagene har et 
særskilt ansvar for å tilrettelegge for dette. Vi må ha reell konkur-
ranse om råstoffet, og ikke minst: Det må være tilgjengelig råstoff 
på auksjon. Her er det viktig at salgslagene raskt legger til rette 
for mer fryst råstoff på auksjon, hvis ikke må departementet se 
nærmere på hvordan dette kan løses.  

– Kvotemeldingen, Riksrevisjonens rapport og fiskerikontrollen er 
alle området som debatteres i såvel næringen som i det politiske 
miljøet. Kan du si noen ord om betydningen av dem?

– Målet med kvotemeldingen er å gjøre systemet mindre krevende 
for næringen og forvaltningen. I tillegg skal det bli mer fleksibelt, 
transparent og lettere å forstå. Målet er fortsatt bærekraftig forvalt-
ning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele 
fisken og aktivitet langs hele kysten. Fiskeriforvaltningen er nå i 
god gang med å følge opp Stortingets vedtak om kvotemeldingen.

– Riksrevisjonens rapport fra i fjor følges opp, og kritikken tas på 
alvor. Jeg er også opptatt av at den slår fast at endringene i kvote-
systemet har bidratt til økt lønnsomhet, noe som er av betydning 
for verdiskapingen langs kysten.

– Fiskerikontrollen er et svært viktige tema. Ulovlig handel med 
fisk er lukrativt, men ødeleggende for våre fiskerisamfunn. Jeg 
mener det er viktig å tenke nytt når det gjelder fiskerikontroll, og 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil 

Ingebrigtsen trives med jobben og 

utfordringene, og setter pris på sam-

arbeidet med aktørene i næringen. 

Som alle oss andre er han spent på 

hva konsekvensene av Brexit vil bli. 

STATSRÅDEN HAR ORDET 

30



er opptatt av at ny teknologi og nye digitale løsninger kan gjøre den 
mer effektiv. Derfor vil vi styrke digitalisering og dokumentasjon 
og politiets fiskekrimarbeid, samt gå gjennom reaksjonene ved 
lovbrudd fremover.

– Som fiskeri- og sjømatminister er du naturlig nok opptatt av 
hvilke konsekvenser Brexit vil få for både næringen, kysten og 
Norge. Hvordan ser du på situasjonen? 

– Det er klart at brexit på mange måter endrer kartet over Nordøst-
Atlanteren når det gjelder fiskeriforvaltning. Vi har fått en ny part 
å forholde oss til når det gjelder fellesbestandene i Nordsjøen og 
de store pelagiske bestandene. Viktige spørsmål er fordeling av 
bestander, kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres 
farvann. Fiskeflåten i Surofi sitt distrikt har lange tradisjoner med 
å fiske i britisk farvann. Vi er midt i forhandlingene med EU og 
Storbritannia, og det er for tidlig å si hvordan disse spørsmålene 
vil bli løst.
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> Befolkning: 67 millioner
> Største markedet for norsk hvitfisk

VIKTIGSTE ARTER

> Torsk, Ca. 60 000 tonn hvorav 
 ca. 35 000 tonn kommer via HUBs
> Hyse, Ca. 40 000 tonn som i 
 hovedsak kommer direkte
> Laks, Ca. 85 000 tonn som i 
 hovedsak kommer direkte
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– Totalverdien av norsk sjømat 
eksportert til Storbritannia var 
på ca. 6,4 milliarder kroner i fjor, 
forteller Kielland Asmyhr. - Det er 
omtrent som i 2019. Vi hadde en 
liten nedgang på torsk direkte fra 
Norge, men dette ble sannsynligvis 
kompensert av en økning i salget via 
tredjeland. Det går mye ubehandlet 
fisk via tradere i Danmark, Sverige 
og Nederland. En del også til bear-
beiding i Polen og Kina. Vi vet at mye 
av denne fisken ender opp i Storbri-
tannia, helt eller delvis bearbeidet.

At det har gått så bra, skyldes i stor 
grad at vi leverer til dagligvare og fish and chips. Britiske fiskere 
leverer i hovedsak fersk fisk til restauranter hjemme og på konti-
nentet. De har det dessverre ikke så bra i disse Covid 19-tider, når 
folk må holde seg hjemme. 

– Men hvordan har det seg da at fish and chips ikke rammes?

– Det er litt enklere å stikke ned på hjørnet enn å gå på restaurant, 
men enda viktigere er det at britene har fått smaken på take-away 
og hjemlevering av mat i forbindelse med pandemien. Når den 
øvrige restaurant-sektoren er stengt, har fish & chips klart å posi-
sjonere seg godt i sine nærmiljøer. Det tilbudet som nordmenn 
har hatt på pizza i årevis, har nå tatt helt av på fish and chips her 
borte. Det gjelder Nord-England, der de skal ha hyse, og det gjelder 
Sør-England, der det går i torsk. Mye tyder på at denne utviklingen 
vil gi økt salg også etter at pandemien er kommet under kontroll. 
Vi ser at potensialet er der. 

HÅPER PÅ EN GOD AVTALE

Brexit er et faktum, og det hefter det stor usikkerhet ved. På spørs-
mål om hva som vil være den største utfordringen for den norske 
eksporten av sjømat til Storbritannia i tiden fremover, svarer han:

– Uklarhet når det gjelder handelsbetingelser. Hva slags avtale får 
vi? Når blir den klar?

– Hva tror du selv?

– Dette er politikernes bord. Min 
oppgave er å være ambassadør for 
norsk sjømat i Storbritannia, med 
de rammebetingelsene som til 
enhver tid gjelder. Men det er klart: 
Storbritannia er verdens viktigste 
torskemarked, og også det viktigste 
for eksport av norsk hyse. Utover 
dette er Storbritannia også et av våre 
viktigste markeder for laks. 

Vi må legge oss i selen for å beholde 
dette store og viktige nærmarkedet. 
At den vanlige brite ønsker norsk 

sjømat, skal ingen være i tvil om. De er konservative i matveien. 
Det som er populært i dag, vil fortsette å være det i morgen. Og vi 
har jo alltid vært gode naboer.

AMBASSADØR PÅ NETT 

Å være ambassadør for norsk sjømat, handler mye om å være på 
farten. Treffe mennesker som er viktige for salg og innflytelse, 
være synlig i de rette miljøene, og bygge relasjoner og nettverk. 

Sånn er det ikke når pandemien råder. Nå skjer nesten all kontakt 
telefonisk og i videomøter. 

– Det blir ikke det samme, sier Kielland Asmyhr. - Jeg savner de 
fysiske møtene og bransje-tilstelningene. Det er der du blir kjent 
med folk og bygger de lange relasjonene. Og ikke minst; det er ute 
blant folk at du kjenner britisk hverdagsliv på pulsen og henter 
nye impulser. 

Enn så lenge sprer han det glade budskapet om norsk sjømat så 
godt han kan. Så får storpolitikk være storpolitikk, og pandemi 
være pandemi. 

For mat skal britene ha. Ikke minst skal de ha fish and chips.

2020. Kombinasjonen av Covid 19 

og usikkerhet omkring Brexit gjorde 

det vanskelig for britene. Det merket 

norske fiskeeksportører lite til i fjor. 

Storbritannia er stadig vårt viktigste 

marked for torsk og hyse. Sjømatut-

sending for Norges sjømatråd, Hans 

Frode Kielland Asmyhr, håper det varer.

FISH AND CHIPS 
– som varmt hvetebrød
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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 årsregnskapet 
er avgitt under den forutsetning.

OMSETNING OG MARKED

Den positive situasjonen i markedet fra 2019 fortsatte i starten 
av 2020. Det var stor interesse for kjøp av fisk i førstehånds-
markedet og prisene var stigende på hovedartene sei og torsk og 
de fleste andre arter. Utbruddet av covid-19 pandemien fra mars 
2020 endret markedsbildet umiddelbart. Pandemien førte til 
økt usikkerhet i verdenshandelen, restaurantsegmentet stengte 
ned over hele verden, reiselivet stoppet mer eller mindre opp og 
restriksjoner på grensene førte til problemer med transport av 
varer. Kjøpekraften ble redusert på grunn av økt arbeidsledighet. 
Salget i førstehåndsmarkedet stoppet delvis opp i perioden etter 
nedstengningen og lagrene bygget seg opp på reders hånd. Grad-

vis kom imidlertid handelen i gang igjen, men på et klart lavere 
prisnivå. For de aller fleste arter har det vært et til dels betydelig 
prisfall etter at pandemien brøt ut. Konsumet av fisk og annen 
sjømat har endret karakter underveis. Vi ser endringer i forbru-
keradferd og transportmønster som påvirker flere markeder. 
Salget øker i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som 
følge av utstrakt hjemmekarantene. Dette har gradvis ført til økt 
etterspørsel av fisk som råvarer til foredlingsindustrien i Europa, 
som har dempet effekten av salgssvikt på grunn av nedstengte 
restauranter og reiseliv. Svakere krone dempet også noe av pris-
fallet for norske leverandører. 

På tross av koronapandemien, som har 

preget markedet i store deler av 2020, så 

ble omsetningen i Surofi i 2020 den nest 

høyeste i salgslagets historie.  

Omsetningen ble til slutt 2 540 mill. kr., som riktignok er 400 
mill. kr. (12 %) lavere enn året før. Kvantumet gikk ned med 21 
000 tonn (- 12 %). I tillegg falt prisene på de fleste arter, slik at 
gjennomsnittsprisen sank med 3 % fra året før. Det aller meste av 
omsetningen i Surofi kommer fra norske fartøy. I 2020 utgjorde 
landinger fra utenlandske fartøy 19 mill. kr. (0,7 % av omsetnin-
gen). Tilsvarende tall i 2019 var 18 mill. kr. (0,6 %).

I tillegg til fisk og skalldyr ble det omsatt 22 000 tonn tare, som 
er en økning på 9 000 tonn fra året før.

Målt i omsetningsverdi er torsk den største arten i Surofi. De nor-
ske landingene av torsk var tilnærmet på samme nivå som i 2019. 
Starten av året bar bud om en fortsatt god markedsutvikling og 
torske-prisen i Surofi var de første månedene av året opp om lag 
10 % fra tilsvarende periode året før. 

STYRETS BERETNING
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Pandemien har rammet torskemarkedet 

sterkt med betydelig svakere etterspørsel 

og synkende priser.

Særlig har svikten rammet klippfisken, der det har vært store 
utfordringer i de viktige torskemarkedene Portugal og Brasil. 
Ferskmarkedet har for året som helhet holdt volumet på tross av 
stengningen i restaurantmarkedet, men her var en stor andel solgt 
før pandemiutbruddet. For fryst torsk har det vært stigende eksport 
på grunn av veksten i dagligvare. Prisfallet etter pandemiutbrud-
det har ført til at førstehåndsprisen på torsk i gjennomsnitt for hele 
året ligger 1 % under 2019-tallene, men ser vi på endringene fra 
mars til årsskiftet er fallet 20 – 30 % avhengig av sortering. Det ble 
omsatt vel 39 000 tonn torsk i Surofi til en verdi av 963 mill. kr. i 
2020, en reduksjon på 83 mill. kr. (7 %). I tillegg til det nevnte fallet 
i gjennomsnittsprisen skyldes nedgangen en reduksjon i kvantum 
på nær 3 000 tonn.

Landingene av sei i Norge gikk ned i fjor. Dette skyldes vesentlig 
lavere kvoter i Nordsjøen, og kvotene ble heller ikke tatt. Reduk-
sjonen i Nordsjøen var på 11 000 tonn i forhold til 2019, som 
direkte slår ut i omsetningen for Surofi siden det meste av denne 
seien landes her. Førstehåndsprisen på sei hadde ei svært positiv 
utvikling i starten av 2020 og var i Surofi opp 24 % før pandemien 
brøt ut. Seimarkedet har vært mindre påvirket av pandemien enn 
torsken slik at gjennomsnittsprisen for sei for året som helhet har 
steget med 7 % mens de aller fleste andre arter har hatt nedgang. 

Seien synes å ha vært mindre sårbar for svikten i markedet som 
følge av pandemien. Viktig her er at klippfisksei har hatt noe bedre 
utvikling enn torsken, som følge av fortsatt positiv utvikling i de 
karibiske markeder. Totalt kvantum omsatt i Surofi av sei i 2020 
var på knapt 66 000 tonn, en nedgang på 13 000 tonn fra året 
før (- 16 %). Sei er fortsatt den arten det omsettes mest av i vårt 
salgslag, men omsetningsverdien ligger mye bak torsken på grunn 
av langt lavere pris. Omsetningsverdien på sei i 2020 var 700 mill. 
kr., en nedgang på 82 mill. kr. (- 8 %) fra året før.  
  
Hysekvoten økte i 2020, men landingene gikk likevel ned med om 
lag 6 000 tonn. Det gjenstod hele 22 000 tonn av kvoten, hvorav 
om lag halvparten er overført som tillegg på 2021-kvoten. Det har 

vært store svingninger i hyseprisen gjennom 2020. Starten av året 
var svært positiv. Pandemien utløste umiddelbart et svært kraftig 
fall, der den minste hysa ble omtrent halvert i førstehåndspris. Også 
den største hysa sank 25 – 30 % i pris umiddelbart, men hentet seg 
inn igjen mot slutten av året og lå i slutten av 2020 på samme nivå 
som før pandemiutbruddet. I gjennomsnitt for året sank hyseprisen 
med 1,54 kr/kg (rundvekt), som tilsvarer en prisnedgang på 8 %. 
Kvantum omsatt i Surofi gikk ned med 3 700 tonn (- 21 %) Omset-
ningsverdien kom ut på 268 mill. kr., som er en nedgang 98 mill. kr. 
For øvrige arter har det også i stor grad vært svikt i markedet og 
fallende priser. Kvotene på snabeluer har det siste årene vokst bety-
delig, og landingene i fjor økte totalt med 10 000 tonn. I Surofi 
ble det omsatt nær 15 000 tonn, økning på 5 000 tonn fra året før. 
Markedet var imidlertid svært vanskelig og etter pandemiutbrud-
det har det periodevis vært store lager av usolgt fisk. Prisen på 
snabeluer har falt med 10 %. På tross av markedsutfordringene 
har snabeluer blitt den fjerde viktigste arten i Surofi sin omset-
ning. På blåkveite har prisene falt med i gjennomsnitt 28 % 
på grunn av svak etterspørsel. Både snabeluer og blåkveite har 
Kina som hovedmarked, og pandemien har i tillegg til svakere 
etterspørsel også medført store utfordringer i kinesiske havner 
når forsendelser skal godkjennes ved ankomst. Prisene på lange 
og brosme har også falt med henholdsvis 22 og 24 % fra 2019 og 
det er fisket vesentlig mindre av begge artene. Omsetningen av 
lange og brosme er til sammen redusert med nær 100 mill. kr. 
fra året før. De konvensjonelle markedene for klippfisk og andre 
produkter av lange og brosme har over tid utviklet seg svakt, og 
skal dette fiskeriet bestå i årene fremover er det grunn til å tro at 
det må utvikles nye anvendelser og markeder også utenom kon-
vensjonell sektor. Styret har derfor vedtatt at Surofi skal vurdere 
samarbeidsprosjekter med sikte på dette.

OMSETNINGSSYSTEMET 

Styret er opptatt av å sikre mest mulig åpen konkurranse i første-
håndsmarkedet ved at en betydelig andel av råstoffet omsettes i 
auksjonen. Det er auksjonen som er prisdanner i markedet, men 
en forutsetning for riktig prisdannelse er at auksjonen er attrak-
tiv og benyttes av redere og kjøpere som handler tilstrekkelige 
volum. For kjøperkorpset, som har basert seg på å få tilgang til 
råvaremarkedet gjennom salgslagene, er auksjonen uangripelig 
som omsetningsform. Tendensen til at råstoffmarkedet lukkes ved 
at rederiene integrerer nedstrøms for å få mer kontroll over verdi-
kjeden, kan også være en trussel for den landbaserte industriens 
tilgang på råstoff. Dette var bakgrunnen for forslaget om endrin-
ger i omsetningssystemet for fryst hvitfisk som ble utarbeidet av 
de aktuelle salgslagene i 2019. Høringen om dette ble gjennomført 
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vinteren 2020. Styret har i samarbeid med de to andre salgslagene 
vurdert forslaget videre i lys av høringsuttalelsene og noen punkter 
i forslaget har blitt utredet videre gjennom året og blir fulgt opp i 
2021. På grunn av koronapandemien har salgslagene vurdert at realis-
tisk tidspunkt for innføring av auksjonsplikten kan være 01.01.2022. 

Andelen av kvantum fryst fisk som ble omsatt på auksjon i Surofi 
økte i 2020 til 54 % fra 45 % i 2019. Auksjonen ble i stor utstrek-
ning også brukt i perioden etter pandemiutbruddet for å etablere 
nye prisnivå hvor handelen kunne komme i gang igjen.

Det har heller ikke i 2020 vært endringer i systemet for fastsettelse 
av minstepris, og som tidligere er det i Surofi bare fastsatt min-
stepriser for fersk fisk. Det dynamiske minsteprissystemet for sei, 
torsk og lyr har fungert godt, men det har på noen andre arter vært 
nødvendig å suspendere minsteprisene på grunn av usikkerhet i 
markedet og fallende priser.

KONTROLLVIRKSOMHETEN

NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll ble fremlagt 29. november 
2019. Utvalget foreslo en rekke tiltak både av lang- og kortsiktig 
karakter for å bedre ressurskontrollen. Forslaget omfatter både 
bruk av teknologi, endret regelverk og endret organisering av 
kontrollansvaret. Utredningen har vært på høring. Surofi har avgitt 
høringsuttalelse og blant annet uttrykt sterk uenighet mot utvalgets 
forslag om at salgslagene ikke lenger skal ha operativ ressurskon-
troll. Dette forslaget vil i så fall ha som effekt at den samlede res-
surskontrollen reduseres. Utvalget foreslår også at inndratte midler 
skal fratas salgslagene slik at de kan brukes som delfinansiering av 
investeringene i ny teknologi i myndighetenes regi. Surofi er helt 
uenig i dette forslaget. Disse midlene brukes i dag til å finansiere 
vår kontrollvirksomhet, som de siste årene er trappet betydelig opp.

ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT

Provisjonsinntektene var i 2020 19,4 mill. kr., ned fra 21,8 mill. 
kr. i 2019. Provisjonen beregnes av omsetningen, og utgjorde 
0,76 % i gjennomsnitt for 2020. Provisjonssatsene har ikke vært 
endret, og nedgangen i inntekter skyldes lavere omsetning. Andre 
driftsinntekter utgjorde 5,1 mill. kr. mot 5,0 mill. kr. i 2019. 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 2020 3,6 mill. 
kr., som er en økning fra 3,3 mill. kr. i 2019.

Driftskostnadene utgjorde 19,5 mill. kr., som er 0,2 mill. kr. lavere 
enn året før. Koronapandemien har medført mindre aktivitet på 
noen områder, slik at kostnadene har gått ned.

 

Driftsresultatet for 2020 viser 5,0 mill. 

kr. mot 7,1 mill. kr året før. Forklaringen 

på nedgangen er mindre inntekter som 

følge av lavere omsetning mens lavere 

driftskostnader trekker i positiv retning. 

Netto finansinntekter gikk ned fra 1,7 til 0,6 mill. kr.som følge av at 
lavere renteinntekter kombinert med noe økning i rentekostnadene.
 
Resultatet før skatt viser 5,6 mill. kr. mot 8,7 mill. kr. i 2019. Årsre-
sultatet ble 4,3 mill. kr. i 2020, en reduksjon fra 6,7 mill. kr. i 2019.

Styret er tilfreds med resultatet i 2020.

Egenkapitalen var 99,0 mill. kr. pr. 31.12.2020, tilsvarende 47 % av 
totalkapitalen. Omsetningen varierer mye gjennom året og total-
kapitalen er derfor periodevis vesentlig høyere enn ved årsskiftet.

FORSKNING OG UTVIKLING

Surofi har i 2020 brukt 3,4 mill. kr. på utvikling av nye IT-baserte 
systemer, i hovedsak knyttet til salgsprosessen. Utvikling av kon-
trollsystemene er også et prioritert område, som det brukes mye 
ressurser på. Hensikten er å fortsette effektiviseringen av interne 
arbeidsprosesser og modernisere samhandlingen med kjøpere, 
leverandører og andre samarbeidspartnere. 

FINANSIELL RISIKO 

De foregående år har vært preget av relativt stabile kvoter, jevnt 
over positive markeder og stigende priser delvis påvirket av sva-
kere norsk krone. Siste året har vist at markeder fort kan snu i 
negativ retning og at flere års prisoppgang fort kan bli borte når 
etterspørselen svikter. Markedssvingninger slår direkte ut i pro-
visjonsinntektene og dermed i det økonomiske resultatet. Dette 
viser betydningen av å ha en robust økonomi, slik at virksomheten 
ikke blir for sårbar av redusert inntjening.

Surofi har til enhver tid store utestående fordringer hos kjøperne, 
som utgjør en finansiell risiko. Ved årsskiftet utgjorde disse 135 
mill. kr. Fra måned til måned varierer omsetningen mye, og 
utestående fordringer på kjøperne svinger i samme takt slik at 
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Ålesund, 2. mars 2021
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA 

fordringene kan være vesentlig større enn de var ved årsskiftet. 
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 heller ikke vært tap av betydning på utestå-
ende fordringer i 2020. Historisk har vi imidlertid sett at perioder 
som vi nå er inne i, hvor markedet brått snur i negativ retning, kan 
komme til å endre den økonomiske situasjonen for mange av våre 
kjøpere. Dette vil øke vår finansielle risiko og kan påføre Surofi tap.  

Surofi har 31.12.2020 en arbeidskapital på 87,8 mill. kr., en for-
bedring på 2,9 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. 

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Surofi hadde 11 ansatte, tilsvarende 10,7 årsverk, den 31.12.2020.

Sykefraværet i 2020 var 2,3 %, en reduksjon fra 6,3 % i 2019. 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. 31.12.2020. Av 
styrets 7 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). 
Den kjønnsmessige balansen i styret burde vært bedre. Styret 
anmoder igjen eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinne-
lige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi.

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.

FREMTIDSUTSIKTER

De norske kvotene av våre hovedarter torsk, sei og hyse øker i 2021 
med 125 000 tonn når det sammenlignes med faktisk fiske i 2020, 
hvorav torsk står for om lag 70 000 tonn av økningen. I tillegg øker 
kvoten på snabeluer videre med ytterligere 7 000 tonn. Flåten har 
dermed et godt kvotegrunnlag. Det eneste som er negativt sett fra 
Surofi sin side i denne sammenheng er at seikvoten i Nordsjøen 
trolig går ned, og det er også usikkerhet om fiske i britisk sone 
siden avtale med Storbritannia om kvoter og soneadgang ikke er 
inngått etter Brexit. Dette kan også ha betydning for fisket etter 
lange og brosme for lineflåten. 

Markedssituasjonen er svært usikker. Koronapandemien vil 
prege etterspørsel og priser gjennom 2021. Pågående vaksinering 
vil formodentlig etter hvert bidra til at aktiviteten tar seg opp og 
at handelen gradvis normaliseres. Vi må imidlertid forvente at 
ettervirkningene blant annet som følge av redusert kjøpekraft vil 
prege markedene i en periode også etter at pandemien er over. Ei 
sterkere norsk krone, som vi har sett den senere tid, vil også dempe 
eksportprisene. Forventet bortfall av MSC-sertifisering på kystnær 
fangst av torsk og hyse kan ytterligere påvirke markedet negativt.

Selv om kvotegrunnlaget er høyere enn i 2020, forventes gjen-
nomsnittlig lavere prisnivå å bidra til at omsetningen i Surofi i 
2021 mest trolig blir noe lavere enn i fjor.

Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter 
for et godt samarbeid også i 2020. 

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

Remi Teistklub Helge Lønes Vigdis Torheim  Sveinung Flem  
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem/Ansattrepresentant  Adm. dir.  
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NOTE 2020 2019

Omsetning gjennom laget - fakturert 2 -2 540 433 317 -2 939 849 566

Omsetning gjennom laget - avregnet 2 2 540 433 317 2 939 849 566

Provisjon 3 19 363 143 21 762 265

Andre driftsinntekter 14 5 148 280 5 011 336

Sum driftsinntekter 24 511 423 26 773 601

Lønnskostnad 4 9 455 559 9 155 844

Avskrivning varige driftsmidler 5 908 976 1 317 379

Annen driftskostnad 4, 13 9 112 249 9 247 166

Sum driftskostnad 19 476 783 19 720 389

Driftsresultat 5 034 639 7 053 212

Annen finansinntekt 6 903 392 1 872 814

Annen finanskostnad 7 345 741 181 218

Sum netto finansposter 557 650 1 691 596

Ordinært resultat før skattekostnad 5 592 290 8 744 808

Skattekostnad på ordinært resultat 8 1 313 466 2 034 255

Ordinært resultat 4 278 824 6 710 553

Årsresultat 4 278 824 6 710 553

Overført annen egenkapital 10 4 278 823 6 710 553

Sum disponert 4 278 823 6 710 553

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER

NOTE 2020  2019  

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 5 499 745 713 957

Sum immaterielle eiendeler 499 745 713 957

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 5 8 310 597 6 721 069

Sum varige driftsmidler 8 310 597 6 721 069

Finansielle anleggsmidler

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

Andre langsiktige fordringer 5 747 863 765 965

Sum finansielle anleggsmidler 2 303 234 2 309 865

SUM ANLEGGSMIDLER 11 113 576 9 744 891

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer og egenovertagelse 11 134 935 536 106 604 726

Andre fordringer 2 832 919 625 594

Sum fordringer 137 768 455 107 230 320

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 60 060 735 56 091 735

SUM OMLØPSMIDLER 197 829 190 163 322 055

SUM EIENDELER 208 942 766 173 066 946 

BALANSE
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EGENKAPITAL OG GJELD   

NOTE 2020  2019  

EGENKAPITAL   

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 98 958 798 94 679 975

Sum opptjent egenkapital 98 958 798 94 679 975

SUM EGENKAPITAL 98 958 798 94 679 975

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldig fiskere og andre leverandører 77 025 923 45 357 072

Betalbar skatt 8 1 313 466 2 035 090

Skyldige offentlige avgifter 18 201 607 25 123 484

Annen kortsiktig gjeld 13 442 971 5 871 325

Sum kortsiktig gjeld 109 983 967 78 386 972

SUM GJELD 109 983 967 78 386 972

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 208 942 765 173 066 946

Ålesund, 31.12.2020 / 02.03.2021
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA 

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

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 drifts
inntekter. Driftsinntekter er vurdert til virkelig verdi av veder
laget, 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 
klassi fisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Andre eiendeler 
er vurdert som anleggsmidler.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskri
ves til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare 

levetid. Fra 2019 til 2020 er det endret fra saldoavskrivinger til 
lineære avskrivinger

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 inntekts
skatt og formuesskatt.

Utbruddet av covid19 pandemien vinteren 2020 har ført til 
betydelig svikt i etterspørsel og fallende priser i hvitfisksektoren.
Selv om kvotesituasjonen for den norske flåten er god i 2021, 
vil usikkerhet i markedet og redusert kjøpekraft fortsatt kunne 
føre til reduserte priser. Omsetningen og inntektene i Surofi kan 
derfor falle også i 2021. Pandemiens varighet er også usikker, 

siden det trolig bare er vaksinering som kan bidra til en gradvis 
normalisering av situasjonen. Sjømatsektoren, som Surofi er 
en del av, produserer matvarer som befolkningen har behov for. 
Den negative effekten av pandemien vil derfor være mindre enn 
for mange andre sektorer

NOTE 3 – PROVISJONSINNTEKTER

2020 2019

Provisjon av avgiftspliktig omsetning 17 178 416 19 848 530

Provisjon av avgiftsfri omsetning 119 978 136 128

Provisjon av eksport 1 988 175 1 733 563

Provisjon Tare 76 574 44 044

19 363 143 21 762 265

Gjennomsnitt provisjonsats 0,76 0,75

NOTE 2 – OMSETNING

2020 2019

Avgiftspliktig omsetning 2 249 396 397 2 686 787 593

Avgiftsfri omsetning 19 291 914 18 150 423

Eksport 265 363 695 231 241 398

Tare 6 381 310 3 670 152

2 540 433 317 2 939 849 565

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

2020 2019

Lønninger 6 675 644 6 650 477

Arbeidsgiveravgift 1 131 392 1 153 244

Pensjonskostnader 1 103 393 590 891

Andre ytelser 545 131 761 233

Sum lønnskostnader 9 455 559 9 155 844

Antall årsverk i år 2020 var 10,7

Lønninger på ca 5,46 mill kr er redusert med kr 446.143, som 
er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri og 
kystdepartementet av 18.jan 2008.

Samlet lån til ansatte var pr 31.12.20: kr 647.863,

Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styre
medlemmer. Lønn til daglig leder kr 1.707.719, er inkludert 
skattepliktig del av forsikringer og elektronisk kommunika
sjon. Annen godtgjørelse som bilgodtgjørelse, diett etc utgjør 
kr 1.327,.

Godtgjørelse til styret kr 553.101. hvorav kr 131.500. er lønn til 
styreleder.
Revisjonshonorar utgjør kr 204.350, hvorav kr 64.350, 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 2020 kr 562.020,.  Selskapet tar del i 
den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette 
medfører og kr 123.935, er kostnadsført AFP i 2020.

Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr 370.070,.

NOTE 6 – FINANSINNTEKTER

  2020 2019

Rente fra kjøpere 1 073 000

Rente ved forskudd til fiskere 321 747 227 289

Rente bank mm 581 645 572 524

SUM 903 391 1 872 813

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr/prog/nettside  Sum

kr kr kr

Anskaff.kost       01.01.20 1 266 214 13 803 059 15 069 273

Tilgang 3 449 354 3 449 354

Avgang 0 0 0

Anskaff.kost        31.12.20 1 266 214 17 252 413 18 518 627

Samlede avskrivinger -877 142 -8 831 140 -9 708 282

Bokført verdi      31.12.20 389 071 8 421 273 8 810 343

Årets avskrivninger 43 236 2 030 799 2 074 035

Driftsmidlene blir i 2020 lineært avskrivet over 3,33år, 5 år og 10 år mot saldoavskriving i tidligere år.
Avskrivninger som gjelder kontrollinvesteringer kr 1.165.062,- er i regnskapet presentert under andre driftskostnader.
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NOTE 9 – BANKINNSKUDD OG KONTANTER

2020 2019

Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd: Skattetrekk kr 507 837 kr 536 021

Selskapet er innvilget en kassakreditt på 150 mill. kr pr 31.12.20. Denne er ikke i bruk ved årsavslutning.
Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 150 mill.

NOTE 8 – BETALBAR SKATT

2020 2019

Resultat før skattekostnad 5 592 289 8 744 808

Permanente forskjeller 336 167 473 920

Endring midlertidig tidsforskjeller -637 038 -627 764

Grunnlag betalbar skatt 5 291 418 8 590 964

Inntektsskatt 1 164 112 1 890 012

Formuesskatt 149 354 145 077

Sum skattegjeld pr 31.12. 1 313 466 2 035 089

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 1 313 466 2 035 090

Avsatt for mye/lite tidligere år -835

Årets totale skattekostnad 1 313 466 2 034 255

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat og formue 1 313 466 2 035 090

Sum betalbar skatt 1 313 466 2 035 090

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Anleggsmidler 1 629 724 674 889

Fordringer m.m -3 494 005 -3 499 208

Regnskapsm avsetning til Markedsfond og Miljømerking -920 000 -600 000

Sum -2 784 281 -3 424 319

Utsatt skattefordel som ikke balanseføres -612 542 -754 010

NOTE 7 – FINANSKOSTNADER

2020 2019

Renter til kjøpere 302 547

Renter kassekreditt 38 588 178 949

Andre finanskostnader 4 606 2 268

SUM 345 741 181 218

NOTE 10 – EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.19                                  Årets resultat Egenkapital 31.12.20

Annen egenkapital 94 679 975 4 278 823 98 958 798

Sum 94 679 975 4 278 823 98 958 798
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NOTE 12 – AKSJER OG ANDELER

Antall Pålydende 2020 2019

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

2020 2019

Tilgode kjøpere 138 255 622 109 072 000

Overtakelse av egne fangster 179 914 1 032 725

Kundefordringer og egenovertagelse 138 435 536 110 104 725

Samlet avsetning tap på krav 3 500 000 3 500 000

Kundefordring pr 31.12 134 935 536 106 604 725

Avsetning tap på krav utgjør ca 2,53%  av samlede kundefordringer pr 31.12.20.

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.

2020 2019

Inntekter fra kontrollvirksomheten 3 582 098 3 340 080

Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten 3 582 098 3 340 080

Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner i 2020 2020

Norges Fiskarlag - Prosjektsamarbeid (herunder miljøsertifisering og miljørådgiver) 210 657

Sum overføringer til eierorganisasjoner 210 657
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2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 5 592 289 8 744 808

Periodens betalte skatt -2 034 255 -1 504 529

Ordinære avskrivninger 908 973 1 317 379

Ordinære avskrivninger kontrollvirksomheten 1 165 062 1 066 826

Nedskriving anleggsmidler 0 0

Endring i kundefordringer og leverandørgjeld 3 338 041 -23 063 862

Endring i andre tidsavgrensningsposter -9 118 580 8 532 544

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -148 470 -4 906 834

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 449 354 -3 022 418

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 449 354 -3 022 418

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling/nedbetaling  kortsiktig gjeld 7 566 824 613 497

Økning langsiktig fordring 0 0

Tilbakebet. av andelskapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 7 566 824 613 497

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 3 969 000 -7 315 755

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 56 091 735 63 407 490

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 60 060 735 56 091 735

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

FISKESLAG 2020 2019 +/- +/- % 2020 2019 +/- +/- % 2020 2019 +/- +/- %

Torsk 39 177 41 904 -2 727 -7 % 962 904 1 045 530 -82 626 -8 % 24,58 24,95 -0,37 -1 %

Sei 65 525 78 426 -12 901 -16 % 700 491 782 867 -82 376 -11 % 10,69 9,98 0,71 7 %

Hyse 14 383 18 126 -3 743 -21 % 268 420 366 140 -97 720 -27 % 18,66 20,20 -1,54 -8 %

Snabeluer 14 845 9 936 4 909 49 % 131 464 97 586 33 878 35 % 8,86 9,82 -0,96 -10 %

Blåkveite 4 873 5 079 -206 -4 % 128 760 185 223 -56 463 -30 % 26,42 36,47 -10,05 -28 %

Lange 6 686 8 964 -2 278 -25 % 75 834 130 832 -54 998 -42 % 11,34 14,59 -3,25 -22 %

Brosme 3 170 6 238 -3 068 -49 % 27 835 72 029 -44 194 -61 % 8,78 11,55 -2,77 -24 %

Uer 2 142 2 327 -185 -8 % 23 419 30 311 -6 892 -23 % 10,93 13,02 -2,09 -16 %

Breiflabb 768 935 -167 -18 % 20 254 26 338 -6 084 -23 % 26,35 28,16 -1,81 -6 %

Lysing 1 113 1 274 -161 -13 % 19 862 16 339 3 523 22 % 17,84 12,82 5,02 39 %

Lyr 1 346 1 086 260 24 % 18 718 16 487 2 231 14 % 13,90 15,18 -1,28 -8 %

Sjøkreps 114 105 9 9 % 14 714 13 897 817 6 % 128,17 131,75 -3,58 -3 %

Leppefisk 32 39 -7 -18 % 13 959 15 709 -1 750 -11 % 431,37 399,59 31,78 8 %

Kveite 199 246 -47 -19 % 6 826 10 659 -3 833 -36 % 34,14 43,23 -9,09 -21 %

Flekksteinbit 546 544 2 0 % 6 734 6 827 -93 -1 % 12,33 12,53 -0,20 -2 %

Krabbe 355 401 -46 -11 % 4 719 5 212 -493 -9 % 13,29 12,99 0,30 2 %

Hummer 14 11 3 27 % 3 941 2 981 960 32 % 276,62 266,08 10,54 4 %

Blålange 257 412 -155 -38 % 1 883 3 631 -1 748 -48 % 7,31 8,79 -1,48 -17 %

Reke 3 5 -2 -40 % 593 824 -231 -28 % 160,25 140,83 19,42 14 %

Annet 1 611 1 982 -371 -19 % 12 608 13 404 -796 -6 % 7,82 6,76 1,06 16 %

Totalt fisk og skalldyr 157 168 178 050 -20 882 -12 % 2 443 949 2 842 835 -398 886 -14 % 15,55 15,97 -0,42 -3 %

Biprodukt 7 787 7 804 -17 0 % 89 851 93 344 -3 493 -4 % 11,54 11,96 -0,42 -4 %

Verdi fisk og skalldyr 2 533 801 2 936 179

Tang 22 008 13 171 8 837 67 % 6 381 3 670 2 711 74 % 0,29 0,28 0,01 4 %

Totalt 179 294 191 369 -12 075 -6 % 2 540 182 2 939 849 -399 667 -14 % 14,17 15,36 -1,19 -8 %

HERAV FILETPRODUKTER

Torsk 4 363 6 605 -2 242 -34 % 116 076 171 041 -54 965 -32 % 26,60 25,90 0,70 3 %

Hyse 1 827 2 683 -856 -32 % 34 811 60 745 -25 934 -43 % 19,05 22,64 -3,59 -16 %

Sei 2 929 3 801 -872 -23 % 35 667 51 350 -15 683 -31 % 12,17 13,51 -1,34 -10 %

Totalt 9 119 13 089 -3 970 -30 % 186 554 283 136 -96 582 -34 % 20,46 21,63 -1,17 -5 %

OMSETNINGSSTATISTIKK 2020
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1. OMSETNINGSSTATISTIKK

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

Til anvendelse: 2018 2019 2020

Fersk 11 284 7,13 % 8 578 4,82 % 11 159 7,10 %

Frysing 91 414 57,74 % 99 339 55,79 % 97 066 61,76 %

Salting 54 933 34,70 % 69 004 38,76 % 48 375 30,78 %

Mel/Olje 55 0,03 % 193 0,11 % 0 0,00 %

Annen Anvendelse 634 0,40 % 936 0,53 % 568 0,36 %

Totalt 158 320  178 050  157 168  

Fordeling mellom ulike anvendelser av fisk som omsettes gjen-
nom Surofi viste en nedgang fra 39 til 31 % for fisk til salting 
(klippfiskindustrien) i 2020.  Forklaringen på dette er at artene 
sei, lange og brosme, som i stor utstrekning kjøpes av klippfiskin-
dustrien, stod for mesteparten av reduksjonen i omsetning i fjor. 

Andelen som går til frysing (det aller meste av dette er fryst ved 
landing), er motstykket til dette med en økning fra 56 til 62 %.  
Vekst i omsetning av snabeluer, som utelukkende landes fryst og 
eksporteres ubearbeidet slår også ut her.  Den andelen som går 
videre fersk ut i markedet økte i fjor fra 5 til 7 % av omsatt kvantum.

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

Redskap brukt 2018 2019 2020

Not 2 021 1,28 % 5 171 2,90 % 5 485 3,49 %

Garn 18 292 11,55 % 18 542 10,41 % 21 516 13,69 %

Liner 1 287 0,81 % 500 0,28 % 155 0,10 %

Autoliner 21 231 13,41 % 24 244 13,62 % 18 928 12,04 %

Teiner 633 0,40 % 574 0,32 % 600 0,38 %

Juksa 347 0,22 % 575 0,32 % 451 0,29 %

Trål 113 149 71,47 % 127 113 71,39 % 106 825 67,97 %

Snurrevad 1 260 0,80 % 1 383 0,78 % 3 197 2,03 %

Annet/korreksjon 100 0,06 % -52 -0,03 % 11 0,01 %

Totalt 158 320  178 050  157 168  

Kvantum fra autolineflåten gikk ned med vel 5 000 tonn i 2020.  
Dette tilsvarer reduksjonen i fiske av lange og brosme i fjor, som 
flere rederier valgte å redusere eller droppe helt på grunn av svært 
lave priser i markedet.  Kvantum fra trålflåten gikk betydelig ned 
fra 127 000 tonn til 107 000 tonn.  En vesentlig årsak her er redu-

serte kvoter og fiske av sei i Nordsjøen.  Dette førte også til at trål 
sin andel av omsatt kvantum gikk ned fra 71 til 67 %.  Fisket med 
garn økte med om lag 3 000 tonn  og stod for 14 % av omsetningen.  
Det var også økning i fisket med snurrevad. 
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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 (blå 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 kvan-
tum frem til 2015.  I de senere år har omsatt kvantum i produktvekt 
ligget rundt 120 000 tonn, med unntak av 2019 som skiller seg ut 
med over 130 000 tonn.  Kvantum i 2020 var 117 000 tonn, på linje 
med årene før 2019.

Prisen pr. produktkilo, som i grafen er illustrert med en rød strek, 
nådde en topp i 2019 med en gjennomsnittspris på vel 22 kr/
produktkilo. Gjennomsnittsprisen sank om lag 0,60 kr/kg i 2020.  
Dette er likevel den nest høyeste prisen som vi historisk har opp-
nådd, og den er 63 % høyere enn den forrige bunnen vi hadde i 2013.  
Det må likevel tilføyes at den fulle effekten av koronapandemien 
først vil vise seg i 2021.

HISTORIKK 1946 – 2019
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TORSK  39 177 24,9 %

SEI  65 525 41,7 %

HYSE  14 383 9,2 %

SNABELUER  14 845 9,4 %

BLÅKVEITE  4 873 3,1 %

LANGE  6 686 4,3 %

BROSME  3 170 2,0 %

UER 2 142 1,4 %

BREIFLABB 768 0,5 %

LYSING  1 113 0,7 %

LYR 1 346 0,9 %

SJØKREPS 114 0,1 %

LEPPEFISK 32 0,0 %

DIV.FISK 2 994 1,9 %

 157 168 100,0 %
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1.4 
OMSATT KVANTUM PR FISKESLAG, UTVIKLING 2018-2020

Grafene ovenfor viser omsatt kvantum av alle fiskeslag med omset-
ningsverdi større enn 10 mill. kr. i 2020.  Tilsvarende spesifikasjon 
er benyttet i pkt 1.5 og 1.6 nedenfor.

Alle kvanta i de to grafene ovenfor er i rund vekt.  I kvantum har 
sei alltid vært svært viktig i Surofi og stod i 2020 for 42 % av totalt 
omsatt kvantum.  Etter en god økning i 2019 falt kvantum av sei i 
2020 med 13 000 tonn (16 %).  Dette skyldes i hovedsak redusert 
fiske i Nordsjøen som følge av kvotenedgang.  Kvantum av torsk gikk 
ned med 2 700 tonn og endte på vel 39 000 tonn (- 7 %).  Kvantum 
av hyse gikk ned med 3 700 tonn (- 16 %).  En viktig årsak til dette 
var mindre fangst av hyse totalt i flåten, som førte til at et betydelig 
kvantum av hyse ble stående igjen av kvoten.  De tre artene sei, 
torsk og hyse utgjorde samlet 76 % av det totale kvantum i fjor, litt 
mindre enn året før.  Snabeluer har de seneste årene fått større og 
større betydning med økning på nær 5 000 tonn bare i fjor etter en 
tilsvarende økning året før.  Det er grunn til å merke seg en betydelig 
nedgang på lange og brosme med til sammen 5000 tonn nedgang 
i fjor.  Dette skyldes mindre deltagelse i fisket på grunn av dårlig 
lønnsomhet både som både skyldes svake priser i markedet og økte 
kostnader, blant annet til agn.
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TORSK 962 904 38,0 %

SEI 700 491 27,6 %

HYSE 268 420 10,6 %

SNABELUER 131 464 5,2 %

BLÅKVEITE 128 760 5,1 %

LANGE 75 834 3,0 %

BROSME 27 835 1,1 %

UER 23 419 0,9 %

BREIFLABB 20 254 0,8 %

LYSING 19 862 0,8 %

LYR 18 718 0,7 %

SJØKREPS 14 714 0,6 %

LEPPEFISK 13 959 0,6 %

DIV.FISK 37 316 1,5 %

BIPROD. 89 851 3,5 %
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1.5 
OMSATT VERDI PR FISKESLAG, UTVIKLING 2018-2020.

Omsetningsverdien på torsk og sei gikk i 2020 ned med 82 mill. 
kr. hver, tilsvarende 8 og 11 % nedgang.  Målt i verdi er torsken 
nå vesentlig viktigere for Surofi sin omsetning enn seien med en 
omsetning i 2020 på 963 mill. kr.  Omsetningsverdien på sei var 
på 700 mill. kr.  For hyse ble det en betydelig nedgang på 98 mill. 
kr.  til 268 mill. kr. (- 27 %), som følge av både fallende volum og 
pris.  Til sammen stod disse tre artene (torsk, sei og hyse) for om 
lag 76 % av total omsetning.  På tross av prisfall på snabeluer, 
så økte omsetningsverdien av denne arten med 35 % til 131 mill. 
kr. Ellers var det nedgang i omsetning for de fleste arter, og for 
mange som følge av en kombinasjon av fallende pris og kvantum.  
Markedsutfordringer som følge av koronapandemien er en felles 
årsak som rammer mange arter.    
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1.6 
PRISUTVIKLING PR FISKESLAG 2018-2020

Grafen viser årlig gjennomsnittspris pr kg (rundvekt) for viktige 
fiskeslag de tre siste år.  Det var prisfall så å si for alle arter i 2020.  
Av de viktigste artene er det bare sei som skiller seg ut i positiv ret-
ning med en økning på 7 % i gjennomsnitt.  Av artene som er med 
i grafen er det blåkveite som har størst prisfall med 30 % fra året før. 
Generelt har det vært store utfordringer etter pandemiutbruddet 

PRISUTVIKLING 2018 – 2020

med fisk som særlig selges til Kina, både på grunn av sviktende 
markeder, vanskeligheter med logistikk og spesielle utfordringer 
med regelverk ved import.  Dette har rammet arter som blåkveite 
og snabeluer i tillegg til produkter av andre arter som eksporteres 
til Kina for videre foredling.  Koronapandemien har generelt svek-
ket markeder over hele verden og bidratt til fallende priser.  
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OMSETNINGSVERDI PR  PROVISJONSGRUPPE
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1.7 
PROVISJONSSATSER – OMSETNINGSFORDELING

Går vi noen år tilbake i tid, lå kvantum av ombordtilvirket (i 
hovedsak filét) på ca 30 000 tonn (regnet i rundvekt).  Etter det har 
det skjedd en nesten total fornyelse av denne flåten, og de fleste 
rederiene valgte da å legge om til ren HG-produksjon.  I fjor var 
kvantum av ombordtilvirket filét vel 9 000 tonn, en nedgang på 
nær 4 000 tonn (30 %).  Omsetningsverdien av ombordtilvirket 
utgjorde i fjor 8 % av Surofi sin totale omsetning (6 % i kvantum).  
Gjennomsnittlig pris på ombordtilvirket filét i 2020 gikk ned 
med 5 %.   Fryst HG utgjorde i fjor 80 % av omsetningsverdien 
(79 % av kvantum) og er svært dominerende i vår omsetning.

Landingene av fersk økte i 2020 med om lag 10 % til vel 23 000 
tonn rundvekt.  I verdi økte ferskomsetningen med knapt 10 %, 
og utgjorde 12 % av total omsetningsverdi i Surofi i 2020 (15 % 
i kvantum). Selv med økningen i volumet de siste par årene er 
det 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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2. MARKEDSSITUASJONEN
2.1 ETTERSPØRSEL OG PRISER 

Fersksesongen på sei vinteren 2020 var noe bedre enn i 2019 
med en økning i kvantum på 15 %. Derimot var det stor nedgang 
i landingene av fryst sei i sesongen, slik at vi totalt lå 9 000 tonn 
bak fjoråret i totale landinger av sei (fersk og fryst). Prisene var 
imidlertid stigende gjennom sesongen, slik at gjennomsnittspri-
sen for sei i 1. kvartal lå 2,50 kr/kg (20 %) høyere enn året før. 
Etter pandemiutbruddet i mars 2020 inntraff et stort prisfall, der 
prisene for de tre største sorteringene av sei (1,2–2,3, 2,3+ og 4+) 
falt fra rundt 18 kr/kg til om lag 14 kr/kg, mens de to minste 
sorteringene (0,9–1,2, 1,2-) falt fra rundt 17 kr/kg til 11,50 kr/kg. 
Fra august kunne vi imidlertid registrere at prisene begynte å stige 
igjen. De tre største sorteringene fulgte hverandre i pris og var 
på høsten tilbake på samme prisnivå som året startet. Selv om 
vi igjen så en liten reduksjon i prisene frem mot årsskiftet, var 
prisene ved inngangen til 2021 på et tilfredsstillende nivå på rundt 
17 kr/kg for de største sorteringene og 14 – 15 kr for de to minste. 
Utviklingen i seimarkedet skiller seg positivt ut fra andre arter 
gjennom koronapandemien. Dette skyldes flere forhold. Om lag 
65 % av all sei som landes i Norge benyttes til klippfiskproduk-
sjon. Viktige klippfiskmarkeder, særlig Karibien, har hatt en god 
utvikling også gjennom pandemien. Seiens prisnivå er også mer 
attraktivt i markedet når både kjøpekraften i markedet har gått ned 
og den generelle risikoen har økt som følge av koronapandemien. 
Totalt kvantum av sei landet i Surofi gikk ned med rundt 13 000 
tonn for året samlet sammenlignet med 2019. I tillegg til svikt 
i vinterfisket utenfor Møre var det utover året også dårlig fiske i 
Nordsjøen som gjorde at kvotene der på langt nær ble tatt.  

Målt mot faktisk fangst i 2020 er kvotene for sei nord for 62 grader 
og i Nordsjøen samlet noe høyere i 2021 enn de var i fjor. Økningen 
er imidlertid nord for 62 grader, mens det er reduksjon i Nord-
sjøen. Det er derfor usikkert hvordan den samlede kvoteøkningen 
vil slå ut i Surofi. Det var en god start på fersksesongen vinteren 
2021, men seifisket dabbet fort av i slutten av februar. Kvantum 
ligger i skrivende stund (medio mars) bak fjoråret. På fryst sei har 
det så langt vært økning. Prisen har falt i gjennomsnitt 6 % mot 
samme periode i fjor.  

Kystfisket etter torsk vinteren 2020 var 

labert selv om kvantum var noe høyere 

enn året før. 

Prisene var vesentlig høyere med en oppgang på om lag 3 kr/kg 
for den som ble levert kappet (snittpris 33 kr/kg). For fryst torsk 
var landingene på vinteren omtrent som året før og med priser 
rundt 10 % høyere enn for samme periode i 2019. Etter en god 
vinter med stigende priser kollapset torskemarkedet etter korona-
utbruddet. Prisene falt om lag 10 kr/kg frem til sommeren, det vil 

si 20 – 30 %. Prisene bunnet ut for de fleste sorteringer både av 
linefanget og trålfanget fisk på sensommeren, bortsett fra 1-, som 
fortsatte å falle videre frem mot årsskiftet. De største sorteringene 
av linefanget fisk fikk et løft i prisene frem mot årsskiftet og sluttet 
året med priser på 40 – 45 kr/kg, 1-2,5 på 34 kr og 1-, som falt videre 
mot slutten av året, på rundt 25 kr/kg. For trålfisk var tilsvarende 
prisnivå ved årsskiftet 35 – 37 kr/kg for de tre største sorteringene, 
30 kr/kg for 1 – 2,5 og 25 kr/kg for 1-. Det er imidlertid viktig å 
ta med seg at prisene vinteren 2020, før koronautbruddet, var 
rekordhøye etter mer eller mindre sammenhengende stigning 
over flere år. Vi skal således ikke langt tilbake i tid for å finne de 
samme prisene som ble oppnådd i slutten av 2020. 
 
Den norske torskekvoten er økt med om lag 70 000 tonn i 2021 
(vel 20 %). Økte kvoter, fortsatt delvis nedstengte markeder og 
sterkere norsk krone har ført til synkende priser gjennom vinteren. 
Nedgangen varierer med redskap og sortering, men 2 – 5 kr/kg 
ytterligere nedgang fra desember. Prisnedgangen er størst for den 
største fisken, som i særlig grad benyttes til klippfisk. Markedet for 
klippfisktorsk er usikkert, først og fremst på grunn av sviktende 
etterspørsel fra Brasil. Så langt i år (medio mars) er det landet noe 
mer kvantum av torsk enn i fjor i Surofi og prisen er ned 22 % 
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Selv om hysekvotene økte i 2020, ble det faktiske fisket mindre 
enn året før. Det gjenstod hele 22 000 tonn av totalkvoten, hvorav 
6 000 for trålgruppen. Dette førte også til lavere landinger hos oss. 
Prisene på hyse var som for andre arter stigende i første del av vin-
teren, men fikk et svært bratt fall etter koronautbruddet. Prisene 
falt kontinuerlig fram til juli/august. For den minste hysa (0,8-) 
gikk prisen ned fra om lag 30 til 15 kr/kg (både trål og line), det vil 
si et fall på 50 %. For stor hyse (0,8+) var fallet noe mindre, rundt 
9 kr/kg. Her er det stor forskjell mellom linefanget og trålfanget 
hyse, som på sensommeren i 2020 låg på henholdsvis 32 og 21 kr/
kg. Utover høsten hentet prisen på 0,8+ hyse seg inn igjen og endte 
året på om lag samme prisnivå som før koronautbruddet. Dette 
skyldes i hovedsak stor etterspørsel i flere europeiske markeder 
(særlig England). For den minste hysa har det også vært en økning 
i prisene utover høsten, men fortsatt snakker vi her om priser som 
ligger på eller i underkant av 20 kr/kg. 
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Hysekvoten for 2021 er hele 35 000 tonn større enn det faktiske 
fisket i 2020. Med erfaringene fra de foregående år er det liten 
grunn til å tro at kvoten vil bli tatt. Starten på året har vært positiv 
med noe økt kvantum landet hos oss og med stabile priser. 

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 
periodevis vært vanskelig å selge fisken. Prisene har falt betydelig 
og ligger fortsatt lavt. I starten av 2021 omsettes snabeluer til priser 
som ligger 30 % under nivået vinteren 2020. Det er også kvoteøk-
ning fra 2020 til 2021, som må forventes å gjøre dette markedet 
utfordrende også videre fremover en periode.

Flere rederier valgte å ikke delta i fisket etter lange og brosme 
i 2020. Dette skyldes lave priser og vanskeligheter med å selge 
fisken året før. Svake markeder på klippfisk og saltfilet av disse 
artene gjorde at det ble bygget opp lager i 2019, dels på reders 
og dels på eksportørenes hånd. Prisene på lange og brosme sank 
videre gjennom 2020 og endte henholdsvis 22 og 24 % lavere enn 
snittprisen året før. Selv om koronapandemien også her har bidratt 
til redusert etterspørsel og fallende priser, er det et grunnleggende 
problem at disse artene har få alternative anvendelser og marke-
der. Surofi engasjerer seg i prosjekter for å utrede mulighetene 
for å endre på dette. 

2.2 KJØPERKORPSET – GARANTIER

Det var til sammen 75 kjøpere som handlet for mer enn 1 mill. 
kr. hos Surofi (egenovertakelser holdt utenfor) i fjor, 3 færre enn 
foregående år. Reduksjonen må ses i sammenheng med fallende 
priser og omsetning. Andelen av kjøpene som de 10 største kjø-
perne stod for endret seg lite også i fjor, men vi ser en jevnere 
fordeling blant disse 10 enn de foregående 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 8 år: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prosentvis andel av omsatt kvantum til selskaper som driver 

bearbeiding

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

Antall kjøpere som driver bearbeiding

27 32 31 31 30 30 30 30

Antall kjøpere som driver bearbeiding av de 10 største kjøperne

6 6 7 5 5 6 5 4

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 i fjor, vil andelen av 
den totale omsetningen som ble bearbeidet trolig også ha gått ned.  
Klippfiskindustrien fikk et vanskelig år etter at koronapandemien 
slo inn i mars. Vi kan lese av vår statistikk at dette i noen grad har 
slått ut i kjøperstrukturen i fjor. Antall kjøpere som driver bear-
beiding holder seg stabilt på rundt 30, men vi ser at industriens 
totale andel av kjøpene gikk ned dette året. Formodentlig vil dette 
endre seg med mer positive markeder fremover.

Kjøperne stiller sikkerhet for sine kjøp gjennom kredittforsikring 
og bankgarantier. Surofi har en kredittforsikringspolise med 
Coface GK AS etter at Giek Kredittforsikring AS ble overtatt av 
det store internasjonale kredittforsikringsselskapet Coface fra 
01.07.2020. Eierskiftet har ikke endret samarbeidet, kredittpolicy 
eller forsikringsrammer på kundene. De fleste kjøperne benytter 
seg av forsikringen for å sikre sine kjøp, blant annet fordi den 
gir kjøperne en bedre likviditetssituasjon. Under koronapande-
mien har det vært frykt for innstramming av kredittrammer i den 
nasjonale og internasjonale handelen. Den norske stat (i likhet 
med andre lands nasjonale myndigheter) har derfor stilt garantier 
og rammer for reassuranse til disposisjon for kredittforsikrings-
selskapene slik at handelen skal flyte best mulig.

De totale kredittforsikringsrammer og bankgarantier utgjorde 
i 2020 rundt 600 mill. kr. Utnyttelsen av rammene varierer 
gjennom året avhengig av sesong og landingsmønster med et 
gjennomsnitt på om lag 30 %. Det har ikke oppstått mislighold 
overfor Gieks/Coface GK polisevilkår på noen kjøpere gjennom 
2020. De aller fleste kundefordringene er betalt innen forfall, og 
vi har ikke sett noen endring i dette etter koronautbruddet i mars. 
Vårt inntrykk er derfor at kjøperne har klart seg bra gjennom året, 
på tross av utfordringene som ble skapt i markedet.
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3. MINSTEPRISER 

Surofi har dynamiske minstepriser på sei (følges for lyr) og torsk. 
For sei ble denne ordningen innført etter forhandlinger med kjø-
perorganisasjonene allerede høsten 2016. 
Hensikten med ordningen var å gjøre minsteprisene mer tilpasset 
den løpende utviklingen i markedsprisene. Erfaringene viste at det 
kan være vanskelig å forutse endringer i markedet. Forhandlinger 
om minstepriser som fortrinnsvis skal stå seg over tid og harmo-
nere med markedsutviklingen, er derfor vanskelige. Dynamiske 
minstepriser som endres med referansepriser i markedet vil for-
enkle fastsettelsen av minstepris. Modellen for å beregne den 
dynamiske minsteprisen har vært uendret siden den ble innført 
høsten 2016. 

Modellen betyr at minsteprisen for fersk sei (Surofi har bare min-
stepriser 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 bereg-
ningsgrunnlag (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.

Det vurderes løpende i samarbeid med kjøperorganisasjonene om 
dynamisk minstepris skal innføres for andre arter.

Under minsteprisforhandlingene den 28.01.2020 var det enighet 
om å videreføre dynamiske minstepriser på sei, lyr og torsk i tråd 
med opplegget for de foregående år som redegjort for ovenfor. Det 
ble ellers oppnådd enighet om alle minsteprisene, som medførte 
at minsteprisene på hyse, brosme og breiflabb (haler og hel fisk 
m/hode) ble økt. 

Følgende minstepriser ble gjort gjeldende fra 29.01.2020 og inntil 
videre, men ikke utover 25.05.2020:

Kr/kg

Torsk - sløyd uten hode - 2,5+ Dynamisk

Torsk - sløyd uten hode - 1-2,5 kg  Dynamisk

Torsk - sløyd uten hode - 1 kg –  Dynamisk

Torsk - rund 3,75+ Dynamisk

Sei - sløyd uten hode - o/2,3 kg Dynamisk

Hyse - sløyd uten hode - o/0,8 kg 16,00

Hyse sløyd u/hode - fisket med garn o/0,8 kg  9,00

Lyr - sløyd u/hode o/2,3 kg  Dynamisk

Sei - rund u/1,6 kg (notfanget)  6,59

Kvitlange - sløyd uten hode - o/2,0 kg krokfanget 15,00

Kvitlange - sløyd uten hode - o/2,0 kg annen redskap 12,00

Brosme - sløyd uten hode - 0/1,0 kg 10,00

Breiflabb-haler - o/1,0 kg    66,00

Breiflabb m/hode - o/4,0 kg   30,00

Kveite uten hode 4-40 kg    55,00

Kveite uten hode over 40 kg 35,00

Blåkveite over 2 kg    27,00

Blåkveite - 1-2 kg       26,00

Blåkveite - under 1 kg     23,50

Torskerogn (hel)       7,50

Torsk Lever  4,50

Torsk Hoder  1,00

På grunn av vanskeligere markedsforhold etter koronautbruddet 
ble det innført en dispensasjon med midlertidig redusert min-
stepris på fersk hyse fra 26.03.2020 samt at minsteprisen på 
kveite, breiflabb, lange og brosme ble suspendert den 06.05.2020. 
For hyse, breiflabb og kveite ble minsteprisene gjeninnført fra 
01.10.2020. I en periode på senhøsten ble det innført en dispen-
sasjon med midlertidig redusert minstepris på breiflabb. Endrin-
gene i minsteprisen gjennom 2020 kan særlig henføres til svikten 
i restaurantmarkedet på grunn av nedstengning samt utfordringer 
i klippfiskmarkedet for både lange og brosme.

Den 29.04.2020 ble det etter avtale med kjøperorganisasjonene 
og øvrige salgslag avtalt at minsteprisene på leppefisk skulle vide-
reføres også for 2020-sesongen. Minsteprisene var 33 kr/stk for 
beggylt og kr 13,75 pr. stk. for grøngylt, gressgylt og bergnebb.

Minsteprisen på hummer, som forhandles separat før fisket starter 
på høsten (1.10), ble videreført for 2020 på 275 kr/kg for hummer 
inntil 1,2 kg, 210 kr for 1,2 – 2 kg og 160 kr for over 2 kg. 
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Minsteprisen på fersk sei økte utover høsten i 2019 og videre inn 
i vintersesongen 2020. Markedsprisen løftet seg også betydelig 
gjennom sesongen. Etter at nedstengningen på grunn av korona-
pandemien inntraff i mars 2020 falt markedsprisen bratt. Den 
dynamiske minsteprisen sank også gradvis utover frem til som-
meren. Det var hele tiden luft mellom markeds- og minsteprisen, 
som tyder på at minsteprisregimet er godt harmonisert i forhold til 
den underliggende markedssituasjonen. Dette viser at dynamiske 
minstepriser virker godt også i fallende markeder når de beregnes 
på et relevant grunnlag. Utover høsten steg både minstepris og 
markedspris. Mot slutten av året sank minsteprisen på nytt uten at 
dette umiddelbart gjorde noe utslag i markedsprisen på fersk sei.  

Den dynamiske minsteprisen på fersk torsk har gjennom to-års 
perioden 2019 – 2020 variert mellom 25 og 29 kr (2,5+), med en 
topp vinteren 2020 etter en lang periode med stigende priser i 
torskemarkedet (grunnlaget for den dynamiske minsteprisen er 
eksportpriser på torsk sammen med førstehåndsprisen på fryst 
torsk). Etter pandemiutbruddet ser vi også her at minsteprisen 
justerte seg ned frem til september før vi igjen såg en ny lavere 
topp i november. Sammenlignet med minsteprisen ser vi at mar-

kedsprisen på fersk torsk varierer mye mer. Dette skyldes dels at 
den ferske torsken er mye mer påvirket av kortsiktige markeds-
bevegelser 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. 

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). Dette arbeidet må komme i gang i løpet av våren 
2021.

Det ble enighet om at for lange og brosme skulle suspensjonen 
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. 
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Den dynamiske minsteprisen og den faktiske markedsprisen på fersk sei (gul) og torsk (blå) har i 2019 og 2020 utviklet seg som følger:
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Følgende minstepriser gjelder fra 29.01.2021 og inntil videre, men 
ikke utover 31.05.2021:

Kr/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

4. OMSETNINGSSYSTEMET – 
AUKSJONER OG KONTRAKTER 
Av Surofis totale omsetning (utenom tang) målt i verdi ble 86 % 
(89 % av totalt kvantum) i 2020 omsatt gjennom vår egen salgs-
avdeling, mens 14 % (11 % av totalt kvantum) ble overtatt og solgt 
videre direkte av rederiene. De siste årene har denne fordelingen 
endret seg lite. Om lag halvparten av det som ble overtatt av rederi-
ene selv for videre salg i 2020 var filétprodukter. 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 8 årene: 
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Auksjonandelen i Surofi var i 2020 54 %, opp fra 45 % i 2019. 
Vi må tilbake til 2014 for å finne en like stor andel av den fryste 
fisken som er solgt på auksjon. Andelen gikk noe ned i månedene 
etter pandemiutbruddet fordi markedet da var svært vanskelig 
med betydelig fall i prisene. Men vi såg også i denne perioden at 
auksjonen ble mye brukt, og det var gjennom auksjonen at det ble 
etablert prisnivå som fikk omsetningen i gang igjen.

Auksjon er som omsetningsform uovertruffen for å hente ut 
gevinstene av markedsbasert omsetning, fordi den – gitt tilfreds-
stillende volum og tilslutning - gir markedsriktige råstoffpriser 
som påvirker den totale verdiskapningen positivt (råstoff allokeres 
til de best betalende markeder/kjøpere). Statistikken viser også 
at auksjonen i gjennomsnitt gir noe høyere pris enn kontrakter 
og også normalt benyttes som referansepris ved kontraktsfor-
handlinger. Det finnes et nedre nivå på auksjonsvolumet før 
auksjonen ikke lenger har tilstrekkelig attraktivitet blant aktørene. 
Det er derfor uheldig om auksjonsandelen synker, spesielt når vi 
samtidig registrerer at både flåte- og kjøpersiden er opptatt av å 
beholde auksjonen. Surofi er derfor opptatt av å opprettholde et 
høyt volum på auksjonene med størst mulig tilslutning både på 
reder- og kjøpersiden. 

Gjennom de siste årene har bruken av ulike omsetningsformer 
vært et viktig tema i dialogen mellom salgslagene og Sjømat Norge. 
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 
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strateginotat om helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien, der det 
antydes en løsning om at alt råstoff skal omsettes på auksjon for 
å sikre like konkurransevilkår. 

Salgslagene mottok i februar 2019 et 

innspill fra Sjømat Norge, som hadde 

som siktemål å øke tilgjengeligheten 

av råstoff på den åpne markedsplassen 

gjennom auksjon. 

 
 

Det er tre salgslag i Norge som i praksis omsetter fryst hvitfisk i 
første hånd, Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag. 
De tre salgslagene etablerte en felles arbeidsgruppe som vurderte 
forslaget fra Sjømat Norge. På basis av dette innspillet fra Sjømat 
Norge og etter en grundig behandling i de tre salgslagene ble det 
fremmet et felles forslag om endringer i omsetningssystemet 
for fryst hvitfisk. Forslaget ble sendt på høring i begynnelsen av 
desember 2019. Høringen ble avsluttet vinteren 2020, og det var 
til sammen 10 høringsuttalelser, herunder fra de organisasjonene 
som er mest berørt av forslaget, Sjømat Norge og Fiskebåt. Det 
er gjennomgående positive tilbakemeldinger fra organisasjonene. 
Dette gjelder både flåte- og kjøpersiden. Men det er element i for-
slaget som det er synspunkter på og som må bearbeides videre. 

De tre salgslagene er enig om at koronapandemien har forrykket 
tidspunktet for en vellykket innføring av auksjonsplikt. Forslaget 
om auksjonsplikt er robust i den forstand at det vil fungere både 
under gode og dårlige markedsforhold, men det er ikke hensikts-
messig å innføre et nytt regime i en situasjon hvor markedet er klart 
nedadgående og preget av svak etterspørsel og synkende priser.  
Pandemien vil vedvare utover i 2021 og varigheten er avhengig 
av fremdriften i vaksineringen. Det er også betydelig usikkerhet i 
priser og etterspørsel særlig med kvoteøkning på 20 % for torsk 
for 2021, og også den store sannsynligheten for at MSC-sertifikatet 
ikke blir fornyet i sitt nåværende omfang når det løper ut i april 
2021. Det er derfor grunn til å tro at vi fortsatt i en periode fremover 
vil mangle marked, ikke råstoff.

Salgslagenes vurdering er at et realistisk tidspunkt for innføring 
av auksjonsplikten kan være 01.01.2022, dette også sett hen til at 
toneangivende høringsinstanser som nevnt ønsker auksjonsplik-
ten på kvotenivå og ikke på enkeltlandinger.

Salgslagene arbeider videre med å konkretisere alle punkt som må 
innarbeides i det endelige forslaget, herunder:
- Definisjon av kvotebegrepet som skal legges til grunn for 

auksjonsplikt

- Tiltak for å sikre at auksjonsplikten blir oppfylt gjennom 
året, herunder også å ta stilling eventuelle sanksjoner ved 
brudd. Her har vi også hatt en dialog med Nærings- og 
fiskeridepartementet.

- Opplegg for evaluering gjennom prøveperioden. Her er det 
sendt et innspill til FHF, med sikte på å få dette inn i FHF sin 
handlingsplan for 2021. 

- Utarbeidelse av teknisk løsning i salgslagene for beregning av 
referansepriser som grunnlag for fastsettelse av akseptpris i 
auksjonen. Vi tar sikte på at dette kan etableres som et skygge-
system gjennom 2021, da får vi også testet ut hvor treffsikkert 
dette er som grunnlag for bruk som akseptpris i auksjonen.  

Dialogen med Sjømat Norge i denne prosessen har vært og er 
konstruktiv, men de har gitt uttrykk for at innføringen av auk-
sjonsplikt har gått for sakte. Nærings- og fiskeridepartementet er 
holdt oppdatert både gjennom embetsverket og politisk ledelse 
underveis i prosessen.
 

5. RESSURSKONTROLL, KVALITETSARBEID 
OG MILJØSERTIFISERING
Surofi ivaretar kontrolloppgaver med hjemmel i fiskesalgslags-
loven 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 de 
senere årene styrket innsatsen innenfor kontrollområdet og har to 
årsverk som arbeider med dette. 

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. Arbeidet med dette nye kvoteregisteret 
har tatt svært lang tid, og vi venter fortsatt på at det nye registeret 
skal komme på plass i hvitfisksektoren. Surofi har på sin side også 
i 2020 fortsatt arbeidet med å forbedre datagrunnlaget for gjen-
nomføring av kontrolloppgavene. Dette har bidratt til betydelig 
forenkling i arbeidet, men uavhengig av dette kreves det fortsatt 
mye manuell kontroll for å sikre at fangstdata holdes opp mot 
korrekte kvoter. 
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Det er ingen fremdrift i arbeidet med å innføre kvotefleks på fartøy-
nivå i hvitfisksektoren. Fiskeridirektoratet ønsker ikke innføring 
av dette før det nye kvoteregisteret er på plass. Det ble i 2020 
innført en kvoteoverføringsordning som ga havfiskeflåten og luk-
ket kystgruppe ned til 11 m adgang til å overføre inntil 10 % av 
torskekvoten til 2021. Ordningen ble vedtatt ganske sent i året og 
relativt få fartøyer benyttet seg av denne ordningen i vårt distrikt. 
Det er nå vedtatt en tilsvarende ordning for kvoteoverføring fra 
2021 til 2022 for de samme fartøygruppene og i tillegg lukket 
gruppe under 11 m. Salgslagene administrerer ordningen.

Surofi vedtok i 2018 i samarbeid med øvrige salgslag å innføre 
en elektronisk signaturløsning på landings- og sluttsedler. Den 
tekniske løsningen er utviklet i regi av Catch Certificate AS (salgs-
lagenes felles selskap for utstedelse av fangstsertifikater). Surofi 
startet innføringen av elektronisk signatur på seddel i juli 2019 og 
ved utgangen av 2020 er dette fullført.

NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll ble fremlagt 29. november 
2019 og har vinteren 2020 vært på høring. Utvalget foreslo en rekke 
tiltak både av lang- og kortsiktig karakter for å bedre ressurskontrol-
len. Forslaget omfatter både bruk av teknologi, endret regelverk og 
endret organisering av kontrollansvaret. Utvalget har blant annet 
foreslått at salgslagene ikke lenger skal drive operativ ressurskon-
troll. Det er også foreslått at inndratte midler ikke lenger skal tilfalle 
salgslagene for bruk i kontrollvirksomheten, men inngå som delfi-
nansiering i utviklingen av den offentlige ressurskontrollen i fremti-
den. Surofi har avgitt høringsuttalelse og er uenig i disse forslagene. 
Vi har også kommentert en god del av de andre forslagene som 
er relevant for oss som salgslag å ha en oppfatning om. 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 i denne fasen.

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. Det er 
ikke tatt stilling til eventuell utvidelse til en nasjonal ordning, slik 
salgslagene gjennom Norsk Villfisk har gått inn for. 

Opplæring i fangstbehandling om bord er viktig for å sikre god 
kvalitet på fisken som føres i land. Dette må ha kontinuerlig fokus, 
og det er særlig viktig at nytt mannskap har et tilbud om god opp-
læring i fangstbehandling.  

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 2021. Det 
ble i 2020 gjennomført i alt 14 slike kurs, hvorav 14 for fartøyer 
og 5 for lærlinger m.v.

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. 

I 2017 ble det etablert et felles kvalitetsforum i regi av Norsk Vill-
fisk. Her deltar også Surofi. Arbeidsområde for forumet er blant 
annet informasjonsutveksling, oppfølgning av høringer, kartleg-
ging av områder hvor det bør utarbeides bedre kvalitetsmateriale 
og harmonisering av slik dokumentasjon.

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 den senere tid mistet flere av sine sertifikater, i hovedsak på 
grunn av manglende avtaler mellom kyststater som deler felles 
bestander. MSC-sertifikatet for torsk og hyse nord for 62 graden 
utløper 26.04.2021. På grunn av vilkår i sertifikatet knyttet til 
forvaltningen av kysttorsken, vil sertifikatet trolig bare bli fornyet 
for fisk fangstet utenfor 12 n.m.

Kontrollvirksomhet og sporing av avvik 
bidrar til at kvaliteten på norsk fisk forblir 

i verdensklasse.
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Sveinung Flem
Adm. direktør

Anita Husevik
Salgskonsulent

Anja Hovlid
Salgskonsulent

Marit Furnes
Salgskonsulent

Vidar Naalsund
Salgssjef

Birgith Brunvoll
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 2021

Organisasjonskart

Hugo Giske
Kontrollør

Vigdis Torheim
Kontrollansvarlig
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