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Surofi 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi ) ble stiftet den 

24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfi sk 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.



Norge og nordmenn oppfattes som 

 troverdige og skikkelige, og at vi fisker kvoter 

på bærekraftige bestander i rene farvann. 
RENATE LARSEN, Administrerende direktør i Norges Sjømatråd
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I årets rapport gir adm. dir. i Norges Sjømatråd, Renate Larsen, sitt syn på mulighetene for den bærekraftige norske sjømaten fremover. Så har vi 

ønsket å fokusere på klippfiskindustrien, grunnfjellet i norsk hvitfiskindustri, som i stor grad er lokalisert i Surofi sitt distrikt. Vi har trukket frem 

noen av bedriftene som eksempler i tillegg til at Nordea sin sjømatanalytiker, Finn-Arne Egeness, gir et overordnet bilde av status og muligheter for 

klippfiskindustrien fremover.
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Men det var før. Det føles som vi har passert et tidsskille. Glemt er 
glansen fra fjoråret, et historiekapittel er ferdig skrevet, vi blar om 
og begynner på et nytt. Om liv og død, alt forårsaka av et virus med 
navn Covid-19 som absolutt ikke ligner på ei krone, men kanskje 
mest av alt ei mygla blodappelsin med gamle misfarga og giftige 
nellikspiker i. Og den koster verda dyrt, ikke bare i form av tapt 
folkehelse i vid forstand, men den blør også i lommeboka. Det er 
kanskje eneste assosiasjonen til ei krone – et enormt samfunns-
økonomisk tap.

Store deler av verda er stengt ned for å stoppe eller i alle fall redu-
sere smitte til et nivå som helsevesenet er i stand til å håndtere. 
Reiselivet stopper, grensene blir stengt, skoler og barnehager 
stenger, folk må holde seg hjemme, næringslivet blir pålagt å 
låse dørene eller får problemer med å holde hjulene i gang og 
arbeidsledigheten stiger i rekordfart i alle land. I alle fall i alle våre 
viktige markeder. 

Og parallelt med dette pågår en kostbar krig om makta i oljemarke-
det, med det resultat at oljeprisen er halvert fra årsskiftet og frem 
til nå. For oljeeksporterende land med en sårbar nasjonaløkonomi 
påvirker også dette folkets kjøpekraft.

Men folk må ha mat! Ja, det er rett, men ikke nødvendigvis norsk 
sjømat, i alle fall ikke så mye av den som før. Når hele hotell- og 
restaurantnæringen i alle viktige markeder er stengt, betyr det 
at en markedskanal for fersk sjømat er borte. Noe flyttes over i 
dagligvaremarkedet, hvor folk da må kjøpe maten sin. Men det 
kreves andre emballerte produkter, produsert og distribuert gjen-
nom en annen verdikjede. Det tar tid å legge om. Kjøpekraften 
går ned når folk blir arbeidsledige, det velges billigere produkter. 
Etterspørselen etter norsk sjømat går ned på bred front og prisene 
synker. Dette er dynamikken i markedet. Det rokker ved en sårbar 
balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, som det i alle 
fall tar tid å gjenopprette.

Vi har sett det før. Rotårsaken endrer seg, men dynamikken er 
den samme. Det er fjerde gang siden årtusenskiftet at vi opplever 
store bevegelser og svikt i markedene. Den første startet i 2002, 
da ei knallsterk krone (euro var på 7,30) og høye renter satte hele 
eksportindustrien sjakk matt, fiskeprisene sank, fiskeindustrien 
fikk store økonomiske problemer og flere bedrifter gikk konkurs. 

Høsten 2008 kom finanskrisen. Det førte til bankkrise i hele 
verden, likviditeten tørket inn, og viktige eksportland (som for 
eksempel Portugal) lå med brudden rygg. Fiskerinæringen fikk 
ekstraordinær hjelp med norske myndigheter for å holde hjulene 
i gang. Og før røyken av denne markedskrisen hadde lagt seg, så 
kom ei ny runde. Fra sommeren 2012 kollapset torskemarkedet, 
men denne gangen kan vi skylde på tilbudssiden. Signalet om 
økende torskekvoter fikk varselsklokkene til å ringe i hele nærin-
gen, og det ble et surt andre halvår i 2012 og videre inn i 2013.

Så har det vært nesten strake veien oppover frem til 2020. Rekord 
på rekord i førstehåndsomsetning og eksportverdier. Surofi hadde 
sitt beste år noensinne i 2019, som er godt belyst i denne årsrap-
porten. En illustrasjon er at torskeprisen fra bunnen i 2013 til 
toppen i 2019 har steget med 160 prosent!

Så kom Covid-19-viruset, fra Kina spredte den seg til en pandemi, 
og lammet en hel verden. Når dette skrives er 100 000-vis av 
mennesker bare i Norge permitterte eller oppsagt, og de vet ikke 
om eller når de kan komme i jobb. Norske myndigheter jobber 
på spreng med å utarbeide og iverksette tiltak for å stoppe smitte-
spredningen og samtidig hindre at norsk næringsliv ligger igjen 
som en slagmark etterpå. Det er ingen liten jobb, men vi kommer 
oss gjennom!

Så må vi være ærlige å si at sjømatsektoren er bedre stilt enn de 
fleste andre. Vi må ikke reise til syden flere ganger i året, vi kan 
være hjemme i påska og i ferien, vi behøver ikke gå på restaurant 
og det er faktisk mulig å leve uten å gå på fotballkamp. Det er mye 
vi ikke trenger å gjøre. Men mat må vi ha alle, og sjømaten kommer 
fortsatt til å ha sin plass. 

Det blir en nedtur nå, vi ser at fiskeprisene har falt nå i slutten av 
vintersesongen. Men det er ingen dramatikk, vi har hatt seks år 
med så å si sammenhengende oppgang. Dette kommer til å gå bra. 
Det viktigste nå er å stoppe Covid-19! 
 

Før i tida – altså fram til sist nyttår – var 
ordet corona synonymt med sommerlig glede 
og nytelse. Meksikansk øl med lime i flaske-
tuten eller den etterlengta smaken av fersk 
norsk jordbær med eller uten fløte på terrassen 
en solfylt dag.  

På'an igjen

SVEINUNG FLEM, ADM. DIREKTØR
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Styret 2019

JON GRIMSTAD 

Ålesund

Varamedlem:
Dag Arne Gjøsund
Pål Roaldsnes

HELGE LØNES 

Hareid

Varamedlem:
Arne Ringstad
Jon Ole Løvold

VEGARD KVALSVIK

Fosnavåg

Varamedlem:
Terje Blomvik 
Helge Remøy

SIGVALD SÆVIK

Leinøy

Varamedlem:
Tore Hauge
Martin Leinebø

VIGDIS TORHEIM

Ålesund, (Ansatterepresentant)

Varamedlem:
Anja Hovlid
Marit Furnes

KNUT STØBAKK, STYRELEDER

Giske 

Varamann:
Svein Giske
Kåre Giske

LEIF STEINAR ALNES

Godøy

Varamedlem:
Leif-Egil Grytten
Ståle Dyb

BJØRN GISKE, NESTLEDER

Valderøy

Varamedlem:
Olav Remøy
Espen Volstad

LEIF-RICHARD SANDE

Gurskøy

Varamedlem:
Hallgeir Holmset
Ola Engeset

REMI TEISTKLUBB

Vevang

Varamedlem:
Nils Adolf Fanghol
Torstein Orten



MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Magne Grytten, Vatne 
v.m. Lidvar Bjørnøy, Ronald Dyb

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

Bjørn Giske, Valderøy 
v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong

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 Rørvik Grimstad 

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

Ingmund Pedersen, Elnesvågen  
v.m. Stig Jansen, 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

Bernt 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

Eivind A. Gaugstad, Ellingsøy 
v.m.  Øivind Stokke, Jim Sørøy

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, Vatne
Ståle Otto Dyb, Godøy

 

Nummeriske varamedlemmer;  
Pål Roaldsnes, Arild Holmeset, Rolf Giske, 
Jan Erik Fiskerstrand, Atle Vartdal, Per Kjell 
Vågsholm, Bjartmar Finnøy,  Stian Urkedal,   
Kristin Remøy,  Øystein Hurlen, Trond 
Olav Dyb, Lise Strand, Kjetil Holmeset, 
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, Martinus 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

HJELPEFONDET:

Fredd Nilsen, Skodje 
v.m. Jermund Hide

Oddvar Urkedal, Vatne 
v.m. Narve Engeseth

Vigdis Torheim, Ålesund 
v.m. Janita Arhaug

REVISOR:

KPMG Ålesund 
v/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal

LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR

Anders Svinø

Årsmøteutsendinger og andre 
tillitsvalgte i Surofi 2019
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De ser store muligheter for norsk 
sjømat, og hvitfisken er intet unntak.   

STATUS

Renate Larsen forteller at vi ekspor-
terer hvitfisk til store deler av 
verden. Fersk, fryst, saltet, tørket, 
og som klippfisk. Hovedmarkedet 
er Europa. De største avtakerne er 
Portugal, som vil ha klippfisk av 
torsk, og Storbritannia, som tar 
fersk og fryst torsk og hyse til fish 
and chips. Det mange ikke vet, er 
at spanjolene er største avtakere av 
skrei. Spørsmålet er når de blir tatt 
igjen av skrei-sugne franskmenn. 

– Vi skal heller ikke glemme Brasil, Karibia med Den domini-
kanske republikk i spissen, og flere afrikanske land. Klippfisk av 
torsk, sei, lange og brosme går til disse landene, sier hun. 

VI BØR BEARBEIDE MER AV FISKEN I NORGE

30% av eksportert fryst torsk, sei og hyse sendes ut hodekappet og 
sløyd (HG). Noe sendes fersk for direktesalg i markeder med god 
betalingsvilje, mens mye fremdeles går fryst for industriell bear-
beiding ute. En del av denne fisken havner så i norske frysedisker. 

– Fordi det er så dyrt å produsere i Norge? Fordi utlendingene 
betaler mer?

– Det er nok litt av begge, men det kommer forhåpentligvis til 
å endre seg, sier Larsen. Automatisering og digitalisering vil 
nøytralisere mye av det norske kostnadsnivået. I tillegg øker inn-
tjeningen hos norske produsenter gjennom å utnytte restråstoffet 
og fokusere på kvalitet. Da blir det enda lettere å utnytte konkur-
ransefortrinnene våre. 

Og så må vi rendyrke oss som nisjeprodusent for betalingsvillige 
markeder. De finnes, og vi har gode historier å fortelle i disse 
markedene. 

NYE SPENNENDE MARKEDER

Tro det eller ei, men norsk fisk, 
prosessert og pakket i konsument-
pakninger i Norge, selges til en 
voksende middelklasse i Kina. Og 
nettopp voksende middelklasser 
lover godt, forteller Larsen:

– Nye analyser viser interessante 
utviklingstrekk i bl.a. Sentral- og 
Vest-Afrika og i Asia. Stadig flere 
får bedre råd. Alle de jeg nevner 
her har lange tradisjoner for å spise 
sjømat. Vi jobber også med nye ana-
lyser i Canada, Israel og Vietnam. 

Du må huske at Norge er ansvarlig for en forsvinnende liten del 
av verdens matproduksjon. Vi trenger å fokusere på de marke-
dene og for brukergruppene som kombinerer kvalitetskrav og høy 
betalingsvilje.  

TRENDENE PEKER VÅR VEI

Når vi spør Larsen om hva som er de viktigste driverne i marke-
dene fremover svarer hun: 

– På matsiden handler det om smak, helse, convenience, mat-
trygghet og bærekraft. Stadig flere er opptatt av at maten de spiser 
er bærekraftig. Våre undersøkelser og andre internasjonale stu-
dier, viser at den største globale megatrenden blant konsumenter 
er det økende fokuset på, og bekymringen for, helsen til familien 
og kloden vår. Vi går mot verdibaserte valg, og forbrukere ønsker å 
velge mat som er bra for familien og som man har god samvittighet 
av å spise. 

Hvitfisk fra Norge skal da være et førstevalg; Ikke bare en ingre-
diens på handlelisten, men et bevist verdivalg! I dette bildet er 
det et klart konkurransefortrinn at Norge og nordmenn oppfattes 
som troverdige og skikkelige, og at vi fisker kvoter på bærekraftige 
bestander i rene farvann. 

Med Tromsø som base, arbeider 

adm. dir. Renate Larsen og med-

arbeiderne hennes i Sjømatrådet 

for å øke verdien av norsk sjømat. 

I nært samarbeid med næringen, 

skaffer de markedsinnsikt, utvikler 

nye markeder og driver markeds-

føring. Mat og hvitfisken er intet 

unntak.

Verden vil ha
NORSK HVITFISK
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– Det betyr vel at alle som er tilknyttet verdikjeden – uansett hvor 
i den – har et ansvar?

– Ja. Å ta vare på dette omdømmet er helt avgjørende. Det er 
faktisk et samfunnsansvar og et konkurransefortrinn. 

HAVET SOM PROBLEMLØSER

Når mye av kjøttforbruket skal erstattes av et mer plantebasert 
kosthold, må proteinbehovet dekkes inn av noe annet. Sjømat er 
proteinrik og sunt, samtidig som den anses som bærekraftig, gitt 
at vi forvalter bestandene på en bærekraftig måte. Havet kan bidra 
til å løse utfordringene både på ernæring og klima. 

– Det, sier Larsen, betyr at etterspørselen etter norsk sjømat, 
herunder hvitfi sk, bare vil øke. Og som sagt, det er ingen grunn 
til vi ikke skal øke bearbeidingen og verdiskapingen uavhengig 
av volumveksten.

Vi har topp kvalitet, vi kan dokumentere bærekraft, og vi har de 
gode historiene som får betalingsvillige kunder til å lytte og kjøpe. 

Norsk Sjømat ut i verden

> Portugal vil ha klippfi sk av torsk.
> Storbritannia tar fersk og fryst    
 torsk og hyse til fi sh and chips.
> Spanjolene er største avtakere av   
  skrei. Godt etterfulgt av franskmenn.
> Brasil, Karibia med Den dominikanske 
 republikk i spissen, og fl ere afrikanske  
 land vil ha klippfi sk av torsk, sei, 
 lange og brosme.

> Klippfi sk / Baccalao

> Fish & Chips

> Skrei
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PROTOKOLL

Årsmøte i Surofi
30. april 2019
PROTOKOLL
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Møtet ble avholdt på Scandic Parken Ålesund. 
Møtet startet kl. 10.00.
Møtet startet med et musikkalsk innslag av Terje og 
Runar Tafjord. «Mellom bakkar og berg» ble sunget med 
akkopagnement.
Styrelederen bad om ett minutt stillhet til minne om de som har 
gått bort siden sist årsmøte. Spesielt ble Arnt Leinebø nevnt for 
sin innsats i styret i Surofi.
Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen.

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET – TALE VED STYRELEDER

Styreleder Knut Støbakk holdt åpningstalen

SAK 2: KONSTITUERING

SAK 2A: GODKJENNING AV INNKALLING

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.
8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen

Forretningsorden godkjent.

SAK 2C: OPPROP AV UTSENDINGER/GJESTER
ÅRSMØTEUTSENDINGER OG ANDRE TILLITSVALGTE 2019 
MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Kjetil Måløy
Bernt Åsebø
Christer Remø Leinebø
Ståle Vidar Gjerde
Kurt Skjong
Kåre Giske
Stian Urkedal
Hallvard Astor Leine
Martin Leinebø
Tormund Grimstad
Vidar Alnes 

FISKEBÅT VEST:

Tore Roaldsnes
Fred Ove Urkedal
Eivind Volstad
Rolf Giske
Hallgeir Holmeset
Olav Remøy
Ståle Otto Dyb 

NORSK SIØMANNSFORBUND:

Bengt Turbekkmo Skjong 

KONTROLLNEMND:

Kjetil Holmeset

HJELPEFONDET:

Oddvar Urkedal
Fredd Nilsen

REVISOR:

KPMG Ålesund v/Statsautorisert revisor
Rune Grøvdal

STYRET I SUROFI:

Knut Støbakk
Bjørn Giske
Jon Grimstad
Helge Lønes
Leif-Richard Sande
Remi Teistklubb
Vigdis Torheim
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GJESTER

Ole-Jakob Lillestøl  Nærings- og fiskeridepartementet
Ole Morthen Sorthe  Møre og Romsdal Fiskarlag
Paul Gustav Remøy  Fiskebåt Vest
Sturla Roald  Fiskebåt Vest
Hermod Larsen  Fiskeridirektoratet
Ståle Hansen  Fiskeridirektoratet, midt
Karl Anton Lorgen  Fiskeridirektoratet, midt
Wenche Flaaen  Fiskeridirektoratet, midt
Eva Kristin Godø  Fiskeridirektoratet, midt
Magnar Aasbø  Vest-Norges fiskesalslag
Kenneth Karlsen  Vest-Norges fiskesalslag
Jan Erik Strøm  Norges Råfisklag
Rune Hovden Norges sildesalslag
Lisbeth Nervik  Møre og Romsdal Fylkeskommune
Einar Fiskerstrand  Sparebanken Møre
Jonny Dyb  Sparebanken Møre
Kari Lisbeth Fjørtoft  Møreforskning Ålesund
Henrik Hustadnes  Kontali Analyse
Kristin Alnes  Sjømat Norge
Trond Rismo  Norges Sjømatråd (Skype)
Mette Scott-Dahl  Klippfiskakademiet
Jan Paul Bjørkøy  Kiwi
Terje Molnes  Marint Kompetansesenter
Einar Lindbæk  Fiskeribladet
Erling Øksenvåg  Kystvakta 

SUROFI:

Sveinung Flem
Anja Hovlid
Hugo Giske
Anita Husevik
Birgith Brunvoll
Eva Søvik Uri

SAK 2D: GODKJENNING AV SAKSLISTEN

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA
ÅRSMØTE PÅ SCANDIC PARKEN
30. APRIL 2019

SAKSLISTE

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET

 A. Musikalsk innslag
 B. Tale ved styreleder Knut Støbakk

SAK 2: KONSTITUERING.

A. Godkjenning av innkallingen.
B. Forretningsorden.
C. Opprop av utsendinger og gjester.
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 2018. 

A. Revisors beretning.
B. Melding fra Kontrollnemnda

SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD.

SAK 5: VALG:

A. Valg av styreleder og nestleder.
B. Valg av styremedlemmer.
C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd.
D. Valg av kontrollnemnd.

SAK 6: LØNNSNEMNDAS INNSTLLNG FOR ÅR 2019

Sakslisten godkjent

SAK 2E: VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER:

Knut Støbakk og Hallgeir Holmeset

SAK 2F: VALG AV UTSENDING TIL Å MEDSKRIVE  
PROTOKOLLEN

Rolf Giske

SAK 2: VALG AV REDAKSJONSNEMND

Tormund Grimstad, Bernt Åsebø og Eivind Volstad

SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 

Adm.dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI 
for 2018 og utviklingen i første kvartal 2019.
 
Styret tilrår årsmøte å gjøre følgende vedtak:

A. Årsmøte godkjener det fremlagte årsregnskapet som 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalglags regnskap for året 2018.

 Enstemmig vedtatt

 Årsmøte tar årsmeldingen for 2018 til orientering.
 Hallgeir Holmset bad om ordet under minsetpris i 

årsmeldingen.
 Møteleder henviste til revisors beretning.

 Enstemmig vedtatt
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B. Melding fra Kontrollnemnda
Til årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.

Melding fra Kontrollnemnda.
Kontrollnemnda har hatt 2 møter i Surofi sine lokaler.
Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgte for de ansatte.

Alle spørsmål nemnda har stilt har blitt besvart på en tilfreds-
stillende måte. Regnskap for 2018 ble gjennomgått med adm.dir. 
Alle spm nemnda har stilt har blitt besvart på en tilfredsstillende 
måte.

Revisor har ingen merknader til drifta.

Kontrollnemnda har ingen merknader til drifta og meiner:
«Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt 
syn i samsvar med gjeldande lover og regler og at vedtak 
og retningslinjer fra årsmøtet og styret, er gjennomført av 
administrasjonen.

Vi viser til revisjonsberetningen for 2018 og anbefaler årsmøtet å 
godkjenne det framlagte årsregnskapet.

Ålesund – 15.03.2019
________________ ____________________
Kjetil Holmeset Kjell Ove Solheim

Pause 10.45-11.00

KL. 11.00 FAGTEMA
GLOBALE MARKEDUTSIKTER FOR HVITFISK

Innleder; Analytiker Henrik Hustadnes, Kontali Analyse

Kl. 12.00-13-00 Lunsj

KL.13.00 FAGTEMA
TILTAK FOR Å UTVIDE MARKEDET FOR SEI

Innleder; Trond Rismo via Skype, Sjømatrådet

Pause 13.45-14.00

KL:14:00 FAGTEMA
FORBRUKET AV FISK I NORGE GÅR NED – HVA ER 
 NÆRINGENS SVAR?

Sjømat i dagligvarehandelen v/profilhusleder Jan Paul Bjørkøy, 
Kiwi Norge
PRESENTASJON AV PROSJEKTET  
«FRA FJORD OG JORD TIL BORD»

v/Mette Scott-Dahl, Klippfiskakademiet.

Paul Harald Leinebø fra Fiskebåt vest kom til møte kl. 13.30

SAK 4:   PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD

Adm.dir la frem pris- og omsetningforhold i 2018, grunnet 
forfall på årsmøte av salgssjef.

SAK 4.
PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 2018

GJENNOMSNITTSPRISER
Den totale gjennomsnittspris for alle arter (unntatt tang og krill) 
ble kr 15,03 pr kg rund vekt i 2018 mot kr 13,74 pr. kg i 2017. 
Dette er en prisoppgang på 1,29 kr/kg (+ 9 %).
Til og med uke 13 (1.kvartal) i 2019 er gjennomsnittsprisen 
kr 15,30 pr kg rund vekt, mot kr 13,98 i samme periode i 2018. 
Dette er en økning på 1,32 kr/kg (+ 9 %).

OMSETNINGSVERDI OG KVANTUM
Total omsetningsverdi på første hånd i lagets distrikt ble i 2018 
på kr 2,460 mrd., mot kr 2,306 mrd. i 2017. Det er en økning på 
kr 155 mill (+ 7%).
Til og med uke 13 (1.kvartal) i 2019 har vi hatt en omsetning 
på kr 838 mill., mot kr 778 mill. i tilsvarende periode i 2018. 
En økning på kr 60 mill.
Det var en nedgang av torskelandinger i 2018 på 5.523 tonn 
(- 12%). Det var økning i kvantumet av sei med 90 tonn (+ 0%). 
For hyse var det en nedgang i kvantumet på 1.537 tonn (- 5%). 
For alle arter (unntatt tang og krill) endte 2018 med 58.000 tonn 
(rund vekt), en nedgang på 4.000 tonn fra 2017.
Til og med uke 13 i 2019 har vi omsatt 53.449 tonn, mot 54.394 
tonn i tilsvarende periode i 2018. En nedgang på 945 tonn. 
Havfiskeflåten har så langt i år, levert nesten samme kvantum 
torsk og sei som på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det har derimot 
blitt levert mindre hyse. 

OMSETNINGSFORHOLD
Kvantumet for sei i 2018 var på samme nivå som 2017. 
Gjennom snittsprisen i 2018 var kr 8,75 rund vekt. Det er en 
nedgang på kr 0,12 (- 1%) i forhold til 2017. Hittil pr uke 13 i år 
er gjennomsnittsprisen kr 9,85 pr kg.
Det var nedgang i kvantum på torsk i 2018, men prisene var 
gode. Gjennomsnittsprisen i 2018 var kr 21,95 rund vekt. Det er 
en økning på kr 3,09 (+ 16%) i forhold til 2017. Gjennomsnitts-
prisen for torsk hittil i uke 13 er på kr 24,05 pr kg i rund vekt.
Det var også nedgang i kvantum på hyse i 2018, men også her var 
prisene økende. Gjennomsnittsprisen for hyse i 2018 var på 17,29 
rund vekt, som var en økning på kr 3,24 (+23%) i forhold til 2017. 
Gjennomsnittsprisen for hyse hittil i uke 13 i 2019, er kr. 19,93.
Markedssituasjonen for brosme var preget av kveisproblematik-
ken i Brasil i 2018, men det var likevel landet 4.251 tonn som 
er en dobling (+105%) i forhold til 2017. Gjennomsnittsprisen 
for frossen brosme var i 2018 på kr. 10,51 rund vekt, som er en 
økning på 0,06 kr/kg (+ 1 %) i forhold til 2017. Hittil i 2019 er 
snittprisen kr 10,24.
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Lange har også hatt økning i kvantum, som er på 8.393 tonn 
(+36%). Gjennomsnittprisen i 2018 var på kr. 15,45 rund vekt. 
Det er en økning på 0,69 kr/kg (+ 5%) i forhold til 2017. Hittil i 
2019 er snittprisen kr 13,62.
Omsetningsforholdene for kystflåten har vært bra i årets sesong 
(2018), og det har vært en økning i landet kvantum. Det er 
fortsatt 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. Vi ser en fortsatt stor andel på bruk av 
kontrakter (turkontrakter). Det 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. Det er 
nå cirka like mye fisk som går på kontrakt som på auksjon. Alle 
auksjoner av frossen fisk har gått på web auksjon, men vi følger 
også opp kjøperne på telefon.
I 2018 gjennomførte vi totalt 2.697 web auksjoner, mot 2.478 
auksjoner i 2017. En økning på 9 %.
Av disse 2.697 auksjonene førte ca. 72% til at fisken ble solgt, 
mens ca. 28% ikke ble tatt fast på av båt/reder, eller det kom 
ikke inn bud. I kvantum ble 69% av det som ble tilbudt på 
auksjon solgt.
Pr. uke 13 har vi i 2019 hatt 862 web auksjoner, mot 868 i 
samme tidsrom i 2018. Disse auksjonene har ført til at ca. 70 av 
auksjonene ble solgt, mens ca. 30 % ikke ble tatt fast på av båt/
reder, eller det kom ikke inn bud.
Pr. uke 13 i 2018 var også forholdet 70% solgt og 30% ikke tatt 
fast på antall auksjoner.
Det omsettes ikke fisk for kystflåten ved hjelp av auksjon.
Surofi har fritt valg av omsetningsform, 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.
Salgskorpset består av erfarne medarbeidere med lang fartstid i 
organisasjonen. Alle har lagt ned en god innsats organisasjonen.

MINSTEPRISSYSTEMET
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 2019.
I januar 2019 ble det enighet om alle minsteprisene med 
kjøperorganisasjonene.

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

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

Enstemmig vedtatt 

SAK 5 VALG

Leder Tore Roaldnes refererte meldinga fra Val- og Lønsnemnda.
Møte i val- og lønsnemnda ble avholdt i Ålesund 11.04.2019 i 
Surofi sine lokaler.
Følgende møte : Tore Roaldsnes
  Fred Ove Urkedal
  Fridtjov Vorren
  Ståle Vidar Gjerde
Valg av styreleder - Knut Støbakk
Valg av nestleder – Bjørn Giske

A. VALG AV STYREMEDLEMMER

Bjørn Giske v.m. Olav Remøy, Espen Volstad
Sigvald Sævik v.m Tore Hauge, Martin Leinebø
Remi Teistklubb v.m. Nils Adolf Fanghol, Torstein Orten
Leif Steinar Alnes v.m. Leif Egil Grytten, Ståle Dyb

B. VALG AV VAL- OG LØNSNEMND

Jon Ole Løvold v.m. Arne Ringstad, Jennund Hide
Ståle Vidar Gjerde v.m. Ronny Groven, Bodvar Aasbø
Sindre Dyb v.m. Leif Steinar Alnes, Ståle Dyb
Jarle Valderhaug v.m. Bjørn Giske, Tonnund Grimstad
Fred Ove Urkedal v.m. Magne Grytten, Olav Remøy
Kjell-Børre Pettersen v.m Martin Leinebø, Tore Hauge
Leder: 
Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund
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C. VALG AV KONTROLLNEMND 
Kjell Ove Solheim v.m. Vidar Alnes, Karl Johan Giske
Øyvind Stokke v.m. Reidar Finnøy, Pål Roaldsnes
Leder: 
Kjetil Holmeset v.m. Jørgen Ervik, Atle Vartdal

Møteleder refererte alle valg og alle ble enstemmig vedtatt.

Leder Tore Roaldsnes leste skriv angående ansattrepresentant 
i styret

Vigdis Torheim  v.m. Anja Hovlid, Marit Furnes

SAK 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING FOR ÅRET 2019

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

Ålesund 11.04.2019

Tore Roaldnes Ståle Vidar Gjerde
Fred Ove Urkedal Jarle Valderhaug
Kjell Børre Pettersen

Enstemmig vedtatt 

Styreleder Knut Støbakk takket for tilliten og for nyvalg. Han 
takket av Arve Teige som har sittet i styret i maks tid etter vedtek-
tene som er 8 år som styremedlem. Han takket også møteleder 
og sekretærer.

Møte avsluttet kl. 15:29

 
Rolf Giske  Knut Støbakk
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Globaliseringen av råvaremarkedet 
for både fersk og fryst fisk har økt 
konkurransen om råstoffet for 
norsk fiskeindustri fordi nærhet til 
fiskefeltet ikke er en forutsetning 
for lokalisering av fiskeindustri. I 
dag er fiskeforedlingsbedriftene 
lokalisert enten nær fangstfeltet, i 
lavkostland eller nær markedet. Det 
har særlig økt eksporten av sløyd 
og hodekappet fisk på bekostning 
av arbeidsintensive filetprodukter. 
 Klippfiskindustrien har evnet å 
stabilisere produksjonen på et 
rekordhøyt nivå og det er i større 
grad etterspørselen i markedet og 
ikke tilbudet i råstoffmarkedet som 
påvirket produksjonsvolumet. Det 
forteller at produsentene produserer 
et etterspurt produkt og derfor kan konkurrere om råstoffet på 
første hånd.

FLERE FORTRINN

Klippfiskprodusentene har stor råvarefleksibilitet fordi de kan 
bruke både ferskt og fryst råstoff av ulike arter i produksjonen. I 
tillegg har produsentene muligheter til å importere fryst fisk. Det 
sikrer en bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten enn for annen 
fiskeindustri, fordi utfordringene relatert til sesongvaria sjoner 
i fisket og perioder med dårlig vær reduseres. Et annet fortrinn 
er at industrien primært er lokalisert innenfor et begrenset geo-
grafisk område. Slike industrielle klynger reduserer kostnadene 
fordi man har et felles arbeidsmarked og fordi leverandørene kan 
spesialisere seg og dele relevant kunnskap. Fordi lønnskostnadene 
kun utgjør 10 prosent av kostnadene er man konkurransedyktig 
mot lavkostland. Den lange holdbarheten på saltede og tørkede 
produkter gjør at avstanden til markedet ikke er noe problem for 
lokaliseringen av produksjonsbedriftene.

ROBUSTE MARKED

Europa, Karibia, Vest-Afrika og Sør-Amerika er de største marke-
dene for norsk klippfisk. I perioder har økonomiske utfordringer 

redusert etterspørselen i enkelt-
markeder, men aktørene profiterer 
på et fragmentert eksportmønster. 
Klippfiskprodusentene kjøper  like -
ledes så mye fisk at når etterspør-
selen etter klippfisk faller, faller 
førstehåndsprisen. Fordi rå vare -
prisene tilpasser seg etterspørselen, 
er prisfall på lager den kanskje 
største utfordringen. Et annet viktig 
fortrinn er at portugisiske super-
markeder selger over 60 prosent 
av klippfisken i forbindelse med 
salgskampanjer hvor prisen til 
forbruker gjerne kuttes med 1,5-2 
euro per kilo. Prisen til forbruker 
gjenspeiler derfor ikke alltid pri-
sene i førstehåndsmarkedet og har 
en positiv effekt på etterspørselen. 

Samtidig vet vi at mer enn halvparten av klipp fisken konsumeres 
i forbindelse med jule- og påskehøy tiden hvor forbrukers beta-
lingsvilje er høyere enn normalt.

GODE UTSIKTER

Klippfiskindustrien vil fortsatt være den største kjøperen av hvitfisk 
i Norge. Etterspørselen er høy og i norske kroner har eksportver-
dien aldri vært høyere enn i fjor. Både torsk, sei, lange og brosme er 
bærekraftig forvaltet, slik at råstoffgrunnlaget kun svinger innenfor 
naturlige biologiske variasjoner. Med teknologisk utvikling og en 
svak krone vil produksjonen i Norge være konkurransedyktig mot 
lavkostland. Allikevel er det bekymringsfullt at lønnsomheten ikke 
er høyere. Finansiell fleksibilitet er viktig i en industri hvor man 
typisk har høye utgifter i første halvår og høye inntekter i andre 
halvår, samt for å kunne håndtere perioder med fallende råvare- 
eller ferdigvarepriser, drevet av enten tilbud og etterspørsel eller 
valutasvingninger. Tilstrekkelig lønnsomhet er også avgjørende 
for å fornying og videreutvikling av enkelt bedrifter og næring.

KONSOLIDERING 

For 10 år siden sto de fire største klippfiskprodusentene i Norge 
for rundt halvparten av produksjonen. I dag står de fire samme 

Klippfiskindustrien har vært og er 

grunnmuren i norsk hvitfiskindustri. 

Det vil den fortsatt være til tross for at 

konkurransen om råstoffet er større enn 

noen gang og forbruker kan velge mellom 

stadig flere produkter. Finansielt sterke 

bedrifter har de beste forutsetningene 

for å overleve og vokse i en industri hvor 

lønnsomheten svinger, konsolideringen 

vil fortsette og behovet for produkt-

utvikling øker i flere markeder.

KLIPPFISKEN 
– overlevd i flere hundre år
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produsentene for to tredjedeler av produksjonen. Tall fra Nofima 
viser at det i 1995 var 62 produsenter av klippfisk i Norge. I 2017 
hadde antallet falt til 36 og vi forventer en videre konsolidering, 
delvis på grunn av svak lønnsomhet over tid for flere produsenter. 
Fordi de største klippfiskprodusentene i stor grad vil selge til de 
største supermarkedskjedene, vil det være rom for flere mindre 
«nisje-produsenter» framover. 

NYE PRODUKTER

Klippfisken har overlevd i flere hundre år, men de siste årene er 
mer bekvemmelige produkter introdusert i markedet. Det er fryste 
utvannede produkter og måltidsløsninger, samt skinn og beinfrie 
produkter som er mest synlig i detaljistleddet. Fellesnevneren for 
disse produktene er at lønnskostnadene utgjør en større andel av 
totalkostnadene enn for tradisjonell klippfisk og dermed reduserer 
konkurranseevnen til norsk industri. De siste årene er også saltede 
produkter av Alaska pollock introdusert i markedet. Produktet 
tar markedsandeler i produktkategorier hvor pris er det viktigste 

kjøpskriteriet og profiterer på et råstoff som er lavere priset enn 
torsk og lave lønnskostnader i Kina.
Framover vil vi se at den globale arbeidsfordelingen i verdikjeden 
for norsk klippfisk øker i omfang, hvor norske aktører flekker, 
salter og tørker hvitfisken før eksport. Produkttilpasninger utover 
den tradisjonelle klippfisken vil trolig skje nær markedet. En slik 
arbeidsfordeling sikrer norsk opprinnelse og gir i stor grad pro-
dusentene muligheter til å sikre den unike smaken. Finansielt 
sterke aktører kan selv etablere produksjon i utlandet for å tilpasse 
produktet ytterligere til markedets ønsker og behov.

Norsk klippfisk eller «Bacalhau da Noruega» er en verdifull 
merke vare basert på bærekraftige forvaltede fiskebestander fra 
rene og kalde farvann. Produktets unike posisjon i flere markeder 
og konkurransekraften til norsk klippfiskindustri vil bidra til at 
klippfisken fortsatt vil være grunnmuren i norsk hvitfiskindustri.

FINN-ARNE EGENESS

Bransjeanalytiker sjømat, Nordea
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Det vil ikke Sindre, styreleder og 
innkjøper, være med på: – Det var et 
overveid og bevisst valg. Det kunne 
gått galt, men vi var en mellomstor 
bedrift, og det er ikke sikkert at vi 
hadde klart oss i det tradisjonelle 
kjøret heller. Grunnlaget vårt var og 
er førsteklasses råvarer og klippfisk 
av høy kvalitet. Vi var overbevist om 
at vi skulle få nordmenn til å like 
klippfisk, om vi bare laget produk-
ter tilpasset et norsk marked med 
sine mange valgmuligheter. 

Sammen med merkenavnet  DYB  VIK, lanserte vi kvalitetsbegrepet 
KLIPPFISKMAGI. Det hjelper oss å fortelle folk hvorfor produk-
tene er så gode. 

FRA EKSPORTVOLUM TIL SMAKSOPPLEVELSER

I tillegg til å endre fokus og tankesett, måtte de lære seg noe 
helt nytt: Dagligvare. Første napp fikk de hos daværende Hakon-
gruppen. Det var med fryst utvannet klippfisk. Sindre minnes den 
første tiden som beintøff:

– Vi skulle få varer inn i et system med ekstreme logistikkrutiner 
og krav til stadig fornyelse. Etterhvert fikk vi et godt nettverk og 
forsto den dynamikken som driver dagligvarebransjen. I dag er 
vi tilstede i tre tusen butikker over hele landet, med et sortiment 
på 10-15 produkter. Det er klippfiskprodukter som må utvannes, 
ferske og fryste utvannede produkter, og ferdigretter. Produkt-
utvikling er alfa og omega for å henge med. 

PÅ LAG MED GOURMETKOKKENE

Hvis du virkelig tror på at du har verdens beste klippfisk, er kokker 
og kjøkkensjefer en viktig målgruppe. Råvarer de bruker og snak-
ker godt om, frister også dem som lager maten hjemme. 

– Dette er utrolig viktig for oss, sier Sindre.  – Det skjerper oss på 
kvalitet og produktutvikling, og det åpner dører. Etter dagligvare er 
HORECA vårt viktigste marked. Norsk kokkekunst er høyt ansett, 
og gode norske råvarer er bærebjelken i det de gjør. 

I dette markedet selger vi mest 
utvannede produkter til ulike retter 
og bruksområder. De har sjelden tid 
og personell til å håndtere utvan-
ningen selv.  

PRODUKTMIX OG SALGSKORPS

Totalt sett opereres det i dag med 
tilsammen 30 produkter, tilpasset 
henholdsvis dagligvare, horeca 
og netthandel. For å dekke de to 
første, har Dybvik gått inn som 
medeier i salgsselskapet Norske 
Smaksopplevelser. 

– En nødvendig og god løsning, forteller Sindre. – Alle medeiere 
har de samme idealene og verdisettet, men ingen har konkur-
rerende produkter. Vi drar hverandre frem på en god måte. Vi må 
være aktivt tilstede i markedet. Pleie kontakter og skaffe nye. Ta 
signaler og tilbakemeldinger. 

HVA MED UTLANDET?

Når du ser alle de fristende forbrukerpakningene, er det nødvendig å 
spørre hvorfor de ikke sendes til de typiske klippfiskmarkedene ute. 

– Gjett om vi har tenkt på det, men det er flere gode grunner til 
at vi holder oss her hjemme. Den første er at vi allerede i 1997 
forsto at det er lettest å kommunisere med nordmenn. Den andre 
er at denne bearbeidingen og ompakkingen er noe importørene/
de lokale aktørene der ute vil gjøre selv. Da kan du fort gjøre en 
kunde til en fiende. 

Og så er det naturligvis prisen. Store deler av eksportmarke-
dene har svakere betalingsevne enn den jevne nordmann, og mer 
bearbeiding i Norge ville gjøre produktene for dyre for mange. 
Forbrukertilpasset klippfiskproduksjon er og blir arbeidsintensiv. 
Det er mye håndarbeid.  

Da ville det kanskje ligge bedre til rette her i Norden. Samtidig 
er det fremdeles mange nordmenn som ikke har fått smaken på 
klippfiskmagien vår enda.  – Jeg tror vi skal sørge for disse først.

Brødrene Sindre, Jakob og Jan Petter 

Dybvik er tredje generasjon klipp-

fisktilvirkere. Frem til 1997 ekspor-

terte de hele klippfisk, som resten av 

næringen. Da bestemte de seg for å 

satse på det norske markedet. Året 

etter begynte de å bygge merkevaren 

DYBVIK. Var de aldeles galne?

BRØDRE MOT STRØMMEN
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J & J Dybvik

> Etablert i 1923 av Jakob Dybvik
> Produsent av 700 tonn fryst torsk
> Selger i hovedsak på det norske    
 markedet under merket DYBVIK
 •  Dagligvare
 •  Horeca
 •  Netthandel
> Kåret til «Norges beste klippfi sk» 
 to ganger
> Finalist i internasjonal produkt-
 konkurranse på SIAL-messen (Paris)
> Fem fi naleplasser og tre førsteplasser 
 i «Det Norske Måltid»
> 13 årsverk
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KLIPPFISK TIL HVERDAGS OG FEST

DYBVIK har en lang rekke andre eksklusive klippfiskprodukt 
som kan kjøpes i daglivare. Ryggstykker, biter, gryteklar,  
ferdig utvannet, skinn og benfri osv.

VINNER AV  
DET NORSKE MÅLTID 2019

DYBVIK Carpaccio Loins Extra 
er en helt rå klippfiskopplevelse. 
Her kjenner du smaken av 
«Klippfiskmagi».
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På Grytestranda produserer de 
hel klippfisk på den tradisjonelle 
måten. Råvaren er nesten uteluk-
kende hodekappet og sløyd fisk, 
for det meste fryst om bord. Båtene 
losser hele partier på en nøytral 
fryseterminal, fisken blir så omsatt 
gjennom salgslag, og så tas fisken ut 
etterhvert som de trenger den. Det 
er en fin ordning som gjør det mulig 
å produsere hele året. 

– Vi bruker hovedsakelig linefanget 
fisk, sier Kristoffer. Men også en 
del trål- og garnfanget. Spesielt 
trålfisken har hatt kvalitetsøkning 
de siste årene. Med dagens priser 
blir råstoffkvaliteten ekstra viktig. Kundene betaler dyrt for å få 
første klasses vare. 

HÅNDVERK OG EFFEKTIVITET

Tining, flekking og rensing, salting, modning, ny salting og mod-
ning, tørking, sortering, pakking. Har du ikke sett klippfisktil-
virking med egne øyne, sliter du med å forstå hvor mye håndverk 
denne produksjonen har. Enn si hvor viktig følsomme fingre og 
skarpe blikk er for å sikre kvaliteten. 

Med et norsk kostnadsnivå klarer Grytestranda og de andre å selge 
klippfisken til land der lønnsnivå og betalingsevne ligger godt 
under det vi har her hjemme. 

– Det norske kostnadsnivået er 33% over snittet i Europa, sier 
Arthur. -Selv om vi har hjelpemidler som tinetanker, transport-
bånd, automatisk saltpålegging og klimakontrollert tørketunnel, 
så er det fortsatt mye håndarbeid i denne produksjonen. 

Når vi likevel klarer oss, skyldes det at vi har sørget for en god 
og effektiv vareflyt gjennom hele anlegget. Like viktig er det at 
medarbeiderne våre kan faget sitt. Alle bruker hender og øyne slik 
at både kvalitet og effektivitet blir ivaretatt. 

TØFFE MARKEDER

For tiden er det Brasil som gir mest hodebry. Stadig nye myndig-
hetskrav skaper usikkerhet for bransjen. Klarere retningslinjer ville 
gitt større forutsigbarhet. Råstoffet kjøpes gjerne 6 måneder før 
det selges/skipes, og skipningstiden er 1 mnd++. Risikoen vi pro-

dusenter tar er vel stor når ikke ram-
mene er helt tydelig kommunisert. 
– Brasil ja, var det ikke snakk om at 
brasilianerne ville ha mer gryteklar 
klippfisk og at norske produsenter 
ikke måtte sove i timen?

– Joda, sier Kristoffer. – De siste års 
vekst i dette segmentet har kommet 
i mer «convenience» vennlige pro-
dukter, som «migas», ferdig utvan-
net/porsjonert mm. Samtidig ser vi 
at hel klippfisk holder posisjonen 
pga. prisen – særlig i vanskeligere 
tider. Og det norske kostnadsnivået 
gjør det vanskelig å konkurrere med 
lavkostland på ferdigprodukter som 

krever mye manuelt arbeid. 

VI HAR NOEN UTFORDRINGER

– Råstoffet vårt, særlig torsk, har hatt en stor prisstigning, for-
teller Kristoffer. Nå unner vi selvsagt fiskerne gode priser, men 
for oss går det hardt på marginene. De fleste i vår bransje ligger 
på en margin på pluss/minus 2,5%. Det blir heller ikke bedre av 
formuesskatten, som jo må betales selv om du ikke tjener penger.

– Verre er det med råstofftilgangen, sier Arthur. – Mye av fisken 
går i lukkede kanaler, dvs at den holdes utenfor auksjonene gjen-
nom såkalt egenovertakelse, og går direkte til utlandet, eller til 
eget landanlegg om rederen/kvoteeieren disponerer dette. Stadig 
strukturering fører til at kvotene samles på færre og færre hender. 
Kvotene gir eksklusiv rett til å høste av fellesskapets ressurser. Da 
bør det følge med en plikt til å sørge for at flere får delta i verdi-
skapingen på disse ressursene. Fortsetter denne utviklingen, kan 
det bety slutten for landbasert fiskeindustri i Norge. Det er ikke 
godt for noen, heller ikke for fiskerne. 

– HVORDAN SER DERE PÅ FREMTIDEN

– Vi ser alltid etter nye måter å sikre fremtidig drift og trygge 
arbeidsplasser på. Utgangspunktet er godt: Vi produserer sunn og 
etterspurt mat til en verden med stor mangel på maritime prote-
iner, og vi bidrar til verdiskaping og norske industriarbeidsplasser. 

Vi skulle ønske at politikerne la bedre til rette for å nå egne mål 
og ambisjoner.

På Grytestranda Fiskeindustri tar 

daglig leder Arthur Engeseth og 

ansvarlig for innkjøp & salg Kristoffer 

Engeseth (far og sønn), seg tid til 

en pust i bakken. Det som skal bli 

til årets faste- og påskemåltider i 

katolske land er underveis på hjul 

og kjøl.Dette er en av de viktigste 

sesongene for klippfiskeksportørene. 

Og sånn har det vært i 300 år.  

TRADISJON OG STOLTHET
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Grytestranda Fiskeindustri

> Etablert i 1971 av Norbert Engeseth
> Produserer 3,5 til 4 tusen tonn hel  
 klippfisk per år
> Produserer i hovedsak av torsk,  
 brosme og lange, pluss noe sei
> Leverer til Brasil, Mexico, Karibia,  
 Europa og Afrika
> 20 årsverk



VIRKSOMHETEN

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

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

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

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

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

Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. 

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

OMSETNING OG MARKED

2019 ble et nytt rekordår i Surofi. Omsetningen ble til slutt 2 940 
mill. kr., som er 480 mill. kr. (19 %) høyere enn den forrige rekorden 
fra 2018. Hovedforklaringen er at kvantumet økte til vel 178 000, 
en oppgang på 20 000 tonn (12 %) fra året før. Men også prisene 
steg på de fleste arter. I gjennomsnitt gikk prisene opp med 6 %, 
men her er det store innbyrdes forskjeller mellom de ulike artene. 
Det aller meste av omsetningen kommer fra norske fartøy, siden 
det bare unntaksvis er utenlandske båter som leverer fangst i vårt 
distrikt. Omsetningen fra utenlandske fartøy var i 2019 18 mill. kr. 
(0,6 % av total omsetning) mot 12 mill. kr (0,5 %) i 2018. 

I tillegg til fisk og skalldyr ble det omsatt 13 000 tonn tare, som er 
en nedgang på nesten 9 000 tonn fra året før.  

Torskekvoten nord for 62 grader nord gikk 

ned også i 2019. Nedgangen fra 2018 var 

på rundt 40 000 tonn. Kombinert med 

god etterspørsel i markedene og kapasi-

tetsoppbygging på land har nedgangen i 

kvotene ført til skjerpet konkurranse om 

råstoffet og prisene fortsatte å stige i alle 

anvendelser.  

Den norske krona svekket seg også i 2019 mot de sentrale eksport-
valutaene, men prisstigningen på torskeprodukter har vært vesent-
lig høyere enn det som kan forklares med kronekursen.  Eksporten 
av fersk torsk falt med over 20 %. Årsaken er dels mindre kvoter 
for den konvensjonelle flåten, men dels også dårligere likviditet og 
økt konkurranse i europeiske markeder. Eksporten av klippfisk har 
vært stabil, særlig eksporten til Portugal viser stor stabilitet. Med 
markert stigende priser er det tendenser til motstand i markedene, 
og da særlig Brasil. Eksport av fryst HG-torsk, som gikk mye ned 
i 2018, økte noe igjen i 2019. Førstehåndsprisen på torsk i Surofi 
steg i gjennomsnitt med 14 % (3,00 kr/kg regnet i rundvekt) fra året 
før. Prisstigningen har nå vart kontinuerlig siden 2013, og i disse 
årene har torskeprisen i Surofi steget med 160 %. Det ble omsatt 
nær 42 000 tonn torsk i Surofi til en verdi av 1 045 mill. kr. i 2019, 
en økning på 195 mill. kr. (23 %). Målt i omsetningsverdi var torsk 
også dette året det klart viktigste fiskeslaget. 

Selv om seien lenge har hengt etter de andre viktige fiskeslagene 
i pris, bar fjoråret bud om bedring. De totale seikvotene var lavere 
enn i 2018, men totalfangsten var omtrent på samme nivå. I Nord-

STYRETS BERETNING
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sjøen har det normalt stått igjen en god del kvote, men i 2019 ble så 
godt som hele den kvoten tatt. En viktig årsak til dette var at prisen 
på den minste seien økte mye gjennom 2019 og lå i slutten av året 
ca 5 kr/kg høyere i pris enn ett år tidligere. Dette gjorde det mer 
attraktivt for trålflåten å fiske sei utover i 2019. Det er positivt at 
de konvensjonelle markedene for sei fortsatt er stabile og mer enn 
60 % av seikvantumet som landes i Norge selges som klippfisk. 
I  fjor var det i tillegg en fin prisutvikling i de afrikanske markedene, 
noe som forklarer økt førstehåndspris på den minste seien. En 
annen medvirkende årsak er at det ble fryst inn notfanget sei rund 
som gikk til andre markeder, og som dermed avlastet klippfisk-
markedet. Totalt kvantum omsatt i Surofi av sei i 2019 var 78 000 
tonn. Dette er det høyeste kvantumet av sei som har vært omsatt i 
Surofi siden 2011. Økningen fra 2018 var på 9 000 tonn. En viktig 
forklaring på dette er økt fiske i Nordsjøen. 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 2019 var 783 mill. kr., en oppgang på 177 mill. kr. (29 %). 
Prisen steg med kr 1,23/kg, dvs 14 %. Avstanden til prisen på torsk 
og hyse har de senere årene bare blitt større og større, eksempelvis 
var seiprisen i 2019 15 kr/kg (60 %) lavere enn torsk. Det er mye 
som står igjen før seien oppnår den verdi som ressursen fortjener.
  
Selv om hysekvoten gikk ned fra 2018 til 2019, var de totale lan-
dingene nær uendret som følge av at nesten hele hysekvoten ble 
tatt. Det har vært en stabil markedsutvikling, der prisene på hyse 
har fulgt torsken oppover. Hyseprisen i Surofi har økt med kr 2,91/
kg (17 %) og passert 20 kr/kg rundvekt. Dette er historisk høyt. 
Omsatt kvantum i Surofi gikk ned i fjor med rundt 1 700 tonn 
(- 9 %) til vel 18 000 tonn. Nedgangen må ses i sammenheng med 
at havfiskeflåten, som står for største delen av landingene i vårt 
distrikt, hadde lavere kvoter og derfor fisket mindre i fjor enn året 
før. Omsetningsverdien økte imidlertid med 23 mill. kr. (7 %) til 
366 mill. kr. 

For øvrige arter har det vært en mer blandet markedssituasjon. 
Kvoten på snabeluer økte med over 15 000 tonn. Den ble riktignok 
ikke tatt, men kvantum omsatt i Surofi økte med 4 600 tonn (86 %), 
men med lavere priser. Det var også noe lavere pris på blåkveite, på 
stabilt kvantum. Det har også vært markert fallende pris på lange. 
Økt fiske kombinert med stagnerende konvensjonelle markeder 
har ført til ubalanse i markedet. Langeprisen i Surofi har falt med 
8 % i gjennomsnitt fra året før, og vi går her inn i et nytt år med en 
utfordrende markeds- og prissituasjon. Markedet for brosme har 
stabilisert seg. Prisen har gått noe opp etter et vanskelig år i 2018, 
men er fortsatt på et lavt nivå.

OMSETNINGSSYSTEMET 

Dialogen med øvrige salgslag, rederiene og kjøperorganisasjo-
nene om bruken av og regelverket for ulike omsetningsformer 
fortsatte i 2019. Sjømat Norge fremmet i februar 2019 et forslag 
om endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk. Målsettin-
gen med forslaget var å øke andelen fisk som omsettes i en åpen 
konkurranse og skape en mer forutsigbar og oversiktlig situasjon 
i førstehåndsomsetningen av fryst fisk. Forslaget ble vurdert og 
bearbeidet av Surofi i samarbeid med de to andre salgslagene som 
omsetter fryst hvitfisk. Dette resulterte i et forslag til endringer i 
omsetningssystemet, som ble behandlet og godkjent i salgslage-
nes styrer for utsending til partene i tråd med reglene i fiskesalgs-
lagsloven. Forslaget ble sendt på høring i desember 2019. Styret vil 
i samarbeid med de to andre salgslagene vurdere forslaget videre 
i lys av høringsuttalelsene. Styret er opptatt av å sikre mest mulig 
åpen konkurranse i førstehåndsmarkedet ved at en betydelig andel 
av råstoffet omsettes i auksjonen. Det er auksjonen som er pris-
danner i markedet, men en forutsetning for riktig prisdannelse 
er at auksjonen er attraktiv og benyttes av redere og kjøpere som 
handler tilstrekkelige volum. For kjøperkorpset, som har basert 
seg på å få tilgang til råvaremarkedet gjennom salgs lagene, er 
auksjonen uangripelig som omsetningsform.  Tendensen til at 
råstoffmarkedet lukkes ved at rederiene integrerer nedstrøms for 
å få mer kontroll over verdikjeden, kan også være en trussel for den 
landbaserte industriens tilgang på råstoff.  Andelen av kvantum 
fryst fisk som ble omsatt på auksjon var i 2019 45 % mot 47 % i 
2018.

Det har heller ikke i 2019 vært endringer i systemet for fastset-
telse av minstepris, og som tidligere er det i Surofi bare fastsatt 
minstepriser for fersk fisk. Det dynamiske minsteprissystemet for 
sei, torsk og lyr har fungert godt. Det vil i løpet av 2020 bli vurdert 
om dynamiske minstepriser også kan innføres for flere arter.

KONTROLLVIRKSOMHETEN

NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll ble fremlagt 29. novem-
ber 2019 og deretter umiddelbart sendt på høring. Utvalget fore-
slår en rekke tiltak både av lang- og kortsiktig karakter for å bedre 
ressurs kontrollen. Forslaget omfatter både bruk av teknologi, 
endret regelverk og endret organisering av kontrollansvaret.

Surofi vil delta i høringsprosessen og er enig med utvalget i at 
ressurskontrollen har et forbedringspotensiale. Styret har notert 
seg og stiller seg undrende til at utvalget foreslår å redusere salgs-
lagenes rolle i kontrollarbeidet. Surofi har trappet opp kontrollvirk-
somheten de siste årene og ser på dette som et viktig bidrag til det 
øvrige kontrollarbeidet som utføres av ulike myndighetsaktører. 

31



Fiskesalgslagene har blant annet en plikt til å sørge for like kon-
kurransevilkår. Det krever at vi må påse at aktørene i bransjen 
følger forretningsreglene. Kontroll av sluttsedlene, som det vitale 
dokumentet i førstehåndsomsetningen, er og vil fortsatt være 
avgjørende viktig. Organiseringen av det samlede kontrollarbeidet 
må ta hensyn til denne ressursen, og fortrinnsvis bygge på den.

ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT

Provisjonsinntektene var i 2019 21,8 mill. kr., opp fra 18,5 mill. kr. i 
2018. Provisjonen beregnes av omsetningen, og utgjorde 0,74 % i 
gjennomsnitt for 2019. Provisjonssatsene har ikke vært endret, og 
økningen i inntektene har direkte sammenheng med høyere omset-
ning. Andre driftsinntekter utgjorde 5,0 mill. kr. mot 4,2 mill. kr. 
i 2018. Den største posten under andre driftsinntekter er inntekts-
føring av inntrukne midler, som har en direkte motpost i form av 
kostnader for kontrollvirksomheten. Denne posten utgjorde i 2019 
3,3 mill. kr., som er en økning fra 2,9 mill. kr. i 2018.

Driftskostnadene utgjorde 19,7 mill. kr., som er 0,7 mill. kr. høyere 
enn året før. Økningen på vel 3 % i driftskostnadene skyldes blant 
annet økte kostnader til kontrollvirksomheten, som Surofi utfører i 
henhold til bestemmelser i fiskesalgslagsloven og havressursloven 
samt økte kostnader til kvalitetskurs. Kursene som Surofi finan-
sierer, gir mannskap oppdatert kunnskap om håndtering av fangst 
og fiskeprodukter om bord i fartøyene.

Driftsresultatet for 2019 viser 7,1 mill. 

kr. Dette er nær en fordobling fra året 

før, da driftsresultatet var 3,6 mill. kr. 

Forklaringen er betydelig økt omsetning 

og dermed inntektsvekst kombinert med 

relativt stabile driftskostnader.

Netto finansinntekter økte fra 1,0 til 1,7 mill. kr. som følge av at 
renteinntektene har gått opp.
 
Resultatet før skatt viser 8,7 mill. kr. mot 4,6 mill. kr. i 2018. Års-
resultatet ble 6,7 mill. kr. i 2019, som er en økning fra 3,1 mill. 
kr. året før.

Styret er godt tilfreds med resultatet i 2019. 

Egenkapitalen var 94,7 mill. kr. pr. 31.12.2019, tilsvarende 55  % 
av totalkapitalen. Omsetningen varierer mye gjennom året og 
totalkapitalen er derfor periodevis vesentlig høyere enn ved 
årsskiftet.

FORSKNING OG UTVIKLING

Det drives et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av de IT-
baserte kontroll- og salgssystemene. Hensikten er å effektivisere 
interne arbeidsprosesser og sørge for stadig forbedring av den 
digitale dataflyt i samhandling med kjøpere, leverandører og andre 
samarbeidspartnere. 

FINANSIELL RISIKO 

Markedssvingninger slår direkte ut i provisjonsinntektene og 
dermed i det økonomiske resultatet. De senere år har vært preget 
av relativt stabile kvoter, jevnt over positive markeder og stigende 
priser delvis påvirket av svakere norsk krone. Historien har imid-
lertid også vist perioder med sterk markedssvikt, som igjen har 
direkte betydning for Surofi sine inntekter og resultat.

Surofi har til enhver tid store utestående fordringer hos kjøperne, 
som utgjør en finansiell risiko. Ved årsskiftet utgjorde disse 107 
mill. kr. I de periodene av året hvor det er mest salg, er ute stående 
fordringer vesentlig høyere. 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 i 2019 vært tap på utestående fordringer. Negative endringer 
i markedsforhold, som vi fra tid til annen må forvente, vil påvirke 
store deler av kjøperkorpset i større eller mindre grad og øker vår 
risiko for tap.  

Surofi har 31.12.2019 en arbeidskapital på 84,9 mill. kr., en for-
bedring på 6,2 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. Økt 
omsetning i 2019 har ført til at driftskreditten har vært benyttet 
mer enn tidligere.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Surofi hadde 11 ansatte, tilsvarende 10,7 årsverk, den 31.12.2019.

Sykefraværet har økt fra 2,7 % i 2018 til 6,3 % i 2019. Økningen skyl-
des ett langtidsfravær. Det ble ikke registrert noen personskader.

Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
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Knut Støbakk Bjørn Giske Leif Steinar Alnes  Jon Grimstad 
Styreleder Nestleder Styremedlem Varamedlem

Vegard Kvalsvik Helge Lønes Leif-Richard Sande Sigvald Sævik  
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Remi Teistklub Vigdis Torheim  Sveinung Flem 
Styremedlem Styremedlem/Ansattrepresentant  Adm. dir.  

Ålesund, 26. februar 2019
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

LIKESTILLING

Det var 7 kvinner og 4 menn ansatt i Surofi  pr. 31.12.2019. Av 
styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). 
Den kjønnsmessige balansen i styret burde vært bedre. Styret 
anmoder igjen eierorganisasjonene om å oppnevne fl ere kvinne-
lige medlemmer til ulike tillitsverv i Surofi .

DISKRIMINERING

Surofi  legger vekt på å etterkomme formålet i Diskriminerings-
loven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom 
utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestre-
ber 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

Sammenlignet med det som faktisk ble fi sket i fjor så er kvotene 
for torsk i 2020 om lag på samme nivå mens hysekvoten går opp 
med vel 13 000 tonn. De fastsatte (justerte) seikvotene nord for 
62 graden er også på nivå med faktisk fi ske i 2019. Seikvoten i 
Nordsjøen går ned med ca 10 000 tonn, som må forventes å slå 
direkte ut for vår omsetning. Kvotene på snabeluer er på nivå med 
fjoråret, men da ble disse kvotene på langt nær tatt. Trålfl åten som 
har rekekonsesjon i Barentshavet forentes også i år å prioritere 
dette fi skeriet. Ressurs- og kvotesituasjonen vurderes totalt sett 
som relativt stabil.

Styret vurderer markedet fortsatt som positivt. Inngangen til 2020 
preges av god etterspørsel, en fortsatt gunstig valutasituasjon for 
norsk eksport og jevnt over tilfredsstillende priser. Størst usikker-
het knytter seg til lange- og brosmefi skeriet der de konvensjonelle 
markedene har utviklet seg negativt. 

Omsetningen i 2019 ble vesentlig høyere enn forventet og styret 
vurderer det som sannsynlig at den vil bli noe lavere i 2020.

Styret vil takke fi skere, kjøpere og offentlige fi skerimyndigheter 
for et godt samarbeid også i 2019. 
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NOTE 2019 2018

Omsetning gjennom laget - fakturert 2 -2 939 849 566 -2 460 335 397

Omsetning gjennom laget - avregnet 2 2 939 849 566 2 460 335 397

Provisjon 3 21 762 265 18 460 793

Andre driftsinntekter 5 011 336 4 171 845

Sum driftsinntekter 26 773 601 22 632 638

Lønnskostnad 4 9 155 844 8 402 112

Avskrivning varige driftsmidler 5 1 317 379 1 657 352

Annen driftskostnad 9 247 166 8 972 149

Sum driftskostnad 19 720 389 19 031 613

Driftsresultat 7 053 212 3 601 025

Annen finansinntekt 6 1 872 814 1 157 806

Annen finanskostnad 7 181 218 149 985

Sum netto finansposter 1 691 596 1 007 821

Ordinært resultat før skattekostnad 8 744 808 4 608 846

Skattekostnad på ordinært resultat 8 2 034 255 1 505 364

Ordinært resultat 6 710 553 3 103 482

Årsresultat 6 710 553 3 103 482

Overført annen egenkapital 10 6 710 553 3 103 482

Sum disponert 6 710 553 3 103 482

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER

NOTE 2019  2018  

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 5 713 957 923 273

Sum immaterielle eiendeler 713 957 923 273

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 5 6 721 069 5 873 540

Sum varige driftsmidler 6 721 069 5 873 540

Finansielle anleggsmidler

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

Andre langsiktige fordringer 765 965 850 990

Sum finansielle anleggsmidler 2 309 865 2 394 890

SUM ANLEGGSMIDLER 9 744 891 9 191 703

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer og egenovertagelse 11 106 604 726 92 019 887

Andre fordringer 625 594 821 780

Sum fordringer 107 230 320 92 841 667

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 56 091 735 63 407 490

SUM OMLØPSMIDLER 163 322 055 156 249 157

SUM EIENDELER 173 066 946 165 440 860

BALANSE
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EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 2019  2018  

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 94 679 975 87 969 421

Sum opptjent egenkapital 94 679 975 87 969 421

SUM EGENKAPITAL 94 679 975 87 969 421

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldig fi skere og andre leverandører 45 357 072 53 836 095

Betalbar skatt 8 2 035 090 1 505 364

Skyldige offentlige avgifter 25 123 484 16 864 331

Annen kortsiktig gjeld 5 871 325 5 265 648

Sum kortsiktig gjeld 78 386 972 77 471 439

SUM GJELD 78 386 972 77 471 439

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 173 066 946 165 440 860

Knut Støbakk Bjørn Giske Leif Steinar Alnes  Jon Grimstad 
Styreleder Nestleder Styremedlem Varamedlem

Vegard Kvalsvik Helge Lønes Leif-Richard Sande Sigvald Sævik  
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Remi Teistklub Vigdis Torheim  Sveinung Flem 
Styremedlem Styremedlem/Ansattrepresentant  Adm. dir.  

Vegard Kvalsvik Helge Lønes Leif-Richard Sande Sigvald Sævik  

Ålesund, 22. februar 2020
Styret for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapskikk.

DRIFTSINNTEKTER

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

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER

Eiendeler og gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er 
klassi fisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld.  Andre eien deler 
er vurdert som anleggsmidler. 

VARIGE DRIFTSMIDLER

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

KUNDEFORDRINGER

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

PENSJONER

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

SKATTER

Skattekostnaden i resultatregnskapet gjelder betalbare inntekts-
skatt og formuesskatt.  

NOTE 3 – PROVISJONSINNTEKTER

2019 2018

Provisjon av avgiftspliktig omsetning 19 848 530 17 218 767

Provisjon av avgiftsfri omsetning 136 128 93 082

Provisjon av eksport 1 733 563 1 078 072

Provisjon Tare 44 044 70 872

21 762 265 18 460 793

Gjennomsnitt provisjonsats 0,74 0,75

NOTE 2 – OMSETNING

2019 2018

Avgiftspliktig omsetning 2 686 787 593 2 291 300 658

Avgiftsfri omsetning 18 150 423 12 410 923

Eksport 231 241 398 150 717 798

Tare 3 670 152 5 906 018

2 939 849 565 2 460 335 397

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

2019 2018

Lønninger 6 650 477 5 958 354

Arbeidsgiveravgift 1 153 244 1 079 576

Pensjonskostnader 590 891 775 701

Andre ytelser 761 233 588 480

Sum lønnskostnader 9 155 844 8 402 112

Antall årsverk i år 2019 var 10,4
Lønninger på ca 5,2 mill kr er redusert med kr 403.669,- som 
er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri- 
og kystdepartementet av 18.jan 2008.
Samlet lån til ansatte var pr 31.12.19:  kr 665.965,-
Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styre-
medlemmer. Lønn til daglig leder kr 1.573.009,-  er inkludert 
skattepliktig del av forsikringer og elektronisk kommunika-
sjon. Annen godtgjørelse som bilgodtgjørelse, diett etc utgjør 
kr 6.638,-. 

Godtgjørelse til styret kr 553.101.-  hvorav kr 131.500.- er lønn 
til styreleder.

Revisjonshonorar utgjør kr 211.962,-  hvorav kr 13.574,- 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 2019  kr 194.189,-. 
Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de 
plikter og rettigheter dette medfører og kr 79.570 er kostnads-
ført AFP i 2019. 

Premie til  IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde  kr 317.132,-.

NOTE 6 – FINANSINNTEKTER

  2019 2018

Rente fra/til kjøpere 1 073 000 501 128

Rente ved forskudd til fiskere 227 289 187 895

Rente bank mm 572 524 468 783

SUM 1 872 814 1 157 806

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr/prog/nettside  Sum

kr kr kr

Anskaff.kost       01.01.19 1 183 378 10 863 477 12 046 855

Tilgang 82 836 2 939 582 3 022 418

Avgang 0 0 0

Anskaff.kost        31.12.19 1 266 214 13 803 059 15 069 273

Samlede avskrivinger -833 906 -6 800 340 -7 634 246

Bokført verdi      31.12.19 432 307 7 002 719 7 435 028

Årets avskrivninger 48 034 2 336 171 2 384 205

Driftsmidlene blir saldoavskrivet 10-30 %. 
Avskrivninger som gjelder kontrollinvesteringer kr 1.066.826,- er i regnskapet presentert under andre driftskostnader.
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NOTE 9 – BANKINNSKUDD OG KONTANTER

2019 2018

Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd:

Skattetrekk 536 021 446 090

Selskapet er innvilget en kassakreditt på 150 mill. kr pr 31.12.19. Denne er ikke i bruk ved årsavslutning.  
Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 150 mill.

NOTE 8 – BETALBAR SKATT

2019 2018

Resultat før skattekostnad 8 744 808 4 608 846

Permanente forskjeller 473 920 1 105 837

Endring midlertidig tidsforskjeller -627 764 238 393

Grunnlag betalbar skatt 8 590 964 5 953 076

Inntektsskatt 1 890 012 1 369 207

Formuesskatt 145 077 136 157

Sum skattegjeld pr 31.12. 2 035 090 1 505 364

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 2 035 090 1 505 364

Avsatt for mye/lite tidligere år -835 0

Årets totale skattekostnad 2 034 255 1 505 364

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat og formue 2 035 090 1 505 364

Sum betalbar skatt 2 035 090 1 505 364

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Anleggsmidler 671 889 227 917

Fordringer m.m -3 499 208 -3 500 000

Regnskapsm avsetning til Markedsfond og Miljømerking -600 000 -780 000

Sum -3 427 319 -4 052 083

Utsatt skattefordel som ikke balanseføres -754 010 -891 458

NOTE 7 – FINANSKOSTNADER

2019 2018

Renter kassekreditt 178 949 149 455

Andre finanskostnader 2 268 530

SUM 181 218 149 985

40



NOTE 10 – EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.18                                  Årets resultat Egenkapital 31.12.19

Annen egenkapital 87 969 421 6 710 553 94 679 975

Sum 87 969 421 6 710 553 94 679 975

NOTE 12 – AKSJER OG ANDELER

Antall Pålydende 2019 2018

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 20 000

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 1 543 900

NOTE 11 – KUNDEFORDRINGER

2019 2018

Tilgode kjøpere 109 072 000 95 219 022

Overtakelse av egne fangster 1 032 725 300 865

Kundefordringer og egenovertagelse 110 104 726 95 519 887

Samlet avsetning tap på krav 3 500 000 3 500 000

Kundefordring pr 31.12 106 604 726 92 019 887

Avsetning tap på krav utgjør ca  3,2 %  av samlede kundefordringer pr 31.12.19.

NOTE 13 – LEIEKONTRAKTER

Leieperiode Årlig leie

Selskapet leier kontorlokaler i Ålesund  1/6 1994 ==> 379 193
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NOTE 14 – DRIFTSKOSTNADER

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

2019 2018

Inntekter fra kontrollvirksomheten 3 340 080 2 921 882

Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten 3 340 080 2 921 882

Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner 2019

Norges Fiskarlag - Prosjektsamarbeid (herunder miljøsertifisering og miljørådgiver) 133 214

Sum overføringer til eierorganisasjoner 133 214

2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 8 744 808 4 608 846

Periodens betalte skatt -1 504 529 -1 664 776

Ordinære avskrivninger 1 317 379 1 657 352

Ordinære avskrivninger kontrollvirksomheten 1 066 826 1 082 437

Nedskriving anleggsmidler 0 0

Endring i kundefordringer og leverandørgjeld -23 063 862 -31 579 740

Endring i andre tidsavgrensningsposter 8 532 544 -578 910

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -4 906 834 -26 474 791

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -3 022 418 -2 330 395

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 -20 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 022 418 -2 350 395

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling/nedbetaling  kortsiktig gjeld 613 497 -2 201 738

Økning langsiktig fordring 0 0

Tilbakebet. av andelskapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 613 497 -2 201 738

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -7 315 755 -31 026 924

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 63 407 490 94 434 413

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 56 091 735 63 407 490

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

FISKESLAG 2019 2018 +/- +/- % 2019 2018 +/- +/- % 2019 2018 +/- +/- %

Torsk 41 904 38 755 3 149 8 % 1 045 530 850 699 194 831 23 % 24,95 21,95 3,00 14 %

Sei 78 426 69 268 9 158 13 % 782 867 606 302 176 565 29 % 9,98 8,75 1,23 14 %

Hyse 18 126 19 835 -1 709 -9 % 366 140 342 936 23 204 7 % 20,20 17,29 2,91 17 %

Blåkveite 5 079 5 025 54 1 % 185 223 191 126 -5 903 -3 % 36,47 38,03 -1,56 -4 %

Lange 8 964 8 393 571 7 % 130 832 129 660 1 172 1 % 14,59 15,45 -0,86 -6 %

Snabeluer 9 936 5 356 4 580 86 % 97 586 61 118 36 468 60 % 9,82 11,41 -1,59 -14 %

Brosme 6 238 4 251 1 987 47 % 72 029 44 705 27 324 61 % 11,55 10,51 1,04 10 %

Uer 2 327 1 006 1 321 131 % 30 311 11 734 18 577 158 % 13,02 11,66 1,36 12 %

Breiflabb 935 825 110 13 % 26 338 24 561 1 777 7 % 28,16 29,77 -1,61 -5 %

Lyr 1 086 908 178 20 % 16 487 13 317 3 170 24 % 15,18 14,66 0,52 4 %

Lysing 1 274 1 294 -20 -2 % 16 339 16 134 205 1 % 12,82 12,46 0,36 3 %

Leppefisk 39 51 -12 -24 % 15 709 18 666 -2 957 -16 % 399,59 361,17 38,42 11 %

Sjøkreps 105 132 -27 -20 % 13 897 16 103 -2 206 -14 % 131,75 121,90 9,85 8 %

Kveite 246 186 60 32 % 10 659 8 802 1 857 21 % 43,23 47,19 -3,96 -8 %

Flekksteinbit 544 531 13 2 % 6 827 6 192 635 10 % 12,53 11,66 0,87 7 %

Krabbe 401 422 -21 -5 % 5 212 5 020 192 4 % 12,99 11,90 1,09 9 %

Blålange 412 257 155 60 % 3 631 3 080 551 18 % 8,79 11,94 -3,15 -26 %

Hummer 11 15 -4 -27 % 2 981 3 920 -939 -24 % 266,08 249,45 16,63 7 %

Reke 5 554 -549 -99 % 824 15 029 -14 205 -95 % 140,83 27,10 113,73 420 %

Annet 1 982 1 247 735 59 % 13 404 10 697 2 707 25 % 6,76 8,58 -1,82 -21 %

Totalt fisk og skalldyr 178 050 158 320 19 730 12 % 2 842 835 2 379 810 463 025 19 % 15,97 15,03 0,94 6 %

Biprodukt 7 804 7 151 653 9 % 93 344 74 619 18 725 25 % 11,96 10,43 1,53 15 %

Verdi fisk og skalldyr 2 936 179 2 454 429

Tang 13 171 21 845 -8 674 -40 % 3 670 5 906 -2 236 -38 % 0,28 0,27 0,01 4 %

Totalt 191 369 180 180 11 189 6 % 2 939 849 2 460 335 479 514 19 % 15,36 13,65 1,71 13 %

HERAV FILETPRODUKTER

Torsk 6 605 6 310 295 5 % 171 041 130 987 40 054 31 % 25,90 20,76 5,14 25 %

Hyse 2 683 2 935 -252 -9 % 60 745 50 003 10 742 21 % 22,64 17,04 5,60 33 %

Sei 3 801 3 586 215 6 % 51 350 35 456 15 894 45 % 13,51 9,89 3,62 37 %

Totalt 13 089 12 831 258 2 % 283 136 216 446 66 690 31 % 21,63 16,87 4,76 28 %

OMSETNINGSSTATISTIKK 2019
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1. OMSETNINGSSTATISTIKK

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

Til anvendelse: 2017 2018 2019

Fersk 9 792 6,04 % 11 284 7,13 % 8 578 4,82 %

Frysing 99 699 61,51 % 91 414 57,74 % 99 339 55,79 %

Salting 51 951 32,05 % 54 933 34,70 % 69 004 38,76 %

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

Annen Anvendelse 639 0,39 % 634 0,40 % 936 0,53 %

Totalt 162 081  158 320  178 050  

Fordeling mellom ulike anvendelser av fisk som omsettes gjen-
nom Surofi viste en økning fra 35 % til nær 39 % for fisk til salting 
(klippfiskindustrien) i 2019. Andelen som går til frysing (det aller 
meste av dette er fryst ved landing), gikk ned fra 58 til 56 %. Denne 
endringen skyldes trolig i hovedsak at kvantumet av sei var vesent-

lig høyere i 2019 enn de foregående år. Sei brukes i stor grad av 
den konvensjonelle industrien til klippfiskproduksjon. Statistik-
ken viser at det gikk nær 14 000 tonn mer fisk til bearbeiding i 
konvensjonell industri enn året før. Den andelen som går videre 
fersk ut i markedet utgjorde i 2019 bare 5 % av omsatt kvantum.

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

Redskap brukt 2017 2018 2019

Not 1 894 1,17 % 2 021 1,28 % 5 171 2,90 %

Garn 16 765 10,34 % 18 292 11,55 % 18 542 10,41 %

Liner 1 263 0,78 % 1 287 0,81 % 500 0,28 %

Autoliner 13 984 8,63 % 21 231 13,41 % 24 244 13,62 %

Teiner 588 0,36 % 633 0,40 % 574 0,32 %

Juksa 643 0,40 % 347 0,22 % 575 0,32 %

Trål 125 257 77,28 % 113 149 71,47 % 127 113 71,39 %

Snurrevad 1 642 1,01 % 1 260 0,80 % 1 383 0,78 %

Annet/korreksjon 45 0,03 % 100 0,06 % -52 -0,03 %

Totalt 162 081  158 320  178 050  

Kvantum fra autolineflåten økte med ytterligere 3 000 tonn til 
24 000 tonn i 2019 og beholdt sin andel av totalt kvantum på i 
underkant av 14 %. Trålfanget fisk økte fra 113 000 til 127 000 tonn. 
Trålfanget fisk utgjorde som året før vel 71 % av totalt kvantum.  

Garnfanget kvantum var uendret og andelen gikk følgelig da ned.  
Det var ellers et godt fiske etter notsei med sei av fin størrelse og 
et bedre marked. Kvantumet gikk her opp med vel 3 000 tonn.
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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 for øvrig hovedårsaken til reduksjo-
nen i kvantum frem til 2015. Deretter har dette stabilisert seg på nær 
120 000 tonn, til vi i 2019 fikk en vesentlig økning fra 117 000 tonn 
i 2018 til 131 000 tonn i 2019. Dette er som nevnt kvantum i pro-

duktvekt, altså den vekten som faktisk landes (rund, HG, filét m.v.) 
Prisen pr. produktkilo, som i grafen er illustrert med en rød strek, 
steg ytterligere i 2019 til igjen ny rekord med en gjennomsnittspris 
på vel 22 kr/produktkilo. Prisen pr produktkilo var 67 % høyere i 
2019 enn i 2013 (som var et bunnår i «nyere» tid). Det gule feltet i 
grafen viser omsetningsverdien. Grafen viser at den svært positive 
utviklingen i omsetningsverdi i 2019 skyldes en kombinasjon av 
den fortsatt gode prisutviklingen kombinert med kvantumsvekst. 

HISTORIKK 1946 – 2019
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TORSK  41 904 23,5 %

SEI  78 426 44,0 %

HYSE  18 126 10,2 %

BLÅKVEITE  5 079 2,9 %

LANGE  8 964 5,0 %

SNABELUER  9 936 5,6 %

BROSME  6 238 3,5 %

UER 2 327 1,3 %

BREIFLABB 935 0,5 %

LYR 1 086 0,6 %

LYSING  1 274 0,7 %

LEPPEFISK 39 0,0 %

SJØKREPS 105 0,1 %

KVEITE 246 0,1 %

DIV.FISK 3 365 1,9 %

 178 050 100,0 %
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1.4 
OMSATT KVANTUM PR FISKESLAG, UTVIKLING 2017-2019

Alle kvantum i de to grafene er i rund vekt. I kvantum har sei alltid 
vært svært viktig i Surofi og stod i 2019 for 44 % av totalt omsatt 
kvantum. I 2019 økte kvantum av sei med 9 000 tonn (13 %) til totalt 
78 000 tonn. Økningen skyldes blant annet at det ble fisket vesentlig 
mer sei i Nordsjøen, som følge både av bra fiske og stigende priser 
også for den minste seien. Kvantum av torsk økte med 3 000 tonn 
og endte på vel 41 000 tonn (8 %). Kvantum av hyse gikk ned med 
1 700 tonn, som skyldes mindre refordeling til havfiskeflåten og 
dermed mindre fangstkvantum. De tre artene sei, torsk og hyse 
utgjør samlet 78 % av det totale kvantum, litt mindre enn året før. Av 
andre arter er det særlig verdt å legge merke til økningen på brosme 
og snabeluer. Markedet for brosme var svært vanskelig i 2018, og det 
er positivt at omsetningen økte med nær 2 000 tonn (47 %) i 2019. 
Kvotene på snabeluer økte mye i 2019, og omsetningen i Surofi økte 
med ca 4 500 tonn (86 %).
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1.5 
OMSATT VERDI PR FISKESLAG, UTVIKLING 2017-2019.

Omsetningsverdien på torsk og sei økte i 2019 med henholdsvis 
195 og 177 mill. kr., tilsvarende 29 og 23 % økning. Torsken har 
befestet sin posisjon som det viktigste fiskeslaget også i Surofi, 
målt i omsetningsverdi, og passerte i fjor 1 mrd. kr. (1.045 mill. 
kr). Både kvantum og pris gikk opp. Omsetningsverdien på sei 
nådde 783 mill. kr. Økningen her skyldes også en kombinasjon 
av økt kvantum og pris.  For hyse fortsatte også veksten i 2019, og 
omsetningsverdien nådde 366 mill. kr., en økning på 7 % fra 2018. 
Til sammen stod disse tre artene (torsk, sei og hyse) som året før 
for ca 75 % av total omsetning. Også de fleste andre arter hadde økt 
omsetning i 2019. Særlig verdt å nevne er brosme og snabeluer, 
som begge hadde om lag 60 % omsetningsvekst. Arter i grafen 
til høyre som hadde nedgang i omsetning i 2019 var blåkveite, 
leppefisk og sjøkreps.  
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1.6 
PRISUTVIKLING PR FISKESLAG 2017-2019

Grafen viser årlig gjennomsnittspris pr kg (rundvekt) for viktige 
fiskeslag de tre siste år. Det var prisoppgang for de viktigste artene 
også i 2019. Sei og torsk gikk opp med 14 %, mens økningen 
på hyse var 17 %. Utenom disse tre hovedartene var det et mer 

PRISUTVIKLING 2017 – 2019

nyansert bilde, der prisene på blåkveite, breiflabb, lange, kveite 
og snabeluer gikk ned. Prisen på brosme, som var svært lav på 
grunn av et svakt marked i 2018, økte med 10 %. Det var også noe 
prisoppgang på uer (marinus), lyr, lysing og sjøkreps. 
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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 
har valgt å legge om til ren HG-produksjon. I fjor var kvantum 
av ombordtilvirket filét ca 13 000 tonn, omtrent uendret fra året 
før. Omsetningsverdien av ombordtilvirket utgjorde også i fjor 
10 % av totalen (7 % i kvantum) etter en verdivekst på 23 %. 
Gjennomsnittlig prisvekst på ombordtilvirket filét i 2019 var 
31 %. Fryst HG utgjorde i fjor 81 % av omsetningsverdien og 
-kvantum og er svært dominerende i vår omsetning og økte sin 
andel ytterligere i 2019. 

Landingene av fersk økte i 2019 med om lag 14 % til vel 21 000 
tonn rundvekt. Økningen skyldes økt volum av notfanget sei. I 
verdi økte ferskomsetningen med 4 %, og utgjorde 9 % av total 
omsetningsverdi i Surofi i 2019 (12 % i kvantum) og omtrent til-
svarende prosentvis økning i verdi. Generelt 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 2019 var noe bedre enn i 2018 med 
en økning i kvantum på 7 %. Landingene av sei totalt (fersk og 
fryst) var tilnærmet identisk med sesongen året før. For året som 
helhet økte seikvantumet med hele 9000 tonn (13 %). En viktig 
forklaring på dette er økt fiske i Nordsjøen. En årsak til denne 
økningen var at prisen på den minste seien økte mye gjennom 
2019 og lå i slutten av året ca 5 kr/kg høyere enn ett år tidligere. 
Dette gjorde det mer attraktivt for trålflåten å fiske sei utover i 
2019. Prisøkningen har sammenheng med stigende etterspørsel 
etter klippfisksei fra de afrikanske markedene. I tillegg ble det 
fryst inn notfanget sei rund som gikk til andre markeder, og som 
dermed avlastet klippfiskmarkedet. Prisen på sei økte i fjor med 
14 %, men lå likevel like under 10 kr/kg rundvekt. Seien er således 
fortsatt svært dårlig betalt sammenholdt med de andre hovedar-
tene av hvitfisk. På fryst storsei var prisene litt varierende gjennom 
året, men endte året omtrent der det begynte (i underkant av 16 kr/
kg). For mellomsei var det et fall i prisene gjennom vintersesongen 
(som ofte har vært det normale) og deretter en forsiktig og senere 
større økning utover i året. Ved årets slutt lå prisen på mellomsei 
på ca 16 kr/kg. For størrelsene under 1,2 kg startet prisen ved årets 
begynnelse på rundt 11 kr/kg. Som nevnt økte prisen med om lag 
5 kr/kg gjennom året og endte dermed på rundt 16 kr, slik at alle 
HG-produkter av fryst sei lå på samme prisnivå ved slutten av året. 
Vi må således konkludere med at 2019 var av de beste seiårene vi 
har hatt på lang tid.

Målt mot faktisk fangst i 2019 er kvotene for sei nord for 62 grader 
og i Nordsjøen noe lavere i 2020 enn de var i fjor. Det er derfor 
grunn til å tro at landet kvantum av sei vil bli redusert i år. I ferskse-
songen har det også vært noe stigende kvantum, og vesentlig bedre 
pris enn i 2019. Det er imidlertid omsatt mye mindre kvantum 
fryst (per ultimo mars), men også her til betydelig høyere priser 
enn for samme periode i 2019. Totalt er prisen på sei opp 25 % 
hittil i år. Markedet videre fremover er svært usikkert som følge 
av koronautbruddet og stort fall i oljeprisen. Dispensasjonen til 
innfrysing av notfanget sei ble trukket tilbake, men det arbeides 
med å få denne forlenget. Uten en slik dispensasjon er det grunn 
til å forvente klart lavere pris på den minste seien fremover.  

Torskekvoten gikk i 2019 ned med 

om lag 40 000 tonn til 324 000 tonn. 

 Kvoten var da nærmere 140 000 tonn 

lavere enn da kvotene var på topp i 2013.  

I denne perioden har anvendelsen og markedet for torskeproduk-
ter i fersk og fryst tilstand blitt betydelig utvidet som supplement til 
et relativt stabilt konvensjonelt marked. Dette har skjedd i perioder 

der prisene var relativt lave og senere godt hjulpet av ei svak norsk 
krone, som har dempet den lokale prisstigningen i kjøperlandets 
valuta. I Norge har det blitt bygget opp kapasitet for å ta imot 
store volum, slik at det er stor konkurranse i førstehåndsmarkedet. 
Disse faktorene samlet ga et fortsatt svært sterkt torskemarked i 
2019 med stigende priser for alle sorteringer. Prisene på tråltorsk 
startet 2019 på 35-39 kr/kg for sorteringene over 1 kg og 33 kr for 
1 kg–. Prisene var stigende gjennom året og endte ved inngangen 
til 2020 på 40 kr/kg for 1-2,5 og 2,5-4 kg og rundt 45 kr/kg for den 
aller største (6+), det vil si stigning på 5-6 kr gjennom året for de 
ulike sorteringene. For torsk 1 kg– har det vært et mer variert år, 
men også her endte prisen opp, til om lag 35 kr/kg ved årets slutt. 
Linefanget fisk har hatt en lignende, om enn noe mer variert pris-
utvikling gjennom året, men som normalt et noe høyere nivå enn 
tråltorsken. Kystfisket etter torsk vinteren 2019 var svært dårlig 
med en halvering av kvantum sammenlignet med 2018. Prisene 
var imidlertid vesentlig høyere, særlig for den fisken som ble levert 
kappet. De fleste kystbåtene fra distriktet med torskekvote velger 
å ta disse i Nord-Norge, hvor tilgjengeligheten av fisk er vesentlig 
bedre enn her.
 
Den norske torskekvoten er marginalt økt fra 2019 til 2020. Pri-
sene holder seg på et godt nivå også gjennom hovedsesongen for 
(fersk) torsk i 2020 og ligger så langt godt over nivået i fjor på 
samme tid. Totalt er landingene per nå (ultimo mars) litt høyere 
enn i fjor på samme tid og gjennomsnittsprisen ligger 11 % høyere 
enn for samme periode i fjor.

Hysekvotene for 2019 var totalt sett på nivå med faktisk fiske i 2018 
(hensyn tatt overføring av kvote), men havfiskeflåten, som står for 
det aller meste av vår omsetning, fisket et klart lavere kvantum enn 
året før (mindre refordeling fra kyst). Det er også forklaringen på at 
kvantum omsatt hyse i Surofi gikk ned med 9 %. Til gjengjeld så 
steg hyseprisen i gjennomsnitt med om lag 17 %. Ved inngangen 
til året lå prisene på trålhyse på mellom 26 og 27 kr/kg. Gjennom 
sommeren var prisene en god del lavere, men steg så utover høsten 
og endte ca 2 kr opp sammenlignet med starten av året, det vil si 
29 til 30 kr/kg. For linefanget hyse er det gjennomgående mye 
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større sprik mellom 0,8+ og 0,8- størrelser og prisene har variert 
svært mye gjennom året. 0,8+ hyse startet året på rundt 36 kr/kg, 
falt så gjennom sommeren ca 10 kr før den hentet seg inn igjen 
mot slutten av året og sluttet der den begynte. Den minste har hatt 
noenlunde tilsvarende forløp, riktignok med mindre bevegelser. 
Den startet 2019 med en pris på vel 26 kr og endte til slutt på om 
lag 29 kr/kg ved årets slutt. Hysekvoten er økt med vel 10000 tonn 
fra 2019 til 2020, men med begrenset uttelling for havfiskeflåten 
(som fisket mer enn sine gruppekvoter i 2019). Igjen vil eventuell 
refordeling mellom kyst- og havfiskeflåten avgjøre hvordan det 
totale fisket blir i 2020. Så langt i 2020 er det landet vesentlig 
mindre hyse enn i fjor og prisene har vært på nivå med tilsvarende 
periode i 2019.  

2019 var igjen et historisk godt år for hvitfiskflåten. En strek i 
regningen er at markedet og prisen på lange sviktet. Markedet er 
sårbart for volumøkning, siden det aller meste av råvarene går til 
det konvensjonelle markedet der det er lite rom for volumvekst. 
Prisen på lange gikk derfor ned med 6 % i Surofi, og etterspørselen 
var svak utover i året. For brosme var 2019 et bedre år enn 2018, 
men prisene er fortsatt svært lave.

Reguleringen av leppefiske har vært under omlegging i de senere 
år. Fisketakten har gått ned med innføring av fartøykvoter. Det ble 
derfor fisket mindre leppefisk i 2019 enn året før. Skalldyrseson-
gen har også vist noe nedgang i kvantum for sjøkreps (som har økt 
mye årene før) og hummer. Prisene har imidlertid vært stigende. 
 

2.2 KJØPERKORPSET – GARANTIER

Det var til sammen 78 kjøpere som handlet for mer enn 1 mill. kr. 
hos Surofi (egenovertakelser holdt utenfor) i fjor, 5 flere enn fore-
gående år. Med økt omsetning er det naturlig at antallet kjøpere 
som handler for mer enn 1 mill. kr. øker. Andelen av kjøpene som 
de henholdsvis 3 og 10 største kjøperne stod for endret seg lite 
også i fjor, og generelt har strukturen i kjøperkorpset endret seg 
lite, også når vi ser dette over en lenger tidsperiode. 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 7 år:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prosentvis andel av omsatt kvantum til selskaper som driver bearbeiding

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

Antall kjøpere som driver bearbeiding

27 32 31 31 30 30 30

Antall kjøpere som driver bearbeiding av de 10 største kjøperne

6 6 7 5 5 6 5

Den øverste statistikken, som viser andeler av totale kjøp (kvan-
tum), overvurderer den andelen som går til bearbeiding fordi de 
samme bedriftene også kjøper fisk som selges videre uten bearbei-
ding. Dette er vanskelig for oss å skille, men annen statistikk vi har 
tyder på at den andelen som går til bearbeiding ligger på om lag 
40 %. Selv om disse statistikkene har noen feilkilder, tyder de på 
at klippfiskindustrien fortsatt er konkurransedyktig og beholder 
sin posisjon i råvaremarkedet. Antallet kjøpere som driver bear-
beiding holder seg stabilt på om lag 30 og halvparten av våre 10 
største kjøpere er i den kategorien som bearbeider.

Kjøperne stiller sikkerhet for sine kjøp gjennom kredittforsikring 
og bankgarantier. Surofi har en kredittforsikringspolise med Giek 
Kredittforsikring AS. De fleste kjøperne benytter seg av denne 
ordningen, blant annet fordi den gir kjøperne en bedre likviditets-
situasjon. De totale kredittforsikringsrammer og bankgarantier 
varierte gjennom 2019 fra om lag 450 til nær 600 mill. kr, avhen-
gig av sesong. Rammene er høyest i siste del av vintersesongen. 
Utnyttelsen av rammene lå gjennom året på fra 15 til 50 % for 
kjøperkorpset samlet, også her varierende fra sesong til sesong. 
Samarbeidet med Giek Kredittforsikring fungerer godt. De har 
god kompetanse om sjømatnæringen og behandler søknader om 
ramme raskt. Det har heller ikke i 2019 oppstått mislighold overfor 
Gieks polisevilkår på noen kjøpere. Tilsvarende har Surofi heller 
ikke vært involvert i konkurser, gjeldsforhandlinger eller lignende 
på kjøpere i dette året. De aller fleste kundefordringene er betalt 
innen forfall, men vi registrerer at kredittiden strekkes noe mer 
hos en del kjøpere enn hva tilfellet har vært de foregående år. Dette 
er naturlig i en periode der prisene og følgelig også likviditets-
bindingen har vært stigende over tid. 
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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 
kjøper organisasjonene 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 2,3 kg+ 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 (2,3 kg+) 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 3,75 kg+ 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 var under prisforhandlingene mellom Surofi og kjøperorga-
nisasjonene den 24.01.2019 enighet om å fortsette arbeidet med 
innføring av dynamiske minstepriser på øvrige arter, men det er 
hensiktsmessig at dette koordineres med arbeid i andre relevante 
salgslag.  

Det ble oppnådd enighet om alle de minsteprisene det forhandles 
om. Følgende minstepriser ble gjort gjeldende fra 24.01.2019 og 
inntil videre, men ikke utover 24.05.2019:

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 15,00

Hyse  sløyd u/hode - fisket med garn o/0,8 kg  8,50

Lyr - sløyd u/hode o/2,3 kg   Dynamisk

Sei - rund u/1,6 kg (notfanget)  4,24

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 9,50

Breiflabb-haler - o/1,0 kg       64,00

Breiflabb m/hode - o/4,0 kg      29,00

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)             6,50

Torsk Lever  4,50

Torsk Hoder  0,50

I minsteprisforhandlingene i mai og oktober 2019 ble minste-
prisene videreført uendret. 

Minsteprisen på hummer, som forhandles separat før fisket starter 
på høsten (1.10), ble avtalt økt til 275 kr/kg for hummer inntil 
1,2 kg, 210 kr for 1,2-2 kg og 160 kr for over 2 kg. Økningen fra 
2018 var 25 kr/kg for den minste størrelsen og 20 kr/kg for de to 
største.

Den 09.04.2019 ble det etter avtale med kjøperorganisasjonene 
og øvrige salgslag avtalt minstepriser på leppefisk gjeldende for 
2019-sesongen. Minsteprisene ble økt fra 32 til 33 kr/stk for beg-
gylt og videreført med kr 13,75 pr. stk. for grøngylt, gressgylt og 
bergnebb.
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Minsteprisen økte ved innledningen til vintersesongen i 2019 og 
deretter kom et sesongnormalt fall frem mot halvårsskiftet i 2019. 
I takt med et bedre marked økte minsteprisen betydelig gjennom 
2. halvår, slik at den ved inngangen til 2020 ligger tett opp mot 
den faktiske markedsprisen på fersk sei. 

Etter et løft i markedsprisen på fersk torsk høsten 2018 og inn i 
vintersesongen 2019, har markedsprisen fortsatt vist mye sving-
ninger og en tendens nedover gjennom 2019. På tross av det har 
minsteprisen (som har eksportpris og prisen på fryst råstoff som 
referansegrunnlag) fortsatt å stige gjennom hele året. Markeds-
prisen på fersk torsk har i kortere perioder på høsten falt ned på 
minstepris.  

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 gjelder 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

DYNAMISK MINSTEPRIS OG SNITTPRIS FERSK SEI OG TORSK 2018-2019
PRIS KRONER

Minstepris u/h 2,3 kg+ 

Minstepris rund

Pris 2,3 kg+ frys

Eksportpris 10.16 11.16 12.16 1.17 -1 1.17-2 2.17 -1 2.17-2 3.17-1 3.17-2

12,05 11,95 11,75 11,55 11,60 11,60 11,20 10,30 10,40

7,60 7,55 7,40 7,30 7,30 7,30 7,05 6,50 6,55

16,89 16,55 15,76 15,24 15,45 15,07 14,68 14,23 14,52

17,59 17,60 17,85 17,70 17,70 18,08 17,30 15,15 15,15

11,35 11,35 10,9 10,85 10,4 10,3 10,3 10,15 10,15 10,15 10 9,8 10 10,3 10,4 10,55 10,55 10,55 10,65 10,55 10,65 10,55 10,7 10,7 11,05 11 10,85 10,85 10,9 10,75 10,9 10,9 10,75 10,4 10,5  10,9 11,05 11,35 11,5 11,5 11,55 11,45 11,9 11,95
13,29 13,81 13,64 13,54 13,2 12,78 12,82 12,72 12,72 12,63 12,8 12,38 12,34 12,12 13,79 13,29 13,87 13,17 14,29 13,21 13,17 13,69 13,39 13,3 13,4 13,71 13,7 13,66 13,09 12,93 12,7 12,61 12,54 12,57 12,27  12,57 12,78 12,75 12,6 12,38 12,34 12,48 12,25 12,25
22,3 22,4 22,25 22,15 22,1 22 22,25 22,3 22,65 23,05 23 23,15 23,15 23,35 23,35 24,75 24,75 24,75 24,5 24,4 24,45 24,9 25,05 25,05 25,15 25,25 25,1 25,35 25,5 25,75 26,1 26,6 26,3   26,3 26,3 26,75 26,95 27,25 27,2 27,55 27,85 27,75 27,6
24,82 23,8 24,25 24,94 24,34 27,12 24,04 25,15 29,8 24,31 25,23 26,93 23,93 23,36 28,82 33,99 33,53 31,79 30,82 32,84 30,9 35,02 32,78 29,96 29,09 29,58 29,26 30,18 29,23 29,85 28,31 33,61 30,94   29,94 28,51 29,67 29,66 27,33 30,27 27,69 27,9 33,57 29,6

Dynamisk 
minstepris

"Snittpris 
fersk sei" 

Dato
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Snittpris fersk torsk

Dynamisk minstepris torsk

Snittpris fersk sei

Dynamisk minstepris sei

-212.19-1-211.19-1-210.19-1-209.19-1-208.19-1-207.19-1-206.19-1-205.19-1-204.19-1-203.19-1-202.19-1-201.19-1-212.18-1-211.18-1-210.18-1-29.18-1-28.18-1-26.18-1-25.18-1-24.18-1-23.18-1-22.18-11.18-2

 Jan. 
18

Feb. 
18

Mars 
18

April 
18

Mai 
18

Juni 
18

Juli 
18 Sept.18 Okt. 

18
Nov. 
18

Des. 
18

Jan. 
19

Feb. 
 19

Mars  
19

April  
19

Mai 
19

Juni 
19

Juli 
19

Aug. 
19

Sept. 
19

Okt. 
19

Nov. 
19

Des. 
 19

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

24,82 23,80 24,25 24,94 24,34 27,12 24,04 25,15 29,80 24,31 25,23 26,93 23,93 23,36 28,82 33,99 33,53 31,79 30,82 32,84 30,90 35,02 32,78 29,96 29,09 29,58 29,26 30,18 29,23 29,85 28,31 33,61 30,94 29,94 28,51 29,67 29,66 27,33 30,27 27,69 27,90 33,57 29,60

22,30 22,40 22,25 22,15 22,10 22,00 22,25 22,30 22,65 23,05 23,00 23,15 23,15 23,35 23,35 24,75 24,75 24,75 24,50 24,40 24,45 24,9 25,05 25,05 25,15 25,25 25,10 25,35 25,50 25,75 26,10 26,60 26,30 26,30 26,30 26,75 26,95 27,25 27,20 27,55 27,85 27,75 27,60

13,29 13,81 13,64 13,54 13,20 12,78 12,82 12,72 12,72 12,63 12,80 12,38 12,34 12,12 13,79 13,29 13,87 13,17 14,29 13,21 13,17 13,69 13,39 13,30 13,40 13,71 13,7 13,66 13,09 12,93 12,7 12,61 12,54 12,57 12,27 12,57 12,78 12,75 12,6 12,38 12,34 12,48 12,25 12,25

11,35 11,35 10,90 10,85 10,40 10,30 10,30 10,15 10,15 10,15 10,00 9,80 10,00 10,30 10,40 10,55 10,55 10,55 10,65 10,55 10,65 10,55 10,07 10,70 11,05 11,00 10,85 10,85 10,90 10,75 10,90 10,90 10,75 10,40 10,50 10,90 11,05 11,35 11,50 11,50 11,55 11,45 11,90 11,95

Den dynamiske minsteprisen og den faktiske markedsprisen på fersk sei (lilla) og torsk (blå) har i 2018 og 2019 utviklet seg som følger:

TO
R

SK
D

AT
O

SE
I
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4. OMSETNINGSSYSTEMET – 
AUKSJONER OG KONTRAKTER 
Av Surofis totale omsetning (utenom tang) målt i verdi ble 84 % 
(88 % av totalt kvantum) i 2019 omsatt gjennom vår egen salgs-
avdeling, mens 16 % (12 % av totalt kvantum) ble overtatt og solgt 
videre direkte av rederiene. De siste årene har denne fordelingen 
endret seg lite. For egenovertatt fangst ivaretar Surofi rapporte-
rings- 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. 

Sett over mange år har det vært økende bruk av kontrakter og 
omsetningen på auksjon har gått ned. De fem siste årene har det 
imidlertid vært relativt stabilt. Over de siste 7 år viser vår statistikk 
følgende utvikling (målt i kvantum):

FORDELING SALGSFORM I SUROFI 
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Auksjonandelen i Surofi var i 2019 45 %, ned fra 47 % i 2018. 
Nedgangen er relativt liten og andelen på auksjon er på nivå med 
gjennomsnittet for de 5 siste år.

Gjennom de siste årene har det pågått en diskusjon i næringen 
om bruken av ulike omsetningsformer i førstehåndsomsetningen 
av fryst hvitfisk. Auksjon er som omsetningsform uovertruffen 
for å hente ut gevinstene av markedsbasert omsetning, fordi den 
– gitt tilfredsstillende volum og tilslutning – gir markedsriktige 
råstoffpriser som påvirker den totale verdiskapningen positivt 

(råstoff allokeres til de best betalende markeder/kjøpere). Disse 
vurderingene er også i tråd med de signaler som Nærings- og 
fiskeri departementet har gitt i Sjømatindustrimeldingen til 
Stortinget. Statistikken viser også at auksjonen i gjennomsnitt 
gir noe høyere pris enn kontrakter og også normalt benyttes som 
referansepris ved kontraktsforhandlinger. Det finnes et nedre nivå 
på auksjonsvolumet før auksjonen ikke lenger har tilstrekkelig 
attraktivitet blant aktørene. Det er derfor uheldig om auksjons-
andelen 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.

 

Kjøperne er sterkt bekymret for råstoff-

situasjonen. Gjennom de siste årene 

har det synkende volum på auksjonen 

derfor 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 
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 fel-
les forslag om endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk. 
Forslaget ble sendt på høring i begynnelsen av desember 2019. 
Høringen ble avsluttet vinteren 2020, og forslaget vil bli vurdert 
videre i lys av innkomne høringsuttalelser.
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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. 

 

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 det er ikke noe som tyder på at dette vil 
komme i drift i hvitfisksektoren i den nærmeste fremtid. Surofi har 
på sin side også i 2019 fortsatt arbeidet med å forbedre datagrunn-
laget for gjennomføring 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. 

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 har vært oppe 
et forslag om å innføre kvotefleks for havfiskeflåten, som har mest 
behov for en slik ordning, og hvor kvotefleks på fartøynivå også 
er enklest å innføre ut fra gjeldende fiskerireguleringer. Surofi 
støtter en slik trinnvis innføring av kvotefleks, men dette har ikke 
tilslutning hos de sentrale fiskeriorganisasjonene. 

Surofi har styrket innsatsen innenfor kontrollområdet og har to 
årsverk som arbeider med dette. Fiskeridirektoratet gjennomførte 
i 1. kvartal 2019 nye tilsyn i alle salgslagene. Rapporten viser at 
kontrollarbeidet i Surofi i all hovedsak utføres på en god måte. 
Et område som har vært svært arbeidskrevende i 2019 er opp-
følgningene av reguleringene i leppefisket. Reguleringene i dette 
fiskeriet fastsatt av Fiskeridirektoratet har gjerne kommet tett inn 
på starten av fiskeriet, og fremstår ikke som godt nok vurdert før 
de igangsettes. Dette medfører mye ekstra arbeid for kontroll-
medarbeiderne i salgslagene. 

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. 
Innføringen skjer gradvis gjennom oppfølgning av de enkelte 
kjøpere og mottakssted. Allerede i 4. kvartal 2019 ble halvparten 
av sluttsedlene underskrevet elektronisk, og prosessen har skutt 
ytterligere fart i starten av 2019. Dette blant annet som følge av 
koronautbruddet.

NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll ble fremlagt 29. novem-
ber 2019 og har vinteren 2020 vært på høring. Surofi har avgitt 
høringsuttalelse. Utvalget foreslår en rekke tiltak både av lang- og 
kortsiktig karakter for å bedre ressurskontrollen. Forslaget omfat-
ter både bruk av teknologi, endret regelverk og endret organisering 
av kontrollansvaret. Utvalget har blant annet foreslått at salgs-
lagene ikke lenger skal drive operativ ressurskontroll. Det er også 
foreslått at inndratte midler ikke lenger skal tilfalle salgslagene 
for bruk i kontrollvirksomheten, men inngå som delfinansiering i 
utviklingen av den offentlige ressurskontrollen i fremtiden. 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. Den videre 
behandlingen av kontrollutvalgets innstilling er ikke kjent.

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. 

Forskrift om kvalitet på fisk og fiske-

varer er under revisjon, men det har 

tatt svært lang tid å få ferdig et endelig 

forslag. Dette er således enda ikke 

kommet på høring.   

 

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 opplæring i fangstbehandling.  Surofi arrangerer kvalitetskurs 
i samarbeid med Opplæringskonsulent Otto Giskeødegård. Kur-
sene fokuserer på behandling av fangsten om bord og da særlig 
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på rengjøring og kutt. Det ble i 2019 gjennomført i alt 19 slike 
kurs. Surofi  dekker kursavgift og utgifter til råstoff, som i praksis 
betyr at kursene blir gratis for rederiene/mannskapene. Vi har 
også inngått et samarbeid med Marint Kompetansesenter, der vi 
tilbyr fi nansering av tilsvarende kurs for lærlinger/kadetter og 
andre som gjennomfører utdanning/kompetanseheving i regi av 
Marint Kompetansesenter.

Surofi  drifter nettstedet www.fangstbehandling.no. Nettstedet 
inneholder opplæringsprogram i form av tekst, bilder og fi lm 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-
fi sk. 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 fi sk, som er nært knyttet til kontrollvirksomheten, er dokumen-
tasjon på bærekraftig forvaltning og høsting. Det er sertifi sering 
etter den standarden som er utviklet av Marine Stewardship Coun-
cil (MSC) som har fått størst gjennomslag. Over 90 % av volumet 
i norske fi skerier har MSC-sertifi sering. Surofi  deltar i samarbeid 
med andre salgslag og organisasjoner i sjømatnæringen i arbeidet 
med og fi nansieringen av sertifi seringsprosessene. Standarden 
som MSC fastsetter for å oppnå sertifi sering er stadig gjenstand for 
vurdering og det fremmes fra ulike hold, og særlig fra miljøorgani-
sasjoner, krav om skjerpede og nye krav. Dette er en utvikling som 
gir stor grunn til bekymring, både fordi vilkårene kan bli umulig å 
oppfylle, at forvaltningstiltakene som må iverksettes blir så strenge 
at fi skeriene hindres eller at kostnadene ved sertifi seringen og 
oppfølgning av vilkår blir altfor store. Dette er løftet opp på høyt 
nivå i møter mellom næringen og ledelsen i MSC.

Det er særlig viktig at nytt mannskap 
har et tilbud om god opplæring i fangst-
behandling, for å sikre god kvalitet på 
fi sken som føres i land.
Kontrolvirksomhet og sporing av avvik 
bidrar til at kvaliteten på norsk fi sk forblir 
i verdensklasse.
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VESTERÅLEN RØST 
NORDKAPP VIKING

HJELMSØY SKOLPEN 
HALTEN SØRKAPP

Sveinung Flem
Adm. direktør

Anita Husevik
Salgskonsulent

Anja Hovlid
Salgskonsulent

Marit Furnes
Salgskonsulent

Vidar Naalsund
Salgssjef

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 2020

Organisasjonskart

Hugo Giske
Kontrollør

Vigdis Torheim
Kontrollansvarlig
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