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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.
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I denne rapporten er det fokus på kystfisket langs Romsdalskysten. Dette er illustrert med et portrett av satsingen til brødrene Orten på Aukra og 

deres nybygg «Ragnhild Kristine». Og i tillegg fiskemottaket O. Skarsbø AS, som i fjor feiret sitt 100-årsjubileum.
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Dette har vi bevart inn i vårt voksne liv, og med rimelig grad av 
suksess klart å overføre til våre barn. Med andre ord smaken og 
gleden ved den gode sjømaten har gått i arv. Denne arven var det 
kanskje allerede den gangen få som hadde med seg, men det er 
definitivt enda færre i dag. Konsumentene må nås med andre 
midler i dag, og det er ei stor utfordring når vi nå ser at sjømat-
konsumet i sjømatnasjonen Norge går ned! 

Jeg har brukt litt tid på å lese den siste SOFIA-rapporten fra 
FAO, det vil si 2018-rapporten om tilstanden i verdens fiskeri og 
havbruk. Rapporten omhandler alle temaer, også konsum av fisk 
og annen sjømat. Og helseeffekten av et kosthold med et rikelig 
innhold av sjømat blir understreket, og det kjenner vi godt til. På 
overflaten ser utviklingen i verdens sjømatkonsum utelukkende 
positiv ut. Den lange linja der sjømatkonsumet per kapita i verden 
går opp, har fortsatt så langt FAO har statistikk, dvs frem til 2015 
og statistikken helt tilbake til 1961 viser at veksten i sjømatkon-
sumet ligger dobbelt så høyt pr. år som befolkningsveksten, og 
også godt foran veksten i kjøttkonsumet (med unntak av kylling). 
Litt dypere studium i tallene viser likevel at det først og fremst er 
befolkningen i folkerike land i Asia som øker sitt sjømatkonsum. 
Derimot konstaterer FAO at sjømatkonsumet i land som over tid 
har hatt høy levestandard – i Europa, USA og Japan – har nådd et 
metningspunkt, og at sjømat i dag utgjør en mindre del av protein-
inntaket til folk i disse landene enn tidligere.
 
Så det er altså ikke en særnorsk utvikling at sjømatkonsumet stagne-
rer eller endog går ned, slik er det faktisk også i land som i dag er våre 
viktigste marked! Derfor er det ekstra god grunn til å ta dette temaet 
på stort alvor. Det vil helt sikkert være forbrukere nok i verden som 
vil skrike etter norsk sjømat, men det er et paradoks at forbruket i 
godt etablerte markeder går ned og ikke minst at vi mister våre egne 
forbrukere her i Norge på veien! Vi bør være de aller nærmeste til å 
verdsette den maten vi henter fra våre egne rene hav! 

Med dette bakteppet er det et tankekors at Sjømatrådets inntekter 
til felles markedsføring av norsk sjømat ble kraftig redusert fra 
2017 da eksportavgiften for laks og pelagisk fisk ble halvert. Dette 
skjedde fordi store aktører var mer opptatt av å markedsføre sin 
egen fisk enn å bidra i et felles spleiselag sammen med hele 
næringen. Heldigvis ble ikke eksportavgiften redusert for hvit-
fisksektoren, og den burde gjerne vært høyere! 

Det gjøres mye godt arbeid her hjemme for å fremme sjømaten. 
Storsatsingen 3iUka, som Sjømatrådet lanserte i fjor, «er svar på en 
nedgang i sjømatkonsumet på 46 prosent siden 2012 og har som 
mål å få unge til å tenke på sjømat som noe de spiser fordi de har 
lyst, ikke på grunn av plikt. Flaskehalsen er at unge mennesker 
mangler kunnskap om hvordan de skal tilberede et sjømatmåltid». 
Unge folk i tidsklemme må ha råvarene lett tilgjengelig i butikk, 
porsjonspakket, gryteklar og fristende. Norske dagligvarekjeder 
og sjømatleverandører satser på å møte disse behovene. Det vil 
forbause meg om ikke dette gir resultater over tid!

HVA SÅ MED OSS I SUROFI – HVA ER VÅRT BIDRAG?

For det første stimulerer vi til at innbyggerne skal få kjøpe skalldyr 
og fisk direkte på kai. Etter at vi i 2013 lanserte facebook-profilen; 
Kaisalg Ålesund og omegn – Surofi, er kaisalget mer enn firedoblet i 
kvantum og tidoblet i verdi. I tillegg er det mange spisesteder som 
nå kan handle råvarene sine direkte fra båt gjennom oss. Dette 
gjør fersk sjømat mye mer tilgjengelig på spisestedenes menyer.

I retningslinjene for økonomisk støtte, som ble vedtatt av Surofi 
sitt styre i 2017, er følgende formål sentrale:

– Lokalt markedsarbeid – sjømat på menyen under lokale 
arrangementer 

– Rekruttering av nye fiskespisere – barn/unge 
Derfor samarbeider vi med Klippfiskakademiet og festivalarran-
gører slik at det tilbys sjømat under arrangementer der mye folk 

– og gjerne særlig barn og unge – møtes. Siden starten for 5 år siden 
har vi også hvert år støttet Klippfiskakademiet sitt prosjekt – «Fra 
fjord og jord til bord», der små og litt større barn i hele Møre 
og Romsdal lærer seg å bli fiskespisere. Med tilsvarende formål 
deltar vi med finansiering sammen med andre salgslag og flere 
departementer i den nasjonale dugnaden Fiskesprell. Det er viktig 
å gjøre sjømat til et naturlig valg for barn og unge, og det ønsker 
Surofi å bidra til! 

Jeg vokste opp på ei øy nord for Ålesund 
som sønn av siste generasjon fiskerbonde på 
Sunnmøre. Far min hadde fiskebåt, mor mi 
var bonde, far var dreng når han var hjemme 
og jeg var assistent, alltid. Og det var fisk til 
middag sikkert 4-5 ganger pr. uke. Bortsett fra 
lettsalta uer med skjell, skinn og bein, var alt 
bare godt. 

Sjømatkonsumet

SVEINUNG FLEM, ADM. DIREKTØR
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Eivind A. Gaugstad, Ellingsøy 
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v.m. Janita Arhaug

REVISOR:
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OFFENTLIG KONTROLLØR

Anders Svinø, Ålesund

Årsmøteutsendinger og andre 
tillitsvalgte i Surofi 2018
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Årsmøte i Surofi
2. mai 2018

PROTOKOLL
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Møtet ble avholdt på Scandic Parken Ålesund. Møtet startet kl. 
10.00. Styreleder Knut Støbakk hilste alle velkommen.
Styreleder bad om ett minutt stillhet til minne om de som har 
gått bort siden siste årsmøtet. Styrelederen nevnte spesielt lagets 
offentlig kontrollør Bjørn Inge Rørstad.
Til åpningen ble "Mellom bakkar og berg ut mot havet" sunget.

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
MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

Kjetil Måløy
Martin Leinebø
Tormund Grimstad
Ståle Vidar Gjerde
Torfinn Ulla
Kåre Giske
Arild Gjøsund
Jim Sørøy
Kjell Ove Solheim

BerntÅsbø
Karl Otto Risbakk
Kjell Ragnar Risbakk
Kai Even Solheim
RuneJanbu
Hans Jakob Godø 

FISKEBÅT VEST:

Tore Roaldsnes
Eivind Volstad
Hallgeir Holmeset
Ståle Otto Dyb
Rolf Giske
Arild Holmeset
Øystein Hurien
Arild Alnes 

NORSK SIØMANNSFORBUND:

Helge-Andre Kvalsvik
Martinus Andre Blomvik 

KONTROLLNEMNDA:

Kjetil Holmeset

REVISOR:

KPMG Ålesund v/Statsautorisert revisor
Rune Grøvdal

STYRET I SUROFI:

Knut Støbakk
Einar Remøy
Arve Teige
Bjørn Giske
Vigdis Torheim
Fridtjov Vorren 

SUROFI 

Sveinung Flem 
Vidar Naalsund 
Anja Hovlid 
Helene Tomren 
Eva Søvik 
Marit Furnes 
Anita Husevik 

OFFENTLIG KONTROLLØR

Anders Svinø

VALG OG LØNNSNEMND

Kjell Børre Pettersen

PROTOKOLL
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GJESTER

Nærings- og kystdepartementet Ole Jakob lillestøl
Fiskeridirektoratet Hermod Larsen
Fiskeri direktoratet Karl Anton Lorgen
Fiskeridirektoratet Wenche Flaaen
Fiskeridirektoratet Eva Kristin Godø
Møre og Romsdal Fiskarlag Leif Egil Grytten
Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe
Fiskebåt Vest Paul-Gustav Remøy
Fiskebåt Vest Sturla Roald
Sparebanken Møre Jonny Dyb
Sparebanken Møre Frode Amundsen
Marint Kompetansesenter Eva Hildre
Marint Kompetansesenter Terje Molnes
Det norske maskinistforbundet Ulf Brekke
Norsk Sjøoffiserers forbund Trond A. Dyb
M&R Fylke Fiskeri og havbruk Lisbeth Nervik
Norges Råfisklag Jan Erik Strøm
Vest Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø
Norges Sildesalslag Øyvind Furnes
Sjømat Norge Kristin Alnes
Sjømat Norge Sverre Johansen
Sjømatrådet Ingrid Pettersen
Kontali Analyse Ragnar Nystøl
Kontali Analyse Henrik Hustadnes
Aalesund fisk Terje Kjølsøy
Atlantic regnskap og økonomi Britt Anne Helgesen
Atlantic regnskap og økonomi Inga Vaslag
Surofi Sveinung Flem
Surofi Vidar Naalsund
Surofi Anja Hovlid
Surofi Hugo Giske
Fiskeribladet Einar Lindbæk
Møreforskning Kari Lisbeth Fjørtoft 

SAK 2D: GODKJENNING AV SAKSLISTEN

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA  
ÅRSMØTE PÅ SCANDIC PARKEN HOTEL I ÅLESUND 
2. MAI 2018

SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET - TALE VED STYRELEDER.

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 2017. 

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 INNSTILLING FOR ÅR 2018

Sakslisten godkjent

FAGTEMA:
1. GLOBALE MARKEDSUTSIKTER FOR HVITFISK

 Innledere: Sjefsanalytiker Ragnar Nystøyl og analytiker  
  Henrik Hustadnes, Kontali Analyse

2. HVORFOR ER SEIEN SÅ LITE VERDT OG HVA KAN VI  
 GJØRE MED DET? 

 Innledere: Daglig leder Terje Kjølsøy, AS Aalesundfisk og 
 representant fra Norges Sjømatråd Ingrid Pettersen

3. OMSETNINGSSYSTEMET – HVORDAN SKAL FISKEN I  
 SUROFI SELGES

 Innledere: Fagsjef Kristin Alnes, Sjømat Norge og  
 adm. dir. Sveinung Flem, Surofi

GROV TIDSPLAN FOR MØTET 

10:00 Åpning/Konstituering 
10:30 -11.15 Globale markedsutsikter for hvitfisk

Innledere: Sjefanalytiker Ragnar Nystøyl og 
analytiker Henrik Hustadnes, Konta/i
Analyse

11.30 -12:15 Hvorfor er seien så lite verdt og hva kan vi gjøre 
med det?
Innledere: Daglig leder Terje Kjølsøy, AS 
Aalesundfisk og representant fra Norges
Sjømatråd Ingrid Pettersen

12:15- 13:15 Lunsj 
13.15-14.00 Omsetningssystemet-hvordan skal fisken i 

Surofi selges?
Innledere: Fagsjef Kristin Alnes, Sjømat Norge 
og adm. dir. Sveinung Flem, Surofi

14:00-15.30 Årsmøtesaker 3 - 6, avslutning
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SAK 2E: VALG AV FØRSTE OG ANDRE MØTELEDER:

Knut Støbakk og Hallgeir Holmeset

SAK 2F: VALG AV UTSENDING TIL Å MEDSKRIVE  
PROTOKOLLEN

Til å underskrive protokollen: Rolf Giske og Kjetil Måløy

SAK 2G: VALG AV REDAKSJONSNEMND

Tormund Grimstad, Bernt Åsbø og Øystein Hurlen.
SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2017 

Adm. dir. Sveinung Flem gikk gjennom regnskapet for SUROFI 
for 2017, og utviklingen i første kvartal 2018.

Styret tilrår årsmøtet å gjøre følgende vedtak:
A. Årsmøte godkjenner det fremlagte årsregnskapet som 

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslags regnskap for året 
2017. Årsmøtet tar årsmeldingen (or 2017 til orientering. 
Møteleder henviste til revisors beretning.

 Kjetil Holmeset ba om ordet og refererte til protokoll av møte 
i Kontrollnemnda 16.12.16; 

 «Kontrollnemnda ser at Surofi er inne i en omstillingsfase 
og da er det kanskje naturlig også å se på styrets sammen-
setning, representantskapet og valgprosesser for å få et 
strømlinjeformet salgslag tilpasset fremtiden.»

 Styreleder henviste til at det er eierne som må fremlegge 
forslag om endring til behandling i et årsmøtet.

 Refererte styrets forslag til vedtak i sak 3.
 Enstemming vedtatt.

SAK 3B MELDING FRA KONTROLLNENNDA FOR ÅRET 2017

Kjetil Holmeset leste opp meldinga fra Kontrollnemnda. 

Til årsmøtet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Melding fra Kontrollnemda
Kontrollnemda har hatt 2 møter i Surofi sine lokaler.
Vi har samtaler med med adm.dir. og tillitsvalgte for de ansatte. 
Leder i nemda har snakket med styreformann før møtene. Alle 
spørsmål nemda har stilt har blitt besvart på en tilfredsstillende 
måte.
Regnskap for 2017 ble gått gjennom med adm. dir. Alle spørs-
mål nemda 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 retnings-
linjer fra årsmøtet og styret er gjennomført av administrasjonen.

Vi viser til Revisjonsberetningen for 2017 og anbefaler årsmøtet 
å godkjenne det framlagte årsregnskapet.
Ålesund - 26.04.2017
________________ ____________________
Kjetil Holmeset Kjell Ove Solheim

AK 4
PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD 2017

GJENNOMSNITTSPRISER
Den totale gjennomsnittspris for alle arter (unntatt tang og krill) 
ble kr 13, 74 pr kg rund vekt i 2017 mot kr 14,38 pr. kg i 2016. 
Dette er en prisnedgang på 0,64 kr/kg (- 4 %).
Til og med uke 13 (1. kvartal) i 2018 er gjennomsnittsprisen 
kr 13,98 pr kg rund vekt, mot kr 12,96 i samme periode i 2017. 
Dette er en økning på 1,02 kr/kg (+ 7 %).

OMSETNINGSVERDI OG KVANTUM
Total omsetningsverdi på første hånd i lagets distrikt ble i 2017 
på kr 2,306 mrd., mot kr 2,355 mrd. i 2016. Det er en nedgang 
på kr 29 mill.
Til og med uke 13 i 2018 har vi hatt en omsetning på kr 778 
mill., mot kr 714 mill. i tilsvarende periode i 2017. En økning på 
kr 64 mill.
Det var en nedgang av torskelandinger i 2017 på 8.133 tonn 
(- 15%). Det var økning i kvantumet av sei med 21.503 tonn 
(+ 45%). For hyse var det en nedgang i kvantumet på 1.763 tonn 
(- 7%). For alle arter (unntatt tang og krill) endte 2017 med 
162.000 tonn (rund vekt), en økning på 5.000 tonn fra 2016.
Til og med uke 13 i 2018 har vi omsatt 54.394 tonn, mot 
54.358 tonn i tilsvarende periode i 2017. En økning på 36 tonn. 
Havfiskeflåten har så langt i år, levert litt mindre kvantum torsk 
og sei som på tilsvarende tidspunkt i tjor. Det har derimot blitt 
levert mer av hyse. 

OMSETNINGSFORHOLD
Interessen for sei var god i 2017. Gjennomsnittsprisen i 2017 var 
kr 8,87 rund vekt. Det er en nedgang på kr 2,54 (- 22%) i forhold 
til 2016. Hittil pr uke 13 i år er gjennomsnittsprisen kr 9,51 pr kg.
Det var nedgang i kvantum på torsk i 2017, men prisene var 
gode. Gjennomsnittsprisen i 2017 var kr 18,86 rund vekt. Det er 
en økning på kr 1,21 (+ 6%) i forhold til 2016. Gjennomsnitts-
prisen for torsk hittil i uke 13 er på kr 20,67 pr kg i rund vekt.
Det var også litt nedgang i kvantum på hyse i 2017, men også 
her var prisene økende.
Gjennomsnittsprisen for hyse i 2017 var på 14,05 rund vekt, som 
var en økning på kr 2,22 (+ 18%) i forhold til 2016. Gjennom-
snittsprisen for hyse hittil i uke I 3 i 2018, er kr. 16,41.
Markedssituasjonen for brosme var god i 2017, men det var lite 
landinger. Kun 2.073 tonn som er en nedgang på 59% i forhold 
til 2016. Gjennomsnittsprisen for frossen brosme var i 2017 på 
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kr. 10,45 rund vekt, som er en nedgang på 0,51 kr/kg (- 4 % ) i 
forhold til 2016. Hittil i 2018 er snittprisen kr 10,66.
Lange har hatt kraftig økning i pris, men nedgang i kvantum 
(11 %). Gjennomsnittprisen i 2017 var på kr. 14, 76 rund vekt. 
Det er en økning på 2,85 kr/kg(+ 23%) i forhold til 2016. Hittil i 
2018 er snittprisen kr 13, 18.
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 økende bruk av kontrakter (tur-
kontrakter). 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 mer 
fisk som går på kontrakt enn på auksjon. Alle auksjoner av fros-
sen fisk har gått på web auksjon i 2017, men vi følger også opp
kjøperne på telefon.
I 2017 gjennomførte vi totalt 2.478 web auksjoner, mot 3.485 
auksjoner i 2016. En nedgang på 29 %. Det er et høyere snitt på 
kvantum pr. auksjon i 2017.
Av disse 2.478 auksjonene førte ca. 64% til at fisken ble solgt, 
mens ca. 36% 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 2018 hatt 873 web auksjoner, mot 991 i 
samme tidsrom i 2017. 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. l kvantum derimot er 90% 
av det som er tilbudt på auksjon blitt solgt. Pr. uke 13 i 2017 var 
forholdet 68% solgt og 32% ikke tatt fast på antall auksjoner, og 
70% av kvantum som ble tilbudt på auksjon ble solgt.
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 menneske-
lige 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
I 2014 var det som en prøveordning innført tre prisperioder 
i året og hvor minsteprisen kun gjelder for ferske leveranser. 
Prøveordningen ble utvidet til også å gjelde i 2015 og 2016, og i 
januar 2017 ble prøveordningen gjort permanent.
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 2018.
I januar 2018 ble det enighet om alle minsteprisene med 
kjøper organisasjonene 

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

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

Enstemmig vedtatt 

SAK 5 VALG

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

MØTE I VAL- OG LØNNSNEMNDA

Valg av styreleder - Knut Støbakk
Valg av nestleder - Bjom Giske

A. VALG AV STYREMEDLEMMER

Knut Støbakk v.m. Svein Giske, Kåre Giske
Jon Grimstad  v.m. Dag Arne Gjøsund, Pål Roaldsnes
Helge Lenes  v.m. Arne Ringstad, Jon Ole Løvold
Leif-Richard Sande v.m. Hallgeir Holmeset, Ola Engeset
Vegard Kvalsvik  v.m. Terje Blomvik, Helge Remøy
Bjørn Giske  v.m. Olav Remoy, Espen Volstad

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.
Tore Roaldsnes refererte til de ansatte sitt valg av representant i 
styret:
Vigdis Torheim   v.m Anja Hovlid, Helene Tomren

SAK 6 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING 

Styreleder  Kr. 65.000, 
Nestleder  Kr. 25.000, 
Styremedlemmer  Kr. 20.000,-
1. møteleder  Kr. 6.000,-
2. møteleder  Kr. 3.500,-
Møtegodtgjørelse årsmøteutsendinger kr. 4.000,- pr. møtedag
Møtegodtgjørelse styremedlemmer  
og nemnder  kr. 4.000,- pr. møtedag
Sekretær årsmøte  kr. 4.000,- pr. møtedag

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

 Ålesund, 20.04.2018
Tore Roaldsnes  Fred Ove Urkedal
Kjell-Børre Petersen  Ståle Vidar Gjerde

Enstemmig vedtatt
Styreleder Knut Støbakk takket for tilliten og for nyvalg. Takket 
møteledere og sekretærer.
Møtet hevet kl 14:55.

 
Rolf Giske   Kjetil Måløy
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TVILLINGER SATSER 
40 millioner på en framtid 

som kystfiskere
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– Ringvirkninger har det 
vært allerede, sier Torstein og 
Øystein, der vi står på kaia til 
byggeverftet, VARD Aukra. 
Designet er fra Måløy, utstyret 
kommer fra Aukra, Haram, 
Molde, Fosnavåg og Kristian-
sund, for å nevne noen. Finan-
sieringen fikk vi i den lokale 
sparebanken. 

Når vi spør hvorfor de ikke bygget billigere i utlandet, svarer de 
sånn: Når du bygger fire minutter hjemmefra, er det enkelt å følge 
prosessen fra A til Å. Nærheten har gjort oss trygge på resultatet. 
Dessuten har vi gitt arbeid til hjembygda. Det betyr mye for oss 
at hun er bygget av kjentfolk. Vi har ofte spurt oss selv om hva 
«billig» egentlig betyr. 

LOKALE MOTTAK OG LOKALE BUTIKKER

Nå går båten inn i driftsfasen. Det gir aktivitet på land. Når de 
fisker utenfor Møre og Romsdal, leverer de stort sett til O. Skarsbø 
på Bud, Ole Løvold på Averøy eller Sandefisk på Sandsøya. Pris og 
gangtid avgjør. 

Så er det varer og tjenester som skal til for å holde båten i gang. En 
50-fots båt med fabrikk har begrenset plass. Samtidig går den ofte 
til land, og kan i stor grad supplere der den er når det trengs. På 
den måten skapes det ringvirkninger også utenfor fiskerimiljøene. 
 
– Nå er det jo også sånn at kystfiskebåter forflytter seg mellom 
landsdelene etter sesongene, sier Torstein. Vi planlegger å dra på 
østfinnmarka til høsten. Men vi leverer og handler der vi er. Og det 
samme gjør kollegene våre nordpå når de er her nede. Det er ingen 
tvil om at den norske kystfiskeflåten er viktig for livet langs kysten. 

KYSTFISKE ER NOE DU BLIR «BITT AV» 

De kunne vært skippere på andres båter og større båter, men nei. 
De ville ha sin egen. Og etter fire år med den forrige båten, var det 
ikke snakk om noe annet enn kystfiske. Lagånden i en mindre båt 
er noe enestående, sier Torstein. – Her må alle kunne litt om alt 
og bidra når det trengs, og det gjør det hele tiden. 

Øystein nevner også en annen viktig side ved kystfisket; du ser ikke 
bare hav. Vi jobber med ferskfisk, så det blir bare ett til tre døgn 
mellom hver levering. Ofte fisker vi med landkjenning også. Det 

gir en variasjon som vi og mange 
andre kystfiskere setter stor pris 
på. Et skift som varer en måned, 
går mye raskere på kystfiske. 

LOKALT MANNSKAP OG ET 
ALDRI SÅ LITE EKSPERIMENT 

Med en så solid satsning, skulle 
vi vel tro at de ville sikre seg med 
det mest erfarne mannskapet de 
kunne finne? Feil! De har tenkt 

annerledes og latt interesse og lærevillighet telle mer enn erfaring. 
Mannskapet er unge karer, stort sett fra Aukra. 

– Kall det hva du vil, men vi har tro på dette, sier Øystein. Vi 
vil bygge gode team fra grunnen av, og ser mange fordeler med 
å få folk som ser verden med andre briller enn våre. «Ragnhild 
Kristine» er 50 fot pakket med teknologi. Yngre folk er gode på å 
forstå teknologier og sammenhenger. Dessuten er det veldig kjekt 
å kunne gi nye jobbmuligheter i vårt eget lokalmiljø. 
Kristine» er 50 fot pakket med teknologi. Yngre folk er gode på 
FRA GARNBÅT TIL AUTOLINEBÅT PÅ ETT DØGN

Du skal drive lønnsomt for å forrente en investering på 40 mil-
lioner. Du må utnytte mulighetene, og du må levere høy kvalitet 
til høyere pris. «Ragnhild Kristine» er designet og utstyrt for dette. 

Torstein forteller at kombinasjonen av garn- og linefiske er helt 
nødvendig for å få full utnyttelse av de rammebetingelsene de er 
gitt. Deler av året er garnfiske det viktigste, men ingenting gir høy-
ere kilopris enn linefanget torsk, lange og brosme. Ved å designe 
inn rask endring av driftsform, blir det mer tid til å fiske. 

Men uansett hva de leverer, så skal kvaliteten være den beste. Gutta 
har investert i en fabrikk der nedkjølingen starter 15 sekunder etter 
at fisken er kommet om bord. Vi har snakket mye om dette med 
de mottakene vi leverer til, sier Øystein. Vi skal levere fisk som 
tåler et par døgn mer i fiskediskene ute i Europa. Det betaler seg, 
og gjett om det tenner den gjengen vi har fått om bord! Vi gleder 
oss til å komme i gang. 

Hva mer? En klok mann har sagt at den som ikke vet hvor han 
kommer fra, heller ikke kan forstå hvor han skal. Så noter deg at 
våre to framoverlente venner har kalt opp båten etter mor.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Torstein og Øystein Orten (34) fra Aukra 

har satt seg klare mål og investerer deretter. 

Og mens de jobber for å nå målene sine, skaper 

de ringvirkninger i flere kystsamfunn. Hvor 

mange vet egentlig hvor viktig det er å ha 

aktive kystfiskere?
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Orten Fiskeriselskap AS

2009: Brødrene Torstein og Øystein  Orten  
gikk ut av Skipperskolen sammen 

2010: Øystein begynte som sjarkfi sker 

2013: Brødrene gikk sammen og fi kk   
 rekrutteringskvote 

2013: «Remøybuen» ble kjøpt og    
 omdøpt til «Ragnhild Kristine» 

2014: Startet regulært fi ske 1. januar

2017: Bestilte nye «Ragnhild Kristine»   
 ved VARD Aukra

2018: Solgte båten som ble kjøpt i 2013

2019: Overtar den nye båten og starter   
 fi ske i februar 

21



2222



2323



– Det er ikke så mange igjen av oss, 
sier Odd Skarsbø. I SUROFIs ned-
slagsfelt er det vel bare Sandefisk 
og vi som kan kalles one-stop-shops 
for kystfiskeflåten. Kystfiskerne har 
mindre båter, begrensede fangster og 
mange fiskeslag. Det er grenser for 
hvor langt de kan gå og hvor mange 
mottak de kan dra innom. 

O. Skarsbø AS selger ferskfisk, salt-
fisk og klippfisk. Fiskeslagene er i 
hovedsak lange, sei, torsk, lyr, kveite og breiflabb, men flere andre 
kjøpes og selges i varierende omfang. De siste årene har de fått 
inn en del blåkveite. Da kjøpte Odd en frysetunell som gjør butikk 
av denne arten også. 

Fleksibilitet er helt avgjørende, sier han. Er det stille på kaia, 
jobber vi med salting, tørking og pakking. Får vi inn ferske fang-
ster som krever all kapasitet, tar vi dem først og lar klippfisken 
være i fred så lenge. Kystfiskerne er helt avhengige av at vi har 
helårsdrift. Det forutsetter at vi utnytter kapasiteten ved å ha flere 
arbeidsoppgaver. 

SYSSELSETTING OG RESSURSUTNYTTELSE

Det er et ganske stort kystfiskermiljø på Romsdalskysten. O. 
Skarsbø AS betjener fiskere i kommunene Aukra, Eide, Fræna, 
Gjemnes, Molde, Rauma og Vestnes. I tillegg kommer «slengere» 
fra andre kommuner og – i perioder – andre landsdeler. Totalt 
har selskapet 110 båter registrert, hvorav 30 båter står for 90 % av 
 fisken. Det er et klart uttrykk for at mottaket bidrar til sysselset-
tingen både når det gjelder heltids- og deltidsfiskere. 

I tillegg kommer ressursutnyttelsen. En god del av den fisken som 
kystfiskeflåten leverer, er fisk som ellers ikke ville blitt til mat. 
Dette skyldes dels kvoteordningene og reglene for bifangst, dels 
fangstområdene nær land og i fjordene. 

IKKE BILLIGST, MEN FULLT UT 
SALGBAR

Kostnadspresset er naturligvis en 
viktig årsak til at store mottak spe-
sialiserer seg og strømlinjeformer 
produksjonen på alle plan. Hos O. 
Skarsbø AS har de vært nødt til å leve 
med litt høyere produksjonskostna-
der. Hvordan klarer de å selge fisken 
med så stort innslag av håndarbeid? 
Selv håndskåret filet får de avsetning 
på, til priser som gir lønnsomhet. 

Odd forteller: Det er ganske sammensatt. For det første har vi gan-
ske små volum, når du sammenligner oss med de store. Dernest 
fokuserer vi på å levere den kvaliteten kundene ønsker. Det tør jeg 
si at vi er gode på.
 
Når det gjelder salg, har vi et veldig godt nettverk av norske ekspor-
tører og grossister. Vi har ingen salgsorganisasjon, og brenner lite 
penger på fly og hoteller. Bortimot 90 % av fisken vi sender fra 
oss skal ut av landet, men vi forholder oss bare til nettverket vårt 
her hjemme. Da blir ikke kostnadsbildet vårt så håpløst likevel. 
Etter min mening handler det veldig mye om å tilpasse seg til den 
virkeligheten og de mulighetene som finnes. 

KVALITET ER VIKTIG

Her, som andre steder, er det en klar sammenheng mellom kvalitet 
og pris. Dette har også fiskerne sett, og mange lokale kystfiskere er 
blitt svært bevisste på hvordan fisken håndteres fra sjø til mottak.
 – Jeg er glad for det kvalitetsinitiativet som SUROFI har satt i 
gang, og håper at alle kystfiskerne våre vil henge seg på, sier Odd. 
Det vil styrke oss alle sammen. Vi ligger forresten langt framme. 
Vi har båter fra andre landsdeler her også, og disse fiskerne har 
ikke det samme kvalitetsfokuset. 

Jeg pleier å si at vi kan leve godt av å være små, bare kundene vet 
at vi er best. Vil du ha en kaffe til?

Når fiskemottakene vokser på å 

spesialisere seg på fiskeslag og 

produksjon, får kystfiskerne et 

leveringsproblem. Heldigvis har 

de Odd Skarsbø på Bud. Han 

har spesialisert seg på kystflåtens 

mangfold og spesielle behov.

SMÅ BÅTER TRENGER  
SMÅ MOTTAK
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O. Skarsbø AS

> Etablert på Bjørnsund i 1918 
 av Sigurd Skarsbø
> Flyttet til Bud på fastlandet 
 i 1969-70
> Kjøper all fi sk fra kystfl åten
> Har 110 båter registrert
> 16 heltidsansatte
> 3.500 tonn fi sk kjøpt gjennom    
 SUROFI i 2018
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VIRKSOMHETEN

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

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

I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltnings-
oppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig 
og omfattende. Surofi har økt innsatsen innenfor ressurskontroll 
i 2018.

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. Virksom-
heten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. 

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

OMSETNING OG MARKED

Omsetningen i 2018 på 2.460 mill. kr. er ny rekord. Den forrige 
rekorden fra 2015 ble slått med vel 75 mill. kr. og økningen fra 2017 
var på 154 mill. kr. (7 %). Totalt ble det omsatt vel 158.000 tonn, 
som er en nedgang på knapt 4.000 tonn (2 %) fra året før. Prisene 
steg på de fleste arter. I gjennomsnitt gikk prisene opp med 9 %. 
Omsetningen kommer nesten utelukkende fra norske fiskefartøy, 
bare 12 mill. kr. (0,5 %) var fra utenlandske fartøy i 2018 mot 23 
mill. kr. (1,0 %) i 2017. 

I tillegg til fisk og skalldyr ble det omsatt 22.000 tonn tare, omtrent 
det samme som året før. 

Torskekvoten nord for 62 grader nord 

gikk i 2018 ned med rundt 50 000 tonn. 

Dette har ført til stor konkurranse om 

råstoffet og prisene har vært stigende i 

alle anvendelser. I forhold til euro har 

krona svekket seg også i 2018, men også 

målt i euro har det vært stigende priser. 

Eksporten av fersk torsk har vært på et 

stabilt nivå. 

Det samme gjelder eksporten av konvensjonelle produkter, og sær-
lig er det grunn til å fremheve en fortsatt god utvikling i eksporten 
til Portugal. Kvotenedgangen har derimot resultert i klart lavere 
eksportert kvantum av fryst HG torsk. Førstehåndsprisen på torsk i 
Surofi steg i gjennomsnitt med 16 % (3,09 kr/kg regnet i rundvekt), 
fra året før. Selv om torskekvoten har gått ned, er dette for hvitfis-
kflåten som helhet mer enn kompensert i stigende pris gjennom 
det siste år. Fra bunnen i 2013 da prisen pr kg (rundfisk) var kr 
9,55, har prisene steget med 130 %. Det ble omsatt knapt 38.000 
tonn torsk i Surofi til en verdi av 850 mill. kr. i 2018. Verdien har 
økt med 2 % fra 2017 og torsk er det klart viktigste fiskeslaget for 
Surofi målt i verdi. 

Styret har lenge vært bekymret for utviklingen i seimarkedet, og 
dessverre kan vi slå fast at 2018 heller ikke ble noe godt år. For 
seifisket utenfor Mørekysten var det et nytt dårlig år. I Nordsjøen, 
hvor fisket i vesentlig grad foregår med trål, er fisken relativt liten og 
derfor dårlig betalt. Det gjør at fisket ikke gir tilstrekkelig lønnsom-
het for flåten, og det var derfor gjenstående nærmere 20 000 tonn 
av den fastsatte kvoten. Totalt kvantum omsatt i Surofi av sei i 2018 
var 69.000 tonn, det samme som i 2017. Sei er dermed fortsatt 
den arten det omsettes mest av i vårt salgslag, men til en for lav 

STYRETS BERETNING
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pris. I motsetning til de fleste andre hvitfiskarter så gikk prisen på 
sei ned (- 1%) og ligger da under halvparten av prisen på torsk og 
hyse. Omsetningsverdien av sei var 606 mill. kr., marginalt lavere 
enn i 2017. Rundt 2/3 av all sei som landes i Norge går til klipp-
fisk. Både til Karibien og Afrika har det vært en vesentlig økning 
i klippfiskeksporten, men til synkende priser. I Brasil har både 
kvantum og priser falt. Eksporten av fryst HG-sei økte betydelig, 
men også her til fallende priser. Selv om noe av årsaken til de lave 
prisene er betydelige lager av en del produkter fra foregående år, 
som nå er borte, så har Norge en stor oppgave med markeds- og 
produktutvikling på sei.
 
Prisen på hyse har utviklet seg svært positivt i 2018, med en økning 
på 23 % (+ 3,24 kr/kg) i gjennomsnitt fra året før. Prisen på hyse 
har nå passert tidligere historiske rekorder. I tillegg til generell 
oppgang i hvitfiskmarkedet, må denne prisøkningen ses i sam-
menheng med vesentlig reduksjon i fisket. Kvoten ble på langt nær 
tatt i 2018, på tross av fritt fiske for havfiskeflåten på slutten av 
året. Eksportprisene har økt betydelig både på fersk og fryst hyse. 
Omsatt kvantum i Surofi gikk ned i fjor med rundt 1.500 tonn 
(- 7 %) til knapt 20.000 tonn. Omsetningsverdien økte imidlertid 
med 42 mill. kr. (14 %) til 343 mill. kr. 

For øvrige arter har det også stort sett vært en positiv markedssitua-
sjon. Fisket etter lange og brosme har tatt seg vesentlig opp, og med 
fortsatt stigende pris på lange. Markedet for brosme har vært preget 
av delvis stopp i salget til Brasil på grunn av veterinære forhold, og 
prisen på brosme er derfor fortsatt lav. 

OMSETNINGSSYSTEMET 

Dialogen med øvrige salgslag, rederiene og kjøperorganisasjonene 
om bruken av og regelverket for ulike omsetningsformer har 
fortsatt i 2018. Surofi har også deltatt i et møte med Nærings- og 
fiskeridepartementet om temaet. Bakgrunnen for dette er blant 
annet signaler fra industrien om at det er vanskelig å skaffe nok 
råstoff. I likhet med andre salgslag i hvitfisksektoren praktiserer 
Surofi tre omsetningsformer for fryst hvitfisk: Auksjon, kontrakt 
og egenovertagelse. Gjennom de foregående årene har andelen på 
den åpne markedsplassen – auksjonen – gått ned. Det er auksjo-
nen som er prisdanner i markedet, men en forutsetning for riktig 
prisdannelse er at auksjonen er attraktiv og benyttes av redere og 
kjøpere som handler tilstrekkelige volum. Det er derfor positivt 
at andelen av kvantum som ble omsatt på auksjon økte fra 40 til 
47 % i 2018.

Styret har vedtatt at Surofi skal fortsette dialogen med aktuelle 
salgslag og kjøperorganisasjonene med sikte på å identifisere og 
vurdere mulige tiltak som kan styrke auksjonen.

Det har ikke vært endringer i systemet for fastsettelse av minste-
pris i 2018, og som tidligere er det i Surofi bare fastsatt minstepri-
ser for fersk fisk. Dynamiske minstepriser har vært benyttet for 
sei, torsk og lyr som før, og har fungert på en god måte. Øvrige 

minstepriser forhandles med kjøperorganisasjonene, men styret 
er fortsatt åpen for å innføre dynamisk minstepris på arter der 
dette er hensiktsmessig. I lys av en generelt god markedssituasjon 
har det vært små utfordringer med minsteprisene i 2018.

ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT

Provisjonsinntektene var i 2018 18,5 mill. kr., opp fra 17,7 mill. 
kr. året før. Provisjonen beregnes av omsetningen og utgjorde 
0,75 % i gjennomsnitt i 2018. Andre driftsinntekter utgjorde 4,2 
mill. kr., som er en økning på 0,8 mill. kr. fra 2017. Hovedpos-
ten og også årsaken til økningen er inntektsføring av inndratte 
midler, som benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som 
salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven 
og fiskesalgslagsloven.

Driftskostnadene utgjorde 19,0 mill. kr., en økning på 1,8 mill. kr. 
eller vel 10 % fra 2017. Økningen skyldes mer innsats og dermed 
høyere kostnader til ressurskontroll, økte avskrivninger som følge 
av nye IT-systemer, bevilgning til Sunnmøre og Romsdal Fiske-
salslags Hjelpefond, markedstiltak, deltakelse under Nor-Fishing 
m.v. Personalkostnadene er uendret. 

Driftsresultatet for 2018 viser 3,6 mill. kr., redusert fra 3,8 mill. 
kr. i 2017. Netto finansinntekter har gått ned fra 1,6 til 1,0 mill. kr. 
Hoved årsaken til dette er lavere renteinntekter. 
 
Som følge av litt lavere driftsresultat og lavere netto finansinntek-
ter gikk resultat før skatt ned fra 5,5 mill. kr. i 2017 til 4,6 mill. kr. 
i 2018. Etter skatt viser regnskapet et resultat på 3,1 mill. kr. mot 
3,8 mill. kr. i 2017. Styret er tilfreds med resultatet i 2018.

Egenkapitalen var 88 mill. kr. pr. 31.12.2018, tilsvarende 53 % av 
totalkapitalen. 

Kapitalbehovet svinger mye gjennom året 

på grunn av varierende omsetning, og 

totalkapitalen er derfor periodevis vesent-

lig høyere enn den var ved årsskiftet.

Svingningene i kundefordringer og leverandørgjeld gjennom året 
medfører også at kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter 
avviker betydelig fra driftsresultatet.

FORSKNING OG UTVIKLING

Surofi har i 2018 brukt 2,3 mill. kr. på å videreutvikle de IT-baserte 
kontroll- og salgssystemene. Sammen med andre salgslag og 
en forskningsinstitusjon gjennomføres for tiden en analyse av 
omsetningssystemer. 
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FINANSIELL RISIKO 

Risikoen i utestående kundefordringer er den største fi nansielle 
risikoen i Surofi . Ved årsskiftet utgjorde disse 92 mill. kr. I de 
periodene av året hvor det er mest salg, er utestående fordringer 
vesentlig høyere. Risikoen i fordringene er først og fremst knyt-
tet til de kjøpere som stiller sikkerhet i form av kredittforsikring, 
hvor Surofi  har 10 % egenrisiko (+ eventuelle rentekrav) slik vanlig 
er for denne type forsikringer. I de siste årene har Surofi  ikke 
hatt noen tap på utestående fordringer, men dette er i en periode 
hvor det har vært stor stabilitet og positiv utvikling i markedene. 
Erfaringene har imidlertid vist at bråe endringer i markeds- eller 
fi nansielle forhold – som vi med ujevne mellomrom opplever i 
næringen - kan påvirke store deler av kjøperkorpset i større eller 
mindre grad og dermed skape økonomiske problem for fl ere i 
bransjen samtidig. Markedssvingninger slår også direkte ut i pro-
visjonsinntektene og dermed i det økonomiske resultatet.

Surofi  har 31.12.2018 en arbeidskapital på 78,7 mill. kr., en forbe-
dring på 3,4 mill. kr. fra foregående årsskifte. Surofi  investerer ikke 
i noe virksomhet utenfor vår kjerneaktivitet, og arbeidskapitalen 
benyttes til å fi nansiere utestående fordringer til kjøperne. Til 
fi nansiering av virksomheten har Surofi  i tillegg en driftsfi nan-
sieringsramme på 150 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Drifts-
kreditten benyttes i store deler av året. Trekkbehovet varierer med 
aktiviteten, med en topp i slutten av vintersesongen (mars/april).

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Surofi  hadde 11 ansatte, tilsvarende 10,4 årsverk, den 31.12.2018.

Sykefraværet var 2,7 % i 2018, som er en økning fra 2017, da det 
var 2,2 %. Det ble ikke registrert noen personskader.

Surofi s virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

LIKESTILLING

Det var 7 kvinner og 4 menn ansatt i Surofi  pr. 31.12.2018. Av 
styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). 
Selv med den fortsatt lave kvinneandelen i næringen burde den 
kjønnsmessige balansen i styret vært bedre. Styret anmoder eier-
organisasjonene om å oppnevne fl ere kvinnelige medlemmer til 
ulike tillitsverv i Surofi .

DISKRIMINERING

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

FREMTIDSUTSIKTER

Kvotene for torsk går ned med om lag 40.000 tonn i 2019. Hyse-
kvotene er totalt sett på nivå med faktisk fi ske i fjor (hensyn tatt 
overføring av kvote), men det må påregnes at havfi skefl åten vil 
kunne fi ske vesentlig mindre hyse i år. Seikvotene nord for 62 gra-
den går ned med om lag 30 000 tonn. I Nordsjøen øker seikvoten. 
Seien i Nordsjøen er imidlertid vesentlig mindre enn lenger nord, 
og markedet for den minste seien vurderes fortsatt som vanskelig 
fremover. Fangstratene varierer også mye, og det er derfor grunn 
til å forvente at seikvoten i Nordsjøen heller ikke blir tatt i 2019. 

Generelt er det grunn til fortsatt å forvente god etterspørsel etter 
hvitfi sk. Styret påpeker likevel at det er mye politisk uro rundt om 
i verden, som kan forstyrre både markedet og valutasituasjonen. 

Som følge av reduserte kvoter, forventer styret at omsetningen i 
Surofi  i 2019 vil bli lavere enn i rekordåret 2018.

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

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

Vegard Kvalsvik Helge Lønes Leif-Richard Sande Arve Teige  
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
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NOTE 2018 2017

Omsetning gjennom laget - fakturert 2 -2 460 335 397 -2 305 903 998

Omsetning gjennom laget - avregnet 2 2 460 335 397 2 305 903 998

Provisjon 3 18 460 793 17 666 575

Andre driftsinntekter 4 171 845 3 378 806

Sum driftsinntekter 22 632 638 21 045 381

Lønnskostnad 4 8 402 112 8 359 166

Avskrivning varige driftsmidler 5 1 657 352 1 372 209

Annen driftskostnad 8 972 149 7 469 537

Sum driftskostnad 19 031 613 17 200 912

Driftsresultat 3 601 025 3 844 468

Annen finansinntekt 6 1 157 806 1 690 798

Annen finanskostnad 7 149 985 44 441

Sum netto finansposter 1 007 821 1 646 357

Ordinært resultat før skattekostnad 4 608 846 5 490 826

Skattekostnad på ordinært resultat 8 1 505 364 1 664 745

Ordinært resultat 3 103 482 3 826 081

Årsresultat 3 103 482 3 826 081

Overført annen egenkapital 10 3 103 482 3 826 081

Sum disponert 3 103 482 3 826 081

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER

NOTE 2018  2017  

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 5 923 273 853 919

Sum immaterielle eiendeler 923 273 853 919

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 5 5 873 540 6 352 287

Sum varige driftsmidler 5 873 540 6 352 287

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 12 1 543 900 1 523 900

Andre langsiktige fordringer 850 990 880 104

Sum finansielle anleggsmidler 2 394 890 2 404 004

SUM ANLEGGSMIDLER 9 191 703 9 610 210

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer og egenovertagelse 11 92 019 887 78 288 099

Andre fordringer 821 780 928 778

Sum fordringer 92 841 667 79 216 877

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 63 407 490 94 434 413

SUM OMLØPSMIDLER 156 249 157 173 651 290

SUM EIENDELER 165 440 860 183 261 500

BALANSE

34



EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 2018  2017  

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 87 969 421 84 865 939

Sum opptjent egenkapital 87 969 421 84 865 939

SUM EGENKAPITAL 87 969 421 84 865 939

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldig fi skere og andre leverandører 53 836 095 71 684 047

Betalbar skatt 8 1 505 364 1 664 776

Skyldige offentlige avgifter 16 864 331 17 579 353

Annen kortsiktig gjeld 5 265 648 7 467 386

Sum kortsiktig gjeld 77 471 439 98 395 561

SUM GJELD 77 471 439 98 395 561

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 165 440 860 183 261 500

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

Vegard Kvalsvik Helge Lønes Leif-Richard Sande Arve Teige  
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
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Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper om histo-
risk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsik-
tighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget 
på transaksjonstidspunktet, inntekter resultatføres når de er 
opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. 
Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskaps-
avleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et 
best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det 
kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er 
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som 
antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostna-
der. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurde-
ring av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler 
som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt 
til grunn for gjeldsposter.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid 
etter degressiv metode.

PENSJONER

Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende 
regelverk.

SKATTER

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekost-
naden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. 
Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt.

NOTE 3 – PROVISJONSINNTEKTER

2018 2017

Provisjon av avgiftspliktig omsetning 17 218 767 16 025 405

Provisjon av avgiftsfri omsetning 93 082 170 572

Provisjon av eksport 1 078 072 1 402 964

Provisjon Tare 70 872 67 634

18 460 793 17 666 575

Gjennomsnitt provisjonsats 0,75 0,77

NOTE 2 – OMSETNING

2018 2017

Avgiftspliktig omsetning 2 291 300 658 2 090 113 022

Avgiftsfri omsetning 12 410 923 22 742 910

Eksport 150 717 798 187 411 757

Tare 5 906 018 5 636 309

2 460 335 397 2 305 903 998

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

36



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

2018 2017

Lønnskostnader 4 795 993 4 852 656

Antall årsverk i år 2018 var 10,4 

Lønnskostnader på 4,8 mill kr er redusert med kr 395 838,- 
som er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra 
Fiskeri- og kystdepartementet av 18.jan 2008.
Samlet lån til ansatte var pr 31.12.18: 750 990,-

Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og 
styre  medlemmer.
Lønn til daglig leder kr 1 379 421,- er inkludert skattepliktig 
del av forsikringer og elektronisk kommunikasjon. Annen 
godt gjørelse som bilgodtgjørelse, diett etc utgjør kr 10 067,-.
Kostnader til foretakspensjon var kr 158 307,-.
Godtgjørelse til styret kr 469 369.- hvorav kr 60 000.- er lønn 
til styreleder.

Revisjonshonorar utgjør kr 178 945,- hvorav kr 11 235,- 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 2018 kr 479 297,-.
Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de 
plikter og rettigheter dette medfører.
Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr 248 176,-.

NOTE 6 – FINANSINNTEKTER

  2018 2017

Rente fra kjøpere 1 378 643

Rente til kjøpere -877 515 501 128 1 012 926

Rente ved forskudd til fiskere 187 895 166 318

Rente bank m.m 468 783 511 554

Sum 1 157 806 1 690 798

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr/prog/nettside  Sum

kr kr kr

Anskaff.kost  01.01.18 1 183 378 34 204 908 35 388 286

Tilgang 0 2 330 395 2 330 395

Avgang 0 0 0

Anskaff.kost  31.12.18 1 183 378 36 535 303 37 718 681

Samlede avskrivinger -785 872 -30 135 997 -30 921 869

Bokført verdi  31.12.18 397 506 6 399 306 6 796 812

Årets avskrivninger 44 167 2 695 622 2 739 789

Avskrivninger som gjelder kontrollinvesteringer kr 1 082 437,- er i regnskapet presentert under andre driftskostnader.
Kr 37 625,- er bokført på nystartet, ikke ferdigstilt prosjekt. Er tatt med under tilgang men er ikke avskrevet i 2018.
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NOTE 9 – BANKINNSKUDD OG KONTANTER

2018 2017

Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd:

Skattetrekk 446 090 394 788

Selskapet er innvilget en kassakreditt på 150 mill. kr pr 31.12.18
Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 150 mill.

NOTE 8 – BETALBAR SKATT

2018 2017

Resultat før skattekostnad 4 608 846 5 490 826

Permanente forskjeller 1 105 837 619 574

Endring midlertidig tidsforskjeller 238 393 281 178

Grunnlag betalbar skatt 5 953 076 6 391 578

Inntektsskatt 1 369 207 1 533 979

Formuesskatt 136 157 130 797

Sum skattegjeld pr 31.12. 1 505 364 1 664 776

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 1 505 364 1 664 776

Feil tidligere år 0 0

Avsatt for mye/lite tidligere år 0 -31

Årets totale skattekostnad 1 505 364 1 664 745

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat og formue 1 505 364 1 664 745

Avsatt for mye tidligere 0 31

Sum betalbar skatt 1 505 364 1 664 776

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Anleggsmidler 227 917 236 330

Fordringer m.m -3 500 000 -3 500 020

Regnskapsm avsetning til Markedsfond og Miljømerking -780 000 -550 000

Sum -4 052 083 -3 813 690

Utsatt skattefordel som ikke balanseføres -891 458 -877 149

NOTE 7 – FINANSKOSTNADER

2018 2017

Renter kassekreditt 149 455 44 161

Andre finanskostnader 530 280

SUM 149 985 44 441
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NOTE 10 – EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.17        Årets resultat Egenkapital 31.12.18

Annen egenkapital 84 865 939 3 103 482 87 969 421

Sum 84 865 939 3 103 482 87 969 421

NOTE 12 – AKSJER OG ANDELER

Antall Pålydende 2018 2017

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

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

Den Norske Matfestival 20 aksjer KR 1000.- 20 000 0

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 1 543 900 1 523 900

NOTE 11 – KUNDEFORDRINGER

2018 2017

Tilgode kjøpere 95 219 022 80 950 634

Overtakelse av egne fangster 300 865 837 465

Kundefordringer og egenovertagelse 95 519 887 81 788 099

Samlet avsetning tap på krav 3 500 000 3 500 000

Kundefordring pr 31.12 92 019 887 78 288 099

Avsetning tap på krav utgjør ca 3,7 % av samlede kundefordringer pr 31.12.18.

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.

2018 2017

Inntekter fra kontrollvirksomheten 2 921 882 2 214 177

Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten 2 921 882 2 214 177

Inndratte midler var i 2018 kr 187 579,- lavere enn kostnadene for kontrollvirksomheten. 
Kr 187 579 er belastet tidligere års ubenyttede inndregne midler.

Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner 2018

Norges Fiskarlag - Prosjektsamarbeid (herunder miljøsertifisering og miljørådgiver) 298 647

Sum overføringer til eierorganisasjoner 298 647

2018 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 4 608 846 5 490 825

Periodens betalte skatt -1 664 776 -1 572 996

Ordinære avskrivninger 1 657 352 1 372 209

Ordinære avskrivninger kontrollvirksomheten 1 082 437 1 027 129

Nedskriving anleggsmidler 0 0

Endring i kundefordringer og leverandørgjeld -31 579 740 11 565 205

Endring i andre tidsavgrensningsposter -578 910 4 021 060

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -26 474 791 21 903 432

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 330 395 -3 823 312

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -20 000 -10 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 350 395 -3 833 312

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling/nedbetaling kortsiktig gjeld -2 201 738 -524 259

Økning langsiktig fordring

Tilbakebet. av andelskapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 201 738 -524 259

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -31 026 924 17 545 861

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 94 434 413 76 888 552

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 63 407 490 94 434 413

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
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Hun kom til Surofi i 1977, etter å 
arbeidet i Postsparebanken i Oslo og 
Haram Sparebank. To år senere ble 
hun kasserer. Med kasse. I den fan-
tes både mynt, sedler og sjekkhefte. 
Hun forteller:

– Å ja. Etter å ha samlet bryggesed-
ler i plastposer hele sesongen, kom 
fiskerne på døra for å få oppgjør. 
Mottakene sendte en kopi av brygge-
sedlene til oss fortløpende, slik at 
vi kunne fakturere dem gjennom 
sesongen. Så var det å avregne mot 
sedlene fiskerne kom med. For de minste båtene ble det gjerne 
gjort opp der og da. Ofte med kontanter. Eller sjekk, hvis det var noe 
til beløp. De større båtene hadde store fangster som ikke kunne 
betales kontant. Hadde vi penger nok på konto fikk de sjekk. I 
motsatt fall måtte de vente. 

MANGE NETTER MED MARERITT

Vi hadde ikke alltid så mye penger, sier Helene. Særlig tidlig på 
åtti-tallet var det vanskelig. Vi måtte prioritere de små. Heldigvis 
aksepterte de større rederne å vente opptil et halvt år på oppgjør. 
Jeg har våknet mang en natt etter å ha drømt at fiskerne skulle ta 
meg for å få penger. 

I 1983 fikk vi factoring. Det lettet trykket og gjorde hverdagen 
enklere for oss alle. Likevel; et par år senere fikk vi vite hvorfor 
vi hadde det så trangt. Vårt eget klippfiskanlegg hadde gått med 
skjult underskudd i flere år. Da tok fiskerne grep. Anlegget ble lagt 
ned, og lagsavgiften ble satt opp for en periode. Vi fikk kontroll på 
økonomien, og siden har det gått framover. 

BANEBRYTENDE ENDRINGER

Den første store endringen kom da Sunnmørsbanken lanserte et 
nytt betalingssystem. Fra da av gikk alle betalingene elektronisk, 
og ble avregnet i samkjøring med Surofis eget system. Vi kan trygt 
snakke om livet før og etter. 
 
– Den andre store forandringen var lagersalget, som ble innført i 
2000. Da begynte de store båtene å levere hele fangsten på fryse-
lager, og så ble den splittet og auksjonert bort bit for bit, forteller 

Helene. – Det ble flere transaksjoner, 
men langt enklere med sikkerhets-
stillelser når fisken lå på lager. For 
fiskerne ble det slik at kiloprisene 
gikk opp når mottakerne ikke måtte 
kjøpe hele fangster. 

I dag er lagersalget en naturlig del av 
hverdagen, og oppgjørsrutinene er 
digitalisert. Det er vel bare ett og annet 
kaisalg som gjøres opp manuelt. 

I 2018 hadde Surofi en omsetning 
på nesten 2,5 milliarder, 7000 avreg-

ninger og 687 årsoppgaver. Det er vanskelig å tenke seg manuelle 
rutiner på slike mengder. 

EN GOD ARBEIDSPLASS

Det er smått med gjennomtrekk i Surofi. De fleste finner seg godt 
til rette og blir. Helene er glad for å ha fått jobbe i en organisasjon 
som preges av frihet under ansvar, gjensidig respekt og en god 
lagånd. Har det så ikke vært annet enn solskinn?

Helene minner om at utfordringer kommer på enhver arbeids-
plass. Det som betyr noe, er hvordan vi kommer oss igjen dem 
som enkeltpersoner og som lag. 

Hun husker nedleggelsene i Bud og Fosnavåg: – Jeg visste at nedleg-
gelsene var både riktige og nødvendige, men samtidig satt jeg som 
hovedtillitsvalgt og skulle se til at de som ikke ville være med lenger 
fikk en god avslutning. Jeg vil helst tro at vi kom fra det på anstendig 
vis, men jeg opplevde at jeg satt der med to hatter. Det var ikke så lett. 

DET SKULLE TATT SEG UT

Første mai er Helene pensjonist. Hun gleder seg til å bruke mer 
tid oppe i Nord-Troms sammen med mannen. De har overtatt et 
gammelt hus, og trives mer enn godt i det nordnorske. Om hun 
skal fiske?

– Nei. Jo, kanskje litt. Men ikke så mye at det blir noe oppgjør av 
det. Helene ser ettertenksomt mot taket og smiler:  Det hadde nå 
tatt seg lite ut om jeg skulle spe på pensjonen med utbetalinger 
fra Råfisklaget!

Etter nesten 42 år i Surofi er opp-

gjørsansvarlig Helene Tomren klar 

for pensjonisttilværelsen. Når hun 

skrur av pc’en 30. april, skal vi 

være trygge på at alle har fått de 

pengene de skal ha. For Helene har 

opplevd tider da det knapt fantes 

penger å gjøre opp med. 

SISTE OPPGJØR
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KVANTUM I TONN RUND VEKT VERDI I 1000 KR PRIS KR/KG

FISKESLAG 2018 2017 +/- +/- % 2018 2017 +/- +/- % 2018 2017 +/- +/- %

Torsk 38 755 44 278 -5 523 -12 % 850 699 835 258 15 441 2 % 21,95 18,86 3,09 16 %

Sei 69 268 69 178 90 0 % 606 302 613 302 -7 000 -1 % 8,75 8,87 -0,11 -1 %

Hyse 19 835 21 372 -1 537 -7 % 342 936 300 358 42 578 14 % 17,29 14,05 3,24 23 %

Blåkveite 5 025 5 288 -263 -5 % 191 126 174 105 17 021 10 % 38,03 32,92 5,11 16 %

Lange 8 393 6 188 2 205 36 % 129 660 91 309 38 351 42 % 15,45 14,76 0,69 5 %

Snabeluer 5 356 6 351 -995 -16 % 61 118 63 815 -2 697 -4 % 11,41 10,05 1,36 14 %

Brosme 4 251 2 073 2 178 105 % 44 705 21 671 23 034 106 % 10,51 10,45 0,06 1 %

Breiflabb 825 610 215 35 % 24 561 17 656 6 905 39 % 29,77 28,92 0,85 3 %

Leppefisk 51 79 -28 -35 % 18 666 24 988 -6 322 -25 % 361,17 316,09 45,08 14 %

Lysing 1 294 2 131 -837 -39 % 16 134 24 303 -8 169 -34 % 12,46 11,40 1,06 9 %

Sjøkreps 132 70 62 89 % 16 103 8 594 7 509 87 % 121,90 121,51 0,39 0 %

Reke 554 31 523 1687 % 15 029 1 213 13 816 1139 % 27,10 38,75 -11,65 -30 %

Lyr 908 782 126 16 % 13 317 11 033 2 284 21 % 14,66 14,10 0,56 4 %

Uer 1 006 1 026 -20 -2 % 11 734 9 124 2 610 29 % 11,66 8,88 2,78 31 %

Kveite 186 119 67 56 % 8 802 5 767 3 035 53 % 47,19 48,37 -1,18 -2 %

Flekksteinbit 531 521 10 2 % 6 192 4 264 1 928 45 % 11,66 8,18 3,48 42 %

Krabbe 422 405 17 4 % 5 020 4 631 389 8 % 11,90 11,42 0,48 4 %

Hummer 15 12 3 25 % 3 920 2 776 1 144 41 % 249,45 220,26 29,19 13 %

Blålange 257 131 126 96 % 3 080 1 091 1 989 182 % 11,94 8,33 3,61 43 %

Annet 1 247 1 428 -181 -13 % 10 697 11 608 -911 -8 % 8,58 8,13 0,45 6 %

Totalt fisk og skalldyr 158 320 162 081 -3 761 -2 % 2 379 809 2 226 878 152 931 7 % 15,03 13,74 1,29 9 %

Biprodukt 7 151 5 693 1 458 26 % 74 619 72 891 1 728 2 % 10,43 12,80 -2,37 -19 %

Verdi fisk og skalldyr 2 454 429 2 299 769 154 660 7 %

Tang 21 845 21 558 287 1 % 5 905 5 636 269 5 % 0,27 0,26 0,01 3 %

Totalt 180 180 183 640 -3 460 -2 % 2 460 335 2 305 405 154 930 7 % 13,65 12,55 1,10 9 %

HERAV FILETPRODUKTER

Torsk 6 310 3 644 2 666 73 % 130 987 71 630 59 357 83 % 20,76 19,66 1,10 6 %

Hyse 2 935 2 360 575 24 % 50 003 32 986 17 017 52 % 17,04 13,98 3,06 22 %

Sei 3 586 1 981 1 605 81 % 35 456 21 936 13 520 62 % 9,89 11,07 -1,19 -11 %

Totalt 12 831 7 985 4 846 61 % 216 446 126 552 89 894 71 % 16,87 15,85 1,02 6 %

OMSETNINGSSTATISTIKK 2018
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1. OMSETNINGSSTATISTIKK

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

Til anvendelse: 2016 2017 2018

Fersk 9 995 6,38 % 9 792 6,04 % 11 284 7,13 %

Frysing 96 303 61,45 % 99 699 61,51 % 91 414 57,74 %

Salting 49 209 31,40 % 51 951 32,05 % 54 933 34,70 %

Mel/Olje 422 0,27 % 0 0,00 % 55 0,03 %

Annen Anvendelse 793 0,51 % 639 0,39 % 634 0,40 %

Totalt 156 722  162 081  158 320  

Fordeling mellom ulike anvendelser av fisk som omsettes gjen-
nom Surofi viste en økning fra 32 til nær 35 % for fisk til salting 
(klippfiskindustrien) i 2018. Andelen som går til frysing (det aller 
meste av dette er fryst ved landing), gikk ned fra 61 til 58 %. Dette er 
fisk som i hovedsak ikke bearbeides videre i Norge. Denne endrin-
gen i fordeling mellom frysing og salting skyldes trolig i hovedsak 

en omlegging av statistikken internt i Surofi. Dette er gjort for å få 
mer nøyaktige tall for anvendelse. Fordelingen for 2018 er dermed 
mer korrekt, men betyr ikke reelt sett nødvendigvis noen endring 
fra tidligere år. Den andelen som går videre fersk ut i markedet økte 
noe i fjor og utgjorde vel 7 % av omsatt kvantum (11 000 tonn).

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

Redskap brukt 2016 2017 2018

Not 2 134 1,36 % 1 894 1,17 % 2 021 1,28 %

Garn 16 351 10,43 % 16 765 10,34 % 18 292 11,55 %

Liner 802 0,51 % 1 263 0,78 % 1 287 0,81 %

Autoliner 27 668 17,65 % 13 984 8,63 % 21 231 13,41 %

Teiner 515 0,33 % 588 0,36 % 633 0,40 %

Juksa 991 0,63 % 643 0,40 % 347 0,22 %

Trål 106 882 68,20 % 125 257 77,28 % 113 149 71,47 %

Snurrevad 1 187 0,76 % 1 642 1,01 % 1 260 0,80 %

Annen Redskap 192 0,12 % 45 0,03 % 100 0,06 %

Totalt 156 722  162 081  158 320  

Garnfisket etter sei utenfor Møre var heller ikke i 2018 særlig godt, 
men om ikke annet var det en liten bedring fra de to foregående 
årene. I kvantum utgjorde de totale landinger med garn (alle arter) 
vel 18 000 tonn i 2018, som utgjorde 11,5 % av landet totalkvantum. 
Det ble landet vesentlig mer linefanget fisk med en økning på vel 
50 % fra 14 000 til 21 000 tonn. Det meste av økningen kommer 
fra økt fiske etter lange og brosme, et fiske som i flere år har vært 

nedprioritert på grunn av høye kvoter på torsk og hyse og lave 
priser på både lange og brosme. Særlig prisen på lange har gjort 
dette fisket mer lønnsomt. Trålflåten hadde en nedgang i kvantum 
på 12 000 tonn i 2018. Dette skyldes reduserte kvoter. Andelen av 
landinger fra trålflåten gikk dermed ned fra 77 til 71 % av totalen, 
men leveransene fra trålflåten er uansett desidert viktigst for 
Surofi sin omsetning.
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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 reduk-
sjonen i kvantum frem til 2015. Deretter har dette flatet ut og totalt 
kvantum har dermed stabilisert seg på nær 120 000 tonn. I 2018 
utgjorde kvantum i produktvekt 117 000 tonn.

Prisen pr. produktkilo, som i grafen er illustrert med en lilla strek, 
gikk opp i 2018 og nådde en ny «all time high» med en gjennom-
snittspris på vel 21 kr/produktkilo. Det grå feltet i grafen viser omset-
ningsverdien. Grafen viser tydelig at den høye omsetningsverdien 
de siste fem årene (de fem beste gjennom historien) er prisdrevet. 
Prisen pr produktkilo var 57 % høyere i 2018 enn i 2013 (som var et 
bunnår i «nyere» tid). 

HISTORIKK 1946 – 2018
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TORSK  38 755  24,5 %

SEI  69 268  43,8 %

HYSE  19 835  12,5 %

BLÅKVEITE  5 025  3,2 %

LANGE  8 393  5,3 %

SNABELUER  5 356  3,4 %

BROSME  4 251  2,7 %

BREIFLABB 825  0,5 %

LEPPEFISK 51  0,0 %

LYSING  1 294  0,8 %

SJØKREPS 132  0,1 %

REKE 554  0,3 %

LYR 908  0,6 %

UER 1 006  0,6 %

DIV.FISK 2 667 1,7 %

 158 320 100,0 %
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1.4 
OMSATT KVANTUM PR FISKESLAG, UTVIKLING 2016 - 2018

Grafene på denne siden viser omsatt kvantum av alle fiskeslag med 
omsetningsverdi større enn 10 mill. kr. i 2018. Tilsvarende spesifika-
sjon er benyttet i pkt 1.5 og 1.6.

Alle kvantum i de to grafene er i rund vekt. Mens kvantum av sei 
i 2018 var helt stabilt på 69 000 tonn, gikk kvantum av torsk ned 
med vel 5 000 tonn (- 12 %) og hyse vel 1 500 tonn (- 7 %). Sei var 
dermed klart størst i kvantum og utgjorde 44 % av totalkvantum. 
Historisk har sei hatt stor betydning for Surofi, særlig da i kvantum. 
Nedgangen for torsk og hyse skyldes kvotenedgang. Disse tre artene 
(sei, torsk og hyse) utgjør samlet 81 % av det totale kvantum, litt 
mindre enn året før. Av andre arter er det særlig verdt å legge merke 
til økningen på lange og brosme. Lange økte med vel 2 000 tonn 
(36 %) og brosme, som også økte med vel 2 000 tonn, ble mer enn 
fordoblet, men fra et svært lavt nivå i 2017. 
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1.5 
OMSATT VERDI PR FISKESLAG, UTVIKLING 2016 - 2018

Omsetningsverdien på torsk har i de senere år vært vesentlig 
høyere enn på sei. Slik var det også i fjor. Selv om kvantum av 
torsk gikk ned, økte omsetningsverdien til 850 mill. kr. (+ 2 %). 
Omsetningsverdien på sei var tilnærmet uendret med 606 mill. 
kr. For hyse fortsatte veksten også i 2018, og omsetningsverdien 
nådde 343 mill. kr., en økning på 14 % fra 2017. 

Til sammen stod disse tre artene (torsk, sei og hyse) for vel 75 % 
av total omsetning. Andre arter som for eksempel blåkveite, lange 
og brosme har økt sin andel av omsetningen i 2018. Det er også 
grunn til å merke seg omsetningen av sjøkreps, som kom opp i 16 
mill. kr. i 2018, nær fordobling fra året før. Den er for første gang 
med i statistikken over arter med mer enn 10 mill. kr. i omsetning. 
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1.6 
PRISUTVIKLING PR FISKESLAG 2016 - 2018

Grafen viser årlig gjennomsnittspris pr kg (rundvekt) for viktige 
fiskeslag de tre siste år. Det var prisoppgang på de fleste artene i 
2018. Det var prisoppgang med henholdsvis 16 og 23 % for torsk 
og hyse, mens det for sei var nedgang, riktignok med bare 1 %. 
Relativt sett har det vært en svært dårlig prisutvikling for sei over 

PRISUTVIKLING 2016 – 2018

flere år. Prisen på blåkveite gikk opp med 16 %, uer (mentella) og 
uer (marinus) gikk opp med henholdsvis 14 og 31 %. For lange, 
som hadde en god prisøkning i 2017, fortsatte oppgangen også 
i 2018. For brosme var markedet vanskelig og prisen tilnærmet 
uendret fra året før. 
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OMSETNINGSVERDI PR  PROVISJONSGRUPPE
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1.7 
PROVISJONSSATSER – OMSETNINGSFORDELING

Går vi noen år tilbake i tid, lå kvantum av ombordtilvirket (i 
hovedsak filét) på ca 30 000 tonn (regnet i rundvekt). Etter det har 
det skjedd en nesten total fornyelse av denne flåten, og de fleste 
har valgt å legge om til ren HG-produksjon. I fjor var kvantum av 
ombordtilvirket filét ca 13 000 tonn, ca 5 000 tonn høyere enn i 
2017. Økningen skyldes at de nyeste fabrikkskipene har hatt full 
drift. Omsetningsverdien av ombordfryst utgjorde i fjor 10 % av 
totalen (9 % i kvantum), mens denne andelen for noen år siden 
(før utskifting av flåten) utgjorde rundt 15 %. Fryst HG utgjorde 
i fjor 79 % av omsetningsverdien (80 % av kvantum) og er svært 
dominerende i vår omsetning. Dette selv om prosentandelen 
gikk litt ned i 2018.

Landingene av fersk økte i 2018 med om lag 15 % til nær 19 000 
tonn rundvekt og omtrent tilsvarende prosentvis økning i verdi. 
Det er positivt om vi fortsatt kan få en økning i ferskfisket, ikke 
minst med tanke på mottakene i land, som trenger mer råstoff 
for å ha et godt driftsgrunnlag.

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.

53



2. MARKEDSSITUASJONEN
2.1 ETTERSPØRSEL OG PRISER 

Fersksesongen på sei vinteren 2018 viste en svak bedring på om 
lag 6 % fra det svært lave kvantumet i 2017. Landingene av fryst 
sei gikk litt ned i 1. kvartal, men for året som helhet var kvantum 
uendret. Prisutviklingen på sei var imidlertid igjen en skuffelse. I 
motsetning til de fleste andre hvitfiskarter har prisen på sei stått 
omtrent på stedet hvil. På mellomsei og storsei var mønsteret det 
samme som året før med litt fallende priser gjennom vinterseson-
gen for så å stabilisere seg og stige svakt utover i 2. halvår 2018. 
For størrelsene under 1,2 kg holdt prisen seg på rundt 9 kr/kg 
gjennom store deler av året, men steg så frem mot årsskiftet til om 
lag 11 kr/kg. Den minste seien har i flere år vært svært vanskelig å 
omsette på grunn av vanskelige markedsforhold både for klippfisk 
og fryst sei i de viktigste kjøperlandene. I tillegg har konkurranse 
med notfanget sei, restlager fra tidligere sesonger og økte kvoter 
preget tilbudssiden og holdt prisene nede. Rundt 65 % av sei som 
ble landet i Norge i 2018, ble solgt til klippfisk med Brasil, Den 
dominikanske republikk og flere afrikanske land som de viktigste 
marked. Dette er alle prissensitive marked og flere har vært preget 
av etterdønninger etter fallet i oljeprisen. Hertil kommer valutauro 
og politisk ustabilitet. Utviklingen er imidlertid positiv nå, og sær-
lig salget av klippfisk til afrikanske marked økte betydelig gjennom 
2018. Restlagre fra tidligere sesonger er opplyst å være utsolgt, slik 
at det nå er bedre balanse i markedet. 

Kvotene på sei nord for 62 grader går ned med om lag 17 % i 2019. 
Til gjengjeld øker kvotene i Nordsjøen, men dette har neppe særlig 
betydning siden disse kvotene i de senere år ikke har blitt tatt. Det 
er derfor grunn til å tro at landet kvantum av sei vil bli redusert 
i 2019. Kombinert med bedringen i markedet ser vi at dette har 
påvirket prisen på sei under 1,2 kg positivt i vintersesongen 2019, 
slik at 1,2- nå ligger cirka 2 kr/kg høyere enn på samme tid i fjor. 
Fisket så langt i år har vært noe bedre på fersk, men kvantum levert 
fryst viser så langt (medio mars) nedgang. Årsaken er i hovedsak 
at det har vært svært dårlig fiske i Nordsjøen både for trål- og garn-
flåten. For mellomsei er prisene på samme nivå som i fjor vinter, 
mens vi har sett noe bedre priser på storsei. 

Torskekvoten gikk i 2018 ned med 

om lag 60 000 tonn (- 14 %) til vel 

350 000 tonn. Kvoten var da nærmere 

100 000 tonn lavere enn da kvotene 

var på topp i 2013. I denne perioden 

har anvendelsen og markedet for torske -

produkter i fersk og fryst tilstand blitt 

betydelig utvidet som supplement til et 

relativt stabilt konvensjonelt marked. 

Dette har skjedd i perioder der pri-
sene var relativt lave og senere godt 
hjulpet av ei svak norsk krone, som 
har dempet den lokale prisstignin-
gen i kjøperlandets valuta. I Norge 
har det blitt bygget opp kapasitet for 
å ta imot store volum, slik at det er 
stor konkurranse i førstehåndsmar-
kedet. Disse faktorene samlet ga et 
fortsatt svært sterkt torskemarked 
i 2018 med stigende priser for alle 
sorteringer. Torskemarkedet har vist 
styrke gjennom hele 2018 og prisene 
har vært stigende. Prisene på tråltorsk startet 2018 på 33 - 35 kr/kg 
for sorteringene over 2,5 kg og 28 - 30 kr for de under. Prisene var 
stigende gjennom året og endte ved inngangen til 2019 på 36 - 39 
kr for fisk over 2,5 kg og 33 - 35 kr for de under, det vil si stigning 
på 3 - 5 kr gjennom året for de ulike sorteringene. Linefanget fisk 
har hatt en lignende prisutvikling, men som normalt et noe høyere 
nivå. Kystfisket etter torsk vinteren 2018 var noe bedre enn i 2017 
og med stigende priser, men med 1 200 tonn er dette uansett et 
svært lite fiskeri. 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 satt ned med om lag 40 000 tonn 
fra 2018 til 2019. Dette forsterker ytterligere konkurransen om 
råstoffet, samtidig som det fortsatt synes å være gode markeds-
forventninger. Prisene holder seg derfor på et godt nivå også inn 
i hovedsesongen for torsk i 2019 og ligger godt over nivået i fjor 
på samme tid. 

Hysekvotene for 2018 ble satt noe ned, men hensyn tatt overført 
kvote fra 2017 var kvotene i praksis like store. Selv om det ble 
foretatt refordeling mellom kyst- og havfiskeflåten ble kvotene på 
langt nær tatt, slik at faktisk fangst gikk en god del ned i 2018 
sammenlignet med året før. Markedet for fryst hyse, som utgjør 
det aller meste av landingene i vårt distrikt, utviklet seg prismes-
sig positivt. Fra inngangen til 2018, da prisene på trålhyse lå i 
underkant av 24 kr/kg, ende prisene på slutten av året mellom 26 
og 27 kr. For linefanget hyse har prisen gått opp fra 28 til 34 kr/kg 
for 0,8+ hyse, mens den minste under 0,8 kg har hatt en flatere 
utvikling og endte året på mellom 26 og 27 kr (som trålhyse). 
Hysekvoten er ytterligere satt ned fra 2018 til 2019, men igjen 
vil overførte restkvoter fra 2018 og eventuell refordeling mellom 
kyst- og havfiskeflåten avgjøre hvordan det totale fisket blir i 2019. 
Så langt i 2019 er det landet vesentlig mindre hyse enn i fjor og 
prisene holder seg på nivå med slutten av fjoråret, som betyr 
vesentlig høyere enn ved inngangen til 2018. 

2018 var igjen et godt år for hvitfiskflåten, der inntektene som 
følge av stigende priser har økt på tross av redusert kvantum. Når 
torske- og hysekvotene nå i en periode har vært og er for nedadgå-
ende, er det positivt at det tradisjonelle fisket etter lange og brosme 
får en liten renessanse, der særlig prisen på lange også i 2018 
holdt seg på et bra nivå (rundt 25 kr/kg). Det bør også nevnes at 
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etterspørselen etter leppefisk til oppdrettsnæringen har vært god 
med stigende priser, men der nye reguleringer har redusert fisket. 
Skalldyrsesongen har også i 2018 vært bra, særlig for sjøkreps med 
nær fordoblet kvantum og stabil pris. 
 
2.2 KJØPERKORPSET – GARANTIER

Det var til sammen 73 kjøpere som handlet for mer enn 1 mill. 
kr. hos Surofi (egenovertakelser holdt utenfor) i fjor, 2 flere enn 
foregående år. 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 klippfiskprodu-
senter) har vist følgende utvikling gjennom de siste 6 år:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prosentvis andel av omsatt kvantum til selskaper som driver bearbeiding

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

Antall kjøpere som driver bearbeiding

27 32 31 31 30 30

Antall kjøpere som driver bearbeiding av de 10 største kjøperne

6 6 7 5 5 6

Den øverste statistikken, som viser andeler av kjøpene, overvurde-
rer den andelen som går til bearbeiding fordi de samme bedriftene 
også kjøper fisk som selges videre uten bearbeiding. Statistikkene 
her viser imidlertid stor stabilitet over tid, som tyder på at klipp-
fiskindustrien fortsatt er konkurransedyktig i råvaremarkedet.

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 2018 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 20 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 2018 oppstått mislighold overfor 
Gieks polisevilkår på noen kjøpere. Surofi har ikke vært involvert 
i konkurser, gjeldsforhandlinger eller lignende på kjøpere i 2018. 
De aller fleste kundefordringene er betalt innen forfall. Dette er 
positivt og tyder på at sjømatindustrien på land også har en god 
markeds- og likviditetssituasjon. 
 
3. MINSTEPRISER 

Surofi har dynamiske minstepriser på sei (følges for lyr) og torsk. 
For sei ble denne ordningen innført etter forhandlinger med 
kjøperorganisasjonene 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 harmonere 
med markedsutviklingen, er derfor vanskelige. Dynamiske min-
stepriser som endres med referansepriser i markedet vil forenkle 
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 

 kvantum 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. I første omgang ble minste-
prisen justert månedlig, men både i 2018 og så langt i 2019 har det 
gjennom vintersesongen vært foretatt hyppigere oppdatering (nor-
malt annenhver uke avhengig av tilgjengelig beregningsgrunnlag 
(fryst pris og eksportpris)).

Under prisforhandlingene den 25.01.2017 ble det enighet om å inn-
føre dynamisk minstepris på torsk. Denne ordningen ble videreført 
for 2018 og også for 2019. Modellen for dette er at det beregnes 
en dynamisk minstepris for torsk u/h 2,5+ basert på et gjennom-
snitt 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.

Det var under prisforhandlingene mellom Surofi og kjøperorganisa-
sjonene den 23.01.2018 enighet om å fortsette arbeidet med innføring 
av dynamiske minstepriser på øvrige arter, men det er hensiktsmes-
sig at dette koordineres med arbeid i andre relevante salgslag. 
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Det ble oppnådd enighet om alle de minsteprisene det forhandles 
om. Følgende minstepriser ble gjort gjeldende fra 23.01.2018 og 
inntil videre, men ikke utover 25.05.2018:

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 14,00
Hyse – sløyd u/hode – fisket med garn o/0,8 kg 8,00
Lyr sløyd u/hode o/2,3 kg Dynamisk
Sei – rund u/1,6 kg (notfanget)  4,61
Kvitlange – sløyd uten hode – o/2,0 kg krokfanget 13,50
Kvitlange – sløyd uten hode – o/2,0 kg annen redskap 11,00
Brosme – sløyd uten hode – 0/1,0 kg 9,00
Breiflabb-haler – o/1,0 kg  64,00
Breiflabb m/hode – o/4,0 kg  28,00
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    25,00
Blåkveite under 1 kg   21,00
Torskerogn (hel)   5,50

Stigende markedspriser medførte at minsteprisene på noen 
sorteringer blåkveite, lange og brosme ble avtalt økt under for-
handlingene med kjøperorganisasjonene den 25.05.2018. Under 
forhandlingene den 17.10.2018 ble det avtalt økning i minstepri-
sene på hyse og videre økning på lange.

Minsteprisen på hummer, som forhandles separat før fisket starter 
på høsten (1.10), ble avtalt økt til 250 kr/kg for hummer inntil 
1,2 kg, 190 kr for 1,2 - 2 kg og 140 kr for over 2 kg. Økningen fra 
  

sesongen i 2017 var 20 kr/kg for de to minste størrelsene og 30 
kr/kg for den største.

Den 23.05.2018 ble det også etter avtale med kjøperorganisasjone-
ne innført minstepris på leppefisk. Minsteprisene er 32 kr pr. stk. 
for berggylt og kr 13,75 pr. stk. for grøngylt, gressgylt og bergnebb.

Under minsteprisforhandlingene den 25.01.2019 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 lange, breiflabb m/hode samt ulike biprodukter 
av torsk (rogn, lever hoder) ble økt. Følgende minstepriser gjelder 
fra 25.01.2019 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

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

 11,55 11,60 11,60 11,20 10,30 10,40 10,05 10,90 10,90 11,25 11,20 11,20 10,80 10,50 11,00 10,95 11,15 11,35 11,25 11,15 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
14,17 14,00  13,80 13,82 13,48 13,20 13,34 13,14 13,17 13,08 13,09 13,12 13,10 12,66 12,85 12,84 13,42 13,84 13,52 12,93 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
  20,15 20,90 20,55 20,10 20,00 20,10 19,10 19,10 19,65 20,30 20,45 20,10 20,45 20,40 21,20 21,85 21,95 22,20 22,30 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
  29,46 22,95 21,66 21,67 23,06 24,33 22,39 22,86 25,82 21,54 26,20 22,94 21,40 20,57 26,29 21,87 24,35 26,25 26,03 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

Dynamisk 
minstepris

"Snittpris 
fersk sei" 

Dato
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Snittpris fersk torsk

Dynamisk minstepris torsk

Snittpris fersk sei

Dynamisk minstepris

-212.18-1-211.18-1-210.18-1-209.18-1-208.18-1-206.18-1-205.18-1-204.18-1-203.18-1-202.18-1-2-212.17-1-211.17-1-210.17-1-209.17-1-206.17-1-205.17-1-204.17-1-203.17-1-202.17-1-201.17-1Dato 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 09.18 10.18 11.18 12.18
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

20,15 20,90 20,55 20,10 20,00 20,10 19,10 19,10 19,65 20,30 20,45 20,10 20,45 20,40 21,20 21,85 21,95 22,20 22,30 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

29,46 22,95 21,66 21,67 23,06 24,33 22,39 22,86 25,82 21,54 26,20 22,94 21,40 20,57 26,29 21,87 24,35 26,25 26,03 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

11,55 11,60 11,60 11,20 10,30 10,40 10,05 10,90 10,90 11,25 11,20 11,20 10,80 10,50 11,00 10,95 11,15 11,35 11,25 11,15 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

14,17 14,00 13,80 13,82 13,48 13,20 13,34 13,14 13,17 13,08 13,09 13,12 13,10 12,66 12,85 12,84 13,42 13,84 13,52 12,93 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

Minstepris og markedspris på sei og torsk har i 2017 og 2018 utviklet seg som følger:

For torsk har minsteprisen vært stigende gjennom så å si hele perioden på 2 år. Markedsprisen viser langt større svingninger, og har ved 
flere anledninger tangert minsteprisen. Dette skyldes periodevis svært små kvantum, der interessen fra kjøperne er liten.
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4. OMSETNINGSSYSTEMET – 
AUKSJONER OG KONTRAKTER 
Av Surofis totale omsetning (utenom tang) målt i verdi ble 84 % 
(86 % av totalt kvantum) i 2018 omsatt gjennom vår egen salgs-
avdeling, mens 16 % (14 % 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. 

Det har gjennom de foregående år vært økende bruk av kontrakter 
og omsetningen på auksjon har gått ned. Denne trenden ble imid-
lertid brutt i 2018. Over de siste 6 år viser vår statistikk følgende 
utvikling (målt i kvantum):

Auksjonandelen i Surofi var i 2018 47 %, opp fra 40 % i 2017.

Gjennom de siste 2 årene har det pågått en diskusjon i næringen 
om bruken av ulike omsetningsformer i førstehåndsomsetnin-
gen av fryst hvitfisk. Muligens kan det være forklaringen på at 
auksjonsandelen økte i 2018 etter nærmest kontinuerlig nedgang 
over flere år. Auksjon er som omsetningsform uovertruffen for å 
hente ut gevinstene av markedsbasert omsetning, fordi den – gitt 
tilfredsstillende volum og tilslutning - gir markedsriktige råstoff-
priser som påvirker den totale verdiskapningen positivt (råstoff 
allokeres til de best betalende markeder/kjøpere). Disse vurde-
ringene 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 
gledelig at auksjonsandelen økte i 2018, og at både flåte- og kjøper-
siden er opptatt av å beholde auksjonen. Surofi er opptatt av å 
opprettholde et høyt volum på auksjonene med størst mulig tilslut-
ning både på reder- og kjøpersiden. 

Saken var tema på flere årsmøter blant salgslagene i hvitfisk-
sektoren i 2018 og var også tema på et medlemsmøte i Fiskebåt 
Vest den 1.6.2018. Kjøperorganisasjonene uttrykker også bekym-
ring for at råstoff lukkes inne i integrerte eierskap mellom rederier 
og salgsselskap på land, slik at det blir mindre råstoff å konkurrere 
om for industrien på land. 

Surofi og de andre aktuelle salgslagene har i flere samarbeidsmøter 
med Sjømat Norge diskutert mulige tiltak for å styrke auksjonen 
slik at mer råstoff blir tilgjengelig i et åpent marked. Salgslagene 
har mottatt konkrete innspill på dette fra Sjømat Norge, som vil 
bli drøftet gjennom 2019.

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 Fiskeridirektoratet både sentralt og 
regionalt. Det er fortsatt en stor utfordring at den samlede kvo-
teoversikt for det enkelte fartøy kan være vanskelig å få frem fra 
Fiskeridirektoratet. Det har i flere år pågått et arbeid med et nytt 
kvoteregister i Fiskeridirektoratet, som skal gi en løpende bedre 
oversikt over gjeldende 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 2018 fortsatt arbeidet med å 
forbedre datagrunnlaget 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. 

FORDELING SALGSFORM I SUROFI 
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Det er ingen fremdrift i arbeidet med å innføre kvotefleks på fartøy-
nivå i hvitfisksektoren. Fiskeridirektoratet ønsker ikke innføring 
av dette før det nye kvoteregisteret er på plass. Det 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. Den midlerti-
dige kvoteoverføringsordningen for havfiskeflåten ved årsskiftet 
2017/2018 ble ikke gjentatt ved sist årsskifte. 

Fiskeridirektoratet iverksatte i 2016, som øverste ansvarlig for 
ressurskontrollen, et tilsynsarbeid overfor salgslagene. Det første 
tilsynet hos Surofi ble gjennomført høsten 2016. Ledelsen og styret 
i Surofi hadde en grundig gjennomgang av tilsynsrapporten og 
besluttet å styrke innsatsen innenfor kontrollområdet. Det ble 
besluttet å ansette en kontrollmedarbeider med god bakgrunn 
som spesielt skal dekke de oppgaver som ifølge tilsynsrapporten 
ikke ble tilfredsstillende ivaretatt. Surofi har styrket innsatsen 
innenfor kontrollområdet og har gjennom 2018 hatt to årsverk 
som arbeider med dette. Fiskeridirektoratet har i 1. kvartal 2019 
gjennomført nye tilsyn i alle salgslagene. Den foreløpige rapporten 
for Surofi viser at kontrollarbeidet gjøres på en god måte. 

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). 
Løsningen er således allerede i drift. Surofi tar sikte på å innføre 
elektronisk signatur på seddel i løpet av 1. halvår 2019.

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 fiskevarer er under revisjon. Det 
foreligger et utkast til ny forskrift, men denne er foreløpig ikke 
sendt 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 har også i 2018 arrangert kvalitetskurs i samarbeid med 
Opplæringskonsulent Otto Giskeødegård. Kursene fokuserer på 
behandling av fangsten om bord og da særlig på rengjøring og 
kutt. Surofi dekker kursavgift og utgifter til råstoff. Surofi drifter 
nettstedet www.fangstbehandling.no. Nettstedet inneholder opp-
læringsprogram i form av tekst, bilder og film til ulike faser av 
fangstbehandlingen. Surofi dekker også kostnader for trykking og 
står for distribusjon av materiell til mannskap om bord i fartøy. I 
2017 ble det etablert et felles kvalitetsforum i regi av Norsk Vill-
fisk (tidligere Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd). Her deltar også 
Surofi. Arbeidsområde for forumet er blant annet informasjons-
utveksling, oppfølgning av høringer, kartlegging av områder hvor 
det bør utarbeides bedre kvalitetsmateriale og harmonisering av 
slik dokumentasjon.

En annen viktig konkurransefaktor i det internasjonale markedet 
for fisk, som er nært knyttet til kontrollvirksomheten, er dokumen-
tasjon på bærekraftig forvaltning og høsting. Det er sertifisering 
etter den standarden som er utviklet av Marine Stewardship Coun-
cil (MSC) som har fått størst gjennomslag. Over 90 % av volumet 
i norske fiskerier har MSC-sertifisering. De norske seifiskeriene, 
som var de første som ble MSC-sertifisert, ble i 2018 resertifisert 
for andre gang for en ny 5-års periode. Samtidig er sertifikatet 
utvidet med torsk, hyse og lysing i Nordsjøen, som ikke tidligere 
har vært sertifisert. Standarden som MSC fastsetter for å oppnå 
sertifisering er stadig gjenstand for vurdering og det fremmes fra 
ulike hold, og særlig fra miljøorganisasjoner, krav om skjerpede og 
nye krav. Dette er en utvikling som gir stor grunn til bekymring, 
både fordi vilkårene kan bli umulig å oppfylle, at forvaltningstil-
takene som må iverksettes blir så strenge at fiskeriene hindres 
eller at kostnadene ved sertifiseringen og oppfølgning av vilkår 
blir altfor store. Dette er løftet opp på høyt nivå i møter mellom 
næringen og ledelsen i MSC, og det er i 2018 også avholdt møter 
med sentrale aktører i andre land for å drøfte mulige tiltak. 
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Sveinung Flem
Adm. direktør

Anita Husevik
Salgskonsulent

Anja Hovlid
Salgskonsulent

Marit Furnes
Salgskonsulent

Vidar Naalsund
Salgssjef

Vidar Naalsund
Salgssjef

Birgith Brunvoll
Saksbehandler oppgjør

Helene Tomren
Oppgjørsansvarlig

Arnt Roaldsnes
Salgskonsulent

Eva Søvik Uri
Salgskonsulent

Surofi har i tillegg samarbeidsavtaler hvor vi leier inn viktige støtte ressurser innenfor regnskap, personaladministrasjon og IKT.

Oppdatert pr. 1. januar 2019

Organisasjonskart

Hugo Giske
Kontrollør

Vigdis Torheim
Kontrollansvarlig
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