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KJÆRE LESERE
Norges Råfisklags 63. virkeår ble et godt år for nor-
ske fiskere. I vår virksomhetsrapport for 2001 som
følger bak styrets beretning, fremgår det at verdien
av fisk landet i Norges Råfisklags distrikt økte med
ca. 1 prosent mens kvantum ble redusert med ca. 2
prosent. 

Oppturen har vart siden 1997. Fire gode år med sta-
bil etterspørsel innenfor hvitfisksektoren, har gitt et
prisnivå på blant annet torsk og hyse som har tilført
fiskerne og norsk fiskerinæring stabile og gode inn-
tekter. 

Andre halvdel av 2001 ble også starten på en rekke
markedsutfordringer for lagets tradisjonelle pro-
dukter. Disse utfordringer er som kjent ikke blitt
mindre i 2002.

Den 11. september medførte ytterligere negativ
effekt i konsumet av våre produkter. Fiskere, produ-
senter og eksportører er vant til skiftende forhold.
Markedene har vært spesielt vanskelig for reke og
saltet torsk. Kaldtvannsreker selges i markeder hvor
en relativt liten økning i kvantum fort gir negative
markedseffekter. De senere år har produktutvikling
vært lite påaktet. Vi er meget effektive i produksjo-
nen, men kokte pillede reker er blitt en internasjo-
nal handelsvare som ikke er tilstrekkelig attraktiv
blant konsumentene. Markedsinnsats og produkt-
utvikling må styrkes. 

Den negative markedseffekten for saltfisk og klipp-
fisk er også kompleks. For ujevn og dårlig kvalitet,
økt volum frossen fisk fra Russland, svakere kjøpe-
kraft i våre sentrale markeder samt en sterk krone,
er noe av grunnlaget for den prismessige tilbake-
gang. Her må vi satse på å snu den negative tren-
den, spesielt på kvalitets- og produktområdet. 

Vi må som et høykostland være på topp med hen-
syn til effektivitet og utnytte vår kompetanse og
kunnskap for å motvirke det faktum at vi har høye
arbeidskostnader og ligger et stykke unna marked-
ene. Uten å ta i bruk teknologi og effektivisere våre
logistikkløsninger, vil vi ikke fullt ut være i stand til
å dra nytte av våre rike og nære villfiskressurser.

Vi lever i dag i informasjonssamfunnet. Dagsorden
settes oftere og oftere av den nasjonale presse samt
internasjonale hendelser. Råfisklaget tar konse-
kvensene av dette og vi vil i vårt strategiske arbeid
fremover i større grad vektlegge samfunnskontakt
og informasjonsarbeid. Dette vil skje på flere plan.
Kommunikasjon og faktaformidling via det
elektroniske medium og gjennom økt tilstede-
værelse fra tillitsvalgte og ansatte blir prioritert.
Kunnskap skaper positive verdier både hva gjelder
økonomisk vekst  og holdninger. En slik verdiskap-
ning ønsker vi skal skje i og rundt våre kystsam-
funn.

Politikerne skal i stor grad bidra til å styre utvikling-
en i Kyst-Norge. Regionalpolitikerne og Stortings-
politikerne må ta inn over seg behovet for økt kunn-
skap. Denne kunnskap innehar Norges Råfisklag på
en rekke områder.

To hovedakser vektlegges – uttaket av fisk, her-
under kvalitet og kontroll – og i andre enden sam-
ordning og utvikling av markedet. I området
mellom drar fiskere og kystbefolkning nytte av en
rekke tjenester innenfor salgsordningen, økonomi,
garanti- og statistikktjenestene. Disse tilbudene er
hele tiden under utvikling.

Norges Råfisklag ønsker å være en viktig premiss-
leverandør for det gode liv langs kysten.  Det håper
vi kystens befolkning vil merke på en positiv måte
framover.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1I N N H O L D

Grafisk design og produksjon: Lundblad Media as, Tromsø. 
Omslagsfoto: Geir Albertsen og Eksportutvalget for fisk
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Sammensetning i beretningsåret 1.1. - 31.12. 2001:

STYRET

Formann: Edgar Ingebrigtsen, Gjesvær (1.1.-2.2.01)

Thor Wold, Andenes (fra 3.2.01)

Nestformann: Thor Wold, Andenes (1.1.-2.2.01)

Hilmar Blikø, Kolvereid (fra 2.4.-1.6.01)

Robert Hansen, Skjervøy (fra 2.6.01)

Medlemmer: Varamedlemmer:

Finnmark:

Edgar Ingebrigtsen, Gjesvær (t.o.m. 2.2.01) 1. Reidar Nilsen, Hasvik

Rita Naustvik West, Hammerfest (fra 2.6.01) 2. Tor Nilsen, Hammerfest

Roger Hurthi, Båtsfjord 1. Alf Steinar Thomassen, Skarsvåg

2. Willy Andreassen, Berlevåg 

Troms:

Gudmund Mikkelsen, Vannareid (t.o.m. 1.6.01) 1. Sigvald Berntsen, Fjordgård

Robert Hansen, Skjervøy (f.o.m. 2.6.01) 2. Kåre Ludvigsen, Sommarøy

Henrik Henriksen, Botnhamn 1. Helge Andersen, Årviksand

2. Ragnar Jensen, Harstad

Nordland:

Thor Wold, Andenes 1. Harald E. Hansen, Kleppstad

2. Erling Eidissen, Leines

Einar Frismo, Husvær, Brasøy 1. Fritz Nilsen, Napp

2. Jan-Arne Skog, Straumsjøen

Jan Andersen, Leines 1. Jan Erik Johnsen, Toftsundet

2. Kjell Bjørnar Bakken, Støtt

Midt-Norge:

Hilmar Blikø, Måneset, Kolvereid 1. Kjetil Williksen, Rørvik

2. Steinar Tørriseng, Gutvik

Gunnar Nilsen, Norddyrøy 1. Harald Aursøy, Mausund

2. Tore Berge, Stokkøy

Nordmøre:

Idar Gustad, Langøyneset, Averøy 1. Torkil Hopmark, Edøy, Smøla

2. Helge Aukan, Aure

Norsk Sjømannsforbund:

Jarle Schjølberg, Hansnes 1. Henk Pettersen, Bø

2. Per Ottesen, Rørvik

Fiskebåtredernes Forbund:

Jan A. Lerbukt, Sør-Tverrfjord 1. Jens Petter Kraknes, Tromsø 

2. Kurt-Bjarne Nilsen, Hammerfest 

Arne Bye, Myre 1. Bjørn Arntzen, Stamsund

2. Einar Tore Esaiassen, 

Senjahopen

Ansattes representant:

Willy Godtliebsen, Tromsø Inger Fløystad, Kristiansund

Styret oppnevnte følgende

ARBEIDSUTVALG 
for beretningsåret:

Medlemmer:

Edgar Ingebrigtsen – formann (1.1.-2.2.01)

Thor Wold – medlem (1.1.-2.2.01) – formann (fra 3.2.01)

Hilmar Blikø (fra 2.4.-1.6.01)

Robert Hansen (fra 2.6.01)

Arne Bye

Varamedlemmer:

1. Idar Gustad

2. Jarle Schjølberg

KONTROLLNEMNDA

Formann: Robert Hansen, Skjervøy (t.o.m. 1.6.01)

Stig Myhre, Rørvik (f.o.m. 2.6.01)

Medlemmer: Varamedlemmer:

Robert Hansen, Skjervøy (t.o.m. 1.6.01) 1. Harald Johansen, Tromsø (t.o.m. 1.6.01)

2. Paul Olaisen, Tromsø (t.o.m. 1.6.01)

Johnny Ingebrigtsen, Gjesvær (fra 2.6.01)1. Erlend Hansen, Stokmarknes 

(fra 2.6.01)

2. Tor Nilsen, Hammerfest (fra 2.6.01)

Leif Johansen, Melbu 1. Ottar Olausen, Vokkøy

2. Leif Ulriksen, Reipå

Stig Myhre, Rørvik 1. Roger Kristiansen, Trondheim

2. Leif B. Hagen, Vestsmøla

Statens kontrollør:  Arild O. Eidesen, Tromsø

På representantskapsmøtet i 2001 ble Thor Wold valgt som styrets formann og

Robert Hansen ble valgt som styrets nestformann. Stig Myhre ble valgt som

kontrollnemndas formann.

S T Y R E T  O G K O N T R O L L N E M D A S  M E D L E M M E R

Foto foregående side: Eksportutvalget for fisk
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Norges Råfisklags 63. ordinære representantskaps-
møte ble gjennomført 31.mai - 1. juni 2001 på
Folkets Hus i Hammerfest. Det møtte i alt 51 repre-
sentanter fra fylkesfiskarlagene i Råfisklagets dis-
trikt, Norsk Sjømannsforbund og Fiskebåtredernes
Forbund.

I tillegg deltok styret og kontrollnemnda samt stat-
ens kontrollør. Videre deltok en rekke innbudte gjes-
ter fra myndighetene, fiskeriorganisasjonene og for-
skjellige institusjoner herunder fiskeriministeren og
flere stortingsrepresentanter. Råfisklagets adminis-
trative ledelse og innbudte funksjonærer deltok
også på møtet.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, ble følgende
saker behandlet:

- Pris- og markedssituasjonen.
Innlegg v/ adm. direktør Trygve Myrvang. 
Innlegg v/ adm. dir. Steinar Eliassen, Norfra
Eksport AS

- Ressurskontrollutvalgets delinnstilling.
Innlegg v/ ass. direktør Magnar Pedersen

- Den tradisjonelle hvitfisknæringens rolle i
framtidig marin sektor.
Innlegg v/ fiskeriminister Otto Gregussen

- Representasjonsutvalgets innstilling. 
Innlegg v/ professor Abraham Hallenstvedt.

PRIS- OG 
MARKEDSSITUASJONEN

Adm. direktør Trygve Myrvang innledet om mar-
keds-, pris- og kvantumssituasjonen for lagets pro-
dukter. 

Adm. direktør Steinar Eliassen i Norfra Eksport AS
innledet om industriens syn på samme sak.

Innleggene ble tatt til orientering og følgende
enstemmig vedtatt:

”Styret i Norges Råfisklag pålegges å ta initiativ til en
sterkere markedssatsing for reker. Dette må innbefatte
orientering mot nye markeder så vel som konkret pro-
duktutvikling. For å få dette til må det tas kontakt mot
kjøpersiden, Eksportutvalget for fisk og aktuelle forsk-
ningsmiljø for å få igangsatt slik satsing.”

RESSURSKONTROLLUTVALGETS 
DELINNSTILLING

Assisterende direktør Magnar Pedersen innledet
om delinnstillingen til ressurskontrollutvalget.
Utvalget har bestått av Magnar Pedersen (leder),
Einar Ellingsen, Arne Luther, Jan Andersen, Henrik
Henriksen, Egil Arne Nilsen, Willy Godtliebsen
(sekretær) og Ole-David Stenseth (observatør fra
Fiskeridepartementet).

Etter en omfattende debatt og behandling i redak-
sjonsnemnda, ble det fattet følgende enstemmige
vedtak:

”Representantskapet i Norges Råfisklag viser til de for-
slag som ”ressurskontrollutvalget” i Norges Råfisklag
har kommet med i delinnstilling I for å styrke ressurs-
kontrollen. Representantskapet er tilfreds med at det er
grepet fatt i problemstillingene omkring juks i fiskeri-
næringen.

Representantskapet oppfordrer eierorganisasjonene og
myndighetene til å samarbeide om å få til et enklere og
smidigere regelverk. Dette for å skille mellom bevisst
kvotejuks og de som rent tilfeldig blir lovbrytere som
følge av utilsiktet fangst.

Bifangst er etter representantskapets mening roten til
mange av de ulovligheter som begås i næringen. Man
må få til et system som i praksis gjør det mulig å kunne
følge et bifangstregelverk i den grad et slikt er nødven-
dig. Hensikten må være å få til en mest mulig naturlig
utøvelse av fisket i tråd med naturens luner og at all
fisk bringes på land.

Videre følger sammendrag og konklusjoner i utvalgets
forslag del I med endringer:

- Fiskeridirektoratet har endret sine prioriteringer de
siste årene, og trappet ned ressurskontrollen. Kontroll-
hyppigheten er for lav, og det foreslås styrket innsats
innen ressurskontrollen spesielt i direktoratet, men
også i Kystvakta og salgslagene.

- Strukturen i samarbeidet mellom kontrollinstansene
må bedres, og det foreslås å etablere faste samarbeids-
ordninger.

- Det er i dag dels store mangler i direktoratets ulike
registre. I tillegg er tilgjengeligheten til aktuelle registre
ikke god nok. Det foreslås oppdatering av dataregist-
rene og åpenhet av disse mellom kontrollaktørene.

- Representantskapet går på nåværende tidspunkt ikke
inn for at det innføres elektronisk fangstdagbok.

- Det utprøves en ordning med pliktig innmelding av
fangstopplysninger før levering av fangst. Av rene prak-
tiske årsaker innføres dette kravet i første omgang for
fartøyer over 21 meter, og med gradert frist for fangst-
innmelding etter fartøystørrelse.

- Offentlig innveiingskontroll har vært vurdert som et
virkemiddel for kontroll av landede fangster. Utvalget
konkluderer ,med at strukturen fra kjøpersiden i norsk
fiskerinæring gjør full offentlig innveiingskontroll ueg-
net som fast virkemiddel i ressurskontrollen. I perioder
og i områder bør imidlertid dette  virkemiddel styrkes
som en del av et helhetlig kontrollopplegg, og utvalget
foreslår endringer i lov om saltvannsfiske som gjør det
mulig å plassere inspektører på landanleggene – på
samme måte som den ordningen som i dag eksisterer i
loven om inspektører ombord på fartøyene.

- Nattestenging av fiskemottaksanlegg har vært vur-
dert som virkemiddel, men utvalget mener at dette
ikke kan innføres generelt pga behovet for fleksibilitet
blant mottaksanleggenene. I tilfeller der myndighetene
har sterke signaler om at natteleveranser foretas for å
skjule omgåelser av regelverket, bør det foreligge en

hjemmel som gjør det mulig å sette forbud mot slike
leveranser i perioder og på spesielle steder.

- Omsetningskontroller hos kjøpere går ut på i ettertid
å sammenholde salgskvantum og solgte produkt-
varianter med innkjøp av råstoff i henhold til slutt-
sedlene og eventuelt annenhåndskjøp. Utvalget mener
slike kontroller må bli en fast del av kontrollopplegget
for hele landet, og oppfordrer myndighetene om å
prioritere dette arbeidet.

- Egenovertakelse som omsetningsform krever spesiell
kontrolloppfølging. Krav om landingsseddel som inn-
føres i løpet av våren 2001, sammen med fangst-
innmelding, vil avhjelpe noe av dette problemet.
Utvalget vil likevel peke på at det på lik linje med
vanlige kjøpere også er viktig å bruke omsetnings-
kontroller for rederier som overtar sin egen fangst som
en del av et kontrollopplegg.

- Utvalget foreslår at tollmyndighetene gjennom stikk-
prøvekontroller setter av ressurser til i større grad enn i
dag å kontrollere eksakt vekt på eksportert kvantum,
og hvorvidt fiskeslag/produkt stemmer med tolldoku-
mentene. Den mest effektive måten å gjøre dette på er
i samarbeid med mottakerlandenes myndigheter å
foreta kontroll under lossing i mottakerland.

- For å kunne føre en mer effektiv kontroll med fisk tatt
nord og sør for 62 grader N foreslår utvalget at det inn-
føres krav til sjekkpunktkontroll også av norske fiske-
fartøyer som passerer 62-graden.

Punktene foran må sees i sammenheng med den
øvrige delinnstilling.

R E P R E S E N T A N T S K A P S M Ø T E  2 0 0 1

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

Fiskeriminister 
Otto Gregussen
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For å kunne jukse med kvantum må også kjøper være
med på det. Det er derfor betimelig at det settes inn
ressurser på å finne ut hvilke kvanta og produkter/arter
som går ut fra bedriften, og sammenholde dette med
innkjøp. Slik kan man finne ut om det er arter som er
omskrevet eller om det er ført for lite kvantum på
seddel ved leveranse.

Representantskapet er enig  med utvalget om at det
må innføres en ordning med sjekkpunkt for fiskefartøy
som passerer 62 grader N.”

DEN TRADISJONELLE HVITFISK-
NÆRINGENS ROLLE I FRAM-
TIDIG MARIN SEKTOR

Fiskeriminister Otto Gregussen innledet i saken og
berørte bl.a. følgende tema:

- Ulovligheter i fiskerinæringa
- Fiskeridepartementets visjon for fiskerinæringa
- Regulering og torskestopp
- Arealspørsmål
- Hvitfiskindustrien
- Trygg sjømat
- Salgslagenes rolle

Etter debatten ble fiskeriministerens innledning tatt
til orientering.

REPRESENTASJONSUTVALGETS 
INNSTILLING 

Professor Abraham Hallenstvedt innledet om repre-
sentasjonsutvalgets innstilling. Utvalget har bestått
av Abraham Hallenstvedt (leder), Hilmar Blikø,
Tormod Storås (varamann Johnny Hansen), Knut
Werner Hansen, Arne Bye, Steinar Friis (varamann
Geir-Olaf Sørensen) og Svein Ove Haugland
(sekretær).

Utvalgets innstilling var på forhånd utsendt til repre-
sentantene. Etter behandling i redaksjonsnemnda
ble følgende vedtak enstemmig vedtatt: 

”Representantskapet viser til representasjonsutvalgets
innstilling. Styret pålegges å følge opp utvalgets an-
befaling med konkrete forslag til vedtektsendringer på
representantskapsmøtet i 2002 slik:
1. Medlemskriteriene strammes inn ved at alle med-

lemmer må være bosatt i Råfisklagets distrikt.
2. Det åpnes for å ta opp som medlemmer, fagorgan-

isasjoner for yrkesfiskere i Råfisklagets distrikt som i
dag ikke er representert som gruppe i Råfisklagets
organer.

3. Representasjonsutvalgets innstilling oversendes eier-
organisasjonene med uttalelsesfrist innen utgangen
av 2001.

4. Begrensningen i stemmeretten for de ansattes styre-
representant fjernes.” 

VIRKSOMHETENS ART

Norges Råfisklag er en salgsorganisasjon som i
medhold av Råfiskloven og med geografisk virke-
område fra og med Finnmark til og med Nordmøre,
organiserer førstehåndsomsetning av fisk. Laget
ivaretar omsetning av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og
småkval. 
Norges Råfisklag ble etablert i 1938 og er organisert
som et andelslag. Lagets eiere er fylkesfiskarlagene
i salgslagets distrikt, Fiskebåtredernes Forbund og
Norsk Sjømannsforbund. Norges Råfisklag er lokal-
isert med hovedkontor i Tromsø og med region-
kontorer i Kristiansund, Trondheim, Svolvær og
Vardø. 

MÅLSETTING

Ved organisert omsetning skal Norges Råfisklag
gjennom gode og stabile fiskepriser sikre fiskernes
inntekter og bidra til en lønnsom verdiskapning i
norsk fiskerinæring. 

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fort-
satt drift. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for
år 2002 samt strategiplan for årene fremover.
Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell
stilling. 

NØKKELTALL

Omsetning i kvantum: 575.000 tonn fangst (rund vekt) i 2001

Omsetning i verdi: 6.280 millioner kroner i 2001

Nøkkeltall fra regnskapet (tall i millioner kroner):

Konsern Norges Råfisklag

2001 2000 2001 2000

Avgiftsinntekter 62 63 62 63

Driftsresultat - 1 3 - 2 1

Finansresultat 23 32 24 33

Årsresultat 14 23 14 24

STYRETS AKTIVITETER

Styret har i beretningsåret avholdt 6 møter og det er
behandlet 115 saker, hvorav 101 var saker hvor ved-
tak ble fattet.
Møtene ble holdt: 11. og 12. januar (Tromsø)

2. - 4. april (Tromsø)
28. og 29. mai (Hammerfest)
1. juni (Hammerfest)
28. september (Gardermoen)
29. og 30. november (Tromsø)

Arbeidsutvalget (AU) har i beretningsåret avholdt
18 møter, hvorav 2 var telefonmøter. AU behandlet
til sammen 58 saker, hvorav 45 var saker hvor ved-
tak ble fattet.

Styrets markedsturer
Italia: En gruppe av styrets medlemmer dro på mar-
kedstur til Italia primo oktober 2001. Opplegget
innebar et dagsbesøk på tørrfiskfestivalen i San-
drigo i Veneto-området. Sandrigo er vennskapsby
med Røst, og en stor delegasjon fra Røst deltok på
festivalen. Festivalen viste med all tydelighet hvil-
ken sterk posisjon norsk tørrfisk har i det italienske
samfunnet. Hoveddelen av opplegget var imidlertid
besøk hos flere fiskeprodusenter, fiskeauksjon,
fiskemarked og Norges Eksportråd i Milano. 
Portugal: En annen gruppe av styrets medlemmer
reiste i samme periode til Portugal, nærmere

bestemt til områdene rundt Lisboa, Aveiro og
Porto. Gruppen besøkte anlegg for salting og tørk-
ing av klippfisk, hadde møter med den portugisiske
klippfiskunionen og fikk se torskeprodukter ekspon-
ert i butikk. Norske produkter har en stor og viktig
posisjon i Portugal, men kvaliteten er ustabil.
Enkelte partier fra Norge har rett og slett for dårlig
kvalitet. Det leveres også topp vare, men ustabilitet-
en trekker ned helhetsinntrykket, og det fremstår
klart at man fra norsk side må bli flinkere til å sor-
tere slik at kjøperne vet hva de har å forholde seg til.
Et lokalt fiskemarked ble også avlagt et besøk.
Under en avstikker over grensen til Vigo i Spania
fikk styrerepresentantene en grundig gjennomgang
av situasjonen i regionen av Eksportutvalget for fisk
og en norsk produsent/eksportør.  

Et hovedinntrykk fra begge turene var dessverre
sviktende kvalitet på både norsk tørrfisk og norsk
saltfisk/klippfisk. Dette førte blant annet til økt
kvalitetsfokus i de prioriteringer styret gjør.

S T Y R E T S B E R E T N I N G

Representantskapsmøte på
Folkets hus i Hammerfest 31.

mai - 1. juni 2001



10 11

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1S T Y R E T S B E R E T N I N G

Minsteprisen vil derfor reflektere et gjennomsnitt
av markedsprisene, der de viktigste markedene får
størst gjennomslag. 

Tabell 1 viser utviklingen i faktisk betalte priser for-
delt på hovedvaregrupper som fisk, reker, taske-
krabbe, småkvalkjøtt og biprodukter. Prisene er
oppgitt pr. kilo rund vekt for fisk, reker og krabbe,
og for levert vekt av småkvalkjøtt og biprodukter.

1997 1998 1999 2000 2001

Fisk (alle arter) 588 837 976 1007 1064

Reker 1202 1251 1200 1224 1055

Taskekrabbe 575 617 618 664 730

Småkvalkjøtt 3011 2976 2839 3040 3062

Biprodukter ekskl. rognkj.rogn 433 473 445 532 768

Tabell 1: Faktisk betalte priser for enkelte grupper av produk-
ter 1997-2001 (øre pr kg)

Oversikten er basert på data fra lagets omsetnings-
statistikk, hvor også merpriser utover minstepris
inngår. Den kan kun benyttes som indikasjon på
utviklingstrekk, fordi det er tale om gjennomsnitts-
betraktninger hvor det ikke tas hensyn til forskyv-
ninger fra ett år til et annet mellom de ulikt betalte
arter, størrelser og kvaliteter innenfor gruppene.

Tabellen viser at fisk generelt sett har hatt en svært
gunstig prisutvikling de siste 5 årene. Fra 2000 til
2001 økte gjennomsnittsprisen for fisk med 57 øre
pr kg, eller 5,7 prosent. Også for taskekrabbe og
biprodukter har vi opplevd god prisøking. For reker
har gjennomsnittsprisen i perioden 1997-2000 vari-
ert fra kr 12 til kr 12,50 pr kg, men i 2001 falt prisen
til et gjennomsnitt på bare kr 10,55 pr kg. Prisen på
småkvalkjøtt har økt en del fra 1999 til 2001.

Råstoffmarkedet
Styret har valgt en strategi som gjør at fiskerne i
størst mulig utstrekning stilles fritt med hensyn til
valg av omsetningsform. På grunn av flåtestruk-
turen og strukturen på kjøpersiden dominerer
direkteavtaler mellom fiskere og kjøpere som
omsetningsform. Styret har vært og er fortsatt opp-
tatt av å styrke tilbudet til fiskerne med aktive salgs-

former som auksjon m.v. Dette er viktig for å skape
dynamikk i råstoffmarkedet for derigjennom å styr-
ke grunnlaget for pris til fisker. I 2001 ble det blant
annet, i tillegg til etablerte ordninger med aktivt
salg, foretatt auksjon av låssatte seinotfangster,
aktiv formidling av direktehåvet notsei og auksjon
av all frossen råreke til pilling, sistnevnte fra mai og
ut året. Laget arbeidet også med et prosjekt for økt
bruk av elektronisk auksjon for å utvide og effektivi-
sere tilbudet.

De siste årene har vi fått en globalisering av råstoff-
markedet for fisk. Årsaken er at en stadig større del
av råstoffet fryses om bord. Det er russiske fartøyer
som dominerer når det gjelder ombordfrysing av
råstoff. Ved at råstoffet er frosset er vedkommende
fisker ikke avhengig av det lokale markedet for fisk,
men kan selge til den godkjente kjøper som byr
mest. Denne utviklingen har ført til økt konkurranse
om råstoffet, og dermed bedre priser til fisker for
slikt råstoff. Lokale fiskeproduksjonsanlegg har ikke
hatt den samme evne til å betale disse høye prisene
for ferskt råstoff fra kystflåten. Det har dermed blitt
etablert et skille i pris mellom frosset råstoff og
ferskt råstoff. Ved å satse på økt aktivt salg, ved å
satse bevisst på leveranser av ferskt kvalitetsråstoff
og ved å utnytte mulighetene som ligger i verdi på
ferske biprodukter håper styret at dagens skille i
prisnivå mellom frosset og ferskt råstoff kan bli
mindre eller falle bort.

Føringstilskudd fra fiskeriavtalen
Inkludert overførte midler fra 2000 hadde laget ca.
21,2 millioner kroner til disposisjon til føringstil-
skudd i 2001. Rammen var i utgangspunktet for
liten til å dekke hele behovet til føring. Det ble der-
for i tillegg trukket inn 2,6 millioner kroner fra sei-
notfiskerne og krabbefiskerne/-kjøperne til bruk
som føringstilskudd innen disse fiskeriene. Etter at
alle ordninger var gjort opp for 2001, gjenstod imid-
lertid knapt 1 millioner kroner. Dette beløpet er søkt
overført til 2002. Forbruket i 2001, inkludert inn-
trukket egenandel fra fisker, ble dermed på 22,8
mill. kroner. Midlene i 2001 ble benyttet slik:

Føringsordning Medgått beløp 
(mill. kroner)

Fisk unntatt notfanget sei 15,9
Notfanget sei 4,1
Kystreker 0,3
Taskekrabbe 2,5
SUM 22,8

Forøvrig viser styret til utfyllende detaljer om
omsetningen i 2001 i virksomhetsrapporten bak i
beretningen.

ÅRETS OMSETNING
Generelt
I 2001 ble det omsatt fangst gjennom Norges
Råfisklag for 6,3 milliarder kroner. Dette er ca. 71
millioner kroner mer enn omsetningen i 2000. Bak
tallet skjuler det seg en vesentlig økt omsetnings-
verdi for fisk og fiskeprodukter, mens rekelanding-
ene og verdien av disse viste en svært negativ utvik-
ling. Med unntak av reker var det stort sett gode
markedsforhold og god etterspørsel for de fleste av
de produktene som omsettes gjennom laget. 

Omsetningsformer
Norges Råfisklag tilbyr fiskerne ulike salgsopplegg.
Oppleggene er i utgangspunktet basert på frivillig-
het, dvs at fiskerne kan velge den salgsmåten de
finner hensiktsmessig i forhold til egen drift.
Unntakene finner vi i enkelte fiskerier og i spesielle
situasjoner der laget finner at situasjonen tilsier at
det er nødvendig å praktisere felles salgsordninger.
Eksempler på det siste finner vi innenfor kval-
omsetningen der auksjonssalg – med få unntak -
gjennomføres for alle, og i fiskerier som er under-
lagt dirigering og andre reguleringsformer. De frivil-
lige omsetningsformene er som følger:

• Direkteavtaler – langsiktige og kortsiktige -
mellom fiskere og kjøpere med lagets omset-
ningsbestemmelser og minstepriser som ramme-
betingelser.

• Auksjon gjennom manuelle og elektroniske sys-
temer, hvor fangstene selges til høystbydende. 

• Aktivt salg der lagets medarbeidere bistår
fiskerne med å finne fram til kjøpere som kan
tilby gunstige pris- og leveringsvilkår.

Dirigering/Regulering
I situasjoner med vanskelige avtaksforhold, eller
når det anses nødvendig for å få til en mest mulig
hensiktsmessig gjennomføring av fisket m.v., kan
laget innføre dirigerings- og reguleringstiltak. I 2001
ble hjemmelen til slike tiltak benyttet i forhold til
seinotfisket og i forhold til omsetningen av frosne
råreker til pilling. Innføringen av reguleringstiltak
innen frossenrekeomsetningen kom i begynnelsen
av mai 2001 etter at markedet for slike produkter
nærmest kollapset, og lagets arbeidsutvalg så seg
nødt til å suspendere minsteprisene for slike reker.
Suspensjonen av minsteprisene for reker ble fulgt
opp av utstrakt kontroll av fangstene og tvungen
auksjon gjennom laget.

Kvantums- og verdiutvikling
Bak totaltallene skjuler det seg positive og negative
utviklingstrekk. Omsetningen av fisk økte både
kvantumsmessig og ikke minst verdimessig.
Verdien av fiskeomsetningen økte med 420 mill.

kroner, eller 8 prosent. Den motsatte utviklingen
hadde vi for reker. Et sterkt prisfall med påfølgende
reduksjon i deltakelse og dermed kvantum, førte til
at verdien av rekelandingene ble redusert med hele
400 mill. kroner, eller 42 prosent. Verdien av
krabbelandingene viste en gledelig utvikling med en
vekst på nær 60 prosent. Dette skyldtes økte kvoter
for kongekrabbe, og økt kvantum og pris for taske-
krabbe. Det er også grunn til å trekke fram den
svært gode utviklingen vi hadde i 2001 når det gjel-
der biprodukter av fisk. Verdien her økte med hele
66 prosent.

Utenlandske landinger i lagets distrikt er inkludert i
forannevnte tall. Verdimessig utgjorde de utenland-
ske landingene vel 2 milliarder kroner, hvilket er
omtrent det samme som i 2000. Bak dette tallet
skjuler det seg en vekst i verdien på fisk og fiske-
produkter på 6 prosent, og en nedgang i verdien av
rekelandingene med 64 prosent. I tillegg ser vi at
tendensen fortsetter med stadig større tilvirknings-
grad for produktene fra russiske fartøyer. Andelen
ferskt råstoff fra den russiske flåten til industrien i
Finnmark og Troms var i 2001 på under 20 prosent,
hvilket er en klar nedgang fra 2000. Samtidig øker
andelen tilvirket vare sterkt. Med tilvirket vare
menes i hovedsak frossen filet. Kvantumsmessig
økte utenlandske landinger av tilvirket vare med
hele 40 prosent. Dette betyr at en stadig større
andel av kvantumet fra den russiske flåten ikke er
tilgjengelig som råstoff til industrien i Norge.

Førstehåndspriser og prisutvikling
Minsteprissystemet er ryggraden i lagets omset-
ningssystem. For mange fiskere er minsteprisen
svært viktig som inntektsgaranti når de opptrer i
områder og i fiskerier med liten eller ingen konkur-
ranse mellom kjøperne. Laget legger betydelig vekt
på å ha så god markedskunnskap som mulig til
bruk under prisdrøftelsene med kjøperne. Denne
markedskunnskapen sikrer at minsteprisene reflek-
terer den aktuelle markedssituasjonen, og at fisker-
ne dermed får sin del av markedsprisen. Samtidig
er det viktig å understreke at det av ett fiskeslag pro-
duseres en rekke produkter til mange markeder.
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ØKONOMI

Resultat 2001
Driftsresultatet viser et underskudd på 1,9 millioner
kroner. Det negative driftsresultatet skyldes økning
av lagets driftskostnader som følge av generell
lønns- og prisvekst og økning av utbetalte bevilg-
ninger. Lagets årsresultat etter skatt ga et over-
skudd på 13,8 millioner kroner som er nesten 10
millioner svakere enn året før. 

Omsetningen i 2001 økte med  71 millioner i for-
hold til 2000, og utgjorde 6.280 millioner. Satsene
til lagsavgift har vært uendret gjennom hele beret-
ningsåret (note 2), og satsene er uendret fra året
før. Inntektene fra lagsavgiften er noe lavere enn i
2000, noe som skyldes større andel av ombord-
frosne fangster enn året før.

Finansmarkedene var preget av generelt svakt
aksjemarked som ble ytterligere svekket gjennom
de dramatiske hendelsene i USA 11. september,
samtidig som markedsrentene sank etter flere
rentenedsettelser. Verdiene av de markedsbaserte
papirer ble nedjustert med ca. 4,6 millioner samti-
dig som realisert kurstap utgjorde 1,6 millioner.
Virkningen av 4 dagers redusert oppgjørstid til fisk-
ere for hele året reduserte likviditetsbeholdningen
og reduserte dermed også renteavkastningen med
anslagsvis ca. 2 millioner kroner. Datterselskapene
fremstod i 2001 med negative resultater som belas-
tet finansresultatet. Finansresultatet ble samlet 9,5
millioner svakere enn i 2000. 

Til tross for et svekket økonomisk resultat ble lagets
egenkapital vedlikeholdt også etter justering for
skatt og prisstigning. Lagets økonomiske funda-
ment er solid. 
Konsernets resultat viser et overskudd på 13,8 milli-
oner etter skatt.

Balansen pr. 31.12.2001
Lagets eiendeler utgjorde ved årets slutt 525 millio-
ner hvorav 402 millioner er knyttet til omløpsmid-
lene. Kortsiktig gjeld var på 118 millioner og lagets
egenkapital etter disponering av årets resultat er økt
til 402 millioner. Arbeidskapitalen er svekket med 8
millioner og utgjorde ved årets slutt 284 millioner
og netto betalingsmidler var på 81 millioner.

Kontantstrømanalysen
Kontantstrømanalysen viser at betalingsmidlene er
redusert med 47 millioner. I hovedsak er reduksjo-
nen knyttet sammen med økning i langsiktige for-
dringer og mindre kortsiktig gjeld.

Oppgjørsordningen
Oppgjørstiden til fiskerne ble som nevnt foran
under ”Resultat 2001” redusert i august 2000 slik
at 2001 ble første hele året hvor dette fikk full virk-
ning. Som forventet ble det større press på lagets
likviditet, og nedkortingen har anslagsvis kostet
mellom 2 og 3 millioner kroner i lavere renteinntek-
ter. For fiskerne har dette uten tvil medført en
gevinst i form av bedre likviditet og renteinntekter,
og tiltaket forsvares godt innenfor lagets solide øko-
nomi.

Oppgjør gjennom laget forutsetter at det til en hver
tid er tilstrekkelig med betalingsmidler for å kunne
foreta utbetaling av oppgjør til fisker i henhold til
fastsatt tidspunkt uavhengig av utestående hos
fiskekjøper. Solid egenkapital og likviditet er en for-
utsetning for å kunne gjennomføre oppgjørsordn-
ingen, og framover er det viktig at lagets resultater
og forvaltning bidrar til en slik soliditet.
I 2001 ble viktigheten av oppgjørsordningen klart
synliggjort gjennom at fiskere ved flere konkrete til-
feller unngikk økonomiske tap som følge av kon-
kurser og mislighold hos kjøperbedrifter.

Garantiordningen
Utestående hos fiskekjøper er sikret gjennom lagets
garantiordning som er spesifisert i regnskapets
note 11. 

Kapitalforvaltning
Styrets strategi for forvaltning av lagets over-
skuddslikviditet fungerer etter forventningene.
Målsettingen er å plassere formue og overskudds-
likviditet i henhold til en definert strategi for å
oppnå så godt økonomisk resultat som mulig.

Strategien gir retningslinjer til administrasjonen for
hvordan lagets midler skal forvaltes, og spesielt har
styret lagt vekt på moderat risiko med stor spred-
ning i investeringene. Resultatet av dette var at for-
valterne av lagets midler i 2001, til tross for store
problemer på markedene, faktisk oppnådde bedre
resultater enn mange andre forvaltere.

Eiendomsforvaltning
Drift av eiendommer gir positivt resultatbidrag.
Laget eier eiendommene Stortorget 2 og 1. etasje i
Sjøgata 41/43 i sentrum av Tromsø og Fiskergata 22
i Svolvær. I tillegg eier lagets datterselskap Fisker-
nes Hus AS forretningsbygget Sjøgata 39 i Tromsø,
samt at laget eier ca. 46 prosent av ANS Sjøgata
41/43 og 25 prosent av Samvirkegården AS i
Tromsø.

Disponering av årets resultat
Styret innstiller overfor representantskapet at av
overskuddet for 2001 på kr 13.822.771 overføres kr
14.251.300 til disposisjonsfondet og kr 428.529 dek-
kes av fond for vurderingsforskjeller.

DATTERSELSKAPER

Fiskernes Hus AS
Selskapet ble stiftet i 1996 og har som formål å
kjøpe, selge og drive utleie av fast eiendom samt
annen virksomhet som naturlig faller inn under
dette ved aksjekjøp eller på annen måte. Norges
Råfisklag eier samtlige aksjer. Selskapets aksjekapi-
tal er på 2,5 millioner kroner. Selskapet eier forret-
ningseiendommen Sjøgata 39 i Tromsø. Regn-
skapet for 2001 viser et underskudd på 109 tusen
kroner. Dette er en resultatforbedring fra 2000. 

Selskapet inngår i konsernregnskapet. Selskapets
eiendom forvaltes av eksternt eiendomsselskap.

Marinvest AS
Selskapet ble stiftet i 1998 og har til formål å eie
andeler eller aksjer i selskaper som driver for-

retningsvirksomhet innen fiskerisektoren og tilknyt-
tet virksomhet til denne, for eksempel virksomhet
innen eksport, markedsføring og rådgivning.
Norges Råfisklag eier samtlige aksjer i selskapet.
Aksjekapitalen i selskapet er på 26 millioner kroner.
Selskapets regnskap for 2001 viser et underskudd
på 429 tusen kroner. I 2000 hadde selskapet et
overskudd på vel 3 millioner kroner.

Selskapet inngår i konsernregnskapet. Selskapet
har inngått administrasjonsavtale med Norges
Råfisklag.

ORGANISASJONSMESSIGE 
FORHOLD

På representantskapsmøtet i 2000 ble det besluttet
å etablere et utvalg som skulle utrede representa-
sjon i Råfisklagets styrende organer. Utvalget ble
ledet av professor Abraham Hallenstvedt og leverte
sin innstilling i mai 2001. Innstillingen ble behand-
let av representantskapsmøtet i 2001 (se avsnitt
foran om representantskapsmøtet). Utvalgets
hovedkonklusjoner var at man burde slippe nye fag-
organisasjoner for fiskere i Råfisklagets distrikt inn
i lagets styrende organer innenfor gitte kriterier. I til-
legg foreslo utvalget at styret burde reduseres fra 14
til 11 styremedlemmer, herunder at formannen
burde velges på fritt grunnlag utenfor fordelingen
mellom organisasjonene.

Representasjonsutvalget foreslo å benytte ordning-
en med indirekte medlemskap gjennom fiskernes
fagorganisasjoner som den bærende medlem-
skapsordningen i laget. Ordningen med direkte
medlemskap videreføres som et tilbud til de fiskere
som ikke er indirekte medlemmer via noe faglag.
Det har vært liten interesse for ordningen med
direkte medlemskap. Den 31.12.2001 hadde Råfisk-
laget 5 direktemedlemmer.

Råfisklagets valgte styreformann, Edgar Ingebrigt-
sen, døde 2. februar 2001. Styrets nestformann,
Thor Wold, overtok som følge av dette funksjonen
som styreformann fram til representantskapsmøtet
i 2001. Hilmar Bilkø ble av styret valgt til å fungere
som nestformann i samme periode.

Lagets kontor i Vardø har de siste årene vært
bemannet med tre ansatte. Høsten 2001 ble det
foretatt ansettelser som økte antall ansatte ved kon-
toret til fire personer, noe som økte kapasiteten til
blant annet kontroll- og informasjon i denne regio-
nen. Kontoret vil også få økt ansvar for aktivitetene
mot Russland.

Representasjonsutvalget f.v. Johnny Hansen, Knut Werner Hansen,
Arne Bye, Abraham Hallenstvedt (leder), Hilmar Blikø, Steinar Friis
og Svein Ove Haugland (sekr.). 
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GODTGJØRELSER OG 
HONORARER 

Godtgjørelse og honorar til representantskapet, sty-
ret, kontrollnemnda og administrerende direktør i
Norges Råfisklag framgår av note 15 i regnskapet.
Revisors honorar fremgår også av samme note 15.

UTSIKTER FOR 2002

Kvotene for de viktigste fiskeslagene laget har
omsetningsretten til viser følgende utvikling (tonn
rundvekt):

Fiskeslag 1999 2000 2001 2002

Torsk 236.500 193.400 195.335 195.550

Sei, nord for 62o N 137.500 118.500 125.000 142.000

Hyse 41.000 33.400 50.835 50.835

Torske- og hysekvotene er uendret fra 2001, mens
seikvoten nord for 62o N økte med 17 000 tonn.
Også seikvoten sør for 62o N økte en del. Alt i alt har
dermed norske fiskere noe mer kvantum tilgjenge-
lig i 2002 enn i 2001 og 2000.

Minsteprisen for stor torsk ble redusert med 1
krone pr kg i januar 2002. Dette har sammenheng
med betydelig prisnedgang i saltfiskmarkedet, noe
som bl.a. skyldes at det i de to foregående årene har
vært produsert og solgt saltfisk av dårlig kvalitet.
Spesielt ser det ut til at enkelte partier saltfisk pro-
dusert under vårtorskefisket i 2001 til dels har holdt
svært dårlig kvalitet. Som følge av markedsproble-
mene for saltfisk torsk har fiskerne heller ikke fått
de samme gode prisene som i 2001 for stor torsk.

De øvrige fiskeprisene har stort sett holdt nivået fra
2001. Spesielt er det gledelig at prisene på sei har
økt i forhold til vinterprisene i 2001.

Rekemarkedene er fortsatt vanskelige. Dette har
sammenheng med for stor global produksjon av
både pillede reker og skallreker, kombinert med pro-
blemer i viktige markeder som Japan og Kina. Slik
situasjonen fortoner seg ved utgangen av 1. kvartal,
er styret bekymret for rekeomsetningen under
hovedsesongen i 2002.

Pr. uke 14 i 2002 er det omsatt totalt 215.000 tonn
rund vekt fangst. Dette er noe mindre enn til
samme tid i 2001, hvor det var omsatt 218.000
tonn. Leveransene fra utenlandske fartøy har vært
stabile og utgjorde ca. 47.000 tonn pr. uke 14 begge
årene. 

Norske og utenlandske leveranser pr. uke 14

2002 2001
Reke 8.600 8.400
Hyse 17.500 23.900
Sei 27.800 31.200
Torsk/skrei 144.100 134.000

Torskeleveransene har økt fra 134.000 tonn per uke
14 i 2001 til 144.000 tonn i uke 14 i 2002. Norske
fartøyer har stått for økningen, spesiellt gjennom
skreifisket i Lofoten. Omsetningen av sei og hyse er
per uke 14 redusert fra 2001 til 2002 fra 31.200 tonn
til 27.800 tonn for sei, og fra 23.900 til 17.500 tonn
for hyse. For reker har det vært en økning i kvantum
per uke 14 fra 8.400 i 2001 til 8.600 tonn i 2002.

S T Y R E T S B E R E T N I N G

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

Det har i beretningsåret ikke forekommet alvorlige
arbeidsuhell eller ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes
som godt. I beretningsåret var sykefraværet på 5,9
prosent, noe som er en viss oppgang fra året før.
Dette skyldes i hovedsak at vi har fått flere tilfeller
av langtidssykemeldinger som slår tungt inn i stati-
stikken.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har bestått av to repre-
sentanter fra de ansatte og to fra ledelsen. AMU
behandler saker fortløpende og ivaretar oppfølging-
en av aktiviteter innenfor helse, miljø og sikkerhet
(HMS).

Ved utgangen av året var det totalt 76 hel- og del-
tidsansatte i laget. Disse utførte totalt 71 årsverk. 

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner opp-
fattes som konstruktivt og positivt.

YTRE MILJØ

Konsernets selskaper forurenser ikke det ytre miljø.

STRATEGIARBEID

I beretningsåret har vi startet arbeidet med en stør-
re revisjon av strategiplanen for Råfisklaget.
Gjeldende strategiplan løper for perioden 1998 -
2002. Arbeidet så langt har i det vesentligste bestått
i å beskrive status i våre omgivelser så vel som i det

indre liv i organisasjonen. Samtidig har styret truk-
ket opp en del hovedprioriteringer i det strategiske
arbeidet. Disse prioriteringene innebærer blant
annet at laget skal ha høy prioritet på arbeidet med
å beskytte de rammebetingelsene fiskerne og salgs-
lagene jobber under. Forsvaret av Råfiskloven og
Deltakerloven vil stå sentralt i det videre arbeidet,
samtidig som man har prioritert arbeidet med
utvikling av lagets kjernetjenester innenfor omset-
ning og oppgjør. 
I beretningsåret har interessen for aktiviteter innen-
for marint oppdrett økt i vesentlig grad. Mange har
store forventninger til utviklingen på dette området,
selv om det fortsatt er betydelig usikkerhet om hvor
raskt utviklingen vil skje. Det er uansett nødvendig
for fiskerne og deres organisasjoner å ta aktiv stil-
ling til hvordan vi skal posisjonere oss i forhold til
den framtidige utviklingen på denne sektoren. Det
vil kunne skape betydelig uro hvis vi i løpet av noen
år skulle få inn et betydelig kvantum oppdrettet
marin fisk i de markedene som tradisjonelt betjenes
av fiskernes produkter. På denne bakgrunn har
Råfisklaget valgt å arbeide for at også oppdrettet
marin fisk skal underlegges en organisert omset-
ning. Laget har også satt av ressurser til å følge opp
utviklingen i grenselandet mellom villfangst og
oppforing av fisk. Dette området påvirker både res-
surskontrollen og de markedsmessige forhold.

Råfisklagets grafiske profil er oppgradert som en
oppfølging av et mer omfattende arbeid med lagets
informasjonsprofil og ansikt utad. Dette arbeidet
har blant annet resultert i at laget har fått ny logo.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1
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R E G N S K A P  

Konsern Norges Råfisklag
2000 2001 Noter 2001 2000

DRIFTSINNTEKTER
6 208 220 6 279 690 Omsetning 2 6 279 690 6 208 220
6 145 693 6 217 375 Avregnet til fisker 6 217 375 6 145 693

62 527 62 315 Lagsavgift 2 62 315 62 527
8 640 9 322 Leieinntekter 5 951 5 501
4 612 3 106 Andre driftsinntekter 3 064 2 169

75 779 74 743 SUM DRIFTSINNTEKTER 71 330 70 197

DRIFTSKOSTNADER
23 461 24 764 Lønn og pensjonskostnader 4,15 24 764 23 461
36 657 36 706 Andre driftskostnader 9,15 34 947 34 595
7 807 9 645 Bevilgninger 3 9 645 7 807
5 203 4 951 Ordinære avskrivninger 10 3 894 3 830

73 129 76 067 SUM DRIFTSKOSTNADER 73 250 69 692

2 650 -1 324 DRIFTSRESULTAT -1 920 505

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
0 0 Inntekt på investering i datterselskap 6 -661 2 254

1 200 -443 Inntekt på investering i tilknyttede selskap 6 314 -106
685 936 Aksjeutbytte 936 685

33 211 31 861 Renteinntekter 30 539 32 384
1 448 -1 553 Netto kurstap (-)/gevinst verdipapirer -1 553 1 448

-2 047 -4 564 Verdiendring av markedsbaserte omløpsmidler 5 -4 564 -2 047
-2 776 -2 827 Rentekostnader -1 042 -1 146
31 721 23 409 NETTO FINANSINNTEKTER 23 968 33 473

34 371 22 085 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 22 048 33 978

-11 070 -8 262 Skattekostnad på ordinært resultat 1 -8 225 -10 352

23 302 13 823 ÅRSRESULTAT 13 823 23 625

OVERFØRINGER
Overført fra fond for vurderingsforskjeller -429 2 784
Overført til annen egenkapital 14 251 20 841

R E S U L T A T R E G N S K A P  2 0 0 1 (Alle tall i hele tusen) B A L A N S E P R  3 1 .  D E S M B E R 2 0 0 1 (Alle tall i hele tusen)

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

Konsern Norges Råfisklag
2000 2001 Noter 2001 2000

EIENDELER
Anleggsmidler

1 640 3 605 Utsatt skattefordel 1 3 011 1 136
42 984 43 333 Eiendommer, bygninger 10 19 549 20 220

4 411 6 053 Inventar, maskiner etc 10 6 053 4 411
0 0 Investeringer i datterselskap 6 30 550 31 211

7 443 6 221 Investeringer i andre tilknyttede selskap 6 1 780 1 934
5 636 11 101 Aksjer og andeler 7 1 677 1 677
16 551 16 355 Pensjonsmidler 4 16 355 16 551
18 354 35 927 Langsiktige fordringer 9,13,15 43 113 23 347

97 020 122 595 Sum anleggsmidler 122 089 100 488

Omløpsmidler
173 996 140 785 Tilgode fiskekjøpere 11 140 785 173 996

15 113 11 953 Andre kortsiktige fordringer 9 11 508 14 898
32 396 33 695 Aksjer, grunnfondsbevis 5 33 695 32 396
131 213 135 584 Obligasjoner og fond 5 135 584 131 213

150 759 97 342 Betalingsmidler 8 80 928 127 924
503 477 419 359 Sum omløpsmidler 402 499 480 427

600 497 541 954 SUM EIENDELER 524 588 580 915

EGENKAPITAL & GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital 10 10
Opptjent egenkapital

3 546 2 478 Fond for vurderingsforskjeller 5 714 6 143
385 041 399 932 Annen egenkapital 396 686 382 434
388 587 402 410 Sum egenkapital 14 402 410 388 587

Langsiktig gjeld
17 741 16 541 Pantelån 12 0 0
4 134 3 772 Annen langsiktig gjeld 3 772 4 134

21 876 20 313 Sum langsiktig gjeld 3 772 4 134

Kortsiktig gjeld
43 897 44 689 Skyldig fiskere 44 689 43 897
12 459 10 074 Betalbar skatt 1 10 074 12 459
96 401 31 251 Skyldig offentlige avgfter 31 251 96 401
37 278 33 218 Annen kortsiktig gjeld 32 393 35 438

190 034 119 231 Sum kortsiktig gjeld 118 406 188 194
600 497 541 954 SUM EGENKAPITAL & GJELD 524 588 580 915

12 014 11 604 Garantistillelser 12 11 604 12 014
17 741 16 541 Pantstillelser 12

31. desember 2001
10. april 2002
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Thor Wold
Styreformann Trygve Myrvang
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Willy Godtliebsen
Ansattes repr.

Jan Andersen

Jarle Schjølberg

Jan A. Lerbukt

Gunnar Nilsen

Idar Gustad

Robert Hansen
Nestformann

Roger Hurthi

Hilmar Blikø

Arne Bye

Rita N. West

Tromsø,
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Generelt
Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslo-
ven og god regnskapsskikk. Norges Råfisklag eier
100% av aksjene i Fiskernes Hus AS og Marinvest
AS som sammen med Norges Råfisklag utgjør kon-
sernregnskapet.

Klassifiseringsprinsipper.
Fordringer og gjeld knyttet til oppgjør gjennom
Norges Råfisklag klassifiseres som omløpsmidler
og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke er
knyttet til oppgjør gjennom Norges Råfisklag klassi-
fiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld der-
som de forfaller til betaling innen ett år eller er lett
omsettelige. Som ekstraordinære inntekter og kost-
nader føres vesentlige inntekter og kostnader av
uvanlig art og som ikke kan forventes å opptre
regelmessig.

Pengemarkedsfond som tidligere ble vurdert som
betalingsmidler er endret til å vurderes som mar-
kedsbaserte verdipapirer.
Refusjon som selskapet mottar for arbeid utført
gjennom kontrollarbeid ble tidligere klassifisert
som lønn og driftskostnader, mens det nå klassifi-
seres som andre driftsinntekter. Postene lønn og
andre driftskostnader er endret mht tallene fra
2000 med økning på hhv 0,71 millioner og 1,277
millioner. Posten andre driftsinntekter er økt med
1,987 millioner.

Driftsinntekter
Norges Råfisklag presenterer omsetning som første
linje i resultatregnskapet. Omsetningen er totalt
ilandbrakt førstehåndsverdi på fisk, skalldyr, bløtdyr,
akkar, småkval og biprodukter av disse.

Eierandeler i andre selskap
Norges Råfisklag eier ca. 45,6% av andelene i ANS
Sjøgata 41/43, og 46,7% av andelene i Fiskeribladet.
Disse eierandelene blir sammen med datterselska-
pene Marinvest AS og Fiskernes Hus AS, presentert

som netto andel av egenkapital (egenkapitalmeto-
den).
Andre andeler og aksjer er vurdert til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi pr 31.12.

Obligasjoner, sertifikater og aksjer
Kortsiktige plasseringer klassifiseres som omløp-
smidler. Markedsbaserte verdipapirer er vurdert til
markedsverdi pr 31.12, mens andre verdipapirer er
vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og mar-
kedsverdi pr 31.12. Ved vurdering av eventuell ned-
skrivning av andre verdipapirerer er hele porteføljen
lagt til grunn. Plasseringer i utenlandsk valuta er
omregnet etter den laveste av transaksjonskurs og
kurs pr 31.12. Urealisert tap kostnadsføres, mens
urealisert gevinst bare inntektsføres i den utstrek-
ning den medgår til å dekke urealisert tap i samme
valuta.

Pensjonsforpliktelser
Norges Råfisklag dekker i hovedsak sine pensjons-
forpliktelser via kollektive pensjonsordninger i
Norges Råfisklags pensjonskasse. For valgte orga-
ner er pensjonsordningene sikret i livforsikringssel-
skap. Disse pensjonsordninger omfatter i alt 174
pensjoner, herav er 90 personer yrkesaktive.
Pensjonsordningene er behandlet som ytelsespla-
ner. Dette innebærer at Norges Råfisklag har for-
pliktet seg til å utbetale pensjoner etter en nærmere
avtalt størrelse.

Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av de
fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på
balansedagen. Pensjonsmidler er vurdert til mar-
kedsverdi. Hvilke forutsetninger disse beregning-
ene bygger på fremgår av note 4.

Pensjonsmidler som kan sannsynliggjøres til bruk
til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser er
oppført som en eiendel i lagets balanse.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter
fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger.
Bedriftsøkonomiske avskrivninger er beregnet på
grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.

Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den
direkte metode i henhold til foreløpig norsk regn-
skapsstandard. 

NOTE 1   SKATTER
Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjel-
len mellom det regnskapsmessige resultat før skat-
tekostnad og årets skattegrunnlag.

Norges Råfisklag

2001 2000

Resultat før skattekostnad 22 048 33 978

Permanente forskjeller 8 336 4 021

Endring i midlertidige forskjeller 1 780 5 126

Resultatandel TS/DS 596 -1 895

Årets skattegrunnlag 32 759 41 230

Årets betalbare inntektsskatt 28 % 9 173 11 544

Godtgjørelse for mottatt aksjeutbytte -262 -192

Årets formueskatt 0,3 % 1 163 1 106

Årets betalbare skatt 10 074 12 459

Utsatt skatt
Utsatt skatt eller skattefordel pr 31.12.01 er beregnet
på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessi-
ge og skattemessige verdier ved utgangen av regn-
skapsåret. Negative midlertidige forskjeller og posi-
tive midlertidige forskjeller som reverseres eller kan
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Norges Råfisklag

2001 2000

Omløpsmidler -610 -610

Anleggsmidler -19 587 -18 003

Andre forskjeller 16 355 16 551

Sum midlertidige forskjeller 

som påvirker betalbar skatt -3 842 -2 062

Forskjeller knyttet til verdipapirer -6 910 -1 996

Sum midlertidige forskjeller -10 752 -4 058

Utsatt skattefordel -3 011 -1 136

Anvendt skattesats 28 %

Skattekostnad Norges Råfisklag

Årets betalbare skatt 10 074

For lite avsatt skatt forrige år 25

Økning utsatt skattefordel -1 874

Årets skattekostnad 8 225

NOTE 2 LAGSAVGIFT
Driftsinntektene består av lagsavgift, leieinntekter
og andre driftsinntekter. Lagsavgiften har for inn-
tektsåret 2001 vært på 62,3 millioner og avgifts-
satsene har vært som følger.

1.1-31.12

Fersk råfisk, skalldyr, bløtdyr etc. 1,17 %

Ombordfrossen fisk, ombordfrosne skalldyr 0,90 %

Tilvirket vare 0,90 %

Ombordtilvirket, frosne produkter i konsumpakning 0,45 %

Omsetningen har i 2001 vært på 6.280 millioner.
Det har vært både utenlandske og norske landinger,
og omsetningen samt inntektene fra denne omset-
ningen fordeler seg slik:

Norge Utland

Omsetning 4 237 890 2 041 800

Lagsavgift:

Fersk råfisk, skalldyr, bløtdyr etc. 35 561 3 340

Ombordfrossen fisk/skalldyr, tilvirket vare 9 870 10 684

Ombordtilvirket, frosne produkter i konsumpakning 298 2 562

Sum lagsavgift 45 729 16 585

Omsetningen er fordelt på følgende anvendelser:

2001 2000

Fisk til fersk anvendelse 1 019 109 973 073

Fisk til frys 2 696 609 2 401 179

Fisk til henging 365 284 372 121

Fisk til salting 1 419 898 1 332 284

Diverse 130 255 84 111

Skalldyr 648 535 1 045 451

Sum omsetning 6 279 690 6 208 220

NOTE 3 BEVILGNINGER
Bevilgninger og bidrag gis av Norges Råfisklag til
ulike formål. Fordelte midler benyttes i stor grad til
støtte for lokale tiltak til fordel for fiskeribefolkning-
en, og kan ha stor nytte for bosettingsmønsteret.
Dette gjelder spesielt støtte til velferd-, service- og
mottaksstasjoner i lagets distrikt. Det gis også støt-
te til allmenne og kulturelle formål. Videre er laget
delaktig i prosjekter til å markedsføre fiskeprodukter
samt utvikling innenfor næringen. Det gis også støt-
te til humanitære organisasjoner samt studiestøtte
som relateres til næringen. Herunder følger en over-
sikt over bidrag og bevilgninger gitt av ulike utvalg
til disse formål.

2001 2000

Representantskapets bevilgninger 1 626 1 170

Styrets bevilgninger 5 556 4 060

Markedsutvalgets bevilgninger 2 463 2 577

Sum bevilgninger 9 645 7 807

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1R E G N S K A P
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NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG 
NETTO PENSJONSMIDLER

Netto pensjonsmidler 2001 2000

Verdi av pensjonsmidler 62 597 59 287

Nåverdi av pensjonsforpliktelser -57 364 -54 082

Utsatt resultatføring av estimatavvik 11 123 11 346

Netto pensjonsmidler oppført i lagets balanse 16 355 16 551

Estimatavvik resultatføres over pensjonsordning-
enes gjennomsnittlige opptjeningstid.

Sammensetning av årets pensjonkostnad

2001 2000

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 827 1 835

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3 812 3 567

Forventet avkastning av pensjonsmidler -5 210 -4 978

Årets pensjonskostnad 429 424

Forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen 

2001 2000

Avkastning av pensjonsmidlene 8,0 % 8,0 %

Diskonteringsrente 7,0 % 7,0 %

Årlig lønnsvekst 3,3 % 3,3 %

Årlig G-regulering 3,3 % 3,3 %

Regulering av løpende pensjoner 3,3 % 3,3 %

NOTE 5 MARKEDSBASERTE AKSJER 
OG ANDRE 
OMLØPSMIDDELAKSJER

Markedsbaserte aksjer

Selskapets navn: Ant. aksjer Pålydende Kostpris Bokf.verdi

Det norske oljeselskap 10000 40 247 140

Prosafe AS 3000 30 384 363

TGS Nopec 3000 3 358 374

Tomra Systems ASA 3000 3 259 254

Tandberg Television 5000 10 403 152

Statoil 7240 18 500 445

Infocus Corporation 1490 549 303

Smedvig 4000 40 351 292

Nordea-forvaltning 1 650 1 548

Gjensidige NOR forvaltning 2 647 2 476

Fokus forvaltning 0 0

Sum aksjer 7 347 6 347

Pluss aksje 577 1 000 956

Omega AMS 2121 1 000 890

Postbanken Euro 896 1 000 960

Postbanken Norden 378 500 474

Nordea-forvaltning (aksjefond) 10 597 9 938

Gjensidige NOR forvaltning (aksjefond) 4 030 3 022

Fokus forvaltning (aksjefond) 9 561 7 655

Sum aksjefond 27 688 23 896

Sum markedsbaserte aksjer 35 035 30 243

Andre aksjer/grunnfondsbevis

TFDS 4500 9 497 497

Sparebanken Nord-Norge 28700 2 870 2 954 2 954

Sum andre aksjer 3 452 3 452

Sum omløpsaksjer / grunnfondsbevis 38 487 33 695

Obligasjoner
Det er ingen forskjell mellom konsernregnskapet og
selskapsregnskapet vedrørende obligasjoner, obli-
gasjonsfond og pengemarkedsfond.

Selskapets navn: Rente Pålydende Kostpris Bokf.verdi

Northern Offshore 11,42 % 5 000 5 000 4 900

Actinor Shipping 9,21 % 5 000 5 000 5 000

DNO FRN 10,89 % 5 000 5 000 4 963

Pan Fish 8,57 % 5 000 5 025 4 000

Nordea-forvaltning 25 003 24 734 25 086

Gjensidige NOR forvaltning 16 512 16 147 16 365

Fokus-forvaltning 30 660 31 093 30 628

Sum obligasjoner 91 999 90 943

Obligasjonsfond Pålydende Kostpris Bokf.verdi

Avanse High Yield 2 000 2 000 1 398

Pluss rente 2 000 2 089 2 111

Terra Sparebank 5 000 5 034 5 047

Nordea-forvaltning 3 500 3 589

Sum obligasjonsfond 12 623 12 145

Pengemarkedsfond Antall Kostpris Bokf.verdi

ABIF Likviditet 70 592 6 069 5 940

Avanse Lang Likviditet 598 6 079 5 918

Lang Likviditet KVI 5 49 44

Nordea-Lang Likviditet 2 513 2 495 2 528

Nordea-Likviditet 1 439 1 474 1 440

Terra Rente 5 113 5 131 5 135

Firstnordic Norsk Likviditet II 11 453 11 466 11 493

Sum pengemarkedsfond 32 762 32 496

Sum obligasjoner og fond 137 383 135 584

Det er kostnadsført 4.564 på disse verdipapirene. Beløpet fremkommer slik:

Inntektsført forrige års nedskrivning aksjer 1 278

Kostnadsført verdireduksjon utover kostpris for 2001 aksjer -4 793

Kostnadsført forrige års verdijustering obligasjoner 751

Inntektsført verdiøkning utover bokført verdi for 2001 obligasjoner -1 799

Sum -4 564

NOTE 6   INVESTERINGER I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP

Egenkapitalmetoden benyttes ved vurdering av andelen til Norges Råfisklag i datterselskap og tilknyttede
selskap.

Konsern Norges Råfsklag

Ek-and.1.1 Res.and. Utbytte Ek 31.12 Selskap Kostpris EK-and. 1.1 Res.andel Utbytte Ek 31.12 Eierandel

Datterselskap

Fiskernes Hus AS 2 500 1 200 -232 0 967 100,0 %

Marinvest AS 26 000 30 012 -429 0 29 583 100,0 %

Sum datterselskap 28 500 31 211 -661 0 30 550

Tilknyttede selskap

16 65 0 82 Fiskeribladet AL 153 16 65 0 82 46,7 %

1 649 395 158 1 886 Kirkenesterminalen

3 860 -1 152 154 2 555 Norfra AS 25,0 %

1 918 248 468 1 698 ANS Sjøgata 41/43 1 918 248 468 1 698 45,6 %

7 443 -443 779 6 221 Sum tilknyttede selskap 1 934 314 468 1 780

NOTE 7 ANDRE ANLEGGSMIDDELAKSJER

Konsern Norges Råfisklag

Antall aksjer Pålydende Kostpris Bokf. verdi Selskapets navn: Antall aksjer Pålydende Kostpris Bokf. verdi Eierand.

2 500 250 1000 1 000 Sinas AS 2500 250 1 000 1 000 6,2 %

30 150 150 150 Samvirkegården AS 30 150 150 150 25,0 %

400 400 400 400 Skibotnterminalen A/S 400 400 400 400 17,4 %

458 92 376 376 Vadsø Fryselager AS

100 100 100 100 Værøy Fryselager AS

113 1130 1130 1 130 Troms Fryseterminal AS

950 950 950 950 Kristiansund Fryseri AS

20 100 100 100 Båtsfjord Sentralfryselager AS AS

806 806 806 806 Hammerfest Fryseri AS

430 43 753 753 Dualog AS

5 166 5 310 310 Fishmarked International AS

500 500 500 500 Brødrene Hveding

32 978 33 3000 3 000 Aquarius Sea Products AS

500 500 500 500 Vikan Fryselager AS

18 000 180 900 900 Lofotprodukt AS

388 127 Diverse andre selskap 388 127

11 362 11 101 1 938 1 677

NOTE 8 BUNDNE MIDLER

Av de likvide midler er følgende bundet:

2001 2000

Bundet skattetrekk 1 264 1 203

Bundet sikringstrekk fiskere 0 64 798

Sum bundne midler 1 264 66 001

Norges Råfisklag har en trekkrettighet hos Fokus 
Bank for inntil 50 millioner som kan benyttes i 
tidsrom hvor likviditeten i laget er anstrengt.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1R E G N S K A P

Controller Svein Ove Haugland
presenterer strategiarbeid og 
adm. dir. Trygve Myrvang følger
nøye med.
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NOTE 9 TAP PÅ FORDRINGER/UTLÅN

Fordringer og utlån er vurdert til antatt virkelig verdi. Tapsføringen fremkommer slik:

Konsern Norges Råfisklag

Avsetning 01.01.01 Avsetning 31.12.01 Endring Avsetning 01.01.01 Avsetning 31.12.01 Endring

610 610 0 Tap på kortsiktige fordringer 610 610 0

8 553 8 553 0 Tap på utlån 8 553 8 553 0

18 Konstaterte tap 18

18 Netto tapsført i 2001 18

NOTE 10 INVENTAR, MASKINER OG EIENDOMMER

Konsern Norges Råfisklag

Eiendommer Eiendommer
Driftsløsøre inkl.tomter Driftsløsøre inkl.tomter

19 282 75 048 Kostpris pr 1.1.2001 19 282 47 734

3 780 3 293 Tilgang 2001 3 780 1 216

-780 0 Avgang 2001 -780 0

22 282 78 342 Kostpris pr 31.12.01 22 282 48 950

16 229 35 008 Akkumulerte avskrivninger 16 229 29 401

6 053 43 333 Bokført verdi 31.12.01 6 053 19 549

2 007 2 944 Årets ordinære avskrivninger 2 007 1 887

10 -30% 4 - 8% Ordinære avskrivninger i % 10 -30% 4 - 8%

Eiendommer inklusive tomter er forretningseiendommer hvor fremkommet bokført verdi er anskaffelses-
kost redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle påkostninger. Levetid er beregnet til 25 år for
anskaffelser og avskrives med 4% lineære avskrivninger.

Ansk.kost Akk.avskr. Påkostning Bokf.verdi Forretningseiendom Ansk.kost Akk.avskr. Påkostning Bokf.verdi

22 220 13 845 0 8 375 Stortorget 2, Tromsø 22 220 13 845 0 8 375

5 964 2 850 0 3 114 Sjøgata 41/43, Tromsø 5 964 2 850 0 3 114

27 314 5 607 2 077 23 784 Sjøgata 39, Tromsø

19 208 12 705 1 216 7 719 Kårbøgt.10, Svolvær 19 208 12 705 1 216 7 719

74 706 35 008 3 293 42 991 Forretningseiendom 47 392 29 401 1 216 19 207

Fritidseiendom

334 0 0 334 Hytteeiendom, Tromsø 334 0 0 334

8 0 0 8 Diverse tomter 8 0 0 8

342 0 0 342 Fritidseiendom 342 0 0 342

75 048 35 008 3 293 43 333 Eiendommer 47 734 29 401 1 216 19 549

Investering og salg av driftsmidler de siste 5 år

Konsern Norges Råfisklag

Driftsløsøre Eiendommer Driftsløsøre Eiendommer

Kjøp Salg Kjøp Salg År: Kjøp Salg Kjøp Salg

2 118 0 25 711 0 1997 2 118 0 1 419 0

2 467 250 1 002 100 1998 2 467 250 510 100

1 867 0 1 043 0 1999 1 867 0 513 0

2 493 315 4 141 0 2000 2 493 315 2 141 0

3 780 780 3 293 0 2001 3 780 780 1 216 0

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

NOTE 11 TILGODE FISKEKJØPERE

Garantifondene 2001 2000

Depositum fra kjøperne 76 217 75 941

Felles garantifond 49 081 47 969

Sum garantifond 125 299 123 910

Garantifondet administreres av Norges Råfisklag, og
er etablert som sikkerhet for oppgjør fra fiskekjøper-
ne hvor avkastning av midlene tilfaller fondet.
Avkastning av innestående depositum tilfaller fiske-
kjøperne. Utover garantifondene er det i tillegg stilt
individuelle bankgarantier eller kredittforsikring.

NOTE 12 PANTSTILLELSER/
GARANTISTILLELSER

Av konsernets gjeld er 16.541 sikret ved pant.
Bokført verdi pr 31.12 av de eiendelene som er stil-
let som sikkerhet er 23.784.
Norges Råfisklag har stillet garanti for følgende:

Pantelån i Fiskernes Hus AS 5 000

Solidaransvarsgaranti overfor deltakerne i ANS Sjøgata 41/43 6 560

Garanti for husleie 44

Sum garantistillelser 11 604

NOTE 13 KONSERNMELLOMVÆRENDE

Det er gitt en trekkrettighet til Fiskernes Hus AS. Ved
utgangen av året var det benyttet 6,8 millioner av
denne uten renter. Det beregnes renter på benyttet
del av trekkrettigheten, og for 2001 var rentesatsen
8,29%. Følgende oppstilling viser mellomværende
også mot tilknyttede selskap. Beløpene er i de
respektive regnskaper bokført som omløpsmidler og
utlån under anleggsmidler.

2001 2000

ANS Sjøgata 41/43 147 139

Fiskernes Hus AS 7 187 4 993

Marinvest AS 135 191

Sum til gode Norges Råfisklag 7 469 5 323

NOTE 14 EGENKAPITAL

Egenkapitalen i laget består av innbetalt andelska-
pital på 10 tusen og resten opptjent egenkapital.
Det er utstedt andelsbrev på fylkesfiskarlagene,
Norsk Sjømannsforbund samt Fiskebåtredernes
Forbund basert på medlemstall i organisasjonene.
De har andeler for hhv 5,5 , 1,5 og 3 tusen. Følgende
oppstilling viser spesifikasjon over egenkapitalen
samt egenkapitalendringer som følge av endring i
regnskapslovgivningen.

Andelskapital FFV Annen EK Sum EK

Andelskapital (20 à 500) 10 10

Fond for vurderingsforskjeller 6 143 6 143

Annen egenkapital 382 434 382 434

Egenkapital 01.01.2001 10 6 143 382 434 388 587

Årets resultat -429 14 251 13 823

Egenkapital 31.12.2001 10 5 714 396 686 402 410

Fond for vurderingsforskjeller fremkommer slik:

01.01.01 31.12.01

Marinvest AS 6 143 5 714

Kirkenesterminalen AS 0 0

Fiskeribladet AL 0 0

Sum 6 143 5 714

NOTE 15 GODTGJØRELSER OG UTLÅN

Norges Råfisklag hadde ved utgangen av inntekts-
året 76 ansatte fordelt på 71 årsverk.
Lønnskostnadene i laget kan spesifiseres som
herunder:

Konsern Norges Råfisklag

2000 2001 2001 2000

21 630 22 637 Lønnskostnader 22 637 21 630

1 459 1 737 Arbeidsgiveravgift 1 737 1 459

318 320 Pensjonskostnader 320 318

54 70 Øvrige personalkostnader 70 54

23 461 24 764 Sum lønnskostnader 24 764 23 461

Godtgjørelser gitt til administrerende direktør, valgte organ og revi-

sjon har for 2001 vært som følger:

Lønn/ Pensjons- Annen

Honorar kostnad godtgjør.

Administrerende direktør 664 0 95

Styrehonorar 1 920 126 112

Kontrollnemndas honorar 188 9 28

Ekstern revisjon 245 0 0

- konsulenttjenester 60 0 0

Norges Råfisklag yter lån til lagets ansatte og ansat-
te i Fiskeribladet. Det er en forutsetning at lånet
benyttes til boligformål og maksimalt lånebeløp er
80% av lånetakst og ikke høyere enn 1.200.000 pr
ansatt. Avdragstiden kan avtales individuelt, men
kan ikke være høyere enn 25 år. Det forlanges pant i
fast eiendom og rentebetingelsene er de samme for
alle ansatte.
For 2001 var gjeldende rentesats 6% p.a. Herunder
følger en spesifikasjon over saldo på utlån.

Antall Gjenstående løpetid Saldo

Administrerende direktør 1 9 år 209

Øvrige ansatte 53 29 192

Sum utlån ansatte 29 402

R E G N S K A P
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Konsern Norges Råfisklag

2000 2001 2001 2000

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

3 933 941 4 063 117 Innbetalinger fra fiskekjøpere knyttet til oppgjør gjennom laget 4 063 117 3 933 941

33 436 32 075 Innbetalinger av renter fra plasseringer i verdipapirer, bankinnskudd, mv. 30 787 32 637

-30 876 -10 233 Utbetalinger knyttet til kortsikige plasseringer i aksjer og obligasjoner -10 233 -30 876

8 848 9 213 Innbetalinger fra utleie av fast eiendom 5 951 5 501

2 287 -306 Inn-/Utbetalinger av utbytte og kursgevinster -617 2 134

-3 314 387 -3 798 876 Utbetalinger til fiskere knyttet til oppgjør gjennom laget -3 798 876 -3 314 387

-615 972 -234 102 Utbetalinger av sikringstrekk, produktavgift og pensjonstrekk -234 102 -615 972

-25 565 -31 969 Utbetalinger knyttet til andre driftskostnader -32 300 -27 268

-22 875 -24 087 Utbetalinger av lønn, pensjoner, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv -24 087 -22 875

-15 431 -13 577 Utbetalinger av skatter -12 484 -15 312

-6 855 -8 546 Utbetalinger knyttet til bidrag og bevilgninger -8 546 -6 855

-1 201 -1 062 Utbetalinger knyttet til renter og bankomkostninger -1 042 -1 146

-54 649 -18 355 Sum utbetalinger knyttet til operasjonelle aktiviteter -22 433 -60 477

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-9 302 -19 784 Utbetalinger knyttet til langsiktige investeringer i obligasjoner / utlån -19 784 -9 302

-6 497 -6 713 Utbetalinger knyttet til investeringer i inventar, maskiner etc -4 635 -4 497

10 562 -5 246 Ut-/innbetalinger knyttet til langsiktige investeringer i aksjer og andeler 219 -395

-5 237 -31 743 Sum utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter -24 200 -14 195

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

112 -1 563 Inn-/Utbetalinger knyttet til langsiktig gjeld -363 1 312

-1 500 -1 757 Utbetalinger av renter knyttet til pantelån 0 0

-1 388 -3 319 Sum utbetalinger kyttet til finansieringsaktiviter -363 1 312

-61 274 -53 417 Netto endring i betalingsmidler -46 996 -73 360

212 033 150 759 Beholdning av betalingsmidler 01.01 127 924 201 284

150 759 97 342 Beholdning av betalingsmidler 31.12 80 928 127 924

Avstemming av kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

21 424 Resultat før skatter 22 048

-13 577 Periodens betalte skatter -12 484

-230 Gevinst ved salg av anleggsmidler -230

4 951 Ordinære avskrivninger 3 894

1 663 Resultatandel datterselskap og tilknyttet selskap 596

38 429 Reduksjon kortsiktige fordringer 36 601

-67 291 Økning i kortsiktig gjeld -67 403

-5 669 Reduksjon i kapitalbinding i kortsiktige verdipapirer -5 669

196 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 196

18 Tap på fordringer 18

1 731 Rentekostnader pantelån klassifisert under finansieringsaktiviteter 0

-18 355 Sum utbetalinger fra operasjonelle aktiviteter -22 433

K O N T A N T S T R Ø M A N A L Y S E (Alle tall i hele tusen)

R E G N S K A P
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I Norges Råfisklags distrikt ble det i 2001 på første
hånd omsatt fangst fra norske og utenlandske fart-
øyer for nærmere 6.280 millioner kroner. Dette var
en økning med 70 millioner kroner eller ca. 1 pro-
sent sammenlignet med 2000. Omsetningsverdien
i 2001 er den nest høyeste i lagets historie - 280 mil-
lioner kroner eller ca. 4 prosent i verdi under rekord-
året 1999. 

År 1997 1998 1999 2000 2001

Total verdi (mill. kr) 4.850 6.065 6.560 6.210 6.280

Norske fartøy (%) 79 78 71 66 67

Utenlandske fartøy (%) 21 22 29 34 33

I 2001 ble det i lagets distrikt levert 575.000 tonn
fangst (rund vekt). Dette var en reduksjon med
11.000 tonn sammenlignet med 2000.
Kvantumsreduksjonen fra 2000 til 2001 ble imidler-
tid kompensert med høyere priser. 

Utenlandske fartøyer landet i 2001 totalt 176.000
tonn fangst til en verdi av 2.040 millioner kroner.
Dette kan sammenlignes med 184.000 tonn til en
verdi av 2.080 millioner kroner i 2000. Nedgangen
i utenlandske leveranser fra 2000 til 2001 ble herav
8.000 tonn og 40 millioner kroner i henholdsvis
kvantum og verdi. 

År 1997 1998 1999 2000 2001

Totalt landet

kvantum (tonn) 760.000 685.000 645.000 586.000 575.000

Norske fartøy         591.000 540.000 463.000 402.000 399.000

Utenlandske fartøy 169.000 145.000 182.000 184.000 176.000

% utenlandsk 22 21 28 31 31

En stadig større andel av lagets omsetning er
ombordfrosset fangst. Dette kommer i hovedsak
som en følge av en stor omlegging til ombord-
frysing i den russiske flåten. I 2001 var 248.000
tonn   (rund vekt) ombordfrosset - 43 prosent av det
totale kvantum i lagets distrikt. De ombordfrosne
fangstene hadde en verdi på 2.770 millioner kroner
- 44 prosent av totalverdien. Av disse utgjorde uten-
landske ombordfrosne fangster 148.300 tonn, 5.500
tonn mer enn i 2000. 

Omsetningen i lagets distrikt i 2001 representerte
ca. 300.000 enkeltlandinger, som igjen ble innrap-
portert til laget på ca. 126.000 sluttsedler. Vel 83
prosent av sluttsedlene ble elektronisk overført.
Totalt 6.340 fartøyer, hvorav 226 utenlandske, lever-
te fangst til i alt 303 registrerte fiskekjøpere i lagets
distrikt. Ved å benytte gjennomsnittlige registre-
ringer av antall fiskere pr. fartøy, ble fiskeriene i
Råfisklagets distrikt utført av vel 18.000 fiskere,

hvorav ca. 12.000 var om bord i norske fartøy. Dette
utgjør en gjennomsnittlig bemanning på 2 personer
pr. fartøy (en må her ta i betraktning at noen av fisk-
erne kan fiske på flere fartøy). For utenlandske fart-
øy er gjennomsnittsbemanningen 27 personer pr.
fartøy.

OMSETNINGSFORMER

På årsmøtet i juni 1997 ble det trukket opp hoved-
linjer for marked og omsetning. Årsmøtet ønsket en
økt medvirkning fra laget til aktivt salg av fangster.
Med dette som utgangspunkt har Norges Råfisklag
gått videre med å utvikle de aktive salgstjenestene.
Tjenestene skal være et åpent tilbud til de fartøyer
som ønsker lagets medvirkning. Fangstenes
sammensetning og tilstand ved landing, fartøyenes
posisjon og aksjonsradius, kjøperengasjement og
lager-/transportfasiliteter er av stor betydning for
hvilken aktiv salgsform man velger. I tillegg til en
tradisjonell auksjonsform er det også utarbeidet
flere elektroniske tjenester/rapporterings-systemer
for å avhjelpe/effektivisere en aktiv salgsform.
Disse tjenestene består i dag av FangstLink,
Fisknett og Elektronisk auksjon (”WinTrippel”). En
nærmere beskrivelse av de elektroniske systemene
følger senere i beretningen under ”Informasjons-
teknologi (IT)”. 

Norges Råfisklag praktiserer ulike former for om-
setning av fangster:

Direkteavtaler mellom fiskere og kjøpere. Dette er
den største og viktigste omsetningsformen i
Norges Råfisklags distrikt. Lagets omsetningsbe-
stemmelser og minsteprissystem er grunnleggende
og viktige rammebetingelser. I verdi utgjorde denne
omsetningen 3.222 millioner kroner i 2001 - 51 pro-
sent av den totale omsetningen. For 2000 utgjorde
direkteavtaler 2.617 millioner kroner -  42 prosent av
totalomsetningen. 

Direkteavtalene er en tradisjonsrik omsetningsform
godt tilpasset  kyststrukturen, og  som har klare for-
trinn når ca. 6.300 fartøyer og vel 300 fiskekjøpere
årlig skal samhandle i lagets distrikt. For mange
fiskere er auksjon utelukket på grunn av store
avstander til en alternativ kjøper. Mange fiskere har
dessuten nære bånd til sitt lokalmiljø og foretrekker
å levere lokalt. Andre ønsker å ivareta gode forbin-
delser med faste kjøpere selv om det finnes alter-
native bedre betalende avtakere. Direkteavtaler
mellom fiskere og fiskekjøpere vil fortsatt være en
hovedomsetningsform, med et åpent og frivillig til-
bud om ekstra service og bistand fra salgslaget.

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

I beretningsåret 2001 har kontrollnemnda gjen-
nomført nødvendige kontroller i henhold til instruks
og egen vurdering. Det er gjennomført besøk og
kontroller ved  lagets hovedkontor og region-
kontorer. 

Kontrollnemnda har gjennomgått saksdokumenter
og protokoller fra styret og arbeidsutvalget (AU).
Styrets beretning for 2001 er gjennomgått. Nemnda
har ikke funnet at noen av de aktuelle organer har
fattet vedtak eller foretatt disposisjoner som er i
strid med lagets vedtekter, forretningsregler eller
vedtak fattet av representantskapet. Styret har fulgt
opp representantskapets vedtak i aktuelle saker.

Nemnda konstaterer at framdriften i arbeidet med
representasjon i lagets styrende organer for nye fag-
organisasjoner for yrkesfiskere i Råfisklagets dis-
trikt, er i henhold til representantskapets vedtak.

Nemnda har gjennomført statusmøter med
Råfisklagets sentrale ledelse og regionsjefene. I til-

legg er det gjennomført statusmøter vedrørende
lagets heleide datterselskaper Fiskernes Hus as og
Marinvest as. Det er også lagt vekt på å opprett-
holde en god dialog med de ansatte på det enkelte
arbeidssted. 

Etter det nemnda har erfart har både styret og
lagets administrasjon utført et tilfredsstillende
arbeide for fiskerne som omsetter sine fangster i
Norges Råfisklags distrikt.

Andelslag/bygg hvor laget er eier eller medeier:  
Administrasjonsbygget - Svolvær og Sjøgt. 41/43 -
Stortorget 2, Tromsø
Ingen merknader.

Heleide datterselskaper:
Fiskernes Hus AS
Ingen merknader.

Marinvest AS
Ingen merknader.

Tromsø, 24. april 2002

Stig Myhre Leif Johansen Johnny Ingebrigtsen

K O N T R O L L N E M D A S  B E R E T N I N G
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V I R K S O M H E T S R A P P O R T

Fiskeslag/størrelse/kvalitet Jan 2000 Jan. 2001 Des. 2001

Torsk over 2,5 kg 1900 2000 2000

Torsk 1,0-2,5 kg 1560 1560 1560

Torsk under 1,0 kg 1040 1060 1060

Hyse over 8 hg, snørefanget 1390 1550 1550

Hyse over 8 hg 1260 1430 1430

Hyse under 8 hg 840 900 900

Sei over 2,3 kg 640 600 640

Sei 1,2-2,3 kg 535 480 520

Sei under 1,2 kg 420 370 400

Kvitlange over 2,0 kg 1250 1350 1500

Brosme over 2,0 kg 950 950 1000

Flekksteinbit over 3,0 kg 950 950 950

Blåkveite over 2,0 kg 1600 1800 1800

Blåkveite 1,0-2,0 kg (japankuttet) 1275 1400 1350

Uer, sløyd u/hode over 5 hg 750 750 750

LANDINGER VED NØYTRALE 
FRYSELAGRE

De nøytrale fryselagrene er ikke innført i
Fiskeridirektoratets kjøperregister. Fryselagrene
benyttes i tilfeller hvor et fartøy ønsker lagets med-
virkning til auksjon, når fartøy overtar egen fangst,
når kjøper har anlegg langt vekk fra et fiskefelt eller
når en kjøper selv ikke har lagerkapasitet. 

Stadig flere russiske fartøyer velger å levere frossent
råstoff ved nøytrale fryselagre i lagets distrikt. Når
det gjelder de utenlandske fartøyene spesielt, som i
vesentlig grad baserer sin omsetning på direkteav-
taler med kjøpere, gir fryselagrene en god mulighet
for kontroll med omsetningen. Samtidig gir nærhe-
ten til råstoffet norske kjøpere bedre mulighet til å
komme på banen og konkurrere om fangstene.
Alternativet til fryselageromsetningen kunne vært at
fangstene ble omlastet i Barentshavet og levert
direkte i markedet. 

Fryselagrene er en utvidet markedsarena som
gjennom auksjoner og ved å stykke opp store fang-
ster i passende og ensartede partier/størrelser gjør
det mulig å nå flere kjøpere, og gjennom dette å
oppnå økt konkurranse og høyere priser til fisker.
For kjøper gir fryselagrene gjennom auksjoner en
mulighet for å by på akkurat det råstoff man er ute
etter – ikke store sammensatte fangster som kun de
største anleggene ved direktelandinger har mulig-
het til å ta i mot. En frysetråler kan eksempelvis
komme på land med 200-300 tonn med fisk til en
samlet verdi på 3-5 millioner kroner.  

Leveranser til nøytrale fryselagre blir ført på lagets
landingssedler. Det forutsettes at landingene skjer
etter forhåndsmelding både til salgslaget og til
Fiskeridirektoratets respektive regionkontor, og at
landingssedlene som utstedes oversendes umid-
delbart etter landing.

Ved utgangen av 2001 var det til sammen 24 nøy-
trale fryselagre i lagets distrikt. I verdi utgjorde lan-
dingene ved disse 2,3 milliarder kroner og 202.000
tonn i kvantum. Av dette utgjorde utenlandske lan-
dinger 1,6 milliarder kroner (67 prosent) og 134.000
tonn (66 prosent) og norske landinger 0,7 milliar-
der kroner (33 prosent) og 68.000 tonn (34 pro-
sent). Se nærmere detaljer i tabell 4 under.

2000 2001

Norske Utenl. Norske Utenl.

Fisk, tilvirket Kvantum 3.100 27.800 4.500 42.300

Verdi 37.000 330.000 48.800 490.800

Fisk utilvirket Kvantum 30.000 69.600 41.300 84.600

Verdi 331.600 747.000 466.300 988.900

Skalldyr Kvantum 22.600 12.600 22.500 7.000

Verdi 277.000 178.400 231.600 92.600

Sum Kvantum 55.700 110.000 68.300 133.900

Verdi 645.600 1.255.400 746.700 1.572.300

Tabell 4: Fordeling av fangst rund vekt fra fartøy losset ved
nøytrale fryselagre i 2000 og 2001

Kvantum ombordfrossen torsk, landet ved nøytrale
fryselagre, viser følgende utvikling for norske og
utenlandske fartøyer:

Diagram 1: Utviklingen i landet kvantum ombordfrossen
torsk ved nøytrale fryselagre, norske og utenlandske fartøyer
(tonn) 1997-2001 

I tabell 5 på neste side følger en oversikt som viser
hvordan landingene ved nøytrale fryselagre fra nor-
ske og utenlandske fartøyer fordelte seg på kjøpere
i og utenfor lagets distrikt.
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Ekstratjenestene fra Norges Råfisklag kan dreie seg
om alt fra enkle faktaopplysninger, meldinger og
råd til markedsundersøkelser og tilnærmet auksjon.

Auksjon. I 2001 ble det gjennomført auksjoner av
fangster med basis i lagets kontorer i Svolvær,
Kristiansund og Tromsø til en samlet verdi av 441
millioner kroner - 7 prosent av lagets totale omset-
ningsverdi. Hovedtyngden av dette omfattet
ombordfrosset fiskeråstoff fra trålere og autoline-
fartøy til en verdi av 341 millioner kroner, auksjonert
i regi av lagets kontor i Svolvær. Auksjoner av kval-
produkter ble også gjennomført ved samme kontor
til en verdi av 23 millioner kroner. Auksjon av disse
fangstene ble utført manuelt pr. telefon og telefax.

I regi av Kristiansundkontoret ble det gjennomført
auksjoner for til sammen 60 millioner kroner, hvor-
av samtlige ferske trålfangster og enkelte partier
frossenfangster ble solgt via elektroniske auksjoner.
Resterende 17 millioner kroner utgjorde auksjon av
ferskfisk i de tre nordligste fylkene.

Frossen reke. Fiskefartøyer som fisker reker og som
fryser disse om bord er underlagt dirigering av hen-
syn til Norges Råfisklags behov for oppfølging i
oppgjørs-sammenheng. Alle leveranser av frossen-
reker skal således innmeldes lagets hovedkontor,
som har inntatt en formidlingsrolle der prisinfor-
masjon med videre går ut til fartøyene i tilknytning
til levering. 

Det ble i 2001 omsatt frossenreker for 350 millioner
kroner, hvorav ordinært salg av frossenreker utgjor-
de 69 millioner kroner.

Fra og med 7. mai 2001 ble minsteprisene suspen-
dert og det ble innført tvungen dirigering og auk-
sjon av ombordfrosne råreker til pilling. I løpet av
året ble det auksjonert 165 fangster med et kvantum
på 28.300 tonn til en verdi av 249 millioner kroner.

I tillegg til ordinært salg og auksjon ble det også
omsatt frossenreker for 32 millioner kroner som
egenovertakelse (se neste punkt). 

Kontraktsalg og egenovertakelser. Kontraktsalg er
en salgsform hvor ombordfrosset fangst landes ved
nøytrale fryselagre etter egne avtaler (kontrakter)
om pris etc. mellom leverende fartøy og kjøper.
Laget forestår oppgjør til fartøyene. Kontraktsalg
omfattet i 2001 fangster for til sammen 73 millioner
kroner – ca. 1 prosent av totalomsetningen, samme
prosentandel som i 2000 da verdien var 70 millio-
ner kroner. 

Egenovertakelser er en annen omsetningsform hvor
fisker/fartøy får godkjenning til å overta egen fangst
for selv å selge fangstene videre i markedet. Slik
omsetning skjer for det meste av produkter og i til-
feller hvor fangstene er bearbeidet ombord. Totalt
ble det i 2001 egenovertatt fangster til en samlet
verdi av 184 millioner kroner – 3 prosent av total-
verdien. Av dette utgjorde leveranser av ombord-
frosset reke 32 millioner kroner. I 2000 utgjorde
egenovertakelsene totalt 224 millioner kroner i
verdi - 4 prosent av totalverdien dette året.

Reduksjonen i egenovertakelser det siste året skyl-
des i hovedsak endringer i regelverket for egenover-
takelse. Tidligere kunne fisker overta egen fangst for
videresalg, men etter endret regelverk skal fiskere
som overtar egen fangst registreres og godkjennes
etter Fiskeridirektoratets bestemmelser for god-
kjente kjøpere.

Verdien av fangstene som ble omsatt via de ulike
omsetningsformene, fordelte seg slik i 2001 (verdi i
1000 kr): 

2001 %

Direkteavtaler mellom fiskere og kjøpere 3.222.000 51 %

Auksjon 441.000 7 %

Frossen reke, ordinært salg 69.000 1 %

Frossen reke, auksjon 249.000 4 %

Kontraktsalg 73.000 1 %

Egenovertakelser 184.000 3 %

Sum omsetning norske fangster 4.238.000 67 %

Utenlandske fangster 2.042.000 33 %

Sum omsetning 6.280.000

Tabell 3: Minstepriser for utvalgte arter/vektklasser i øre for
sløyd og hodekappet fisk januar 2000 og januar/desember
2001 (sone 1-7)

Tabell 2:
Anvendelsesfordeling av

fisk rund vekt 
(1000 tonn og prosent) 

1997-2001.

1997 1998 1999 2000 2001

1000 tonn Prosent 1000 tonn Prosent 1000 tonn Prosent 1000 tonn Prosent 1000 tonn Prosent

Fersk 141 19 % 121 19 % 106 18 % 105 21 % 101 20 %

Filetfrysing/hermetikk 294 41 % 260 42 % 251 44 % 228 45 % 245 47 %

Salting/saltfilet 260 36 % 222 35 % 192 34 % 145 29 % 146 28 %

Henging 26 4 % 25 4 % 22 4 % 26 5 % 24 5 %

Totalt 721 100 % 628 100 % 571 100 % 504 100 % 516 100 %



31

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

30

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

fartøyer økte fra 3.000 tonn i 1999 til nærmere
3.500 tonn i 2000, etterfulgt av en nedgang til ca.
1.500 tonn i 2001, alle kvantum i rund vekt.

Torsk Hyse Reke

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Øst-Finnmark 52.000 47.000 5.700 7.000 4.400 1.500

Vest-Finnmark 26.100 26.700 2.300 3.500 600 1.000

Troms 40.200 48.700 5.200 7.000 16.500 7.000

Vesterålen 8.800 7.700 1.300 1.200 900

Lofoten 300 1.000 50 250

Tabell 8: Distriktsvis fordeling av landinger av fisk og reker
fra utenlandske fartøyer (tonn rund vekt) 2000-2001

For torsk totalt økte landingene fra utenlandske fart-
øyer fra 127.000 tonn i 2000 til 131.000 tonn 2001.
Økningen skjedde i Vest-Finnmark, Troms og
Lofoten. For hyse økte leveransene fra utenlandske
fartøy fra 15.000 tonn i 2000 til 19.000 tonn i 2001,
og det var bare Vesterålen som hadde nedgang i
hyseleveransene sammenlignet med 2000. I reke-
landingene var det en drastisk nedgang. Uten-
landske fartøy leverte kun 10.000 tonn reker i 2001
mot 22.000 tonn i 2000. Til tross for denne dras-
tiske nedgangen var det en økning i rekeleveran-
sene i Vest-Finnmark fra utenlandske fartøy.

Hoveddelen av de utenlandske leveransene kom-
mer fra den russiske fiskeflåten. Vel 30 prosent av
det totale kvantumet landet i Norges Råfisklags dis-

trikt i 2001 kom fra utenlandske fartøy, hvorav rus-
sisk fiskeflåte stod for 161.000 tonn. Dette tilsvarer
28 prosent av de totale leveransene. For torsk
utgjorde de russiske leveransene 122.000 tonn - 41
prosent av de totale torskeleveransene. Sistnevnte
hadde en førstehåndsverdi på nærmere 1.500 milli-
oner kroner - 39 prosent av total verdi for torsk.

Finnmarks, og særlig Øst-Finnmarks avhengighet
av utenlandsk råstoff er betydelig. Ca. 60 prosent av
all fisk som ble førstehåndsomsatt i Øst-Finnmark i
2001 kom fra den utenlandske fiskeflåten. 
Også Troms er en betydelig mottaker av utenlandsk
fiskeråstoff. Av total leveranse fra utenlandske fart-
øy på 176.000 tonn, mottok Troms ca. 70.000 tonn
eller 40 prosent). Av dette igjen utgjorde russiske
leveranser ca. 60.000 tonn.

KJØPERE

Utviklingen i antall kjøpere har vist en klar nedgang
over tid, men unntaksvis har man også hatt mindre
økninger i enkelte distrikt fra år til annet. Antall
kjøpere i lagets distrikt ble totalt redusert med 17 i
løpet av 2001. I løpet av året ble det to færre kjøpere
i Troms, en mindre i Vesterålen, tre mindre i
Nordmøre og hele 19 færre i Lofoten. I enkelte regi-
oner var det imidlertid svak tilvekst hvor Øst-
Finnmark økte med 4, Vest-Finnmark med 1,
Nordland (utenom Lofoten og Vesterålen) økte
med to og Nord-Trøndelag økte med en. Det var
kun Sør-Trøndelag som besto uendret.

%-andel bedrifter %-andel omsetn.

Mottatt kvantum 2000 2001 2000 2001

0-600 tonn 62 61 10 10

601-1.500 tonn 16 18 13 16

1.500-2.500 tonn 6 8 10 13

2.501-3.500 tonn 7 4 18 9

3.501-4.500 tonn 2 3 6 14

over 4.500 tonn 7 5 43 39

Totalt 100 100 100 100

Tabell 10: Andel av kjø-
pere fordelt etter omset-
ningReg.kjøpere Kategori: Kategori: Kategori: Reg.kjøpere Endring

Distrikt 31.12.01 Konvensj. kjøper Fryseindustri Andre 31.12.00 fra 2000

Øst-Finnmark 29 12 14 3 25 4

Vest-Finnmark 27 13 12 2 26 1

Troms 43 23 16 4 45 -2

Vesterålen 25 16 6 3 26 -1

Lofoten 104 87 8 9 123 -19

Rest Nordland 17 11 0 6 15 2

Nord-Trøndelag 11 6 5 0 10 1

Sør-Trøndelag 28 23 0 5 28 0

Nordmøre 19 15 2 2 22 -3

Totalt 303 206 63 34 320 -17

Tabell 9: Antall kjøpere
fordelt distriktsvis etter
kategori

Oversikten gir ingen informasjon om i hvilken grad
kjøperne nytter råstoffet til videre bearbeiding. Den
viser derimot at det råstoffet som landes ved nøy-
trale fryselagre i betydelig grad omsettes til kjøpere
med adresse i lagets distrikt.

UTENLANDSKE LANDINGER AV
FISK OG SKALLDYR

Omsetningen av fisk og skalldyr i lagets distrikt fra
utenlandske fartøyer var rekordstor i 1999 og 2000.
I 2001 ble det imidlertid en nedgang sammenlignet
med de to foregående år. Totalkvantumet i 2000 var
184.000 tonn mot 176.000 tonn i 2001, en reduk-
sjon på ca. 4 prosent. Selv om det var en nedgang i
de totale landingene, økte både torske- og hyseleve-
ransene fra 127.000 til 131.000 tonn for torsk og fra
15.000 til 19.000 tonn for hyse fra 2000 til 2001.
Verdien av totalkvantumet ble redusert med ca. 2
prosent, fra 2.080 millioner kroner i 2000 til 2.040
millioner kroner i 2001. Utviklingen i landingene fra
utenlandske fartøyer i lagets distrikt i perioden
1997-2001 framgår av tabell 6 og 7. De nevnte kvan-
ta omfatter kun direktelandinger førstehåndsom-
satt fra utenlandske fartøyer. Annen import av fisk
og skalldyr (annenhånds-omsetning) kommer i til-
legg.

Utenlandsleveransene var i 2001 sammensatt av
fangster fra i alt 226 fartøyer fordelt på 1.466 slutt-
sedler, hvorav 47 fartøyer leverte skalldyr. Til
sammenligning ble det i 2000 utstedt 2.052 slutt-
sedler fra 342 utenlandske fartøyer, hvorav 89 fartøy
leverte reker/skjell.

År 1997 1998 1999 2000 2001

Kvantum 169.000 145.000 182.000 184.000 176.000

Verdi 1.040 1.360 1.910 2.080 2.040

Tabell 6: Utenlandske direktelandinger i lagets distrikt 
(tonn rund vekt og mill kr) 1997-2001

År 1997 1998 1999 2000 2001

Torsk 144.000 114.000 134.000 127.000 131.000

Hyse 12.000 11.000 14.000 15.000 19.000

Reker 4.000 6.000 14.000 22.000 10.000

Tabell 7: De viktigste arter landet av utenlandske fartøy 
(tonn rund vekt) 1997-2000

Dreiningen i leveransene fra utenlandske fartøyer,
fra fersk iset fisk til ombordfrosset vare, fortsatte
også i 2001. Av et utenlandsk totalkvantum på
184.000 tonn i 2000 og 176.000 tonn i 2001,
utgjorde fersk iset råstoff henholdsvis 42.000 tonn
(23 prosent) og 25.000 tonn (14 prosent). Av dette
utgjorde fersk torsk 35.000 tonn i 2000 og 22.000
tonn i 2001. 

For ombordfrosset (sløyd) fisk har utviklingen vært
motsatt over de siste årene, fra 70.000 tonn i 1999
til 84.000 tonn i 2000 og 90.000 tonn i 2001. Også
leveransene av ombordprodusert filet har økt. I
2001 ble det levert 51.000 tonn ombordprodusert
filet (rund vekt) mot 30.000 tonn i 2000.
Tilsvarende utvikling for ombordfrosset sløyd torsk
var 52.000 tonn i 1999, 62.000 tonn i 2000 og
69.000 i 2001. Filet av torsk gikk ned fra 26.000
tonn i 1999 til 25.000 tonn i 2000, for så å øke til
41.000 i 2001. Leveransene av saltfisk fra russiske

Norsk/utenl. Totalt levert Kjøpere utenom NR Kjøpere i NR

2001 Fiskeslag Tilvirkn.grad Tonn rund Tonn rund % Tonn rund %

Norsk Torsk Tilvirket 2.048 54 2,6 % 1.994 97,4 %

Utilvirket 18.793 8.757 46,6 % 10.036 53,4 %

Sum 20.841 8.811 42,3 % 12.030 57,7 %

Hyse Tilvirket 492 0,0 % 492 100,0 %

Utilvirket 4.714 3.393 72,0 % 1.321 28,0 %

Sum 5.206 3.393 65,2 % 1.813 34,8 %

Sei Tilvirket 1.874 1.874 100,0 %

Utilvirket 10.424 5.706 54,7 % 4.718 45,3 %

Sum 12.298 5.706 46,4 % 6.592 53,6 %

Utenlandsk Torsk Tilvirket 35.684 18.178 50,9 % 17.506 49,1 %

Utilvirket 62.194 40.937 65,8 % 21.257 34,2 %

Sum 97.878 59.115 60,4 % 38.763 39,6 %

Hyse Tilvirket 4.597 2.706 58,9 % 1.891 41,1 %

Utilvirket 10.454 7.469 71,4 % 2.985 28,6 %

Sum 15.051 10.175 67,6 % 4.876 32,4 %

Sei Tilvirket 1.237 664 53,7 % 573 46,3 %

Utilvirket 1.259 819 65,1 % 440 34,9 %

Sum 2.496 1.483 59,4 % 1.013 40,6 %

Tabell 5: Fordeling av norsk og utenlandsk råstoff landet ved nøytrale fryselagre - totalt og til kjøper i og utenom Norges
Råfisklags distrikt 2001
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År 1997 1998 1999 2000 2001

FINNMARK Kvantum fisk 242 235 208 195 188

Verdi fisk 1.321 1.926 1.969 2.001 2.040

TROMS Kvantum fisk 223 168 176 134 153

Verdi fisk 1.330 1.414 1.737 1.343 1.593

NORDLAND Kvantum fisk 222 191 155 139 145

Verdi fisk 1.375 1.647 1.600 1.450 1.594

TRØNDELAG Kvantum fisk 15 13 12 13 11

Verdi fisk 87 90 90 100 100

NORDMØRE Kvantum fisk 20 20 22 23 19

Verdi fisk 133 175 184 185 174

Tabell 12: Distriktsvis fordeling av kvantum og verdi for fisk
rund vekt eksklusive biprodukter (1000 tonn og mill kr) 1997-2001

I den videre omsetningsdelen er alle kvantumstall
oppgitt i rund vekt med mindre annet er spesifisert.
Tall og oversikter over kvantums- og verdiutvikling er
basert på norske og utenlandske landinger i Norges
Råfisklags distrikt, som strekker seg fra og med
Nordmøre til og med Finnmark.

OMSETNING AV VIKTIGE ARTER/
PRODUKTER

Markedet for fisk
Tilgangen på hvitfisk på verdensbasis var i 2001 økt
med 3 prosent i fra 2000. Det er alaska pollock og
hake kvotene som har økt, mens torsk og hoki til-
gangen gikk ned. Nedgangen i torskekvotene skyl-
des betydelig reduksjon i islandsk sone, EU`s kvote
utenom Barentshavet og i USA av stillehavstorsk.
Norsk kvote på torsk var stabil, mens sei og hyse
økte både nord og sør for 62o N.
Det ble eksportert sjømat fra Norge for 30,7 milliar-
der kroner. Det er en nedgang på 754 millioner kro-
ner, som tilsvarer 2,4 prosent.

Konvensjonell sektor (klippfisk, saltfisk, tørrfisk)
eksporterte i 2001 for 4,9 milliarder kroner. Dette
var en økning på 8 prosent fra år 2000. I 2001 ble
det eksportert klippfisk fra Norge til en verdi av 2,9
milliarder kroner. Det er en oppgang på fem pro-
sent sammenlignet med eksportverdien i 2000. Til
vårt største klippfiskmarked Portugal, økte eksport-
verdien med 3,3 prosent til vel en milliard kroner,
mens eksportverdien til Brasil ble redusert med to
prosent til 878 millioner kroner. 

Eksportverdien av saltfisk gikk opp i 2001 med 14,1
prosent og eksportverdien for året som helhet
endte på 1,4 milliarder kroner. 

I 2001 ble det eksportert tørrfisk for 670 millioner
kroner. Dette var en økning på 20,2 prosent fra året
før. 

Eksporten av fersk og fryst hvitfisk ble i 2001 redu-
sert med 23 prosent til 3,9 milliarder kroner. I løpet
av år 2001 ble det eksportert fryst filet av artene
torsk, hyse, sei, uer og steinbit til en verdi av to mil-
liarder kroner. Det er en reduksjon på 20,7 prosent
fra året før. Reduksjonen var størst til Storbritannia
med 30,8 prosent til 714 millioner kroner. 
Eksportverdien av fersk hel hvitfisk falt med fem
prosent til en milliard kroner i år 2001.
Eksportverdien av fryst hel hvitfisk gikk ned med 4,2
prosent til 787 millioner kroner. 

Diagram 6:
Anvendelsesfordeling torsk/skrei rund vekt 2000 og 2001

Torsk/skrei (Gadus morhua)
Reguleringer for 2001
Den norske torskekvoten nord for 62oN på 195.335
tonn var fordelt med 57.878 tonn til trålerne og
137.457 tonn til fartøy som drifter med konvensjo-
nelle redskaper, etter følgende oppsett:

Fartøygruppe Tonn rund

Torsketrål 57.128

Seitrål 750

Sum trål 57.878

Fartøyer over 28 meter 17.608

Gruppe I 101.729

Gruppe II 15.120

Bifangst 3.000

Sum konv. redskaper 137.457

Trålerne var regulert med fartøykvoter, der ferskfisk-
trålerne måtte avsette minst 20 prosent av kvantu-
met til etter 1. september. Videre innførte Fiskeri-
departementet en rederikvoteordning til trålfiske
etter torsk, hyse og sei med virkning fra 11.9.2001,
som innebar at Fiskeridirektøren kunne samtykke i
at en kvote som var tildelt et fartøy kunne fiskes av
et annet fartøy som var tildelt kvote. Dette gjaldt når
fartøyene tilhørte samme rederi eller samarbei-
dende rederier og rederiet eller rederiene tidligere
hadde tatt ut fartøy under enhetskvoteordningen.

Reguleringene for fartøyer som driftet med konven-
sjonelle redskaper var tredelt: Fartøy på 28 meter og
over var regulert med fartøykvoter, fartøy i gruppe I
og fartøy i gruppe II var regulert med maksimalkvo-
ter. Fartøy på eller over 28 meter som driftet med line
eller i kombinasjon med line måtte avsette minst 30

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

KVANTUMS- OG VERDIUTVIK-
LING TOTALT I LAGET 

Omsetningen i 2001 økte noe når det gjelder fisk og
småkval, men faller drastisk for skalldyr sammen-
lignet med 2000. Omsetningen fordeler seg etter
de ulike fangstgruppene (2000-tall i parentes):

Fisk 517.000 tonn (504.000) 5.501 mill kroner (5.079)

Skalldyr/bløtdyr 56.300 tonn (81.300) 649 mill kroner (1.045)

Småkval 942 tonn (684) 23 mill kroner (19)

Fra ovennevnte fangstgrupper utgjorde biprodukter
11.900 tonn, en økning på 1.200 tonn fra 2000.
Økningen skyldes hovedsakelig økt kvantum av
rognkjeksrogn, rogn og torskelever. Bare rognkjeks-
rognen økte med 422 tonn til 773 tonn, en økning
på hele 120 prosent og 13 millioner kroner - 134 pro-
sent. Verdien av biprodukter kommer i tillegg til
ovennevnte gruppering og utgjorde 107 millioner
kroner i 2001, en økning på 42 millioner kroner fra
2000. Den kraftige økningen skyldes i både økte pri-
ser og økt kvantum på rogn, rognkjeksrogn og lever.

Den følgende oversikten viser gjennomsnittspris, i
øre per kilo rund vekt for fisk og reker, og for landet
vekt av småkvalkjøtt og biprodukter i perioden
1996-2001:

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fisk (alle arter) 561 588 837 976 1007 1064

Reker 1237 1202 1251 1200 1224 1055

Småkvalkjøtt 2686 3011 2976 2839 3040 3062

Biprodukter ekskl. 

rognkjeksrogn 463 433 473 445 532 768

Oversikten er basert på data fra lagets omsetnings-
statistikk, hvor også merpriser ut over minstepris
inngår. Oversikten tar utgangspunkt i gjennom-
snittsbetraktninger og tar derfor ikke hensyn til
eventuelle forskyvninger fra et år til et annet mellom
de ulikt betalte arter, størrelser og kvaliteter innen-
for gruppene.

Pris- Kvantums- Verdi-

endring endring Endring

Råfisk 5,42 % 3,99 % 9,19 %

Sjøltilvirket tørrfisk 4,04 % -6,15 % -1,86 %

Sjøltilvirket saltfisk 5,65 % 0,55 % 6,17 %

Skalldyr/bløtdyr -11,64 % -44,40 % -61,22 %

Kval -27,25 % 35,67 % 18,14 %

I alt 2,44 % -2,02 % 0,48 %

Tabell 11: Pris-, kvantums- og verdiendringer for fisk, skall-
dyr/bløtdyr og kval i prosent 2000-2001.

Diagram 2: Kvantumsutvikling fisk rund vekt (1000 tonn)

1997 - 2001

Diagram 3: Verdiutvikling fisk (mill kr) 1997 - 2001

Diagram 4: Kvantumsutvikling torsk/skrei, hyse og sei rund
vekt (1000 tonn) 1997 - 2001

Diagram 5: Verdiutvikling torsk/skrei, hyse og sei (mill kr)

1997 - 2001
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Etter en nærmest kontinuerlig økning i omsatt
kvantum torsk/skrei fra 1990 til 1997, representerte
1998 et vendepunkt. Totalkvoten for norsk arktisk
torsk inklusive kysttorsk nord for 62o N ble, med
unntak av 2001, redusert hvert år siden 1997.
Kvotene ble redusert fra 890.000 tonn i 1997 til
694.000 tonn i 1998, 520.000 tonn i 1999, 430.000
tonn i 2000 for så å øke en smule i 2001 til 435.000
tonn. Norges andel av totalkvoten nevnte år var
henholdsvis 399.000, 313.000, 236.500, 193.400 og
195.335 tonn. I tillegg kjøpte norske redere 19.500
tonn torsk fra Russland i 1997, 17.000 tonn i 1998,
16.500 tonn i 1999 og 15.500 tonn i 2000. 

Fisket i Lofoten og Vesterålen
Det ble totalt omsatt 138.600 tonn fisk og skalldyr
(inkl. kval) i Lofoten (sone 5) og Vesterålen (sone 4)
i 2001 til en verdi av vel 1.600 millioner kroner, hvor
omsetningen av torsk/skrei, hyse og sei i Lofoten
utgjorde 78.100 tonn til en verdi av ca. 950 millio-
ner kroner. Av totalomsetningen i Norges Råfisklag
utgjør omsetningen i Lofoten og Vesterålen hele 24
prosent av kvantum og 26 prosent av omsetnings-
verdi.

Av totalkvantumet i Lofoten og Vesterålen utgjorde
utenlandske leveranser 11.500 tonn til en verdi av
140 millioner kroner. Disse leveransene bestod i
hovedsak av 8.800 tonn torsk, 1.500 tonn hyse, 400
tonn blåkveite og 300 tonn sei. 

Fiskeriene i Vesterålen og Lofoten fordeler seg slik
på hovedartene:

Vesterålen Lofoten Totalt

Kvantum Verdi Kvantum Verdi Kvantum Verdi

Torsk/Skrei 30.876 408.220 41.656 634.805 72.532 1.043.025

Hyse 7.072 82.524 6.865 75.025 13.937 157.549

Sei 16.873 84.899 21.840 102.266 38.713 187.165

Totalt 60.263 631.565 77.109 895.334 137.372 1.526.899

Av oversikten ser en at det er leveransene av
torsk/skrei som utgjør størstedelen av omsetning-
en. En ser også at det er Lofoten som er den største
mottaker av torsk/skrei med en kvantumsomset-
ning på ca. 41.700 tonn til en verdi av 635 millioner
kroner, mot Vesterålens knappe 30.900 tonn og

408 millioner kroner. Av dette utgjorde de uten-
landske torskeleveransene 7.740 tonn i Vesterålen
og 1.020 tonn levert i Lofoten.

Hoveddelen av omsetningen i Lofoten og
Vesterålen foregikk fra januar og ut juni, som resul-
terte i at 78 prosent av årsomsetningen fant sted i
perioden. Det ble totalt innsendt 29.420 sluttsedler
til Norges Råfisklag for dette fiskeriet i 2001 hvor
det deltok 2.460 norske båter og rundt 5.000
fiskere. 

Fiskeriene i Lofoten og Vesterålen er hektiske fiske-
rier når det står på som mest. For Lofotens ved-
kommende ble det levert hele 28.000 tonn
torsk/skrei bare for mars måned da 42 prosent av
årsomsetningen ble levert, og hvor skreileveran-
sene sto for nærmere 20.000 tonn. Samme måned
ble det bare i Lofoten utstedt totalt 7.100 sluttsed-
ler fra nærmere 1.400 norske båter med et samlet
mannskap på ca. 3.100 fiskere i skreifisket.

Tall om skreifisket i Lofoten i 2001 (2000-tall i parentes):

Deltakelse: 3.330 fiskere (3.072)

Fartøy: 1.381 stk (1.463)

Kvantum (rund vekt): 30.379 tonn (28.478)

Førstehåndsverdi: 482 mill kroner (440)

Snittpris (sløyd vekt): kr 23,80 per kg (23,17)

I skreifisket var det garn som dominerte på årsbasis
i Lofoten, med 51 prosent av oppfisket kvantum for
gruppen. Snurrevad og line var representert med 18
prosent hver over året. Under skreisesongen økte
garnandelen til 58 prosent av oppfisket kvantum for
konvensjonelle fartøy. I Vesterålen var fordelingen
noe annerledes. Her sto garn og snurrevad hver for
35 prosent av fangstene og line med 21 prosent av
leveransene.

År 1997 1998 1999 2000 2001

Fersk 3.746 3.200 497 551 3.618

Frysing 2.837 2.112 518 195 194

Salting 28.490 25.425 12.999 7.345 7.673

Henging 22.486 21.812 16.047 20.387 18.894

Totalt 57.559 52.549 30.061 28.478 30.379

Tabell 15: Skrei i Lofoten - anvendelsesfordeling rund vekt
(tonn) 1997-2001.

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

Måned Jan Feb Mar Apr Mai Øvrige

Redskap navn Totalt

Juksa 48 213 1.568 198 48 2.075

Line 616 1.522 1.836 1.274 94 90 5.431

Garn 427 885 13.659 2.433 115 157 17.677

Snurrevad 278 918 2.605 1.106 265 5.172

Annet 2 22 24

Totalt 1.369 3.538 19.670 5.011 522 269 30.379

Tabell 14: 
Skrei i Lofoten –
fangst fordelt på de
viktigste redskaps-
gruppene 
(tonn rund vekt) 2001

prosent av fartøykvoten til fiske etter 1. september.
Det ble i 2001 innført enhetskvoteordning for denne
gruppen.

Fartøy under 28 meter som driftet med konvensjo-
nelle redskaper var regulert med maksimalkvoter og
i tillegg perioderegulert med en avsetning av grup-
pekvotene til fiske etter 1. mai. Som følge av kraftig
overregulering og god tilgjengelighet av fisk, spesi-
elt under vårtorskefisket i Finnmark, måtte direkte-
fisket både for gruppe I og II stoppes 13. mai. Etter
denne dato ble fisket videreført i svært begrenset
grad.

I 2001 ble det gjennomført en prøveordning med
samlekvote for konvensjonell flåte under 28 meter,
der torsk, hyse og sei nord for 62o N inngikk i det
enkelte fartøys samlekvote basert på maksimal-
kvote basis torsk gruppe I, etter fartøyets størrelse.
185 fartøyer av nærmere 850 påmeldte ble trukket ut
til å delta i samlekvoteordningen. Fiske på de tre
artene ble avregnet mot samlekvoten etter faktorer
der 1 kg sei utgjorde 0,4 torskeenheter og 1 kg hyse
utgjorde 0,7 torskeenheter. Samlekvoten var garan-
tert, men fartøyene som deltok i ordningen fikk ikke
ta del i refordelinger i det ordinære reguleringsopp-
legget.

I følge tall fra Fiskeridirektoratet ble totalkvoten for
2001 overfisket med 4.200 tonn, hvorav fartøy med
konvensjonelle redskaper stod for et overfiske på
3.600 tonn.

Omsetning i torskefisket
Omsetningen av torsk/skrei i lagets distrikt i 2001
utgjorde totalt 301.000 tonn rund vekt til en første-
håndsverdi på 3.940 millioner kroner, inklusive
biprodukter. Dette var en kvantums- og verdimessig
økning på henholdsvis 5.000 tonn og 230 millioner
kroner sammenlignet med 2000 hvor kvantumet og

verdien utgjorde 296.000 tonn til en verdi av på
3.710 millioner kroner. Kvantumsmessig utgjorde
torsk og skrei 52 prosent av lagets totale omsetning
i 2001, mens den verdimessige andelen utgjorde 62
prosent. Til sammenligning utgjorde omsetningen
av torsk/skrei henholdsvis 51 og 60 prosent av
lagets totale omsetning i 2000.
Omsetningen av torsk/skrei i lagets distrikt de siste
12 årene vises i tabellen nederst på siden. 

Diagram 7: Landinger av torsk og skrei, totalt og fra uten-
landske fartøy (1000 tonn) 1991-2001

Diagram 8: Landet kvantum ombordfrossen torsk viser føl-
gende utvikling for norske og utenlandske fartøyer i perioden
(tonn) 1997-2001 
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År 1000 tonn Mill kr. 1000 tonn Mill kr. 1000 tonn mill kr. 1000 tonn mill kr.

1990 95 748 23 205 118 953 14 109

1991 125 1.211 35 147 160 1.358 30 308

1992 206 1.630 46 429 252 2.059 79 614

1993 263 1.718 50 383 313 2.101 93 546

1994 332 2.237 62 456 394 2.693 107 653

1995 365 2.533 52 440 417 2.973 132 831

1996 358 2.214 52 393 410 2.607 118 635

1997 419 2.709 57 379 476 3.088 144 865

1998 324 3.149 53 497 376 3.646 114 1.078

1999 308 3.572 30 429 338 4.001 134 1.456

2000 268 3.228 28 440 296 3.668 127 1.501

2001 271 3.387 30 482 301 3.869 131 1.593

Tabell 13:
Landinger av torsk/skrei
1990-2001 (1000 tonn rund 

vekt og mill kroner)
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uke 17 (23. – 29. april) med 7.000 tonn torsk levert
denne uken. Førstehåndsverdien denne uken
utgjorde like i underkant av 80 millioner kroner,
hvorav juksa, snurrevad og garn sto for nesten like
store verdiandeler med henholdsvis 27 – 26,6 og
24,2 millioner kroner hver.

Prisutvikling. Prisutviklingen for torsk varierte rela-
tivt mye i perioden. Fisket med juksa og snurrevad
oppnådde de laveste gjennomsnittsprisene.

Den totale gjennomsnittsprisen hadde en markant
nedgang fra februar og utover perioden da prisen
sank fra ca. kroner 20,- per kg i februar til ca. kroner
16,50 for mai måned. Enkelte fiskekjøpere (Vest-
Finnmark) var i begynnelsen av perioden villige til å
betale opptil kroner 25,- per kg for den store tor-
sken. 

Størrelsesfordeling. Størrelsen på torsken viste en
markant nedgang utover perioden. Innslaget av
torsk over 2,5 kg var for enkelte mottakskommuner
oppe i 70 – 80 prosent først i perioden. Den
gjennomsnittlige andelen av stor torsk sank relativt
mye utover perioden, fra ca. 60 prosent i februar og
ned mot 20 prosent for mai måned.

Finnmarksfisket etter mottakssted. Den geografisk
spredningen av leveransene fordelte seg med de
største mottak rundt kommunene Loppa, Hasvik,
Hammerfest, Måsøy og Nordkapp på den ene
siden, og Berlevåg, Båtsfjord og Vardø på den
andre. En så også at hovedvekten av leveransene
skjedde i området rundt Hammerfest, Måsøy og
Nordkapp, hvor fiskekjøperne bare i Måsøy mottok
nærmere 10.700 tonn for perioden.

Totalt 1.910 fartøyer deltok i fisket med konvensjo-
nelle redskaper. Av disse var 919 registrert i
Finnmark og leverte nærmere 50 prosent av kvan-
tumet fra denne flåten i perioden, 477 var fra
Nordland og 343 fra Troms. På det meste deltok
over 1.200 fartøyer samtidig i dette fisket. I 2000
deltok på det meste ca. 1.000 fartøyer

Vårtorskefisket på Finnmarkskysten fikk en brå
stopp 13. mai, på grunn av generell stopp i fisket
med konvensjonelle redskaper for fartøyer under 28
meter. Til tross for den tidlige brå stoppen, berget
vårtorskefisket i Finnmark lottene for mange av de
torskeavhengige fartøyene, mens det var stor mis-
nøye blant de fartøyene som av ulike årsaker ikke
fikk tatt sin kvote.

Det gode fisket stilte store krav til mottaksapparatet
på land, hvor hovedkonsentrasjonen av fartøyer var
i området Sørøya – Nordkapp. Snurrevadflåten

hadde det beste fisket lenger øst. Intensiteten i fisk-
et gikk dessverre i perioder ut over kvaliteten på
leverte kvanta. I ettertid er spesielt snurrevadflåten
som benyttet pumper til inntak og lossing, kombi-
nert med bulklagring ombord, hengt ut som de
største synderne i så måte. 

Det gode fisket stilte også store krav til smidig
avvikling i laget med hensyn til økonomi/ innbeta-
linger og føringsordninger. Totalt ble det ført ca. 1,6
mill kg fisk (overskuddsføring) ut fra Vest-Finnmark
og til Troms og Nordland, og utbetalt 1,1 mill kr i
føringstilskudd. Dette var små torsk som i hoved-
sak ble benyttet til filetproduksjon. Da fisket var
svært godt i Sørøyaområdet i slutten av mars/
begynnelsen i april fikk Norges Råfisklag inn kjøper-
fartøy i området en kort periode. Lagets omset-
ningsavdeling spilte en aktiv rolle i formidling av
fangster, og da i første rekke med formål å få fisken
ut av pressområde til bedre priser.

Kvantum Verdi

2000 2001 2000 2001

Øst-Finnmark 78,5 72,2 913,8 883,2

Vest-Finnmark 63,4 61,9 729,9 739,7

Troms 77,7 89,0 953,2 1.131,2

Vesterålen 28,5 30,9 376,0 408,2

Lofoten 41,9 41,7 615,8 634,8

Helgeland 1,4 1,6 17,5 20,5

Nord-Trøndelag 1,4 1,1 17,6 14,7

Sør-Trøndelag 0,9 0,5 9,5 6,6

Nordmøre 2,5 2,2 35,2 30,1

Sum 296,2 301,1 3.668,5 3.869,0

Tabell 16: Distriktsvis omsetning av torsk rund vekt 
(1000 tonn og mill kr) 2000-2001

Av totalt landet kvantum torsk/skrei  i 2001 ble
80.600 tonn (27 prosent) anvendt til salting,
160.600 tonn (53 prosent) til frossenfilet, 38.600
tonn (13 prosent) til fersk anvendelse og 21.300
tonn (7 prosent) til henging. 

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2001 tonn2000 tonn

SaltfiskKlippfiskFrossen filetFersk
10

20

30

40

50

60

2001 kr/kg2000 kr/kg

Diagram 9: Eksportutvikling torsk/skrei 2000-2001 
(Kilde: Eksportutvalget for fisk)

Skrei til henging i Lofoten
I 2001 ble det på første hånd omsatt og hengt
18.894 tonn skrei i Lofoten. I tillegg ble det ført
torsk inn til Lofoten fra Vest-Finnmark, Troms og
Nordland som gikk til henging. Når det gjelder sjøl-
produksjon av skrei i Lofoten så er denne produk-
sjon redusert kraftig de seneste årene og utgjorde
ca. 250 tonn (rund vekt) i 2001. Den kraftige reduk-
sjon i sjølproduksjon av tørrfisk skyldes strengere
krav fra Fiskeridirektoratet som forlanger at fisker
skal ha godkjent produksjonssted.

Viknafisket
Viknafisket etter torsk kom sent i gang også i 2001.
Oppsynet ble satt i begynnelsen av februar men
fisket startet ikke for fullt før i mars. Til oppsynet var
det påmeldt 65 fartøyer med 111 fiskere fra Nord-
Trøndelag, 10 fartøyer med 20 fiskere fra Sør-
Trøndelag og 4 fartøyer med 7 fiskere fra Nordmøre.
En rekke deltakere i Viknafisket vekslet mellom fiske
i området og i Lofoten. Andre fartøy gikk tidlig fra
Viknafisket til Lofoten, Troms og Finmark på grunn
av et til dels dårlig fiske.

Ved utgangen av april var det under Viknafisket
førstehåndsomsatt ca. 1.000 tonn torsk, i hovedsak
fanget på garn. Kvantumet var 400 tonn lavere enn
i 2000 og hele 1000 tonn lavere enn i 1999. Verdien
har gått ned fra ca. 20 millioner kroner i 1999 til 14
millioner i 2000 og 11,5 millioner i 2001.

Finnmarksfisket på våren
Nedenfor følger en gjennomgang av Finnmarks-
fisket våren 2001. Utdraget baserer seg på fisket i
perioden 1. januar – 4. juni; fra og med uke 1 til og
med uke 22.

Det ble i perioden totalt fisket like i underkant av
98.000 tonn i rund vekt, til en førstehåndsverdi like
i overkant av 1,1 milliarder kroner. I råfiskpris utgjør
dette ca. 16,57 kr/kg sløyd vekt. Av det totale fiskeri-
et utgjorde de utenlandske leveransene 37.300 tonn
rund vekt til en førstehåndsverdi av 430 millioner
kroner. Dette gir en råfiskpris til utenlandske fartøy
på kroner 17,25 pr. kg.

Leveransene baserer seg i hovedsak på torsk (78
prosent), hyse (12 prosent) og sei (4 prosent) med
henholdsvis 77.200, 11.300 og 4.086 tonn rund
vekt. Hovedvekten av fisken ble levert av norske
fartøy hjemmehørende i Norges Råfisklags distrikt
(59 prosent), utenlandske fartøy (37 prosent) og
vestnorske fiskere (4 prosent). Av de utenlandske
fangstene utgjorde russiske leveranser 99 prosent
av kvantumet.

Av det totale fiskeriet utgjorde trålleveransene

42.800 tonn (44 prosent) av kvantumet. Arts-
messig fordelte trålfangstene seg med ca. 32.600
tonn torsk (76 prosent), 5.500 tonn hyse (13 pro-
sent), 2.600 tonn sei (6 prosent) og 2.100 tonn av
de andre fiskeslagene (5 prosent). 

Hovedvekten av trålfangstene ble levert av uten-
landske fartøy (33.600 tonn) hvorav torskefang-
stene utgjorde 27.300 tonn, hyse 3.900 tonn, sei
700 tonn og annen fisk sto for 1.700 tonn. Det kan
nevnes at russiske autolinefangster utgjorde ca.
1.800 tonn torsk for perioden.

Konvensjonelt fiske. Det totale ilandbrakte kvantum
fra den konvensjonelle norske fiskeflåten var på
nesten 51.300 tonn, hvorav ca. 19.600 tonn ble
levert i Øst-Finnmark og 31.700 tonn i Vest-
Finnmark. Det er leveransene av torsk som domi-
nerer med sine nesten 42.800 tonn for begge soner.
Førstehåndsverdien i det konvensjonelle fiskeriet
utgjorde like i underkant av 600 millioner kroner for
perioden i begge soner, hvor torskefangstene bidro
med over 500 millioner kroner totalt.

Redskapsfordeling. Garn var den gruppen blant
konvensjonelle redskaper som brakte på land mest
torsk, med sine 16.600 tonn (39 prosent) for perio-
den, tett etterfulgt av snurrevad med 15.600 tonn
(36 prosent). Juksa-/pilk-/snørefiske etter torsk
utgjorde for perioden hele 7.500 tonn (17 prosent)
og line/autoline ilandbrakte ca. 3.100 tonn (7 pro-
sent).

Torskefisket startet relativt labert de to første måne-
dene av året for så å ta seg opp utover i perioden.
Månedene mars, april og mai var de desidert stør-
ste fangstmånedene, og bare i april ble det iland-
brakte kvantumet over 16.900 tonn. Førstehånds-
verdien samme måned lå på hele 195 millioner
kroner. 

Torskefiskeriet tok seg kraftig opp fra uke 11/12, og
foruten påskeuken (uke 15) ble toppunktet nådd i
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Kvantum Verdi

2000 2001 2000 2001

Øst-Finnmark 11,9 14,5 117,9 160,7

Vest-Finnmark 8,1 9,9 77,0 106,3

Troms 12,1 15,7 133,8 183,4

Vesterålen 5,8 7,1 66,1 82,5

Lofoten 6 6,9 61,3 75,0

Øvrige distrikter 1,3 1,2 13,6 13,5

Sum 45,2 55,3 469,7 621,4

Tabell 17: Distriktsvis omsetning av hyse rund vekt 2000 -
2001 (1000 tonn rund vekt og mill kr)

Diagram 11: Eksportutvikling hyse 2000-2001 
(Kilde: Eksportutvalget for fisk)

Kvantum hyse levert fra utenlandske fartøy økte
med 28 prosent  sammenlignet med året før da det
ble levert 14.600 tonn i 2000 mot 18.900 tonn i
2001 fra utenlandske fartøy.

Markedet for hyse
Det ble eksportert 32.960 tonn hyseprodukter i
2001, dette er en nedgang på nesten 2 prosent, eller
614 tonn fra 2000. Verdien av hyse som ble ekspor-
tert i 2001 var 816 millioner, en nedgang på 2,8 pro-
sent fra året før. Gjennomsnittsprisen for alle hyse-
produkter gikk ned fra kr 25,15 til kr 24,78, lik 1,5 pro-
sent. Dette skyldes ikke bare generell nedgang i
pris, men også endring av produktsammensetning.
Fersk hyse økte med ca. 566 tonn til 12.700 tonn og
prisen ble redusert fra kr 18,35 til kr 17,19. De viktig-
ste markedene for fersk hyse er Storbritannia,
Frankrike, Tyskland og Danmark. Danmark hadde
den største økningen i kvantum på vel 1.000 tonn,
mens de andre ble redusert tilsvarende, jamfør sta-
bilt totalkvantum. 
Frossen hyse var også stabil i kvantum, rundt

12.700 tonn. Pris per kilo økte med kr 0,26 til kr
20,82 per kilo. Størst endring i pris på produkter av
hyse, var fersk filet som falt fra nesten kr 46,90 til kr
41,90, samtidig som kvantumet ble redusert noe,
fra 260 tonn til 250 tonn.  
Det best betalte hyseproduktet var frossen filet som
ble solgt for kr 44,31 i snittpris.

Sei (Pollachius virens)
Reguleringer i seifisket
Den norske totalkvoten av sei nord for 62o N var i
2001 125.000 tonn, som ble fordelt med 30.440
tonn til not, 44.120 tonn til trål og 50.440 tonn til
fartøyer som drifter med konvensjonelle redskaper.

Kvoten til den konvensjonelle flåten var delt med
4.930 tonn til båter over 28 meter, hvorav 750 tonn
ble avsatt til bifangst. Her deltok 24 garnbåter med
deltakeradgang i direktefiske etter sei innenfor en
maksimalkvote på 190 tonn. Fartøy over 28 meter
uten deltakeradgang kunne ha inntil 50 prosent sei
som bifangst. 

Konvensjonell flåte under 28 meter var regulert
med maksimalkvoter med moderat overregulering
(44 prosent) differensiert etter lengde. Fra årets
begynnelse var fisket periodisert med 18.200 tonn i
januar-april, og 13.655 tonn likt fordelt på mai-
august og september-desember. Ved stopp i fiske
eller når et fartøys maksimalkvote var nådd, var det
tillatt med inntil 25 prosent bifangst av sei på uke-
basis, og den totale bifangst av sei per fartøy kunne
ikke utgjøre mer enn 50 prosent av fartøyets maksi-
malkvote på årsbasis. Fisket under første periode-
kvote ble stoppet 1. april. Det ble ikke behov for å
stoppe fisket i andre periode, og maksimalkvotene
per fartøy ble økt 2 ganger før de 19. november ble
opphevet.

Notkvoten var fordelt med 40 prosent avsatt til
fiske før 8. juli og resterende 60 prosent til fiske
etter 13. august. Av trålernes totalkvote ble det for
første gang avsatt en kvote på 1.000 tonn til dek-
ning av bifangst i trålfisket etter øyepål, tobis og
sild. Den resterende kvoten ble fordelt med 34.800
tonn til torsketrålerne og 8.320 tonn til seitrålerne.

Omsetning
Ved årets slutt var totalkvoten på 125.000 tonn opp-
fisket. Trålerne tok 3.000 tonn mer enn sin tildelte
andel, mens det gjenstod 2.000 tonn av notkvota og

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

1998 1999 2000 2001

Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr

Fersk 13700 170100 10800 169000 12200 210000 12755 234000

Rundfrossen 15900 272600 15500 297000 12700 261500 12700 264200

Frossenfilet/blokk 13300 484400 8700 356200 8400 361600 7200 304500

Tabell 18:
Eksport av ulike hyse-
produkter 1998 - 2001 

(tonn og 1000 kr) 
(Kilde Eksportutvalget for fisk)
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Mengde er alltid produktvekt og eksportverdi oppgis
i FOB (fritt om bord – angitt avskipningshavn) for
samtlige opplysninger som angår mengde/pris hvor
Eksportutvalget for fisk er kilde.

Markedet for torsk/skrei
Det ble eksportert 128.000 tonn torskeprodukter i
2001, det var 12,5 prosent, eller 18.000 tonn mindre
enn i 2000. I verdi var resultatet 5 600 millioner, en
nedgang på 4 prosent. Det gode resultatet verdi-
messig skyldes endring i produktmiksen, bedre pri-
ser samt god markedsutvikling for de fleste produk-
tene. 
Fersk filet hadde mest positiv kvantumsutvikling
(56 prosent) og den største prisøkningen med ca.
56 prosent, eller kr 7,35 pr. kilo. Totalt ga dette en
verdiøkningen for fersk filet på 78 prosent. Fryst filet
(blokk og ellers) økte litt i gjennomsnittspris pr.
kilo. Den største prisøkningen var på blokk, mens
kvantum ble redusert med nesten 26 prosent. Dette
skyldes at blokk er et sterkt globalt produkt, og
endringer i kvantum, både av torsk og andre hvitfisk
arter, gir store utslag i prisutviklingen. Også andre
filetprodukter utenom blokk hadde betydelig kvan-
tumsreduksjon (21 prosent), mens prisen var stabil
rundt kr 46,50. 

Alle konvensjonelle produkter økte i kvantum i for-
hold til året før. Samtidig økte disse produktene sin
andel av den totale torskeeksporten fra 41 til 51 pro-
sent i produktvekt. Klippfisk utgjorde 25 prosent av
torskeeksporten med 32.500 tonn. Det er tilsva-
rende kvantum som i 2000, men en økning i andel
fra 22 prosent. Gjennomsnittsprisen økte med 4
prosent til 57,37 per kilo. Saltfisk av torsk økte i
kvantum fra ca. 25.300 tonn til 27.700 tonn (9,3
prosent). Med en prisøkning på 8 prosent gav det
en økning i verdi fra 890 millioner til 1,05 milliarder.
Mot slutten av året kom det signaler fra hoved-
markedet Portugal om dårlig kvalitet og lavere

betalingsvilje for saltfisken. Dette gav noe utslag
både på saltfiskprisen til produsent og eksport-
statistikken i årets siste måneder. Eksporten av
klippfisk til Brasil ble gjennom året påvirket av
valutasituasjonen. Denne ble bedret mot slutten av
året, og eksportvolumet for klippfisk torsk endte
med en volummessig nedgang på 10 prosent og en
prismessig oppgang på 10 prosent. Eksporten av
tørrfisk til Italia økte med 15 prosent i 2001 i forhold
til året før. Denne økningen kom i hovedsak i årets
første måneder, da restbeholdningen fra året før
solgt. Produksjonen av tørrfisk gikk imidlertid noe
ned i 2001 i forhold til 2000.

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)
Reguleringer
Den norske hysekvoten nord for 62o N utgjorde
50.835 tonn som var fordelt med 19.826 tonn (39
prosent) til trålerne og 31.009 tonn til den konven-
sjonelle flåten. Trålerne var regulert med fartøy-
kvoter og rederi-kvoteordning og periodisering til-
svarende som for torsk. Fartøy som drifter med
konvensjonelle redskaper var tildelt 5.582 tonn for
fartøy på eller over 28 meter, som videre var regulert
med fartøykvote på 68 tonn og periodisert på
samme måte som for torsk (line eller kombinasjon
line). Gruppekvoten for båter under 28 meter var
delt i 3 perioder, hver på 4 måneder, med tilnærmet
likt kvantum på hver av periodene. Fisket innenfor
første periodekvote ble stoppet allerede 18. februar.
Fra 19. februar og fram til og med 30. april var det
for denne flåten dermed kun anledning til å fiske
hyse som bifangst, som til tross for den tidlige
stoppen førte til et overfiske av 1. periodekvote. Det
direkte fisket etter hyse i 2. periode ble stoppet 27.
mai, og deretter regulert med bifangst resten av
perioden. For resterende del av perioden ble det tatt
mindre hyse enn beregnet, og 3. periode ble åpnet
med en rest på 1.300 tonn fra midtperioden. Som
følge av at mange fartøyer var ferdige med sine
maksimalkvoter og at det var behov for å få avviklet
hysefisket mens torskeinnblandingen ennå var
begrenset, ble maksimalkvotene for denne flåten
først økt med 25 prosent fra 29. oktober og deretter
20. november opphevet.

I følge tall fra Fiskeridirektoratet gjenstod det 2.100
tonn av den norske kvoten ved årsslutt. 

Den totale omsetningen av hyse i Norges Råfisklags
distrikt var 55.300 tonn i 2001 mot 45.200 tonn i
2000. Førstehåndsverdien økte fra 470 millioner
kroner i 2000 til 620 millioner kroner i 2001. I 2000
var gjennomsnittsprisen som ble betalt for hyse
kroner 10,40 tilsvarende kroner 11,24 i 2001, pr. kg
rund vekt.
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Diagram 10: Eksportutvikling tørrfisk 1997-2001 
(Kilde: Eksportutvalget for fisk)
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en opphevet til slutt maksimalkvotene for å få fisket
opp notkvantumet. Totalt ble det omsatt 27.092
tonn notfanget sei i Råfisklagets distrikt.

Det var i 2001 avsatt 3 mill. til føringstilskudd, mens
forbruket var på 4 mill. Dette medførte at en måtte
gjøre bruk av deler av inntrukket egenandel fra fisk-
erne.

Under seisesongen i 2001 auksjonerte Norges
Råfisklag all låssatt sei. Etterspørselen gjennom
auksjonene var god og en oppnådde en relativt høy
overpris på auksjonert fisk. Mye av den direkte-
håvede fisken ble omsatt gjennom formidling, og
også denne fisken oppnådde overpriser mestepar-
ten av sesongen.

Markedet for sei
Eksportert kvantum av sei økte med 400 tonn, til
83.300 tonn i 2001. Seien ble eksportert til en total-
verdi 1.400 millioner, nesten 100 millioner mer enn
året før. Dette tilsvarer en økning i gjennomsnitts-
prisen for eksporterte seiprodukter på kr 1,03, opp
til kr 16,76.
Kvantum fersk sei ble noe redusert i forhold til
2000, men prisen økte 70 øre pr. kilo. Den beste
utviklingen blant seiproduktene hadde frossen sei
som har økt med 107 prosent, fra 5 tusen tonn til
10,2 tusen tonn. Økningen er hovedsakelig i de øst-
europeiske landene Ukraina, Jugoslavia og Litauen.
Prisen har også økt med 12 prosent eller 94 øre til
kr 8,65. 

Det ble eksportert 37.000 tonn konvensjonelle

fiskeprodukter av sei i 2001. En økning på 33 pro-
sent fra året før. Dette er 47 prosent av den totale
seieksporten i produktvekt. Samme andel som året
før. Det ble notert prisoppgang på alle konvensjo-
nelle produkter av sei. Produktsammensetningen
viser en økning i eksportert mengde klippfisk i for-
hold til saltfisk. Klippfisk har økt med 6 prosent i
volum og 5 prosent i pris. Det er i hovedsak Brasil
og Dominikanske republikk som står for denne
økningen. Saltfisk sei har en nedgang på 11 prosent
i volum og en økning på 10 prosent i pris. Canada
er hovedmarkedet, og nedgangen skyldes mangel
på små sei som Canada etterspør. Eksporten av
tørrfisk av sei øker med en svært positiv utvikling i
Nigeria. 

Reker (Pandalus borealis)
Eksporten av hovedproduktet fryste pillede reker var
volummessig på samme nivå som året før til tross
for betydelig reduksjon i de norske landingene.
Verdimessig er nedgangen i forhold til året før på 11
prosent eller ned fra 923 millioner kr til 823 milli-
oner kr i 2001. Noe av dette kan forklares med økt
eksport små størrelser, men hovedårsaken er økt
konkurranse og prispress gjennom hele året.

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

1998 1999 2000 2001

Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr

Fersk 20.600 174.200 20.100 155.200 20.600 148.400 18.300 145.100

Frossen filet/blokk 22.200 526.200 17.100 361.900 17.800 328.500 14.450 300.000

Klippfisk 25.800 669.500 20.200 501.800 27.700 592.200 29.500 661.750

Tabell 20:
Eksport av ulike 

seiprodukter 1998-2001 
tonn og 1000 kr. 

(Kilde Eksportutvalget for fisk)

Diagram 13: Eksportutvikling sei 2000 - 2001
(Kilde Eksportutvalget for fisk)

Diagram 14:
Norsk eksport av reker for-
delt pr. marked (mill. kroner)

2000-2001
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900 tonn av kvota tildelt den konvensjonelle flåten.
Norsk seikvote sør for 62o N var 41.000 tonn, for-
delt med 26.000 tonn til trål, 8.000 tonn til kon-
vensjonelle redskaper og 7.000 tonn til not. Denne
kvoten ble overfisket med 2.500 tonn.

Kvantum Verdi

2000 2001 2000 2001

Øst-Finnmark 5,9 5,0 23,4 21,5

Vest-Finnmark 15,5 15,1 55,7 56,5

Troms 31,7 34,0 118,6 145,6

Vesterålen 15,6 16,9 67,8 84,9

Lofoten 20,9 21,8 98,7 102,2

Øvrige distrikter 16,8 11,0 72,8 53,1

Sum 106,5 103,8 437,0 463,8

Tabell 19: Distriktsvis omsetning av sei (tonn rund vekt og mill kr)

Seinotfisket
Gruppekvoten for not var fra årets begynnelse fast-
satt til 30.440 tonn, etter at det i alt var overført
10.000 tonn til konvensjonelle fartøy under 28
meter. Totalkvoten på 30.440 tonn ble så periodi-
sert med 12.176 tonn til et fiske t.o.m. 1. juli og
18.264 tonn som skulle fiskes fra og med 13. august.
Fiskets første periode ble imidlertid forlenget med
en uke. Notfisket var i tillegg regulert med differen-
sierte maksimalkvoter fra 166 tonn til 382 tonn.
Maksimalkvotene ble den 25. september øket med
50 prosent og den 4. oktober ble de opphevet grun-
net lav fisketakt. Seinotfisket var åpent fra årets
begynnelse.

For å delta i seinotfisket måtte fartøyet være regis-
trert i merkeregisteret, eier og høvedsmann stå på
blad B, samt at fartøy mellom 13 og 27 meter måtte

ha levert minst 10 tonn sei fisket med not i ett av
årene 1998, 1999 eller 2000. Fartøyet måtte i tillegg
være egnet, bemannet og utstyrt til å drive fiske
etter sei med not og nytt av året var dessuten at fart-
øyene måtte fremvises Fiskeridirektoratet for sær-
skilt godkjenning for seinotfiske.

Det var 201 fartøy påmeldt til seinotfisket i 2001.
179 av disse hadde fangst i løpet av sesongen, for-
delt på 58 fartøy i første periode og 176 i andre peri-
ode.

Gjennomføringen av fisket gikk greit og uten dirige-
ring i første periode, men Råfisklaget hadde telefon-
vakt fra begynnelsen av juni.
Etterspørselen etter notsei var god hele sesongen
og det ble ikke satt inn kjøpefartøy.

1. periode
Det ble i denne perioden omsatt ca. 7.300 tonn i
Norges Råfisklag. I tillegg ble nærmere 600 tonn
levert andre salgslag, noe som medførte at det ble
overført ca. 4.300 tonn til neste periode. Perioden
bar preg av lite låssetting og relativt dårlig tilgjeng-
elighet på notsei. Fisket foregikk for det meste i
Nord-Troms og Vest-Finnmark, og det ble ikke tatt
på land noe kvantum av betydning verken på Nord-
Møre eller i Trøndelag.

2. periode
Fisket foregikk også i denne perioden i Nord-Troms
og Vest-Finnmark, men med et visst kvantum også
på Sleppen og Tana. Det ble i andre periode innført
dirigering fra første dag.
Det var et relativt labert fiske i deler av sesongen og

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Kvantum SM

Kvantum RU

Kvantum BB20
0

1-
42

20
0

1-
41

20
0

1-
40

20
0

1-
39

20
0

1-
38

20
0

1-
37

20
0

1-
36

20
0

1-
35

20
0

1-
34

20
0

1-
33

20
0

1-
28

20
0

1-
27

20
0

1-
26

20
0

1-
25

20
0

1-
22

0

1

2

3

4

5

6

7

Snittpris BB

Snittpris RU

Snittpris SM

Diagram 12:
Kvantums- og prisutvikling
seinotfisket, alle tilstander

pr. uke i 2001-sesongen

Forklaring til diagrammet:

- Kvantum BB – Kvantum
notsei levert levende i rund
vekt til brønnbåt

- Kvantum RU – Kvantum
notsei direktehåvet og levert
i rund vekt

- Kvantum SM – Kvantum
notsei levert sløyd med hode 

Prisene blir for tilsvarende. 
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Laget opprettet en selvfinansierende tjeneste på
prøvetaking av rekefangster der lagets kontrollører
bisto både fiskere og kjøpere. Oppslutning rundt
tjenesten var stor. 

I lagets distrikt ble det landet 1.200 tonn ferske råre-
ker til pilling, en reduksjon på hele 2.700 tonn  fra
2000-sesongen. Det ble gitt anmodning til fersk-
rekefartøy om å melde seg på dette fisket utenfor
Finnmark. 7 fartøy meldte sin interesse. En av
årsakene til den lave deltakelsen var de nye minste-
priser for ferske råreker til pilling som kom den 14.
mai 2001. Når bare 1/3 av kvantumet sammenlignet
med året før ble landet må en kunne karakterisere
sesongen for katastrofal både for fisker og kjøper
som tradisjonelt har mottatt fersk råreker til pilling.
Det kom også nye minstepriser for ferske kokte
skallreker til konsum. 
I forkant av sesongen hadde Norges Råfisklag lagt
til rette en ordning med føringstilskudd for ferske
reker, fisket på kysten og anvendelse til pilling. 

Fartøy Fartøy mellom Fartøy
0/50 BRT 35 og 50 BRT U/35 BRT

Kombi-/fryse- Ferskreke Ferskreke Alle
rekefartøy fartøy fartøy rekefartøy

Finnmark 13 3 9 25

Troms 24 5 42 71

Nordland 15 3 27 45

Trøndelag 2 0 10 12

Møre 23 1 11 35

Sum 77 12 99 188

Tabell 21: Deltakelse i rekefisket 2001 fordelt på fartøystør-
relse og registreringsfylke 

2000 2001

Norske Utenl. Norske Utenl.

Kyst Russland - 283 - -

Kyst Varanger 3.668 490 1.105 101

Kyst øvrig 3.778 3.655 2.255 1.422

Barentshavet 4.414 4.037 3.639 1.202

Gåsbanken 849 1.712 - 508

Hopen 24.242 7.067 27.704 2.098

Svalbard 12.653 5.207 5.018 4.159

Canada 1.289 - 2.636 -

Grønland 360 - 1.049 98

Andre - - 4 508

Sum 51.253 22.451 43.411 10.095

Tabell 22: Norske og utenlandske landinger av reker fordelt
på fangstfelt 2000-2001 (kvantum i tonn)

Informasjonsutvalget for reker
Med den svake utviklingen i hovedmarkedene for
både pillede reker og konsumpakkede skallreker,
har det vært viktig for Informasjonsutvalget for
reker å prøve og bidra til produktutvikling og salg
mer direkte inn i markedet utenom de store impor-
tørene. Det har også blitt forberedt satsing på nye

markeder både for skallreker og pillede reker.
Hovedaktivitetene har vært som følger:
• Markedsovervåkning og rapportering til fiske-

salgslagene, finansinstitusjoner og markedsak-
tører.

• Rekelunsj og informasjonsmøte i London.
• Markeds- og kvalitetsseminarer for fiskere i

Tromsø og Ålesund.
• Produktpresentasjoner i samarbeid med enkelt-

eksportører og deres kundeforbindelser
• Vedlikehold av kontaktnett mellom rekefiskere

og fiskerorganisasjoner i Nord-Atlanteren.
• Rekeseminar for eksportører og kunder i

Stockholm.
• Salgsstøtte-aktiviteter i samarbeid med eksport-

ør på Silja Line-båtene.
• Gjennomført markedsundersøkelse og forbe-

redt markedsbesøk til Kina.
• Utviklet salgsstøttemateriell for ferske kokte

skallreker.
• Generell PR-aktivitet og mediakontakt. vedr.

produksjon og markedsforhold.

Ved planlegging og gjennomføring av aktivitetene
legges det vekt på deltakelse fra eksportører og
importører som er gode kunder av de norske reke-
fiskerne og fiskesalgslagene. 

Kvitlaks (Argentina silus)
Fisket etter kvitlaks i Norges Råfisklags distrikt fore-
går tilnærmet hele året utenfor kysten av Trøndelag
og Helgeland. Den beste sesongen er fra febru-
ar/mars og til utgangen av mai. I sesongen 2001 ble
hele 2.593 tonn (ca. 35 prosent av totalomsetning-
en) omsatt i april som var den beste måneden. 

Totalt kvantum kvitlaks i Norges Råfisklags distrikt
sesongen 2001 var på 7.344 tonn mot 4.479 tonn i
2000, en økning på hele 2.865 tonn eller ca. 64 pro-
sent. Verdien økte fra 13,1 millioner i 2000 til 27,1
millioner i 2001, som tilsvarer 14 millioner, eller 108
prosent.
I tillegg til Norges Råfisklag hadde Sunnmøre og
Romsdal Fiskesalslag en fin økning fra 2.050 tonn i
2000 til 6.784 tonn i 2001 til en verdi av 32,9 milli-
oner. Dette er en kvantumsøkning på hele 231 pro-
sent. Sør for 62 grader var det bare ubetydelige
fangster av kvitlaks. 
Av Norges totale omsetning av kvitlaks på 14.272
tonn omsatte Norges Råfisklag ca. 51 prosent av
kvantumet.

Minsteprisen på kvitlaks gikk opp fra kr 2,60 pr. kg
i 2000 til kr 3,00 pr. kg i 2001. Det ble imidlertid
betalt betydelige overpriser sesongen 2001 og
gjennomsnittsprisen kom på kr 3,70 pr. kg mot kr
2,93 i 2000. For sesongen 2002 er det fastsatt ny

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

Gjennomsnittlig verdi falt fra kr 48,22 i 2000 til kr
42,89 i 2001. Årsaken til prisfallet er en kombina-
sjon av for stor samlet fangst og produksjon av
kaldtvannsreker i 2000 samtidig som konkurranse-
situasjonen  er blitt forverret ved at store import-
ører i hovedmarkedene har blitt slått sammen eller
samordnet sine innkjøp. Det reduserte fangstvolu-
met i 2001 ser ikke ut til å ha vært stort nok til å
skape balanse mellom tilbud og etterspørsel. Et
svakere marked for konsumpakkede kokte og rå
skallreker til hovedmarkedene i Kina og Japan har
bidratt til at mer reker er solgt til pilling enn det
som ellers ville vært normalt og bidratt til en van-
skelig sesong for flåten. Eneste lyspunktet har vært
markedet for ferske kokte skallreker som har gitt
grunnlag for økte priser til produsentene. Norsk
eksport av reker totalt falt fra 1.519 millioner kr i
2000 til 1.215 millioner kr i 2001.
Totalt 2001 ble det i Norge landet 69.700 tonn reker
inklusive landinger fra utenlandske fartøy. Av dette
gikk 60.300 tonn til pilling (både frosne pillede
reker og pillede reker i lake) og 9.400 tonn til kon-
sum som skallrekeprodukter. I lagets distrikt deltok
totalt 188 norske fartøy fordelt på 77 frysereketrålere
og 111 ferskrekefartøy i fisket i 2001. I lagets distrikt
ble det landet 48.800 tonn reker til pilling – en ned-
gang på 25.600 tonn fra året før. Andel landinger fra
utenlandske fartøyer var mer enn halvert, 22.400
tonn i 2000 til 9.500 tonn i 2001 – en nedgang på
12.900 tonn.

Både kvantums- og verdimessig hadde 2001
sesongen en kraftig nedgang i forhold til 2000
sesongen. Månedene mai til august som generelt er
bra kvantumsmessig var dårlige i 2001 og prisene
var lave. November/desember var måneder som ga
høyest pris, men da et lavt kvantum. 2001 hadde en
gjennomsnittspris på 9,22 mot 12,03 i 2000 for
reker til pilling. En nedgang på kr 2,81 pr. kg levert
kvantum i forhold til 2000. 
Lagets Arbeidsutvalg (AU) og Fiskeri- og havbruks-
næringens landsforening (FHL) i samråd suspen-
derte minsteprisene for råreker til pilling (rundskriv
18/99), med virkning for omsetning fra og med 7.
mai 2001 og inntil videre. Fra samme dato ble det
innført tvungen dirigering og auksjon av ombord-
frosne råreker til pilling (rundskriv 12/01).
Totalt i 2001 ble 165 fangster omsatt ved auksjon.
Produksjon av pillede reker har i hovedsak foregått
hos 9 produsenter. Vi hadde 15 stk kjøpere, av dem
var det 3 islandske. Salget til Island viste en ned-
gang i forhold til 2000. I og med at verdensmarke-
det for råreker til pilling var vanskelig førte det til
svekket konkurranse i råvaremarkedet, som igjen ga
få bydere på enkelte auksjoner. Enkelte fiskere lagret
fangster for egen risiko og regning. Det var ikke
snakk om noe stort kvantum. 

Diagram 15:
Norsk eksport av frysede 
pillede reker pr. måned 

1999 - 2001
(tonn og kroner)

Diagram 16:
Frosne reker til pilling – 

minstepriser, gjennomsnitts-
priser og landinger 1999-2001

(priser i kroner for basisstørrelsen 230-
250 og landinger i tonn)

Diagram 17:
Ferske reker til pilling –

minstepriser, gjennomsnitts-
priser og landinger 1999-2001

(priser i kroner for basisstørrelsen 
230-250 og landinger i tonn)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

D
es

N
ov

O
kt

Se
pt

A
ugJu

li
Ju

ni
M

ai
A

pr
il

M
ar

s
Fe

b
Ja

n 
0

1
D

es
N

ov
O

kt
Se

pt

A
ugJu

li
Ju

ni
M

ai
A

pr
il

M
ar

s
Fe

b
Ja

n 
0

0
D

es
N

ovO
kt

Se
pt

A
ugJu
li

Ju
ni

M
ai

A
pr

il
M

ar
s

Fe
b

Ja
n 

99

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

 tonn  kr/kg

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

N
ov

Se
pt

A
ug

Ju
ni

M
ai

N
ov

O
kt

M
ai

A
pr

il
M

ar
s

Ja
n 

0
0

D
es

O
kt

M
ar

s

4

6

8

10

12

14

16

 tonn  kr/kg

444

666

888

101010

121212

141414

161616

 minstepris

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

N
ov

Se
pt

A
ug

Ju
ni

M
ai

N
ov

O
kt

M
ai

A
pr

il
M

ar
s

Ja
n 

0
0

D
es

O
kt

M
ar

s

4

6

8

10

12

14

16

 tonn  kr/kg

444

666

888

101010

121212

141414

161616

 minstepris

0

10

20

30

40

50

60

D
es

N
ovFe

b

Ja
n 

0
1

D
es

N
ov

O
kt

Se
pt

A
ugJu
li

Ju
ni

M
ai

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

 tonn levert  snittpris kr/kg

202020

222222

242424

262626

282828

303030

323232

343434

363636

383838

404040

 minstepris

Diagram 18:
Ferske kokte skallreker.

Pris og volum 2000-2001
(priser i kroner for størrelsen 

90/120 til mai 2001, 
deretter alle størrelser. 

Landinger i tonn)



45

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

44

av disse midlene, fiskerne dekket en egenandel på
kr 0,15 pr. kg og kjøperne dekket resten.

Omsetningen av taskekrabbe for perioden 1997-
2001 fremgår av diagram 19.

Toprissystemet på krabbe fungerte etter hensikten.
Det ble bedre sortering noe som innebar bedre
gjennomsnittspris for de som gjør en god sorte-
ringsjobb. Samtidig er det et betydelig informa-
sjonsbehov rettet mot kvalitet og sortering. 

Prisen på krabbe gikk opp fra kr 5,60 pr. kg til 6,10
pr. kg til fabrikkproduksjon, fra kr 12,50 til 13,70 pr.
kg til konsum og fra kr 6,- til kr 6,50 for krabbe levert
til samfengt. Gjennomsnittsprisen i Norges Råfisk-
lags distrikt kom i 2001 på kr 7,29 pr. kg mot kr 6,64
i 2000. Etterspørselen etter krabbeprodukter er
god. Det utprøves også nye markeder, med tilpas-
sede produkter, som kan bidra til bedre pris. Med
denne utviklingen vil man kunne få en ytterligere
økning i minsteprisene. 
Deltakelsen i krabbefisket har økt fra 177 fartøyer i
2000 til 215 i 2001. Antall fiskere har økt fra 228 til
254 fra 2000 til 2001.

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus)
Fangsten var også i 2001 klassifisert som forsk-
ningsfangst. Kvoten økte betydelig, fra 41.250 i
2000 med 10 prosent overregulering, til 100.000
kongekrabber i 2001. Kvoten var lik for Norge og
Russland. Fartøykvotene var 750-1100 stk, alt etter
om de hadde deltatt på forsøkene før den ordinære
fangsten. 1500 individer ble satt av til oppforings-

forsøk. Til sammen 99.883 kongekrabber ble fanget
og belastet fartøykvotene. Under prisforhandlingen
ble det presisert at prisen gjaldt levende kongekrab-
be, og at kjøper derfor ikke skulle betale for eventu-
ell død krabbe. Død krabbe ble imidlertid belastet
fartøyets kvote.  

Minsteprisen ble satt til kr 80,- noe som kjøperne i
stor grad betalte gjennom hele sesongen, med unn-
tak av en fangst/kvote som ble formidlet gjennom
Norges Råfisklag til kjøper, til kr 90,- pr. kilo, og
hvor en del fartøy som resultat av dette fikk en litt
høyere pris. Gjennomsnittsprisen for hele sesongen
var kr 83,70 pr. kg som inkluderer et større kvanta
klør fra russisk fartøy til noe høyere pris enn for hel
norskfanget krabbe.
Fiskeridirektoratet Region Finnmark og Norges
Råfisklag samarbeidet om kontroll av leveransene,
da fartøyene var påkrevd innmelding av antall krab-
ber før landing. 
Japan er det største markedet for fryste kongekrab-
beklør, mens USA er det største for fersk.
Gjennomsnittsprisen på eksport ligger opp mot kr
200 pr. kg, mens mindre kvantum er eksportert til
over kr 250 pr. kg.

Vågekval (Balaenoptera acutorostrata)
Kvoten for 2001 ble fastsatt av Fiskerideparte-
mentet til 549 dyr, som var en nedgang på 106 kval
sammenlignet med 2000. Når det gjelder de to vik-
tigste områdene – Barentshavet og Svalbardsonen
– økte imidlertid kvoten med 49 kval i forhold til
2000.
Det ble tildelt konsesjoner til 35 fartøyer, av disse
deltok 34.
Fangsten startet 14. mai og ble avsluttet 31. juli. I
Nordsjøen starter fangsten når Fiskeri direktoratet
bestemmer og den skal være avsluttet 31. august. I
starten av sesongen var fangsten hindret av mye
dårlig vær, dette medførte at mesteparten av kjøttet
kom til mottaker sent i sesongen. Dette medførte et
stort press på de få kjøperne som hadde åpent for
kjøp i juli/august. Enkelte fartøy hadde lang vente-
tid før levering kunne starte, opptil 10 døgn ved kai
før lossing. 
Etter at fangsten startet på ny etter stoppen i 1991,
er 2001 det første året at hele kvoten er fanget. 
Minsteprisene var for kjøtt til konsum kr 30,00 pr.
kg, for bukspekk kr 7,00 pr. kg og for ryggspekk og
øvrig spekk kr 4,00 pr. kg.
13 bedrifter kjøpte 691.511 kg kvalkjøtt og 250.342 kg
kvalspekk. Gjennomsnittsprisen pr. kg var kr 30,62
for kjøtt og kr 5,91 for spekk. Det ble inntrukket til
Reklameutvalget for småkvalkjøtt 30 øre pr. kg fra
fanger og tilsvarende fra kjøper til markedsføring av
kvalkjøtt.

V I R K S O M H E T S R A P P O R T

vektgrense ved levering av kvitlaks og minsteprisen
er fastsatt til kr 3,00 pr. kg under 400 gram og kr
3,50 pr. kg over 400 gram.
Antall fartøy som deltok i dette fisket økte fra 10 i
2000, til 20 i 2001. Økningen skyldes nytildeling av
kvitlakskonsesjoner. Antall kjøpere som kjøper kvit-
laks i Norges Råfisklag økte fra 2 kjøpere i 2000 (en
på Helgeland og en i Nord-Trøndelag) til totalt 9
kjøpere i 2001. De to største kjøperne tok i mot ca.
85 prosent av kvantumet i Norges Råfisklags dis-
trikt.

Kjøttet på kvitlaksen er velsmakende og har tidli-
gere gått utelukkende til farseproduksjon som ble
brukt i fiskemat. Imidlertid har omsetningen av
farse blitt stadig vanskeligere de siste årene, dette
på grunn av sterk konkurranse med importert kvit-
laksfarse fra Færøyene og Island, samt at produsen-
tene også bruker surimi i sin fiskematproduksjon.
Dette førte til at ca. 80-90 prosent av kvantumet i
2001 ble rundfrosset og eksportert bl. annet til Øst-
Europa, Japan og Egypt. Den store økningen vi fikk
i kvantum siste år førte imidlertid til at det ved års-
skifte var en del rundfrossen kvitlaks på lager, mens
det var mangel på kvitlaksfarse.

Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Fisket etter taskekrabbe foregår fra Nordmøre til
Bodø. I tillegg har det vært prøvefiske i Lofoten og
en fisker forsøkte seg med et mindre krabbefiske i
Vesterålen. Det er registrert betydelige mengder
med krabbe også i Vesterålen.

Krabbefisket åpnet først i juli på Hitra og de siste

teinene var tatt på land i midten av desember. I
gjennomsnitt har fiskerne økt sesongen fra 8 uker i
1997 til 11 uker i 2001.

Totalt landet kvantum økte med 24 prosent fra 2.187
tonn i år 2000 til 2.714 tonn i 2001 i Norges
Råfisklags distrikt. Førstehåndsverdien økte fra 14,5-
til 19,8 millioner kroner. Verdiøkningen var størst på
Helgeland med over 50 prosent. I Sør- Trøndelag
var den på 37,5 prosent, i Nord- Trøndelag 19,8 pro-
sent og Nordmøre 6,1 prosent.

På grunn av manglende kjøperdekning fra Rørvik og
nordover har all krabbe i Nordland blitt ført til Hitra.
Dette innebar en total kostnad i føring som med-
regnet pakking på mottaksstasjonene lå på 2,5 milli-
oner kroner. Norges Råfisklag utbetalte kr 950.000

Årstall Kvantum i tonn Verdi i 1000 kroner Årstall Kvantum i tonn Verdi i 1000 kroner

1994 6.070 16.055 1998 4.716 17.077

1995 6.214 18.895 1999 5.840 17.887

1996 5.978 19.522 2000 4.479 13.120

1997 2.909 9.035 2001 7.344 27.143

1999 2000 2001

Kvantum Verdi Snitt-pris Kvantum Verdi Snitt-pris Kvantum Verdi Snitt-pris

Januar 172 568 3,30 3 10 3,00 73 231 3,18

Februar 270 879 3,26 144 374 2,60 122 598 4,90

Mars 821 2.728 3,33 105 274 2,60 148 642 4,34

April 1.979 6.360 3,22 1.822 5.292 2,91 2.594 9.516 3,67

Mai 1.657 4.892 2,96 1.445 4.281 2,97 1.871 7.102 3,80

juni 128 262 2,05 0 0 2,85 1.357 4.813 3,55

Juli 36 93 2,57 332 997 3,01 370 1.364 3,69

August 591 1.638 2,78 260 782 3,01 339 1.251 3,69

September 185 464 2,51 285 855 3,01 212 781 3,68

Oktober 1 3 3,51 76 234 3,10 187 601 3,21

November 0 0 -  4 12 3,00 67 228 3,37

Desmeber 0 0 -  3 9 3,00 5 16 3,00

Sum 5.840 17.887 3,07 4.479 13.120 2,93 7.345 27.143 3,70

Tabell 24: 
Kvantums- og verdiutvikling
med gjennomsnittspriser pr.

måned for kvitlaks 
(kvantum i tonn, verdi i 1000 kroner

og gjennomsnittspriser i kroner)

1999-2001

Tabell 23: 
Kvantums- og verdiutvikling

for kvitlaks (tonn og 1000 kr)

1994-2001
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med 23 prosent fra 11,4 til 8,8 millioner kroner.
Av det totale kvantum lyr i 2001 gikk 82 prosent til
fersk anvendelse og 15 prosent til salting. Det stør-
ste kvantumet på nærmere 500 tonn ble landet på
Nordmøre til gjennomsnittspris kr 7,26 pr. kg, i Sør-
Trøndelag ble det landet vel 250 tonn og i Nord-
Trøndelag ble det landet 160 tonn. Gjennom-
snittsprisen pr. kg i hele lagets distrikt var kr 7,44
mot kr 7,37 i 2000. 

Breiflabb (Lophius piscatorius)
Breiflabbfisket utgjorde i 2001 et kvantum på knap-
pe 2.200 tonn til en verdi av 62 millioner kroner.
Dette var en økning av kvantumet fra 2000 med 730
tonn og en verdiøkning på 26 millioner kroner. De
største kvanta fiskes fra prissone 4 og sørover. På
Nordmøre var det en liten nedgang  i kvantum i for-
hold til 2000 mens Trøndelag/Helgeland har en
økning i landet kvantum. Minsteprisen  var ved
utgangen av året kr 60,- for breiflabb over 1 kg og kr
45,-for breiflabb under 1 kg, en økning i løpet av året
på henholdsvis 20 prosent og 12 prosent.

Steinbit (Anarhichas)
Den negative fangstutviklingen for grå- og flekk-
steinbit fortsatte også for 2001. Reduksjonen i kvan-
tum ble på ca. 700 tonn fra 2000. Totalt omsatt
kvantum i 2001 endte på knappe 1.800 tonn til en
førstehåndsverdi på 12 millioner kroner. Gjennom-
snittsprisen som ble oppnådd for rund grå- og
flekksteinbit var kroner 6,80 i 2001, mot kroner 5,70
i 2000. Grå- og flekksteinbit omsettes i hovedsak
som fersk eller frossen filet til EU.

Blåsteinbit økte i kvantum fra 3.800 tonn i 2000 til
6.300 tonn i 2001, økningen skyldes økte landinger
fra norske fartøy. Det var fortsatt fri prisdannelse på
blåsteinbit og gjennomsnittprisen økte fra kr 1,82
pr. kilo til 2,70 kr pr. kilo rund fisk. Blåsteinbit
eksporteres i hovedsak frossen til Russland og øvri-
ge Øst-Europa.

Pigghå (Squalus acanthias)
Det ble i 2001 landet 397 tonn pigghå mot 765 tonn
i 2000, en kvantumsnedgang  på vel 48 prosent.
Nedgangen kom i første rekke i Sør-Trøndelag som
gikk ned fra 500 til 248 tonn i 2001. Også Nord-
Trøndelag hadde tilsvarende reduksjon i landet
kvantum, fra 200 tonn i 2000 til 95 tonn i 2001.
Totalvolumet på 397 tonn lå under nivået for både
1999 og 1998. I Nord- Trøndelag fortsatte nedgang-
en  med 105 tonn fra 200 tonn i 2000 til 95 tonn  i
2001, det vil si 52,5 prosent. På Nordmøre var det
en nedgang på 12 tonn, eller 30 prosent.

Verdimessig utgjorde pigghåomsetningen 3,1 milli-
oner kroner i 2001 og 5 millioner kroner i 2000.

Gjennomsnittsprisen som ble oppnådd lå i 2001 på
kr 7,94 pr. kg mot 6,64 i 2000. Nord-Trøndelag opp-
nådde den høyeste gjennomsnittsprisen på kr 8,95.

Biprodukter (lever og rogn)
Av biprodukter er det lever og rogn som utgjør mest
i verdi. For leveranse av fersk torskelever er det kyst-
fiskerne som leverer fangst i Lofoten og Vesterålen
som kommer best ut. I dette distriktet er det seks
damperier som produserer tran/olje og to
hermetikkfabrikker som kjøper lever fra kjøperne.
Omsetningen av fryst lever øker også. Her var pri-
sen god til fisker for partier solgt på auksjon.
Markedet for rogn av torsk og sei var meget bra. I
tiden januar- april oppnådde fisker i snitt kr 57,55 pr.
kilo for fryst torskerogn og kr 41,31 pr. kilo for fryst
seirogn på auksjon.

Oversikt som følger viser omsetning av viktige bipro-
dukter i 2001 sammenlignet med 2000 i parentes. 

Produkt Tonn Snitt pris pr. kilo

Torskelever 4.597 (3.579) 3,46 (2,80)    

Seilever 212 (206) 2,03 (1,58)

Rogn 3.046 (2.581) 18,45 (12,31)

Hau 1.791 (2.544) 2,22 (1,27)

Total biprodukter 11.080 (10.408) 7,68 (5,32)

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)
Lagets omsetning av rognkjeksrogn fikk et kraftig
løft i 2001. Omregnet i tønner rogn utgjorde omset-
ningen 6.105 tønner á 105 kg, mot 2.743 året før.
Verdimessig representerte dette en økning fra 9,5 til
22,3 millioner kroner. Det aller meste, nærmere
bestemt 86 prosent av kvantumet, var levert som
rårogn fra fisker til kjøper. Resterende kvantum var
levert sjøltilvirket i tønner. Minstepris ble betalt
gjennom hele sesongen, med henholdsvis kr 27,-
per kg rårogn og kr 4.300,- per tønne sjøltilvirket
rogn. Årsaken til den kraftige omsetningsøkningen
var særdeles god tilgjengelighet av rognkjeks både i
Finnmark, Troms og Vesterålen, samt bedre inter-
esse blant kjøperne enn på mange år, og at antallet
deltakende fartøyer økte fra 300 til 500. Fisket var
regulert med 2000 liter rogn per båt, og adgangs-
begrenset til båter under 13 meter med eier ført i
fiskarmanntallet. Eventuell deltakelse med båt stør-
re enn 13 meter var i tillegg betinget av tidligere del-
takelse i minst ett av årene 1998-2000. 

Skjell
Omsetningen av skjell (bløtdyr/muslinger) har hatt
en meget god utvikling de siste 3 årene både med
hensyn til kvantum og verdiskapning. Skjell, og da
spesielt kamskjell, er spådd til å bli vår "nye"
næring. Omsetningen av kamskjell har hatt en
meget god vekst, men også andre skjellarter som
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Distrikt Kjøtt i tonn Snittpris

Øst-Finnmark 25,0 (26,9) 30,00 (31,11)

Troms 22,2 (40,4) 30,68 (31,43)

Nordland 551,8 (475,2) 30,60 (30,55)

Nordmøre 92,5 (64,4) 30,89 (28,78)

Distrikt Spekk i tonn Snittpris

Øst-Finnmark 8,6 (5,28)

Troms 7,5 (5,44)

Lofoten 191,4 (59,5) 5,26 (3,20)

Nordmøre 42,9 (19,5) 9,03 (1,18)

Tabell 25: Omsetning av kvalkjøtt og spekk 2001 fordelt på
distrikt med oppnådde gjennomsnittspriser 
(tall i parentes er fra fangsten i 2000)

Det var bestemt før fangsten, at dersom det blir
utstedet eksportlisenser fra Norge og tilsvarende
importlisenser på japansk side for kvalprodukter,
skulle fangerne ha etterbetaling. Dette skjedde
imidlertid ikke.

I andre salgslag ble det omsatt 145 tonn kjøtt og 54
tonn spekk.

Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
Bare fartøy under 28 meter som fisker med konven-
sjonelle redskaper kunne delta i et direkte fiske etter
blåkveite i 2001, sør for 71o 30’ N, innenfor maksi-
malkvoter på 10/12/14 tonn etter fartøylengde, og
tidsbegrenset fra 11. juni til 8. juli. Blåkveite tatt som
bifangst før det direkte fisket åpnet 11. juni, gikk
som fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i
det direkte fisket. Fartøy som skulle delta måtte for-
håndsmelde seg til Norges Råfisklag eller Sunn-
møre og Romsdal Fiskesalslag. Tillatt bifangst for
fartøy uten adgang i det direkte fisket og samtlige
fartøy når det direkte fisket ikke var åpent, var 12
prosent i den enkelte fangst og 7 prosent om bord
ved avslutning av fisket og av landet fangst. 
Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet fordelte oppfisket
kvantum ved årsslutt seg som følger:

Fartøygruppe Tonn rund

Konvensjonelle fartøy under 28 meter 5.278

Konvensjonelle fartøy 28 meter eller mer 2.332

Trål 3.274

Sum 10.884

Av kvantumet fisket av konvensjonelle fartøyer
under 28 meter ble 4.819 tonn tatt under direkte-
fisket i de fem ukene i juni/juli.

I følge lagets omsetningsstatistikker ble det totalt
fisket henimot 11.400 tonn til en verdi av vel 184
millioner kroner i 2001. Til sammenligning ble det
fisket ca. 10.500 tonn til en verdi av 166 millioner
kroner i 2000.

Blåkveite eksporteres hel fersk og frossen, samt
ditto filet til EU. En del eksporteres også til Østen,
USA og Russland, men i mindre skala.

Uer (Sebastes marinus)
Kvantumet av uer er redusert flere år på rad og ble
igjen ytterligere redusert for 2001. Totalt omsatt
kvantum var i 1999 15.400 tonn, i 2000 13.900 tonn
og 12.000 tonn i 2001. I de 13.900 tonnene med uer
var det inkludert 2.150 tonn snabeluer til en verdi av
13 millioner kroner.

Totalverdien av uer ble redusert fra 93 millioner
kroner i 2000 til 84 millioner kroner i 2001 - en
nedgang på ca. 10 prosent. Av det totale kvantum
uer ble 66 prosent omsatt til fersk anvendelse og 32
prosent til frysing. De største kvantaene ble landet i
månedene september og oktober.

Gjennomsnittsprisen var i 2001 kr 6,03 pr. kg rund
vekt for snabeluer og 7,30 pr. kg for vanlig uer.
Tilsvarende gjennomsnitt for 2000 var henholdsvis
kr 5,17 og 6,85 pr. kg.

Lange (Molva)
I Råfisklagets distrikt ble i 2001 omsatt 4.100 tonn
lange til en verdi av 59 millioner kroner. Dette var en
reduksjon med 1.000 tonn i kvantum, men en
økning i verdi på i underkant av 2 millioner kroner i
forhold til 2000. Av det samlede kvantum i 2001
gikk 3.300 tonn til salting, 600 tonn til henging, 50
tonn til frysing og 200 tonn til fersk anvendelse. I
likhet med brosme er det de sørligste områdene av
Råfisklagets distrikt som dominerer med landet
kvantum.

På kjølauksjon oppnådde autolineflåten en snittpris
på kvitlange over 2,0 kg på kr 24,42 pr. kg, som er
en økning på hele 30 prosent i forhold til 2000.

Brosme (Brosme brosme)
I Råfisklagets distrikt ble det i 2001 omsatt 7.600
tonn brosme, mot 8.900 tonn i 2000. Den totale
verdien var 59 millioner kroner, en reduksjon med 3
millioner kroner i forhold til 2000. Av det totale
kvantum i 2001 gikk 5.700 tonn til salting,  700 tonn
til henging, 300 tonn til frysing og 900 tonn til fersk
anvendelse. Av det totale kvantum ble hele 2.400
tonn landet på Nordmøre. Snittprisen som auto-
lineflåten oppnådde på kjølauksjon av brosme over
1,0 kg var kr 15,22 pr. kg, en økning på 19 prosent i
forhold til 2000.

Lyr (Pollachius pollachius)
I 2001 ble det i lagets distrikt omsatt 1.200 tonn lyr,
mot 1.500 tonn i 2000. Dette utgjør en kvantums-
reduksjon på ca. 20 prosent. Verdien ble redusert
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Starten på mai måned ble ikke helt som planlagt.
Råfisklaget suspenderte minsteprisen på reker fra
og med 7. mai samtidig som at kontrollavdelingen
foretok 100 prosent kontroll av alle rekefangster.
Dette førte til en betydelig økning av arbeidsopp-
gaver fram til laget opphevet 100 prosent kontrollen
2. juli.

Det ble i perioden foretatt 74 rekeprøver fra Andenes
og Sortland i sør til  Kirkenes og Vardø i nord-øst.
Fiskeridirektoratet region Troms og Finnmark bistod
med prøvetakingen i enkelte situasjoner.

I 2. kvartal ble det utført en omsetningskontroll i
samarbeid med Fiskeridirektoratet region Troms,
og en omsetningskontroll i samarbeid med Fiskeri-
direktoratet region Nordland. 

På bakgrunn av ressurskontrollutvalgets forslag i
delinnstilling 1 ble det  etablert en samarbeidsgrup-
pe mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Norges
Sildesalgslag og Norges Råfisklag for Nordland,
Troms og Finnmark. Første møte ble holdt i Bodø
28. mai. Alle kontrolletatene var positive til samar-
beidet, som senere har ført til felles kontroller. Det
ble planlagt å holde 3 samarbeidsmøter i året. 

3. kvartal 2001. Etter opphevelsen av 100 prosent
kontroll av rekelandingene fra 2. juli ble det i stedet
tilbudt en frivillig prøvetakingsordning for fiskere/
kjøpere. 

Under andre periode av seinotfisket fra og med
august ble det foretatt flere kontroller ved landing
av sei i Vest-Finnmark. Laget formidlet også en
seinotfangst direkte til Murmansk, der kontrollav-
delingen var tilstede for å bistå fisker og for å sørge
for at leveringen og betingelsene var i henhold til
avtalen.

Det ble også i perioden utført en omsetningskon-
troll i Finnmark og en omsetningskontroll i Troms.

4. kvartal 2001. Kontrollmessig ble det i fjerde kvar-
tal brukt mye tid og ressurser på kontroll av konge-
krabbefangsten. Her hadde vi et svært godt samar-
beid med Fiskeridirektoratet region Finnmark. Det
ble fra Fiskeridirektoratet sin side innført meldeplikt
for alle deltagende fartøy før levering av fangster.
Kontrollavdelingen har fått mange positive tilbake-
meldinger både fra kjøper- og fiskersiden ved-
rørende dette kontrollopplegget. 

I Troms ble det i perioden gjennomført en omset-
ningskontroll sammen med Fiskeridirektoratet, og i
Nordland ble det gjennomført 2 omsetningskon-
troller sammen med Fiskeridirektoratet

Generelt er det gjennom kontrollåret 2001 brukt
mye tid på kvalitetsarbeid både gjennom tineprøver
av fisk og reker, men også gjennom innformasjon til
næringen. Kvalitetsarbeidet vil bli en prioritert sak
også for 2002  der vi ser det som en målsetning å
kunne være med på å heve den generelle standar-
den på norsk fisk og fiskevarer. 

Kontrollomfang
Lagets kontrollavdeling besøkte i 2001 ca. 50 ulike
kjøpere. I tillegg kommer kontroller utført ved de
enkelte regionkontorer, som totalt utgjorde nær-
mere 30 bedriftsbesøk. Det ble gjennomført 174
tineprøve-kontroller av frosne fangster, hvorav 37
var av fisk og 137 var av reke. Av de 137 rekeprøvene
ble 47 prøver bestilt etter 2. juli, da prøvetakingen
ble et frivillig tilbud til fisker/kjøper.

1999 2000 2001

Bedriftsbesøk 150 127 48

Tineprøver Fisk 70 64 37

Tineprøver Reker 20 35 137

Omsetningskontroller 8 7 7

Råfisklaget hadde i 2001 et godt samarbeide med
Fiskeridirektoratets regionkontorer og Kystvakten,
der det ble vektlagt gjensidig informasjonsutveks-
ling. Det ble foretatt en rekke felles kontroller hvor
det ble avdekket alvorlige brudd på lover og for-
skrifter. Kontrollavdelingens fordel av å samarbeide
med nevnte etater er bla. deres utvidete hjemler til
kontroll, og at man sammen dekker ett større
felt/område ved å samordne ressursene. Vi vil her
spesielt fremheve samarbeidet i den nedsatte sam-
arbeidsgruppa (nevnt foran).

MARKEDSUTVALGET 

Norges Råfisklag har fra midten av 80-tallet hatt et
eget markedsutvalg. Utvalget er styrets fagorgan
innen markedsføring, og får årlige bevilgninger der-
fra. Bevilgningene brukes til markedsføring og pro-
duktutvikling med sikte på å fremme salget av pro-
dukter av hvitfisk og andre arter som laget har
omsetningsretten til. Kvalitetsfremmende tiltak og
profilering av Norges Råfisklag er også en del av
utvalgets arbeidsområder.

Utvalget har fem medlemmer; to fiskere fra lagets
styre, en fra administrasjonen og to medlemmer
som er hentet fra eksterne miljøer. Sistnevnte er
administrerende direktør Geir Inge Mikkelsen i
Aquarius AS og forskningssjef Roger Richardsen
ved Fiskeriforskning i Tromsø. Øvrige medlemmer
fremgår av egen oversikt bak i beretningen.

Markedsutvalget disponerte i 2001 en bevilgning på
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hjerteskjell og snegler er ettertraktet vare.
Norges Råfisklag, Trondheim, har i 2001 omsatt ca.
638 tonn kamskjell (Pecten maximus) til en første-
håndsverdi av ca. 13 millioner kroner. Dette er en fin
økning fra 2000 da kvantumet var 557 tonn til en
verdi av 11 millioner kroner. Fangst av kamskjell
skjer utelukkende ved dykking og i hovedsak på
kysten av Sør-Trøndelag.

KONTROLLORDNINGER

Salgslagets kontrollplikt er nedfelt i Råfisklovens §7,
Saltvannsfiskelovens §45 a jfr. §§7 og 11, som om-
fatter henholdsvis innkjøps-/salgskontroll hos
registrerte kjøpere i lagets distrikt og kvote-/
bifangstkontroll. I beretningsåret utgjorde den sen-
trale kontrollavdelingen i Tromsø 4,5 årsverk, for-
delt på 3 kontrollører, en kontrollsjef og en rådgiver
i 50 prosent stilling. Det benyttes også personell-
ressurser utover den faste kontrollavdeling til blant
annet kvotekontroll. I tillegg til dette hadde alle de
fem kontorene i sine respektive regioner ansvar for
å foreta løpende kontroll av registrerte sluttsedler
og fysisk kontroll av landet kvantum fisk. Totalt ble
det benyttet 7,5 årsverk til kontroll i 2001.
Kontrollørene skal i sin virksomhet være lydhøre for
synspunkter fra både fisker og kjøper, og de skal
rapportere til hovedkontor og regionkontorer den
informasjon de mottar.

Kontrollavdelingen i Tromsø
Viktige oppgaver i den sentrale kontrollavdelingen
er veiledning og kvalitetsfremmende tiltak. Kontroll
med norske kvote-bestemmelser ble gjennomført
som tidligere år. Ressurskontroll hadde også i 2001
høy prioritet som følge av vanskelige reguleringer
og stopp i fisket. I tillegg ble det lagt vekt på en
økende grad av kvantums-avstemminger ved en del
bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark i samar-
beid med Fiskeridirektoratets respektive region-
kontor.

Kontrollørene har også som oppgave å påse at sed-
ler utfylles i henhold til regelverket, blant annet hva
angår vekt, størrelse og at sedlene blir underskrevet
av både kjøper og selger. De kan også bistå ved tvis-
ter mellom kjøper/selger og ved formidlingssalg fra
lager ved å være med på kontrollveiing. Også uten-

landske fartøyer kontrolleres for å sjekke at gjel-
dende regelverk overholdes.

Kontrollavdelingen gjennomgikk i første kvartal i
2001 store forandringer. Ved inngangen til det nye
året var avdelingen kun betjent med en kontrollør i
tillegg til rådgiver i 50 prosent stilling. Råfisklaget
har i 2001 gjennomført en styrking av kontrollavde-
lingen, bemanning se foran.

1. kvartal 2001. I februar ble en kontrollør ansatt i
forbindelse med at laget skulle tilby kontrolltjenes-
ter (tineprøver) på reker til redere/kjøpere. Det ble
også foretatt en kontrollrunde på Senja, der alle
kjøpere og mottaksstasjoner ble besøkt. 

Mars måned ble hektisk, både på grunn av nyansat-
te som trengte opplæring, men også fordi fiskeriene
etter hvert tok seg opp. Fisket i Lofoten er blitt kon-
trollert av Svolvær-kontoret i samarbeid med
Fiskeridirektoratet lokalt. Kystvakten ved IKV ”Sture
Gøran” har også deltatt aktivt i dette området, og
medvirket til at kontrollaktiviteten har vært god.

Fiskeaktiviteten utenfor Vest-Finnmark ble også
etter hvert stor, med veldig mange båter i aktivitet.
Under denne perioden var alle tre kontrollørene på
kontroll i området fra Øksfjord til Nordkapp. Det
har også i perioden vært et godt samarbeid med
Fiskeridirektoratet i Finnmark og Kystvaktens IKV
fartøy ”Barentshav” og ”Nysleppen”. Kontrollav-
delingen har hatt kontrollører om bord i begge fart-
øyene sammen med lokale inspektører fra
Fiskeridirektoratet. Dette har vært en kontrollform
som alle tre kontrolletatene satte pris på, og som
ble videreført i 2. kvartal.

2. kvartal 2001. Kvartalet startet der første kvartal
sluttet med en høy fiskeriaktivitet spesielt utenfor
Vest-Finnmark. Kontrollavdelingen deltok aktivt i
kontrollsamarbeid med Fiskeridirektoratet region
Finnmark og Kystvakten. Bruk av Kystvaktens fartøy
”Nyslepen” og ”Barentshav” førte til mobilitet og
god tilstedeværelse under hele fisket frem til ”stop-
pen”; 13.05.01. Tilbakemeldingene både fra samar-
beidspartnerne og næringen var positiv med hen-
syn på kontrollopplegget.

Arter Kvantum Verdi Endr. i kvant. Endring i verdi Snitt-pris Snitt-pris 

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Kamskjell 638 558 12.951 11.013 +80 + 1.938 20,29 19,75

Hjerteskjell 31 26 551 439 + 5 + 112 17,65 17,01

O-skjell 2 2 19 16 + 3 8,57 7,11

Div. skjell 13 14 123 44 - 1 + 79 9,70 3,08

Haneskjell 299 616 24.498 44.557 - 317 - 20.059 81,98 72,33

Totalt 983 1.216 38.143 56.070 - 232 -17.927

Tabell 26: 
Omsetning av skjell
i kvantum og verdi

(tonn og 1000 kroner)

2000 og 2001 
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Råfiskloven, som resulterte i at 70 prosent av leder-
ne i fiskeindustrien nylig uttalte at de vil beholde
Råfiskloven. Undersøkelsen foretatt av bladet
Norsk Fiskerinæring  blant et utvalg på 150 repre-
sentative fiskekjøpere/-produsenter/-eksportører,
viser at kun 3 av 10 industriledere nå vil fjerne
Råfiskloven (kunngjort i Norsk Fiskerinæring nr.
11/12 2001). I 1998 viste samme blads undersøkelse
at 4 av 10 ville fjerne loven. At kjøperne er så positi-
ve har vakt oppsikt. Opp gjennom årene har man
ikke vært vant til å få støtte fra kjøpersiden for å stå
fast ved lovverket. For Råfisklaget er dette i dag en
god tilbakemelding og et signal om at så vel veivalg
som fortsatt informasjon og kunnskapsformidling
om viktigheten av stabilitet og styrke i fiskerilovgiv-
ningen, er av stor betydning.

En rekke gjensidige informasjonsmøter med sen-
trale næringsaktører ble gjennomført også i 2001.
Spesielt kan nevnes den økte kontakten med mari-
ne oppdrettsaktører. Dette som del av en kompet-
anseoppbygging, styrket dialog og ut fra et behov
for organisert forvaltning/omsetning når villfanget
torsk etter hvert skal omsettes i markedet side om
side med levendefanget eller kunstig klekket og
oppforet fisk av samme art. Ikke minst er dette
viktig av hensyn til kontroll med kvoter og uttak av
ressurser.

Oppmerksomheten rundt næringen var stor i 2001
som i 2000. Ikke all oppmerksomhet t har vært av
det positive. Ulovligheter har også i dette beret-
ningsåret vært en del av virkeligheten og næringens
bilde i mediene. Dette har naturlig nok også for
laget medført handling og gjennom dette behov for
informasjon. Kvaliteten på fisk og fiskeprodukter
har tilsvarende vært et viktig tema. Også forholdene

rundt åpningen for eksport av kvalprodukter, her-
under spesielt spekkproblematikken har skapt et
informasjonsbehov. 

Internett (www.rafisklaget.no) har ytterligere blitt
styrket som informasjonskanal, og forbedringene
av mulighetene for at brukerne selv kan skreddersy
og hente ut ønsket informasjon, har vært en
arbeidsbesparing og suksess.

Salgslaget har i 2001 gjennom markedsavdelingen
ytterligere styrket sin posisjon som en troverdig
leverandør av informasjon og rapporter som grunn-
lag til prisdrøftelser og markedsarbeid. Rapportene
distribueres i næringen og er også tilgjengelige på
lagets internettsider. 

ØKONOMI

Oppgjør gjennom laget
Med innsendte sluttsedler som grunnlag, garante-
rer Norges Råfisklag oppgjør for alle leveranser fra
norske fiskere. I følge forretningsreglene har fisker
krav på å motta oppgjør innen 21 dager etter leve-
ring av fangst. Ved betaling etter 21 dager utbetales
renter til fiskerne.

Etter at Norges Råfisklag i 2000 reduserte opp-
gjørstiden med 4 dager, foretas utbetaling til fisker
gjennomsnittlig 15 dager etter at fangsten er levert.
Dette bidrar til forbedret økonomi og likviditet for
fiskerne, og til mindre behov for å ta ut forskudd på
fangsten hos fiskekjøperen. 

Oppgjørsordningen for fiskerne har høy prioritet i
Norges Råfisklag. Det satses store ressurser på å
opprettholde nøyaktighet, punktlighet og service for
fiskerne gjennom denne rutinen. Oppgjørsordn-
ingen sikrer like leveringsvilkår for fiskerne og like
konkurransevilkår for kjøperne under, og det
gjennomføres derfor også kontroller for å påse at
regelverket følges.   

Oppgjørsordningen er en unik tjeneste. Også i
løpet av 2001 har det vært flere episoder der fiskere
ville blitt påført direkte økonomisk tap ved konkurs,
og lignende hos fiskekjøpere, men der oppgjørs-
ordningen til Norges Råfisklag har foretatt fullt
oppgjør til fisker, som på den måten unngikk tap.
Det har i 2001 vært foretatt oppgjør for fangster til
en verdi av omlag 4,2 milliarder til norske fiskere
som har levert i Norges Råfisklags distrikt. Totalt
ble det foretatt 126.000 oppgjør. Det utbetales 2
eller 3 ganger pr. uke med bakgrunn i innsendte
sluttsedler. 

Det blir fortatt utbetalinger av oppgjør til både post-
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NRK intervjuer en fisker ved et fiskebruk. Begge i korrekt antrekk.

2,5 millioner kroner. Midlene fordelte seg omtrent-
lig slik på ulike områder:

Markedstiltak og produktutvikling 1.700.000

Kvalitetsarbeid 300.000

Profilering 400.000

Studentoppgaver, -reiser m.v. 100.000

Av markedstiltakene gikk mesteparten av midlene
til prosjekter mot eksportmarkedene. Utvalget
behandlet i beretningsåret 31 søknader om støtte til
ulike markedstiltak. 27 søknader ble innvilget, mens
4 ble avslått. I tillegg ble en rekke søknader om
sponsorstøtte fra idrettslag m.v. behandlet. En del
av sistnevnte fikk støtte, men pågangen er så stor at
vi på langt nær kan imøtekomme alle. Styret bevil-
ger dessuten årlig 28 komplette sett med idretts-
drakter til barn og unge.

Av større prosjekter som utvalget støttet kan nev-
nes:

• Omfattende prosjekt for utnyttelse av biproduk-
tene av fisk.

• Produksjon og salg av dypskinnet seifilet til USA.
• Skreikampanje i Belgia, Frankrike og Luxemburg.
• Markedskampanje for tørrfisk i Italia.
• Utvikling av spesiell bacalao ment for det norske

markedet.
• Markedsprosjekt tørrfisk på Nigeria.
I de nevnte større prosjektene bidrar markedsut-
valget sammen med andre finansieringskilder.
Utvalgets støtte er ofte viktig for å utløse andre mid-
ler og dermed få til et godt prosjekt. 

Knapt halvparten av de midlene utvalget hadde til
disposisjon i 2001 gikk til ovennevte prosjekter.
Resten gikk til en rekke mindre prosjekter. Vi vil

spesielt fremheve betydningen av den støtte utval-
get gir til tiltak som bidrar til rekruttering til næring-
en. Av slike tiltak kan nevnes støtte til skole- og stu-
dentturer med fiskerifaglig innhold, fiskerileirer for
jenter og diverse festivaler. 

Det å synliggjøre og profilere fiskerne og Norges
Råfisklag som fiskernes egen salgsorganisasjon er
en viktig oppgave også i rekrutteringsøyemed.
Gjennom markedsutvalgets bevilgninger støttes
idrett i fiskeriavhengige områder. Vi ønsker på
denne måte å bygge opp en positiv profil om fiske-
riene blant barn og unge. 

INFORMASJONSARBEIDET

Samfunnskontakt og herunder informasjon er en
prioritert oppgave i Norges Råfisklag. Laget er med
sin sentrale rolle i førstehåndsomsetningen av
fangst avhengig av en åpen og god dialog med fis-
kerinæringens aktører. Utvalgte grupper er norske
og utenlandske fiskere, fiskekjøpere, myndigheter,
politikere og fiskerimediene. Forskningsmiljøene,
høyskoler og øvrig skoleverk er også viktige sam-
arbeidspartnere og målgrupper. På den ene siden er
god dialog og kontakt nødvendig for å kunne sikre
rammebetingelser og utvikle lagets tjenester. På
den andre siden er det viktig at omverdenen kjenner
til lagets virksomhet og vet hva laget kan tilby av
produkter og tjenester. Ingen aktører i eller i tilknyt-
ning til fiskerinæringen skal være i tvil om at
Norges Råfisklag er en ”Stabil forvalter av kystens
verdier”. 

Råfiskloven med bestemmelser og forskrifter er et
sentralt grunnlag for salgslagets virke. Trolig er det
nettopp den stabilitet, trygghet og likebehandling
som salgslagene sørger for i medhold av

Glade fotballgutter 
fra Havøysund
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Fisknett
E-post til fiskeflåten - Fisknett – benyttes ved årets
utgang av ca. 50 fartøy. Økt utbredelse av systemet
har tatt forholdsvis lang tid, og vi har innsett at
dette krever en modningsprosess både kostnads-
og kompetansemessig for fartøyene. Dog er det
meget positive tilbakemeldinger fra de som har tatt
i bruk løsningen – de etterlyser gjerne enda mer
informasjon fra laget over Fisknett systemet etter
hvert som de kommer i gang. Vi arbeider med en
bestillingstjeneste som for FangstLink for å imøte-
komme informasjonsbehovet bedre.

Omsetning/kontroll
Det interne omsetningssystemet er i kontinuerlig
utvikling for å imøtekomme nye ønsker og krav.
Effektivisering av arbeidsrutinene har hatt hovedfo-
kus. Det vil si tilpasninger som forenkler og kvali-
tetssikrer arbeidet til våre saksbehandlere.

RÅFISKLAGSKORTET

Råfisklagskortet begynner nå å bli en ”liten bank”. I
løpet av 2001 passerte det innestående beløpet på
Råfisklagskontoene hele 200 millioner kroner. Dette
svinger riktignok i perioder, men det viser seg at

flere og flere Råfisklagskort-kunder benytter tilbudet
i større grad en tidligere. Ved siste årsskifte var det
registrert 1677 Råfisklagskort i omløp; en økning på
ca. 14 prosent. Man forventer i løpet av 2002 at
kortkundene vil øke ytterligere, da man i løpet av
våren 2002 vil gjøre Råfisklagskortet tilgjengelig
også for mannskap (fram til nå kun et tilbud til
høvedsmenn). Det ble også i løpet av 2001 arbeidet
med ny profil på Råfisklagskortet, samt mulige nye
samarbeidsbedrifter. Dette arbeidet er videreført
inn i 2002.

VALG OG OPPNEVNINGER TIL 
TILLITSVERV

I henhold til gitte fullmakter har styret i beretnings-
året 2001 foretatt valg og oppnevninger til tillitsverv
i selskaper og utvalg hvor laget har representa-
sjonsrett. En oversikt over lagets representasjon i
styrer, råd og utvalg med tilknytning til fiskerinæ-
ringen er satt opp bak i beretningen.
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og bankkonti samt utbetaling gjennom utbetalings-
anvisninger som kan heves i bank. Det anbefales at
overføring til bank eller post foretas både med bak-
grunn i sikkerhet og at oppgjøret mottas hurtigere
for fiskerne. 

Oppgjørsordningen er utviklet til et opplegg for
betalingsformidling der fisker selv kan bestemme at
oppgjøret skal fordeles til ulike kontoer og beta-
lingsmottakere. Eksempel på dette er at noen fis-
kere overfører et fast beløp til egen skattetrekkskon-
to (med høy Råfisklagskortrente) etter bortfall av
ordningen med sikringstrekk. Mange fiskere inngår
avtaler med leverandører av redskap, bunkers, pro-
viant, etc., at betaling kan foretas ved trekk i opp-
gjøret fra Råfisklaget. Dette gir fiskeren større kre-
dittmulighet i driftssituasjonen. 

Hovedbankforbindelse
På høsten i 2001 ble det invitert til en anbudsrunde
for levering av fremtidige banktjenester til laget.
Forespørselen ble sendt til 6 aktuelle banker, og 5 av
disse leverte anbud. En slik anbudsrunde er en
omfattende prosess som krever store ressurser, og
i tillegg til lagets egen kompetanse ble også ekstern
konsulent benyttet.

Etter en grundig og forsvarlig vurdering av samtlige
anbud, gjorde styret et vedtak på styrets møte i
januar 2002, i tråd med administrasjonens innstil-
ling, på Fokus Bank som lagets hovedbankforbin-
delse. 

Nytt økonomisystem
Krav til stadig bedre styring på lagets økonomiske
aktiviteter gjorde det nødvendig å vurdere eksiste-
rende økonomisystem opp mot alternative løsning-
er. Målet med dette var å finne et system som ga
gevinst i form av bedre rapportering, forbedret
effektivitet og brukervennlighet basert på nye globa-
le produktstandarder og teknologiske plattformer,
samt fleksibilitet til å møte fremtidig strategisk tje-
nesteyting og service.

Etter innstilling fra en prosjektgruppe ble det
besluttet å gå til anskaffelse av Axapta økonomisy-
stem. Det nye systemet ble satt i drift 1. januar
2002.

INFORMASJONSTEKNOLOGI (IT)

Hovedsaker i beretningsåret:
www.rafisklaget.no
I en tid der enhver forretnings tilstedeværelse på
internett blir stadig viktigere har også Råfisklaget
lagt ned betydelig arbeid i sitt ansikt på internett.

Vårt nye web-sted er langt mer enn en enkel bedrift-
spresentasjon. Stedet gir utstrakt mulighet til dyna-
misk uthenting av fiskeristatistikk – både i form av
åpne rapporter og sider som krever autorisert til-
gang.

Elektronisk auksjon
Vårt system for elektronisk fiskeauksjon –
WinTrippel – ble planlagt tatt i bruk på videre basis
enn utelukkende kjølauksjonene på Nord-Vest lan-
det. Foruten kvalitetsheving av selve systemet har
arbeidet også omfattet installasjonsbistand til fiske-
kjøpere som velger å delta på  auksjonene. Det er i
første omgang auksjon fra Svolvær av fisk fra fryse-
lager som skal selges gjennom WinTrippel. Andre
områder vil følge etter hvert som vi gjør de nødven-
dige erfaringer.

Datavarehus
I arbeidet med å utnytte de store informasjons-
mengdene laget besitter utviklet vi sammen med
Jupiter Systempartner AS vår første egentlige data-
varehusløsning. Løsningen støtter den løpende
oppfølgingen av fiskekjøperne. Systemet henter og
sammenstiller data fra alle tidsfaser i oppgjøret –
fra innkjøpsanslag fra fiskekjøperne til oppgjorte
sluttsedler. Systemet har effektivisert og forbedret
dette arbeidet betydelig.

Nytt økonomisystem
Omfattende vurderinger av ulike økonomisystem
og leverandører ble gjennomført. Valget ble Axapta
levert av selskapet Hands ASA. Forberedelser for
bytte til nytt økonomisystem pågikk hele høsten, og
fra 1.1.2002 var nytt system i drift.

Rapporter/statistikker
Våre rapporter og statistikker basert på fiskeridata
er modernisert og automatisert. Dette betyr blant
annet bedre layout, raskere framstilling og mindre
feil. Samtidig har vi gått over til primært å vise sta-
tistikkene pr. dato på sluttseddelen og ikke når
sluttseddelen var oppgjort hos oss. Dvs. at statis-
tikkene nå avbilder leveransetidspunktet framfor
oppgjørstidspunktet.

FangstLink
FangstLink-systemet er en mobiltelefonbasert infor-
masjonskanal mellom fiskefartøy og salgslag.
Systemet var i 2001 inne i en ren driftsfase.
Fremtidig utbredelse og satsning avhenger av hva
Telenor beslutter for NMT 450-sambandet. 

Laget har i 2002 igangsatt utredning av alternativ
kommunikasjonsbærer for FangstLink.

Fisk i 100. Nydelige fiskeretter ble laget av elever
ved Grønnåsen skole i Tromsø, takket være lands-

dekkende tilbud om midler til innkjøp av fiske-
råstoff. Prosjektet er styrt av Eksportutvalget for fisk

og finansiert av fiskesalgslagene i Norge, 
herunder Norges Råfisklag.
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Tabell 29: Kvantums- og verdiutvikling fisk rund vekt 1997–2001

1997 1998 1999 2000 2001

tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr

Torsk/skrei 476.272 3.087.978 376.232 3.646.139 337.618 4.000.515 296.168 3.668.469 301.060 3.869.024

Hyse 88.643 459.683 67.399 536.957 47.825 473.092 45.208 469.769 55.260 621.460

Sei  106.430 348.986 126.068 624.161 123.956 605.251 106.521 436.981 103.836 463.807

Lange 5.155 43.718 6.448 66.084 6.283 66.259 5.097 56.832 4.112 58.550

Brosme 7.271 42.118 8.021 60.123 9.967 73.935 8.866 62.066 7.605 59.164

Lyr 881 4.775 886 5.517 1.196 8.838 1.547 11.403 1.188 8.835

Blåkveite 6.395 98.556 6.582 96.732 12.153 153.535 10.473 166.471 11.392 184.014

Steinbit 6.612 32.776 5.747 32.521 4.306 25.107 2.452 14.032 1.758 11.950

Breiflabb 205 3.378 358 6.396 671 12.805 1.441 36.234 2.173 61.960

Flyndre 1.018 7.368 2.175 16.341 2.361 17.684 2.077 17.426 1.188 10.491

Kveite 325 10.097 295 9.452 327 10.766 401 15.367 377 15.341

Uer 13.241 69.706 16.331 105.475 15.437 99.964 13.892 93.000 11.981 84.485

Kvitlaks 2.909 9.035 4.716 17.077 5.846 17.903 4.479 13.120 7.344 27.143

Pigghå 337 1.468 457 2.393 703 4.750 765 5.079 397 3.451

Sjøltilv tørrfisk 4.908 31.378 3.652 29.632 2.114 20.669 2.320 22.037 2.429 23.689

Sjøltilv saltfisk 4.422 27.734 6.138 49.049 3.219 28.415 3.496 31.958 1.511 14.765

Tabell 30: Krabbeomsetning/anvendelse 1997–2001

1997 1998 1999 2000 2001

tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr

Kongekrabbe 71 2.616 124 4.603 202 9.819 211 23.073 478 40.026

Krabbe forøvrig

Konsum 162 1.891 228 2.783 155 1.909 1.393 10.037 1.816 14.228

Hermetikk - – – – – –

Nedl. i skjell – – – – – –

Fabrikk 1.201 5.945 1.906 10.388 1.849 10.469 795 4.482 899 5.582

I alt 1.434 10.452 2.258 17.774 2.206 22.197 2.399 37.592 3.193 59.836

Tabell 31: Småkvalomsetning 1997–2001

1997 1998 1999 2000 2001

tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr

Småkvalkjøtt 683 20.573 754 22.421 697 19.775 607 18.454 691.511 21.170.035

Spekk 47 94 198 595 148 445 77 211 250.342 1.479.400

I alt 730 20.667 952 23.016 845 20.220 684 18.665 941.853 22.649.435
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Tabell 27: Totalomsetning Norges Råfisklags distrikt etter anvendelse 2001

Kvantum (tonn) Verdi (1000 kr)

Varesort Fersk Frys./herm. Salting Henging Dyrefor Total Total

TORSK 34.986 160.379 72.895 2.394 270.654 3.386.767

SKREI 3.617 194 7.673 18.894 30.378 482.244

HYSE 18.814 34.872 1.370 197 55.253 621.454

SEI 15.937 31.237 54.970 1.663 103.807 463.800

LANGE 229 51 3.254 579 4.113 58.550

BROSME 944 350 5.656 655 7.605 59.164

LYR 973 29 184 1.186 8.835

BLEIKE 23 23 227

KVEITE 377 377 15.341

BLÅKVEITE 4.875 6.496 13 11.384 184.014

FLYNDRE 699 461 1.160 10.470

SKATE 67 67 163

STEINBIT 930 823 1.753 11.949

BREIFLABB 2.160 12 1 2.173 61.960

UER 8.064 3.876 32 11.792 84.482

ISGALT 17 28 45 171

KVITLAKS 6.880 417 7.297 27.047

PIGGHÅ 397 397 3.154

ÅL 9 9 256

DIVERSE 1.238 5.783 229 7.250 20.851

FISK I ALT 101.236 245.008 146.048 24.382 229 516.903 5.500.899

BIPRODUKTER 11.853 107.423

SMÅKVAL 942 22.659

SKALLDYR OG BLØTDYR 56.296 648.535

TOTAL OMSETNING 6.279.506

År Kvantum tonn Verdi 1000 kr

1940 208.141 29.527

1941 203.368 59.410

1942 181.752 60.820

1943 144.451 54.491

1944 149.952 57.983

1945 111.861 45.774

1946 226.004 77.199

1947 303.505 116.961

1948 248.103 102.144

1949 237.769 107.327

1950 261.045 125.656

1951 297.534 180.709

1952 301.299 192.021

1953 279.541 178.802

1954 247.434 173.556

1955 286.916 213.641

1956 346.492 239.725

1957 278.645 215.494

1958 318.946 247.452

1959 341.413 273.215

År Kvantum tonn Verdi 1000 kr

1960 315.484 267.257

1961 330.191 297.981

1962 306.506 275.018

1963 324.486 295.158

1964 310.337 290.757

1965 360.782 391.963

1966 383.017 426.017

1967 341.307 387.485

1968 351.677 408.878

1969 384.675 419.671

1970 406.245 484.040

1971 412.057 637.643

1972 425.131 695.534

1973 387.232 742.950

1974 371.311 973.655

1975 336.073 814.717

1976 383.579 1.168.632

1977 410.303 1.408.011

1978 378.704 1.382.418

1979 377.650 1.444.953

1980 348.926 1.625.268

År Kvantum tonn Verdi 1000 kr

1981 391.888 1.977.684

1982 403.551 1.987.888

1983 373.718 2.032.106

1984 378.615 2.138.646

1985 348.597 2.285.741

1986 315.285 2.672.478

1987 344.107 3.082.595

1988 318.025 2.504.406

1989 279.965 2.223.209

1990 236.361 2.366.686

1991 278.751 3.082.242

1992 336.632 3.421.003

1993 387.268 3.445.158

1994 446.273 4.081.976

1995 456.286 4.594.394

1996 445.620 4.193.683

1997 541.376 4.850.308

1998 497.111 6.065.452

1999 467.795 6.559.644

2000 433.842 6.208.220

2001 421.796 6.279.506

Tabell 28: Totalomsetning 1940–2001
(Kvantum er oppgitt i sløyd/hodekappet vekt og i verditallene er pristilskudd som ble gitt før 1994 inkludert)
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Tabell 34: Faktisk oppnådde priser for fisk sløyd uten hode 
(øre pr kg) 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Torsk 955 1445 1726 1797 1844

Skrei 985 1414 2135 2318 2375

Hyse 726 1086 1347 1427 1474

Sei 531 697 721 600 592

Lange 1191 1439 1480 1399 1512

Brosme 812 1050 1032 971 911

Annet 1122 1183 1481 1656 2107

Total fisk 891 1276 1499 1552 1589

Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 1

56

Tabell 32: Omsetning småkvalkjøtt og spekk 1990–2001 (hele landet)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kval kvote (stk) 5 0 110 296 314 232 425 580 671 753 655 549

Kval fanget (stk) 5 95 217 273 217 388 503 624 589 487 552

Fartøy i fangst (stk) 1 6 27 29 32 31 32 34 34 32 34

Kvantum kjøtt (tonn 8 121 353 422 335 556 732 912 697 713 837

Snittpris kjøtt (kr) 27,80 27,03 45,94 37,21 30,79 27,64 29,86 29,32 28,39 29,99 30,74

Kvantum spekk (tonn) 28 91 58 119 121 46 225 148 94 304

Snittpris spekk (kr) 0,01 0,50 0,38 23,11 0,10 2,02 2,62 3,00 2,26 5,52

Av nevnte parti ble det omsatt i andre salgslag (tonn) 22 16 9 37 50 158 142 123 199

Tabell 35: Minstepriser (kvalitet A) for utvalgte fiskesorter sløyd uten hode i sone 1–7  (øre pr kg) 1998–2001

Sortering 1998 1999 2000 2001

Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst

Torsk 

over 2,5 kg 1210 1210 1400 1510 1685 1685 1800 1800 1900 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000

1,0–2,5 kg 960 960 1180 1310 1425 1425 1475 1475 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Hyse

over 8 hg 670 670 800 1025 1125 1125 1200 1200 1260 1260 1300 1340 1430 1430 1430 1430

Sei

over 2,3 kg* 610 610 660 735 735 735 735 690 640 640 600 620 640 640 590 600

1,2–2,3 kg* 490 490 555 650 650 650 625 575 535 535 500 500 520 520 470 480

Brosme

over 2,0 kg 800 800 850 925 950 950 950 950 950 950 950 950 1000 1000 950 950

Skrei

over 2,5 kg* 1210 1685 1900 2000

*)Vektgrensene for sei var 1,4 og 2,5 kg fram til 26. april 1998. De nye vektgrensene ble 1,2 og 2,3 kg.

Endringene av vektgrensene for sei var hovedsakelig begrunnet i behovet for like vektgrenser med salgslagene på Sunnmøre og i Vest-Norge.  
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Tabell 33: Kvantumsutvikling fisk 1997–2001 etter anvendelse (tonn)

Anvendelse fersk/rundfrysing 1997 1998 1999 2000 2001

Torsk/skrei 77.526 56.115 45.131 44.391 38.604

Hyse 21.228 19.875 14.218 15.979 18.814

Sei 17.614 16.676 15.259 16.459 15.937

Blåkveite 5.265 4.910 7.178 4.316 4.875

Breiflabb 200 354 661 1.433 2.160

Kvitlaks 2.539 4.713 5.489 4.446 6.880

Flyndre 415 865 695 871 699

Uer 9.888 11.690 11.421 10.546 8.064

Steinbit 3.184 2.617 1.620 971 930

Pigghå 337 457 703 764 397

Anvendelse filetfrysing/hermetikk 1997 1998 1999 2000 2001

Torsk/skrei 173.859 148.369 160.038 153.076 160.573

Hyse 63.916 43.514 30.395 26.804 34.872

Sei 41.030 50.169 43.668 32.253 31.297

Blåkveite 1.115 1.666 4.942 6.152 6.496

Steinbit 3.420 3.103 2.643 1.293 823

Kvitlaks 370 3 35 4 417

Uer 3.231 4.556 3.913 3.307 3.876

Anvendelse salting/saltfilet 1997 1998 1999 2000 2001

Torsk/skrei 200.795 149.260 114.375 75.919 80.568

Hyse 3.293 3.858 3.054 2.039 1.370

Sei 47.198 58.343 63.045 56.559 54.970

Lange 3.306 4.666 4.795 4.037 3.254

Brosme 5.186 5.241 6.431 6.273 5.656

Anvendelse henging 1997 1998 1999 2000 2001

Torsk 1.397 624 1.930 2.348 2.393

Skrei 22.486 21.812 16.047 20.387 18.894

Hyse 180 140 148 384 197

Sei 474 817 1.925 1.185 1.663

Lange 1.365 1.193 926 633 578

Brosme 499 612 1.298 1.007 655
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Fiskeribladet AL:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Alf-Erik Veipe - styreformann 1. Thor E.  Kalsaas
Thor Wold 

Fiskernes Hus AS:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Kjell Hastad - styreleder Trygve Myrvang
Jan A. Lerbukt Thor Wold
Alf-Erik Veipe - daglig leder Turid Iversen

Marinvest AS:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Einar Frismo - styreleder Reidar Nilsen
Paul Kåre Aandahl Alf-Erik Veipe
Trygve Myrvang
Gudmund Mikkelsen
Kjell Hastad - daglig leder

Samvirkegården AS:
Medlem: Varamedlem:
Alf-Erik Veipe

Sjøgata 41/43 ANS:
Medlemmer:
Trygve Myrvang - styreformann
Alf-Erik Veipe

Skibotn-terminalen AS:
Medlem: Varamedlem:
Alf-Erik Veipe Willy Godtliebsen

Såkorninvest-Nord AS:
Varamedlem:
Svein Ove Haugland

Råd/utvalg:
Arbeidsmiljøutvalget:
Medlemmer:
Svein Ove Haugland
Alf-Erik Veipe

Fiskerinæringens Informasjonsutvalg for reker:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Trygve Myrvang - formann Willy Godtliebsen
Gudmund Mikkelsen Jan A. Lerbukt

Fiskernes Ulykkeskasse:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Gunnar Nilsen (samarb.utv.) Knut Henden
Hilmar Blikø   (styret) Hagbart Vebostad

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Thor Wold
Trygve Myrvang

Kontrollkomiteen for garantiordningen:
Medlem: Varamedlem:
Alf-Erik Veipe Svein Ove Haugland

Krabbeutvalget:
Medlemmer: Varamedlem:
Idar Gustad Gunnar Nilsen
Hilmar Blikø
Ingvald Olsen

Markedsutvalget:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Magnar Pedersen 1. Willy Godtliebsen
Henrik Henriksen 2. Idar Gustad
Einar Frismo

Norges Råfisklags Pensjonskasse:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Thor Wold - formann Gudmund Mikkelsen
Gunnar Nilsen Tommy Nygård
Alf-Erik Veipe - daglig leder

Norges Råfisklags Hjelpefond:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Thor E. Kalsaas - formann 1. Hermod Lorentsen
Erling Bendiksen 2. Svein Johansen
Werner Kiil 3. Jarle Schjølberg

Reklameutvalget for småkvalkjøtt:
Medlem: Varamedlem:
Thor E. Kalsaas Ragnhild Molvik

LAGETS REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG MED 
TILKNYTNING TIL FISKERINÆRINGEN PR 31.12.2001



Norges Råfisklag er en av seks salgsorganisasjoner som i

medhold av Råfiskloven organiserer førstehåndsomsetning

av fisk i Norge. Fem av fiskesalgslagene, med Norges

Råfisklag som det største, ivaretar omsetningen av torske-

fisk, skalldyr, bløtdyr og småkval. Langs norskekysten fra

grensen mot Russland i nordøst har salgslagene geografisk

ansvar i følgende rekkefølge; Norges Råfisklag, Sunnmøre

og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag,

Rogaland Fiskesalgslag og Skagerakfisk. Omsetningen av

pelagiske fiskearter (sild, makrell, lodde) er samlet under

det landsdekkende Norges Sildesalgslag.

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med

Nordmøre til og med Finnmark. Salgslaget har hovedkontor

i Tromsø og regionkontorer i Kristiansund, Trondheim,

Svolvær og Vardø. I 2001 ble det i Norges Råfisklags distrikt

omsatt 575.000 tonn fangst (rund vekt) til en samlet verdi

på 6,3 milliarder kroner.

Norges Råfisklag
9291 Tromsø
Telefon 77 66 01 00
Telefax 77 68 69 89
firmapost@rafisklaget.no
www.rafisklaget.no


