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kjære leser!
Vi har lagt bak oss nok et framgangsrikt år for norske 
fiskerier. Norges Råfisklag hadde i 2006 en total-omset-
ning på 5,9 milliarder kroner. Av dette utgjorde landin-
gene fra norske fiskere en verdi på 4,6 milliarder kroner. 
Dette gjør 2006 til et år godt over gjennom-snittet for 
norske fiskere når vi ser bakover i en 20-års periode. 
Også totalomsetningen ligger over gjennomsnittet 
i denne perioden, selv om nivået på de utenlandske 
landingene ikke når opp mot toppårene 1999–2002. 

Det er imidlertid oppløftende at de utenlandske  
landingene igjen har vist en stigende tendens de siste 
årene.

Den positive tendensen har fortsatt inn i det nye året, og 
det kan være fristende å håpe at denne situasjonen vil 
vedvare. Men vi som har noen års erfaring i fiskerinæ-
ringa, vet at tidene skifter. Vi arbeider i en såkalt syklisk 
næring hvor bølgedal følger bølgetopp i evige svingning-
er. Naturen er viktigste premissleverandør, men også 
marked, kronekurs og konjunkturer påvirker bunnlinja 
for dem som har sitt utkomme fra fiskerinæringa.

På fØrste 
HånD nr 1 - 
2006 
Første utgave av Norges 

Råfisklags informasjons-
magasin ”På første hånd” 

så dagens lys i desember 
2006. Magasinet er et resul-
tat av Råfisklagets ønske om 

å nå ut med mer informasjon 
til sine kunder.

M a g a s i n  f r a  n o r g e s  r å f i s k l a g

n
r

 1 – 2006

nYtt
oPPDatert 
nettsteD
Norges Råfisklag 
lanserte ny grafisk 
profil og nytt redak-
sjonelt innhold på 
lagets nettsted 
www.rafisklaget.no 
under Nor-Fishing 
messa i Trondheim i 
august 2006. 

innhold/forord

Foto forside øverst: Svenn A. Nielsen, foto forside nederst: Eksportutvalget for fisk/Per Eide. Foto bakside: Svenn A. Nielsen.
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Vi er inne i en periode med historisk gode markeds-
priser for de viktigste anvendelsene av våre fiske-
produkter. Mange mener dette gjenspeiler at for-
brukerne er mer opptatt av helseriktig mat, ernæring, 
kosthold og kvalitet. Man kan håpe at dette er en varig 
trend.

Det er også en del som hevder at markedssituasjonen 
er et resultat av at det ulovlige fisket i Barentshavet er 
redusert. Hvis dette er riktig, er det i aller høyeste grad 
en oppløftende melding til norske kystsamfunn. På 
den annen side hører vi at store deler av den russiske 
trålf låten opprettholder sitt høye aktivitetsnivå nokså 
ufortrødent, og i så måte bør man nok øke innsatsen 
ytterligere i den internasjonale ressurskontrollen. 

Uansett snakker vi her om det aller viktigste området 
når det gjelder grunnlaget for framtidig verdiskaping i 
vår del av fiskerinæringa: Vi må holde kontroll med 
fiskeressursene og hvordan disse beskattes. I en situa-
sjon med historisk lave torskekvoter, blir vi ekstra 
sårbar hvis markedet igjen skulle bli svakere. 

Når det meste går godt, er det en fare for at vi slapper 
noe av på kravene til oss selv, våre leverandører og våre 
samarbeidspartnere. Eksempelvis har vi tidligere sett 
at vi kan få tendenser til kvalitetsnedgang i perioder 
med godt marked. Det kan synes som om det blir for 
enkelt å selge produkter av dårlig kvalitet når markedet 
er godt. Dette er en tendens vi i aller høyeste grad vil 
advare mot fordi det rammer oss når markedet igjen 

blir svakere. Kundene lar seg ikke lure – og salg av 
produkter med dårlig kvalitet fører til at norsk fisk 
svekker sin langsiktige posisjon i eksportmarkedene. 
Her er det på sin plass med en advarsel både til fiskere 
og til fiskeindustrien. Selvsagt har fiskerne et ansvar 
for kvaliteten på fisken de selger, men fiskeindustrien 
har også i høyeste grad et ansvar for kvaliteten på den 
fisken de kjøper.

Konsumenten som kjøper norsk fisk, betaler hele gildet 
til syvende og sist. I takt med økt bevissthet om miljø-
spørsmål og etikk, er det ikke lenger bare pris og kvali-
tet som er de viktigste egenskapene til fiskeprodukt-
ene. I stadig økende grad er konsumentene opptatt av 
at fisken er fanget på en etisk forsvarlig måte innenfor 
et bærekraftig og godt ressursforvaltningssystem. Her 
har norsk fiskerinæring et stort konkurransefortrinn 
som vi på langt nær har nyttiggjort oss fullt ut. 

Med en bevisst satsing på å få fram styrken i vårt 
ressurskontrollsystem, koblet med utviklingen av 
moderne sporings- og merkesystemer, vil norsk fiskeri-
næring ha et godt grunnlag for å møte behovene til 
framtidas konsumenter. Råfisklaget er i posisjon til å 
bidra på disse områdene. Med ressurskontrollen og 
sluttseddelsystemet har vi et godt apparat for å bidra til 
den nødvendige trygghet for konsumentene, og vi 
setter av betydelige midler for å delta i utviklingen av 
moderne sporingssystemer. Dette er en framtidsrettet 
og markedsriktig satsing for varig verdiskaping av 
norske fiskeressurser.

Vi vet at norsk fiskerinæring har f lotte produkter som 
er tilpasset den moderne forbrukers behov. Selv om vi 
hele tiden må arbeide for å bli bedre, har vi god grunn 
til å være stolt over hva vi har fått til i spennet mellom 
naturens svingninger og markedets krav. Hvis vi fort-
satt klarer å ivareta hensynet til konsumentene samti-
dig som vi bygger opp torskebestanden og får større 
kvoter, er det all mulig grunn til optimisme for fram-
tida på kysten.

Råfisklaget skal uansett bidra på best mulig måte til at 
de som lever av å fange, produsere og selge fisken vår, 
skal ha et best mulig langsiktig utbytte av natur-
ressursene våre. Vi håper den årsmeldinga du nå er i 
gang med å lese, vil synliggjøre ei spennende næring 
og en moderne og vital salgsorganisasjon som arbeider 
for en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk 
fiskerinæring.

Robert Hansen
Styreleder

Trygve Myrvang
Adm. direktør

Fra venstre styreleder Robert Hansen og adm. direktør Trygve Myrvang.
Foto: Thor E. Kalsaas
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Sammensetning i beretningsåret 1. januar til 31. desember 2006:

stYret

Styreleder:   Robert Hansen, Skjervøy
Nestleder:   Hilmar Blikø, Måneset, Kolvereid

Medlemmer: Varamedlemmer:
Finnmark:
Rita Naustvik, Hammerfest t.o.m. mai 1. Jan Erling Akselsen, Kjøllefjord t.o.m. mai
Roger Hansen, Skarsvåg f.o.m. juni  Johnny Pettersen, Forsøl f.o.m. juni
 2. Tor Nilsen, Hammerfest t.o.m. mai
  Ken Ivan Pettersen, Kamøyvær f.o.m. juni
Willy Andreassen, Berlevåg 1.  Alf Steinar Thomassen, Skarsvåg
 2. Per Nicolaysen, Berlevåg  
Troms:
Robert Hansen, Skjervøy 1. Steinar Rasmussen, Vannvåg t.o.m. mai
  Sigvald Berntsen, Fjordgård f.o.m. juni
 2. Kåre Ludvigsen, Sommarøy t.o.m. mai
  Roy-Iver Isaksen, Spildra f.o.m. juni
Kurt Ludvigsen, Sommarøy 1. Trond Hågensen, Skjervøy 
 2. John Olav Enoksen, Silsand
Nordland:
Thor Wold, Andenes 1.  Harald E. Hansen, Kleppstad
 2.  Per Gundersen, Våg
Einar Frismo, Husvær, Brasøy 1.  Fritz Nilsen, Napp
 2.  Tom Tobiassen, Bø
Jan Andersen, Leines 1.  Jan Erik Johnsen, Toftsundet
 2.  Kjell Bjørnar Bakken, Støtt
Midt-Norge:
Hilmar Blikø, Måneset, Kolvereid 1.  Egil Berge, Mausund
 2.  Ronald Settnøy, Rørvik
Nordmøre:
Idar Gustad, Langøyneset, Averøy 1.  Torkil Hopmark, Edøy, Smøla
 2.  Helge Aukan, Aure
Norsk Sjømannsforbund:
Ole G. Koch, Sørreisa 1.  Erlend Hanssen, Stokmarknes
 2.  Ann-Jorunn Olsen, Laukvik
Fiskebåtredernes Forbund:
Johnny Caspersen, Tromsø 1.  Harald M. Iversen, Smøla
 2.  Svein Tore Jørgensen, Finnsnes
Ola Helge Holmøy, Sortland 1.  Bjørn Arntzen, Stamsund til mars
  Ari T. Josefson, Stamsund f.o.m. juni
 2. Einar Tore Esaiassen, Senjahopen
Norges Kystfiskarlag:
Steinar M. Friis, Ramberg 1. Paul O. Jensen, Kvaløysletta
 2. Knut Nilssen, Hasvik
Ansattes representant:
Lisbeth Drotz, Tromsø      Arvid Johansen, Tromsø

styrets og kontrollnemndas medlemmer
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Styret oppnevnte følgende:

arbeiDsUtValg

Medlemmer: Varamedlemmer:
Robert Hansen – leder  1. Idar Gustad
Hilmar Blikø – nestleder  2. Ole G. Koch
Johnny Caspersen

kontrollneMnDa

Leder: Stig Myhre, Rørvik

Medlemmer: Varamedlemmer:
Johnny Ingebrigtsen, Gjesvær 1. Bjørn Rogne, Frei
 2. Tor Nilsen, Hammerfest

Leif Johansen, Melbu t.o.m. mai 1. Ottar Olausen, Vokkøy
Geir Roger Benonisen, Sørvågen f.o.m. juni 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 2006 ble Robert Hansen valgt som styrets leder og Hilmar Blikø ble valgt som styrets 
nestleder. Stig Myhre ble valgt som kontrollnemndas leder.

Foto: Thor E. Kalsaas
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Norges Råfisklags 68. ordinære representantskapsmøte 
ble avholdt 31. mai og 1. juni 2006 på Scandic Hotel i 
Tromsø. Det møtte i alt 54 delegater fra fylkesfiskarlag-
ene i Norges Råfisklags distrikt, Norsk Sjømannsfor-
bund, Fiskebåtredernes Forbund og Norges Kystfiskar-
lag.

I tillegg deltok Norges Råfisklags styre og kontrollnemnd 
og statens kontrollør. Tilstede var innbudte gjester fra 
myndighetene, Tromsø kommune, fiskeriorganisa-
sjonene, andre organisasjoner og det politiske miljø. 
Den administrative ledelse og innbudte funksjonærer i 
Norges Råfisklag deltok også på møtet.

Utenom ordinære årsmøtesaker sto følgende saker på 
programmet:

• Fiskerinæringen – i spenningsfeltet mellom visjon-
ene om ”lys i husan” og kravet til lønnsomhet og 
effektivitet.

• Virksomhetsrapport 2005. Pris- og markeds-
 situasjonen 2006.
• Evaluering av auksjonsprosjektet for ferskfisk, 

OMFAR.
• Norges Råfisklags vedtekter. Diverse endringer.

fiskerinÆringen – i sPennings-
feltet MelloM VisJonene oM ”lYs i 
HUsan” og kraVet til lØnnsoMHet 
og effektiVitet

Innledere i saken var Fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen og administrerende direktør Trygve Myrvang. 
Deretter var det debatt og oppsummering. Følgende ble 
enstemmig vedtatt:

Representantskapet tar innledningene fra fiskeri- og 
kystminister Helga Pedersen og administrerende direktør 
Trygve Myrvang til orientering.

Representantskapet har merket seg innholdet i Soria 
Moria-erklæringen som grunnlag for den nye regjeringens 
fiskeripolitikk. Norges Råfisklag er, og skal fortsatt være, 
en sentral bidragsyter for å sikre en lønnsom verdiskaping 
i fiskerinæringen. Råfisklagets rolle i denne sammenheng 
er nærmere definert i den reviderte strategiplanen, der det 
legges vekt på å videreutvikle hovedtjenestene salg/
omsetning, oppgjør og kontroll. En velfungerende markeds-
plass for fiskeråstoff med like konkurransevilkår og sikker-
het for oppgjør, kombinert med et best mulig kontroll-
regime, g jør råfisklovsystemet unikt innen førstehånds- 
omsetningen rundt Nord-Atlanteren. Representantskapet 
er fornøyd med at regjeringen i Soria Moria-erklæringen 

representantskapsmøte 2006

Foto: Thor E. Kalsaas
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så klart signaliserer at råfiskloven skal opprettholdes.

Representantskapet har merket seg at regjeringen er 
opptatt av å utnytte det viktige konkurransefortrinnet som 
tilgangen til ferskt kvalitetsråstoff langs kysten represente-
rer.  Representantskapet vil peke på at dette konkurranse-
fortrinnet først blir reelt når fiskerne gjennom pris stimu-
leres til å levere den beste kvaliteten, og når leddene videre 
utnytter den gode kvaliteten optimalt markedsmessig. 
Langt bedre kvalitetsstimuli enn i dag, sporingssystemer og 
markedsbearbeiding er områder det må satses tyngre på. 
Representantskapet er positiv til at regjeringen vil etablere 
et system med offisiell kvalitetsmerking av norske fiske-
produkter.

Regjeringen er i Soria Moria-erklæringen opptatt av å 
sikre industrien stabil tilgang på råstoff. Representant-
skapet er enig i at det er ønskelig med bedre stabilitet i 
råstoff leveransene, men vil påpeke at det norske kystfisket 
innen hvitfisksektoren er og må være basert på at fisken tas 
når den er tilg jengelig langs kysten. Å oppnå jevnere leve-
ranser av for eksempel torsk over året, er utfordrende. Ved 
at kjøper kombinerer produksjon av ulike fiskeslag, ved å 
stimulere til levendelagring av fangst og ved å utvikle mer 
f leksible reguleringsmekanismer (avvikende kvoteår, kvote-
bank og lignende), kan imidlertid situasjonen bedres. 

I diskusjonen om råstofftilgangen til fiskeindustrien og 
forholdet mellom landing av ferskt og fryst fisk fra fiske-
f låten, blir det ofte påstått at fiskeindustrien mister tilgang 
på fiskeråstoff når dette ombordfryses. I lys av dette er det 
overraskende at analyser bl.a. fra Fiskeriforskning, viser 
at det de siste årene er den industrieide trålerf låten som 
i størst grad har lagt om fra landing av ferskt fiskeråstoff 
til ombordfrysing. Representantskapet antar at dette inne-
bærer at denne delen av fiskeindustrien med dette har 

innsett de markedsmessige fordeler som ombordfrysing av 
fiskeråstoff kan innebære. For øvrig vises det til Fiskeriforsk-
nings rapport om leveringsplikten og effekten av denne.

Representantskapet observerer at deler av fiskeindustrien, 
g jennom forskjellige finansieringsordninger og under-
håndsavtaler, forsøker å skaffe seg økt kontroll over kyst-
f låten. Dette påvirker konkurransesituasjonen mellom 
fiskebrukene og lokalsamfunnene, samtidig som det er en 
trussel mot målet om en fiskereid og uavhengig fiskef låte. 
Representantskapet vil be FKD skjerpe inn deltakerloven og 
praktiseringen av denne slik at målet om en fiskereid f låte 
realiseres og konkurransen i råvaremarkedet forblir reell.

I denne sammenheng vil representantskapet også peke 
på risikoen ved å la fiskeindustribedrifter som er eiere av 
trålkvoter, få anledning til å leie ut hele eller deler av disse 
kvotene til kystf låten. Disse bedriftene kan da benytte sine 
trålkvoter til å tiltrekke seg kystf låte fra andre bedrifter 
som ikke har slike kvoter. Dette vil innebære en uakseptabel 
konkurransevridning til fordel for bedrifter med trålkvote.

Representantskapet har også merket seg regjeringens 
opplegg med avsetning av torsk til distriktskvoter. Repre-
sentantskapet forutsetter at opplegget rundt slike ordninger 
sikrer at konkurransen i råvaremarkedet ikke svekkes.

Den struktureringen som skjer på landsiden har representert 
og vil fortsatt representere en utfordring ved at leveranse-
mulighetene for den minste f låten i sitt lokalområde f lere 
steder langs kysten svekkes. At den minst mobile kystf låten 
sikres muligheter til å levere sine fangster nær sitt hjemsted 
er en av hovedbetingelsene for opprettholdelse av f lere små 
kystsamfunn. Tilstrekkelige statlige midler til frakt av fisk 
fra mottakssted til produksjonsanlegg er en forutsetning 
for etablering av slike mottaksanlegg. I tillegg vil midler 
til dekning av fraktkostnader for å sikre råstoffutjevning 
mellom bedrifter langs kysten, være med på å støtte opp 
under målet om mer jevn råstofftilgang uavhengig av 
sesonger. Representantskapet har merket seg at regjering-
en klart har signalisert å ville styrke bevilgningene til 
mottaksstasjoner og til føringstilskudd, og forventer at dette 
følges opp med konkrete bevilgninger.

Den største trusselen mot å oppnå en lønnsom og optimal 
verdiskaping i norsk fiskerinæring, er etter representant-
skapets mening det ukontrollerte overfisket av fastsatte 
kvoter i Barentshavet. Representantskapet vil hevde at 
myndighetene tidligere ikke har tatt denne situasjonen 
alvorlig nok. Økonomisk kriminalitet krever at andre 
tiltak enn de som hittil har vært g jeldende, settes i verk. 
Representantskapet er tilfreds med at regjeringen i Soria 
Moria-erklæringen så klart har signalisert sterkere innsats 
på dette felt, og at fiskeriministeren og utenriksministeren 
har fulgt opp dette g jennom aktive handlinger de siste 
månedene. Representantskapet mener likevel at det er et 
klart behov for ytterligere forsterket innsats når det g jelder 

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Foto: Thor E. Kalsaas
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bekjempelse av denne miljø- og økonomiske kriminaliteten. 
For fiskerne er dette en svært viktig sak, og Råfisklaget har 
gjennom sin strategiplan signalisert vilje til å bidra positivt 
i arbeidet.

Flere av de punktene som er påpekt i dette vedtaket er 
svært viktige å følge opp, jfr Råfisklagets strategiplan. 
Representantskapet vil derfor anmode styret om å avsette 
inntil 5 mill. kroner i strategiperioden 2006-2010 til 
utviklingsprosjekter innenfor råstoff kvalitet, sporings- og 
merkingssystemer og tiltak rettet mot det ukontrollerte 
fisket i Barentshavet. Midlene bør bl.a. benyttes til å stimu-
lere til samarbeid med andre instanser. Representantskapet 
skal holdes orientert om utviklingen i satsingen.
  

VirksoMHetsraPPort 200�. Pris- og 
MarkeDssitUasJonen 2006

Assisterende direktør Magnar Pedersen refererte virk-
somhetsrapporten for 2005 og innledet deretter om 
pris- og markedssituasjonen for 2006.

Etter debatt og oppsummering ble følgende enstemmig 
vedtatt:

Representantskapet tar innledningen til Magnar Pedersen 
til orientering.

Representantskapet er fornøyd med at markedssituasjon-
en for fiskeprodukter har bedret seg så vidt mye at det gir 
muligheter for lønnsom drift i f låten og i industrien. 
Spesielt gledelig er utviklingen i markedene for seiprodukt-
er. Representantskapet vil imidlertid påpeke at en langsik-
tig positiv utvikling avhenger av f lere forhold, bl.a. godt 
markedsarbeid og sikring av norsk konkurranseevne.

Gjennom f lere tidligere vedtak 
har representantskapet tatt til 
orde for økt markedsinnsats. 
I det langsiktige og målret-
tede markedsarbeidet spiller 
Eksportutvalget for fisk en 
svært viktig rolle g jennom 
sin satsing på felles markeds-
føring av norsk sjømat. For å 
møte de framtidige utfordring-
ene mener representantskapet 
at det er viktig å styrke det 
økonomiske grunnlaget for 
denne felles markedsførings-
innsatsen gjennom EFF ved 
å øke markedsavgiften på 
eksporten. Etter representant-
skapets mening bør denne 
avgiften minst utgjøre 1 % 
av eksportverdien. Styret 
bes følge opp dette g jennom 

kontakt med næringen for øvrig og myndighetene.

Representantskapet vil påpeke den helt spesielle situasjonen 
som rekenæringen er oppe i. Situasjonen er svært alvorlig, 
og krever at spesielle tiltak iverksettes. Økt markedsførings-
innsats, likviditetsordninger og stort fokus på best mulige 
salgsordninger for råstoff og ferdigvarer er viktige områder 
som styret bør arbeide spesielt med i tiden som kommer.

Representantskapet er fornøyd med at Råfisklaget og 
kjøperne på Røst satte i gang samarbeidsprosjektet Prosjekt 
Røst 2006. Gjennom prosjektet er det satt spesiell fokus 
på råstoff kvalitetens betydning for verdiskapingen, og at 
fisker g jennom pris skal stimuleres til å levere råvarer med 
best mulig kvalitet. Representantskapet anmoder om at 
styret prioriterer en oppfølging av Røstprosjektet, samtidig 
som det vurderes om prosjektidéen kan benyttes i andre 
liknende verdikjedeprosjekter.

Representantskapet i Norges Råfisklag vil vise til at krone-
kursen mot særlig Euro og Dollar påvirker lønnsomheten i 
fiskerinæringen og andre eksportrettede næringer. 

Den sterke kronekursen vi har nå er svært uheldig for fiske-
rinæringens lønnsomhet. Representantskapet vil påpeke at 
Norges Bank har et stort ansvar for å holde kronekursen på 
et forsvarlig nivå gjennom sin rentefastsettelse.

Representantskapet i Norges Råfisklag vil henstille til 
Norges Bank om å ta hensyn til eksportnæringene.

Representantskapet har registrert den omfattende og 
detaljerte informasjon om enkeltlandinger av fangst som er 
tilg jengelig fra Norges Råfisklag på Internett.

Bildetekst

Assisterende direktør Magnar Pedersen. Foto: Thor E. Kalsaas
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Dette anses som unødvendig detaljert informasjon om den 
enkeltes fiskeriaktivitet og betydelig mer omfattende enn 
hva som er for Norges Sildesalgslag.

Representantskapet ber derfor styret i Norges Råfisklag om 
å justere informasjon om den enkeltes seddel til et nivå som 

samsvarer med lovens/forskriftens minimumskrav.

eValUering aV aUksJonsProsJektet 
for ferskfisk, oMfar

Innledninger i saken var ved assisterende direktør 
Magnar Pedersen, Kjell Ingebrigtsen, Nordland Fylkes 
Fiskarlag, og Geir-Ove Ystmark, FHL. Etter debatt og 
oppsummering ble følgende enstemmig vedtatt:

Representantskapet tar innledningene til Magnar Pedersen, 
Kjell Ingebrigtsen og Geir-Ove Ystmark til orientering.

Representantskapet viser til sitt vedtak i sak 7/2004 og 
er fornøyd med at styret har gjennomført et prosjekt med 
uttesting av auksjon av ferskfisk via mottaksanlegg i tråd 
med vedtaket. I forhold til de erfaringene som er høstet i 
prosjektet, vil representantskapet påpeke følgende:

1. Prosjektet har vist at det teknisk og logistikkmessig sett 
er fullt mulig å etablere en ordning med auksjon av fersk-
fisk via mottaksenhet.

 
2. Leveransene under prosjektet var imidlertid på et så vidt 

lavt nivå at det ikke var mulig å få testet ut alt som var 
planlagt. De praktiske og prinsipielle problemstillingene 
knyttet til forholdet mellom auksjonsomsetning og det 
etablerte systemet med minstepriser, ble bl.a. ikke testet 
ut i tilstrekkelig grad.

3. En av hensiktene med prosjektet har vært å teste ut om 
slik auksjonsomsetning øker dynamikken i råvaremar-
kedet og stimulerer til bedre kvalitet. Resultatene tyder 
klart på økt dynamikk og kvalitetsfokus.
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Månedlige valutakurser for pund, euro og dollar mot 
norske kroner 2002-2006  (Kilde: Norges Bank, månedsg jennom-
snitt av daglige noteringer)

Fra adm. direktør Trygve Myrvangs innlegg under temaet ”Fiskerinæringen – i spenningsfel-
tet mellom visjonene om ”Lys i husan” og kravet til lønnsomhet og effektivitet. 
Foto: Thor E. Kalsaas
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4. I det etablerte systemet for omsetning av fisk fra kyst-
f låten til industrien ligger en rekke ulike bindinger 
mellom fiskere og kjøpere. Bindingenes karakter varierer 
på skalaen fra tradisjon til rent eierskap. Før et slikt 
auksjonssystem bygges ut så mye at det reelt sett blir et 
langsiktig alternativ for fiskerne, vil disse bindingene 
trolig innebære at det blir vanskelig å få så stor oppslut-
ning om auksjonene at det er mulig med kommersiell 
drift. En utbygging i et slikt omfang vil neppe være mulig 
uten bruk av betydelige økonomiske ressurser fra Råfisk-
lagets side. 

5. Råfisklaget tilbyr en rekke frivillige salgstjenester. En 
slik auksjonsordning vil være en viktig og nyttig tilleggs-
tjeneste for fiskerne og industrien. Den sterke motstand-
en mot ordningen som industriens organisasjoner har 
kommet med, vanskeliggjør imidlertid en videre satsing.

6. Gjennom prosjektet er det utviklet maler for leveringsav-
taler mellom fiskerne og industrien. Disse vil være en del 
av Råfisklagets frivillige tjenestetilbud, og bør utvikles 
videre. 

Etter en totalvurdering av resultatene av prøveprosjektet, 
mener representantskapet at det ikke er aktuelt for Råfisk-
laget alene å bygge ut et auksjonssystem for kystf låten ved 
salg via mottaksanlegg. Den system- og kompetanseopp-
bygging som har skjedd i Råfisklaget i prosjektperioden, 
bør etter representantskapets mening benyttes aktivt i 
Råfisklagets øvrige satsing på å utvikle salgstjenestene. 

Den strukturering som pågår i næringen – på sjø og på 
land – kan imidlertid føre til at det i spesielle regioner 
oppstår et konkret ønske fra aktører i næringen om å 
benytte en slik auksjonsmodell for vedkommende region/
sted. Representantskapet ber styret følge opp fremtidige 
konkrete prosjekter med kompetanse, prosjektmidler og/
eller investeringsmidler. En forutsetning for deltakelse i 
slike prosjekter må være at lokale/regionale aktører 
forplikter seg i forhold til prosjektene.

norges råfisklags VeDtekter. 
DiVerse enDringer
Under saken om vedtektsendring, ble Råfisklagets 
vedtekter endret som følger:

- Formålet ble endret etter gjennomført strategi-
prosess.

- Nordmøre Fiskarlag har gått sammen med Sunn-
møre og Romsdal Fiskarlag, og oversikten over 

 organisasjoner som velger Råfisklagets represen-
tantskap ble derfor endret.

- Det ble presisert at ansattes styrerepresentant skal 
velges for 2 år i stedet for 1 år.

- Det ble presisert at valgnemnda skal bestå av 
 personer som sitter i representantskapet.
- Titlene styreformann, nestformann og varamann 

ble endret til styreleder, nestleder og varamedlem.  
- Det ble åpnet for adgang til å fastsette lavere lags-

avgift for fangster tatt i fjerne farvann og som er 
omsatt i utlandet.

- Det ble gjort korreksjon vedrørende ansettelser i 
Råfisklaget.

 

Vedtekter
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VirksoMHetens art

Norges Råfisklag er fiskernes salgsorganisasjon som 
i medhold av råfiskloven og med geografisk virke-
område fra og med Finnmark til og med Nordmøre, 
organiserer førstehåndsomsetning av hvitfisk, skalldyr, 
bløtdyr og småkval. Norges Råfisklag ble etablert i 
1938 og er organisert som et andelslag. Lagets eiere er 
Norges Fiskarlags fylkesfiskarlag i salgslagets distrikt, 
Fiskebåtredernes Forbund, Norsk Sjømannsforbund 
og Norges Kystfiskarlag. Norges Råfisklag er lokalisert 
med hovedkontor i Tromsø og med regionkontorer i 
Svolvær og Kristiansund.

forMål

Ved organisert omsetning skal Norges Råfisklag gjen-
nom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra 
til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk 
fiskerinæring. 

fortsatt Drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for år 
2007 samt strategiplan for årene fremover. Konsernet 
er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 

nØkkeltall

Omsatt fangst 2006 i rund vekt: 561.000 tonn 
Omsetningsverdi 2006:  5.872 millioner kroner

Tabell 1: Nøkkeltall fra regnskapet 2006 sammenlignet 
med 2005 (millioner kroner)

Konsern Norges Råfisklag

200� 2006 200� 2006

Driftsinntekter 67 95 64  68

Driftsresultat - 7 3 - 8 - 1 

Finansresultat 35 29 35 31

Årsresultat 21 23 21 23

stYrets aktiViteter
I beretningsåret ble det avholdt 5 ordinære styremøter 
og det ble behandlet 78 saker. Styremøtene ble avviklet 
slik:

Tromsø 5. og   6. april
Tromsø 29. og 30. mai
Tromsø 1. juni
Tromsø 18. september
Tromsø 13. og 14. desember

Høsten 2006 gjennomførte styret studieturer til 
Finnmark. Styret delte seg i to grupper hvor den ene 
besøkte Vest-Finnmark og den andre Øst-Finnmark. 
Hovedformålet med turene var å komme i dialog med 
fiskere, kjøpere og offentlige myndigheter for å drøfte 
aktuelle problemstillinger. Det var spesielt lagt vekt 
på formidling av informasjon til fiskerne, og å motta 
tilbakemeldinger på det arbeidet Råfisklaget gjør. I 
etterkant er det utarbeidet rapporter fra turene. Disse 
er behandlet av styret og nødvendige tiltak er iverksatt 
for å følge opp erfaringene og observasjoner fra turene.

Arbeidsutvalget (AU) har i beretningsåret avholdt 10 
ordinære møter og 1 telefonmøte. AU behandlet totalt 
76 saker.

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag. Fra venstre Johnny Caspersen, styreleder Robert Hansen og nestleder Hilmar Blikø.
Foto: Thor E. Kalsaas

styrets beretning
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årets oMsetning

Generelt
Norges Råfisklags totalomsetning økte betydelig fra 
2005 til 2006. Den endte på nær 5,9 milliarder kroner, 
noe som var 700 millioner kroner mer enn året før. 
Av denne økningen kommer 2/3 fra økt omsetning fra 
norske fiskefartøy. En fortsatt styrket markedssitua-
sjon for fiskeprodukter og jevnt over god konkurranse i 
råvaremarkedet er hovedårsaken til den gunstige utvik-
lingen.
 

Salgsordninger i råstoffmarkedet
Norges Råfisklag tilbyr fiskerne f lere ulike måter å 
selge fangstene på. Styret har valgt en strategi der 
fiskerne i størst mulig utstrekning stilles fritt til å 
velge den salgsform som den enkelte mener passer sitt 
totale driftsopplegg best. I enkelte fiskerier og i visse 
situasjoner kan imidlertid overordnede hensyn tilsi at 
fiskerne må pålegges å delta i felles salgsordninger.

I 2006 ble følgende salgsordninger praktisert:

1. Frivillige direkteavtaler mellom fiskere og kjøpere. 
Rammebetingelsene for disse avtalene er Norges 
Råfisklags forretningsregler og spesielle omset-
ningsbestemmelser inklusive minstepriser.

2. Frivillig tilbud der Råfisklaget formidler fangsten til 
den kjøper som gir de beste betingelsene.

3. Frivillig ordning med auksjon av fangster mens 
disse er på kjøl.

4. Frivillig ordning med auksjon av låssatt sei. 
5. Frivillig ordning med auksjon av fangster landet og 

lagret på nøytrale fryselagre.
6. Obligatorisk ordning med auksjon av fryste reker til 

pilling kombinert med muligheter for forpliktende 
direkteavtaler mellom partene.

7. Obligatorisk ordning med auksjon av kvalprodukter.

Et prosjekt med en forsøksordning for auksjon av 
fersk fisk fra kystf låten via nøytrale mottaksanlegg ble 
avsluttet i 2006, blant annet på grunn av manglende 
oppslutning fra fiskerne. 

Fra kystf låten synes interessen for å benytte seg av 
de ulike auksjonsordningene å være avtakende. I 
all hovedsak benytter denne delen av f låten seg av 
ordning 1 og 4. Den havgående f låten derimot benytter 
auksjonsordningen under pkt 5 aktivt.

Reguleringer av råstoffmarkedet
Råfiskloven gir et salgslag rett til å regulere fisket 
og/eller dirigere fangster dersom avtaksforholdene er 
vanskelige, eller slike tiltak anses nødvendig av hensyn 
til en hensiktsmessig avvikling av fisket. I 2006 ble 
disse hjemlene benyttet slik:

• Under seinotfisket var kjøpskapasiteten hos norsk 
industri i deler av sesongen betydelig lavere enn 
fangstkapasiteten. Det ble derfor skaffet tilleggskapa-
sitet i form av russiske oppkjøpsfartøy. Med betydelig 
ubalanse mellom fangtskapasiteten og mottaks-
kapasiteten måtte fangstregulering/-dirigering gjen-
nomføres i perioden mai-juni i området Trøndelag-
Nordmøre, og i perioden juli-september i Troms og 
Finnmark.

• Kvalomsetningen har vært problemfylt de siste årene, 
og det ble før sesongen 2006 forberedt reguleringstil-
tak for å sikre en forsvarlig avvikling av omsetningen. 
Fangstutviklingen gjorde at det i mindre grad ble 
behov for reguleringstiltak.

2006200520042003200220012000199919981997

Diagram 1: Total omsetningsverdi for norske og utenlandske 
fartøy 1997-2006 (millioner kroner)

Foto: Thor E. Kalsaas
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Kvantums- og verdiutvikling
Kvantumet landet i Råfisklagets distrikt ble høyere 
i 2006 sammenlignet med 2005. Dette gjaldt både 
leveranser fra norske og utenlandske fartøy. For norske 
fartøy kom kvantumsøkningen i hovedsak fra økte sei-
leveranser, mens økt mengde torsk var hovedårsaken til 
økte utenlandske landinger.

Verdien av leveransene fra norske fiskere økte med 470 
millioner kroner. Veksten kom fra fiskeleveranser, 
mens det var en viss nedgang i verdien av rekeleveran-
sene. Det er verd å peke på den store betydningen torsk 
har for Råfisklagets omsetning og dermed fiskernes 
inntekter. Av hele Råfisklagets omsetning fra norske 
fartøy utgjorde verdien av torsk godt over halvparten.

Prisutvikling
Den positive prisutviklingen på fiskeråstoff som vi 
stort sett har hatt siden 2004, fortsatte med få unntak 
i 2006. Dette gjaldt både minsteprisene og faktisk 
oppnådde priser. Etter det store prisfallet på fisk som 
fiskerne opplevde i årene 2002-2003, har Norges 
Råfisklag hatt som strategi å få bygget opp minstepris-
ene jevnt og forsvarlig med siktemål å søke og oppnå 
stabilitet på lengre sikt. Styret er så langt fornøyd med 
resultatet av denne strategien.

Prisene på rekeråstoff har vært svært lave i f lere år. I 
løpet av 2006 opplevde vi en viss økning i rekeprisene, 
og det er et visst håp om at den positive utviklingen vil 
fortsette. Mye avhenger imidlertid av hvilke tilførsler 
som verdensmarkedet får av produkter basert på reke-
råstoff fra Canada og Grønland.

På grunn av økende global tilførsel av kongekrabbe, har 
prisutviklingen vært svært ugunstig over f lere år. Den 
negative utviklingen fortsatte i 2006, hvilket gjorde 
dette fiskeriet mindre lønnsomt for f låten. For taske-
krabbe opplevde vi en liten økning i prisene.

Generelt dårlig lønnsomhet innen kvalnæringen har 
ført til at råstoffprisene på kvalkjøtt har holdt seg 
stort sett uforandret over f lere år. Vi opplevde en viss 
økning i prisene fra 2005 til 2006, men neppe nok til 
å kompensere for økte driftskostnader i f låten. Dette 
tilsier svekket lønnsomhet for fangerne.  

Tabell 2 viser utviklingen i faktisk betalte priser fordelt 
på hovedvaregrupper som fisk, reker, taskekrabbe, 

småkvalkjøtt og biprodukter. Prisene er oppgitt pr. kilo 
rund vekt for fisk, reker og krabbe, og for levert vekt 
av småkvalkjøtt og biprodukter. Tabell 2 viser gjen-
nomsnittstall, og kan kun brukes som indikasjon på 
utviklingstrekk. Den tar ikke hensyn til forskyvninger 
mellom årene mellom de ulike fiskearter i kvantum, 
størrelser og kvaliteter.

Føringstilskudd
Tilskudd til frakt av fisk fra mottaksanlegg til produk-
sjonsbedrift er svært viktig for å kunne gi fiskerne 
i områder uten produksjonsanlegg muligheter til å 
levere fangst. For 2006 fikk Råfisklaget – inklusive 
tilleggsbevilgninger høsten 2006 – tildelt 19,7 millioner 
kroner i statlige midler til føringstilskudd. Forbruk-
et endte på 20,5 millioner kroner. Overforbruket er 
dekket inn av inndratte midler ved kvoteoverskridelser.

Hoveddelen av føringsmidlene benyttes til å støtte frakt 
av fisk fra mottaksstasjoner til produksjonsanlegg. I 
2006 hadde vi en betydelig økning i kvantumet over 
slike stasjoner. Årsaken var endret fiskemønster og at 
nedlagte fiskeproduksjonsanlegg kom inn som mottaks-
stasjoner. Økt mottaksstasjonsføring førte til atskillig 
større forbruk enn beregnet ved begynnelsen av året.

Styret vil påpeke at ordningene med tilskudd til føring/
frakt av råstoff er svært viktige for å kunne opprett-
holde en differensiert f låte-, mottaks- og produksjons-
struktur langs kysten.

Diverse saker
Prosjekt Røst
Vinteren 2006 ble det satt i gang et fullskala kvalitets-
prosjekt på Røst. Prosjektet er et samarbeid mellom 5 
kjøperbedrifter på Røst, Norges Råfisklag, Fiskarlaget 
Midt-Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges 
Kystfiskarlag. Hensikten med prosjektet er å bedre 
kvaliteten på råstoffet ved å gi fiskerne prisstimuli ved 
levering av kvalitetsråstoff og ved at Råfisklaget stiller 
kvalitetsveiledere til disposisjon under vintersesongen. 
Resultatene av prosjektet vinteren 2006 må sies å være 
oppløftende. Prosjektet fortsetter i 2007.

Markedsføringstiltak sei og reker
I 2005 fattet representantskapet vedtak om å sette i 
gang spesielle markedsføringstiltak for sei og reker. 
Styret fulgte opp anmodningen og to betydelige 
prosjekter er initiert i samarbeid med Eksportutvalget 

Tabell 2: Utvikling i faktisk betalte priser 1 fordelt på hovedvaregrupper som fisk, reker, taskekrabbe, småkvalkjøtt og 
biprodukter 1998-2006 (kroner pr. kg)

1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Fisk (alle arter) 8,37 9,76 10,07 10,64 9,56 7,81 8,57 9,47 10,09

Reker 12,51 12,00 12,24 10,55 9,27 9,41 11,37 9,56 10,67

Krabbe (ekskl. kongekrabbe) 6,17 6,18 6,64 7,30 7,46 7,56 7,47 7,46 7,69

Småkvalkjøtt 29,76 28,39 30,40 30,59 30,59 29,41 29,47 29,08 29,94
Biprodukter (ekskl. 
rognkjeksrogn)

4,73 4,45 5,32 7,68 7,96 4,77 4,90 5,21 5,60

1 Prisene er oppgitt i kroner pr. kg rund vekt for fisk, reker og krabbe, og for levert vekt av småkvalkjøtt og biprodukter

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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for fisk. Det ene prosjektet dreier seg om en satsing på 
å utvide markedet for klippfisk sei i nord-øst-Brasil. Det 
andre prosjektet dreier seg om markedsføringstiltak for 
rekeprodukter i detaljistleddet i Sverige. Råfisklagets 
satsing er blitt godt mottatt i næringen.

Nasjonal miljøstrategi
Råfisklaget har deltatt aktivt for å få etablert en nasjo-
nal strategi i forhold til miljømerking av fiskebestander 
og systemer for dokumentasjon av lovlig fangst. Dette 
har vært nødvendig for å imøtekomme markedets krav 
til miljødokumentasjon. Den nasjonale strategien kom 
på plass i løpet av 2006, og vi deltar i en gruppe ledet 
av Eksportutvalget for fisk som har som oppgave å 
bevirke til at strategien følges opp og at det etableres 
nødvendige systemer.

Meklingsnemnd for minsteprisfastsettelse
I slutten av 2006 ble den bebudede meklingsnemnda 
for minsteprisfastsettelse etablert. Nemnda har tre 
medlemmer og skal kalles sammen hvis Råfisklaget 
og kjøperrepresentantene ikke kommer til enighet 
om minstepriser. Nemnda har for øvrig tilsvarende 
oppgave for de andre fire fiskesalgslagene i hvitfisksek-
toren. For pelagisk sektor er det opprettet egen nemnd.

...
For øvrig viser styret til utfyllende detaljer om pris, 
omsetning og marked i 2006 i administrasjonens virk-
somhetsrapport bak i beretningen.

ØkonoMi

Resultat 2006
Resultatregnskapet for 2006 viser et overskudd etter 
skatt på 23 millioner kroner. Økningen i omsetnings-
verdien på 704 millioner ga en økning i Råfisklagets 
avgiftsinntekter på 7 millioner kroner i forhold til 
2005. Samlede avgiftsinntekter utgjorde 60 millioner.

Driftsresultatet viser et underskudd på 1 million 
kroner. Det er en forbedring med 6 millioner i forhold 
til 2005. 

Gjennom styrets fastsettelse og oppfølging av Råfisk-
lagets budsjetter vektlegges en kontinuerlig kontroll 
og vurdering av driftskostnadene. Samtidig prioriterer 
styret effektivitet, kvalitet, service og sikkerhet på alle 
tjenester Råfisklaget utfører for fiskere og fiskeri-
næringen. I driftsregnskapet for 2006 er det også 
utgiftsført betydelige kostnader for å skape et moderne, 
fremtidsrettet tjenestetilbud gjennom langsiktig sats-
ning på forskning og utvikling, markedsarbeid, infra-
struktur, informasjon, med videre.

Finansmarkedet utviklet seg noe svakere enn året før. 
Renteoppgangen gjennom året svekket markedsverdi-

ene på beholdningen av rentebærende papirer. Aksje-
markedet i Norge utviklet seg meget positivt mens det 
var noe svakere vekst internasjonalt. Inkludert i finans-
resultatet er Råfisklagets investeringer i datterselska-
per, som i 2006 forbedret finansresultatet med 7,9 
millioner gjennom solide overskudd både i Marinvest 
AS og Fiskernes Hus AS. 

Netto realiserte kursgevinster på Råfisklagets kapi-
talforvalting utgjorde 7,7 millioner. Endringene på 
markedsverdien av verdipapirene ga en bokført gevinst 
på 1,5 millioner i 2006. Dette er vesentlig lavere enn 
i 2005, og har sammenheng med renteoppgangen. 
Samlet utgjorde realiserte og urealiserte gevinster vel 
9,2 millioner kroner mot tilsvarende resultat i 2005 
på 16,3 millioner kroner. Råfisklagets forvaltning av 
norske og utenlandske aksjer og obligasjoner oppnådde 
en avkastning på 7,6 prosent i 2006.

Netto finansinntekter i 2006 ble på 31 millioner mot 
tilsvarende 35 millioner i 2005. 

Råfisklagets resultat før skatt viser et overskudd på 
29,9 millioner kroner. Skattemessig resultat gir en 
skattekostnad på 7 millioner kroner, hvorav betalbar 
skatt utgjør 6,7 millioner kroner (regnskapets note 1). 

Den totale omsetningen ble på 5.872 millioner kroner, 
noe som er ca. 704 millioner høyere enn i 2005. 
Satsene for lagsavgift har vært uendret gjennom hele 
beretningsåret (regnskapets note 2), og satsene har 
stått uendret siden 1999. 

Styret er tilfreds med at kontinuerlig fokus på drifts-
kostnadene sammen med økningen på omsetningsver-
dien, har bidratt til en vesentlig forbedring av driftsre-
sultatet. Likevel er det viktig å sørge for at Råfisklagets 
kostnader fortsatt holdes under kontroll i henhold til 
strategiplan og prioriterte oppgaver.

Årsresultatet i 2006 viser et overskudd for Råfisklag-
et på 22,9 millioner etter skatt. Dette gir en positiv 
avkastning på egenkapitalen. Styret er tilfreds med at 
Råfisklagets økonomiske fundament er styrket gjen-
nom 2006, noe som sikrer opprettholdelse av tjeneste-
tilbudet både på kort og lang sikt, og har lagt grunnlag 
for styrets vedtak om reduksjon av lagsavgiften.

Balansen pr. 31. desember 2006
Råfisklagets eiendeler utgjorde ved årets slutt 639 
millioner, hvorav 505 millioner er knyttet til omløps-
midlene. Kortsiktig gjeld var på 170 millioner, og 
Råfisklagets egenkapital etter disponering av årets 
resultat er øket til 464 millioner. Arbeidskapitalen 
utgjorde ved årets slutt 335 millioner. Styret er tilfreds 
med kapitalsituasjonen. Solid egenkapital og styrket 
arbeidskapital er viktig for å sikre Råfisklagets hand-
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lingsevne, og for å opprettholde et høyt servicenivå på 
tjenestene til fiskerne. 

Kontantstrømanalysen
Kontantstrømanalysen viser at betalingsmidlene er økt 
med 34 millioner. Netto innbetalinger på operasjonelle 
aktiviteter er 25 millioner. Beholdning av betalings-
midler var ved utgangen av året 67 millioner mot 33 
millioner året før.

Oppgjørsordningen
Råfisklagets ordning for garanterte oppgjør for levert 
fangst er en primærtjeneste for fiskerne. Oppgaven 
med å forestå oppgjør for levert fangst med rask og 
presis betaling har høy prioritet i Råfisklagets adminis-
trasjon, og det brukes store ressurser, kompetanse og 
avansert teknologi for å utføre denne oppgaven.

I tillegg til å sikre betaling for fangstene, så medvir-
ker oppgjørsordningen til like konkurransevilkår for 
kjøperne og like leveringsvilkår for fiskerne. Det er 
derfor viktig for ordningen at regelverket følges av både 
fisker og kjøper. 

Oppgjørsordningen krever solid likviditet, spesielt i 
perioder med høy omsetning og store utestående hos 
fiskekjøperne. Det må til en hver tid være tilstrekke-
lig med betalingsmidler for å kunne foreta utbetaling 

av oppgjør til fisker i henhold til fastsatt tidspunkt, 
uavhengig av betalingstidspunkt fra fiskekjøper. 
Råfisklagskortet er et supplement til oppgjørsordnin-
gen, og kortet utvider funksjonaliteten i oppgjørssys-
temet og gir fiskerne en mulighet til å gjøre fangstens 
verdi tilgjengelig kort tid etter levering. Samlet sett gir 
kortet og oppgjørsordningen det beste oppgjørstilbudet 
for fiskerne, og fremover vil det satses på å forbedre 
dette ytterligere. 

Råfisklagets solide egenkapital og likviditet er en 
forutsetning for at oppgjørssystemet skal fungere, og 
framover er det derfor viktig at Råfisklagets resultater 
og forvaltning sikrer et slikt fundament.

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

Generelt sett var kjøpernes betalingsevne i 2006 
tilfredsstillende. Likevel ble garantifondet påført bety-
delig tapsføring som følge av konkurser, og en hver 
svekkelse av garantifondet reduserer den samlede 
økonomiske kjøpekapasiteten. Det vil derfor være 
nødvendig å vurdere tiltak for å motvirke ytterligere 
svekkelser av garantifondet, og for å møte forventet 
økning av omsetningsverdien bør garantifondet styrkes.
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Samarbeidet med Innovasjon Norge om den statlige 
garantiordningen ble videreført også i 2006. Denne 
ordningen ga i 2005 ca 80 millioner i løpende ekstra 
garantiramme for kjøp av fisk, og er et viktig bidrag til 
å holde kjøpet i gang og til å øke muligheten for bear-
beiding. Ordningen er videreført også inn i 2007, og 
det bør søkes løsninger for fortsatt å kunne videreføre 
dette tilbudet fremover.

Råfisklagets garantiordning er fordelaktig for kjøperne 
sammenlignet med det andre salgslag krever, og også 
sammenlignet med betingelser kjøpere på utenland-
ske auksjoner har. Tilpasset kjøperstruktur og omset-
ningsformer med stor grad av direkte avtaler mellom 
kjøper og fisker, gir ordningen gode garantivilkår for 
kjøperne.

Kapitalforvaltning
Styrets strategi for forvaltning av Råfisklagets over-
skuddslikviditet fungerer etter forventningene. Målset-
tingen er å plassere formue og overskuddslikviditet i 
henhold til en definert langsiktig strategi for å oppnå 
så godt økonomisk resultat som mulig. Strategien gir 
retningslinjer til administrasjonen for hvordan Råfisk-
lagets midler skal forvaltes, og spesielt har styret lagt 
vekt på moderat risiko med stor spredning i investering-
ene.

Rapport fra kapitalforvaltningen legges fram for styret 
på hvert styremøte med oversikt over oppnådde resul-
tater og fastsatte rammer. Hoveddelen av kapitalfor-
valtningen ivaretas av eksterne forvaltere i henhold til 
instruks. 

Eiendomsforvaltning
Drift av eiendommer gir positivt bidrag til resultatet, 
og er samtidig en del av den langsiktige formuesfor-
valtning som skal gi økt avkastning av midlene på lang 
sikt. I tillegg til løpende avkastning på eiendomsdrif-
ten vil eiendommene også oppnå en langsiktig verdi-
stigning. 

I 2006 ble den samlede drift og forvaltning av eien-
dommene overført til Råfisklagets heleide dattersel-
skap Fiskernes Hus AS i samsvar med styrets vedtak i 
2005. Overførselen påvirker ikke Råfisklagets egenka-
pital eller årsresultat.

Konsernbidrag
I henhold til skattelovens bestemmelser er det anled-
ning til å yte konsernbidrag for å nyttiggjøre frem-
førbare underskudd skattemessig. Styret har derfor 
funnet å tilføre et konsernbidrag på kr 1.500.000 til 
Fiskeribladet AS med en nettovirkning etter skatt på 
kr 1.080.000 som disponering av årets resultat.

Redegjørelse for årsregnskapet
Styrets beretning sammen med resultatregnskap og 
balanse med noter gir en rettvisende oversikt over 
resultat, status og utvikling i virksomheten. Risiko 
knyttet opp til fordringer mot kjøpere er sikret gjen-
nom særskilt garantiordning (regnskapets note 11). 
Virksomhetens plasseringer i verdipapirer er basert på 
styrets retningslinjer der det er vektlagt diversifisering 
gjennom forvaltningen for å oppnå moderat risiko.

Disponering av årets resultat
Styret innstiller overfor representantskapet at av over-
skuddet for 2006 på kr 22.894.536 overføres
kr 17.592.112 til annen egenkapital, kr 4.222.424
tilføres fond for vurderingsforskjeller og at
kr 1.080.000 gis i konsernbidrag.

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 aksjekapital er på 25 millio-
ner kroner, og egenkapitalen utgjorde ved årsskiftet 34 
millioner kroner. Selskapet eier eiendommene Stortor-
get 2, Sjøgata 41/43 seksjon 1 og Sjøgata 39 i sentrum 
av Tromsø, samt Fiskergata 22 i Svolvær. I tillegg eier 
selskapet 94 prosent av ANS Sjøgata 41/43 (øvrige 6 
prosent eies av Råfisklaget) og 25 prosent andel av 
Samvirkegården AS.

Regnskapet for 2006 viser et overskudd på 4,1 millio-
ner etter skatt. Dette er en vesentlig resultatforbedring 
fra 2005. Aksjekapitalen i selskapet er på 25 millioner. 
Balansen pr. 31.12.2006 viser en egenkapital på 34,4 
millioner.

Selskapet inngår i konsernregnskapet. 

Marinvest AS
Selskapet ble stiftet i 1998 og har til formål å eie andel-
er eller aksjer i selskaper som driver forretningsvirk-
somhet innen fiskerisektoren og tilknyttet virksomhet 
til denne, for eksempel virksomhet innen eksport, 
markedsføring og rådgivning. Norges Råfisklag eier 
samtlige aksjer i selskapet. Aksjekapitalen i selskapet 
er på 36 millioner kroner, og egenkapitalen utgjorde 
ved årsskiftet 57 millioner kroner. Selskapets regnskap 
for 2006 viser et overskudd på 4,2 millioner kroner.

Selskapet inngår i konsernregnskapet. Selskapet har 
administrasjonsavtale med Fiskernes Agnforsyning.
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Fiskeribladet AS
Fiskeribladet AL ble omdannet til aksjeselskap i 2006 
i henhold til vedtatt strategi. Råfisklaget konverterte 
deler av sitt ansvarlige lån til aksjer i selskapet, og har 
dermed en majoritetsandel på 99,6 prosent. Reste-
rende eierandeler tilhører Norges Fiskarlag og Fiskeri-
bladets Ansatte AL.

Fiskeribladet AS fikk i 2006 et negativt resultat før 
skatteberegning på 1,0 millioner. Resultatet er bedre 
enn forventet. Etter tilført konsernbidrag har selskapet 
en positiv egenkapital på 0,7 millioner. Det er forventet 
at selskapet i 2007 skal oppnå et positivt årsresultat.

Styret i Råfisklaget er tilfreds med resultatet etter den 
betydelige omleggingen av selskapet som er gjennom-
ført, og vil arbeide videre for å sikre Fiskeribladet AS 
en levedyktig posisjon som et selvstendig selskap med 
sunn økonomi og sunt eierskap.

arbeiDsMilJØ

Det har i beretningsåret ikke vært arbeidsuhell som 
har medført rapportering til Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøet i bedriften oppfattes som godt. Bedrift-
ens arbeidsmiljøutvalg gjennomfører i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten arbeidsmiljøundersøkelse annet 
hvert år. Resultatet i undersøkelsene gjennomgås regel-
messig, og eventuelle tiltak for forbedringer blir fulgt 
opp. 

Sykefraværet i 2006 var på 4,4 prosent som er en 
positiv forbedring siden 2005 da sykefraværet var på 
6,4 prosent. Sykefraværsprosenten vil alltid påvirkes 
av om det er ansatte som er langtidssykemeldt, det vil 
si personer som er sykemeldt over en måned. Arbeids-
giver følger opp sykemeldte i henhold til Arbeidsmiljø-
lovens bestemmelser.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av to representan-
ter fra de ansatte og to representanter fra ledelsen. Det 
er valgt verneombud ved alle kontorsteder, og hoved-

verneombud med virke fra Tromsø-kontoret. I beret-
ningsåret har representant for de ansatte vært leder 
i AMU, mens representant fra ledelsen har fungert 
som sekretær. AMU har i beretningsåret behand-
let innkomne saker, planlagt aktiviteter knyttet til 
bedriftshelsetjenesten og gjennomført handlingsplan 
for miljøarbeidet.

Ved utgangen av beretningsåret var det 67 hel- og 
deltidsansatte inkludert en prosjektstilling. Totalt ble 
det utført 63 årsverk.
 
Samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner 
oppfattes som konstruktivt og godt.

Redegjørelse om likestilling
Det er en målsetting at Norges Råfisklag skal være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvin-
ner og menn. I den praktiserte personalpolitikken skal 
det legges vekt på at det ikke skal forekomme forskjells-
behandling grunnet kjønn.

Av Råfisklagets 67 ansatte pr. 31. desember 2006 var 
det 37 kvinner og 30 menn. Gjennomsnittlig årslønn 
for menn var kr 448.000, mens den for kvinner var kr 
330.000. Årsaken til at kvinnenes gjennomsnittslønn 
er lavere enn for menn, har sammenheng med at det er 
færre kvinner i ledende stillinger. Arbeidstidsordnin-
ger, personaltilbud og lignende er de samme for kvin-
ner og menn.

Bedriften vil prioritere å øke andelen kvinner i ledende 
stillinger. Andelen kvinner i ledende stillinger økte fra 
26 prosent i 2005 til 31 prosent i 2006.

Ytre MilJØ

Konsernets selskaper forurenser ikke det ytre miljø 
ut over det som er normalt for kontorvirksomheter. 
Det gjennomføres papirinnsamling ved Råfisklagets 
kontorsteder, noe som bidrar til en mest mulig miljø-
riktig håndtering av papiravfall.
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I Råfisklagets kontorbygg i Tromsø og Svolvær, er det installert varmegjenvinningsanlegg som bidrar til å holde 
energiforbruket på et lavest mulig nivå. 

goDtgJØrelser og Honorarer 

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

Utsikter 200�

Kvotene for de viktigste fiskeslagene Råfisklaget har omsetningsretten til viser følgende utvikling de ti siste årene 
i tusen tonn rund vekt:

Tabell 3: Kvoteutvikling torsk, sei og hyse 1998-2007 (tusen tonn rund vekt)

fiskeslag 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006 200�

Torsk, nord for 62°N 313 237 193 196 196 196 225 226 220 200

Sei, nord for 62°N 138 138 119 125 152 154 154 200 176 201

Hyse, nord for 62°N 71 46 38 51 51 58 71 65 68 76

Torskekvoten i 2007 ligger på et gjennomsnittsnivå for årene etter 2000. Seikvoten i 2007 er rekord i størrelse de 
siste 10 årene, men bare litt over 2005. Hysekvoten er også rekord i 2007 sammenlignet med de 10 siste årene.

Markedssituasjonen for f lere produkter av hvitfisk har hatt en positiv utvikling de siste årene. Denne situasjonen 
gjenspeiles også i minsteprisene for vintersesongen 2006/2007. Det har siden siste hovedsesong vært en positiv 
økning for f lere av de viktigste fiskeslagene, herunder torsk, hyse og sei. 

Tabell 4: Utvikling i minstepriser, vinter 1998-2007 (kroner pr. kg og prosent)

fiskeslag/sortering 1��� 1��� 2000 2001 2002 200�  200� 200� 2006 200� endring 2006-200� i prosent  

Torsk over 2,5 kg 12,10 16,85 19,00 20,00 19,00 15,00 17,00 18,25 19,25 21,50 + 11,7

Torsk 1-2,5 kg 9,60 14,25 15,60 15,60 15,60 13,00 14,00 15,00 16,25 18,50 + 13,8

Hyse over 8 hg 6,70 11,25 12,60 14,30 14,30 11,00 7,50 7,75 8,25 10,50 + 27,3

Sei over 2,3 kg 6,10 1 7,35 6,40 6,40 6,20 5,20 5,00 5,00 7,50 8,00 +   6,7

Sei 1,2-2,3 kg 4,90 1 6,50 5,35 5,20 5,20 4,30 4,30 4,30 5,20 5,90 + 13,5

1) Vektgrensene for sei var 1,4 og 2,5 kg fram til april 1998.

I løpet av 1. kvartal 2007 har fiskerne som har levert fangst i Råfisklagets distrikt oppnådd svært gode priser, 
spesielt for torsk og hyse. Norske fiskere har i gjennomsnitt oppnådd 17 prosent høyere priser for torsk og 26 
prosent høyere priser for hyse enn i samme periode i 2006. Norske fiskere fikk et kraftig løft på hele 39 prosent i 
oppnådde seipriser fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006, mens oppnådde priser for sei  i 1. kvartal 2007 ligger litt 
under nivået i samme periode i 2006. Dette har blant annet sammenheng med litt svakere markedsforhold.
 
For fryste råreker til pilling er omsetningssituasjonen fortsatt vanskelig. Det har ikke vært lett for f låtesiden å 
oppnå en forsvarlig lønnsomhet ut i fra de priser som har blitt betalt. Omsetningssituasjonen er fortsatt preget av 
global overproduksjon og prispress i markedene, men det registreres en viss positiv utvikling. I første kvartal 2005 
oppnådde rekefiskerne i gjennomsnitt meget lave kr 8,30 pr. kg for fryste råreker til pilling. I tilsvarende perioder i 
2006 og 2007 ble det for samme produkt oppnådd henholdsvis kr 9,50 og kr 13,50. Vel og merke er sistnevnte pris 
oppnådd for knappe 400 tonn relativt stor rekestørrelse, men prisutviklingen gir håp om lysere tider.
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Willy Andreassen Robert Hansen

Styreleder

Trygve Myrvang

Adm. direktør

Hilmar Blikø

Nestleder

Idar Gustad

Roger Hansen Kurt Ludvigsen Jan Andersen Einar Frismo Ole G. Koch

Steinar M. Friis Thor Wold Lisbeth Drotz

Ansattes representant

Ola Helge Holmøy Johnny Caspersen

Etter 13 uker i nytt år, hadde vi følgende omsetning i kvantum sammenlignet med til samme tid de foregående år: 

Tabell 5: Omsetning 2000-2007 i kvantum pr. uke 13 (tonn rund vekt)
omsetning pr. uke 1�

2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006 200�

Norske fartøyer:          Torsk/skrei: 76.300 89.600 93.200 101.400 108.500 96.500 92.900 102.700

                                     Sei: 24.000 27.000 23.800 25.700 23.000 20.900 22.100 20.300

                                     Hyse: 10.500 15.600 10.900 8.400 13.400 12.900 9.700 14.100

                                     Reker: 4.400 4.500 6.900 2.200 4.300 400 5.100 400

                                     All fangst: 128.500 153.400 149.700 151.000 158.500 149.100 152.800 174.900

Utenlandske fartøyer:  All fangst: 40.900 44.200 41.900 37.600 21.300 33.500 37.800 35.700

Sum norske og utenlandske fartøyer: 169.400 197.600 191.600 188.600 179.800 182.600 190.600 210.600

Etter 13 uker i 2007
Landingsmønsteret i Råfisklagets distrikt viser stor grad av stabilitet når utviklingen sees over noen år. Etter 13 
uker i det enkelte år, er torskelandingene i 2007 for norske fartøy de nest høyeste etter årtusenskiftet, kun slått av 
2004. Økte priser har for andre år på rad sørget for at verdien av de norske torskelandingene etter 13 uker ligger 
over alle de andre årene fra og med 2000. Samlet verdi av torsk fra norske fiskere ligger nesten 30 prosent over til 
samme tid i 2006. Det må tilføyes at kvantumsøkningen fra 2006, for det aktuelle tidsrom, er på ca. 10 prosent. 
Torsk utgjør i 2007 ca. 60 prosent av kvantumet norske fiskere har brakt på land i Råfisklagets distrikt etter 13 
uker, men i verdi til samme tid utgjør torsken hele 80 prosent. Torskeavhengigheten er stor!

Landingene av sei fra norske fartøy har en nedgang både i kvantum og verdi sammenlignet med uke 13 i 2006. 
Samlet verdi av sei fra norske fartøy i 2007 kommer på en tredjeplass for årene fra og med 2000, kun slått at 
rekordåret 2006 og det langt større kvantumsåret 2001. Hyselandingene har variert mer, men det er et solid kvan-
tum hyse som er landet pr. uke 13 i 2007, og i samlet verdi må vi tilbake til et langt større hysekvantum i 2001 
for å finne en høyere verdi. Rekeomsetningen er både i kvantum og verdi nede på et svært lavt nivå etter 13 uker i 
2007 - i kvantum omtrent som i 2005 men i verdi er situasjonen noe bedre på grunn av økte priser. De samlede 
utenlandske landingene ligger noe under 2006-nivå i kvantum, men de er i godt gjenge og samlet verdi av fangst 
fra utenlandske fartøy er pr. uke 13 i 2007 høyest siden 2002. 

Styret er tilfreds med at positiv markedsutvikling har gitt bedre priser og positiv verdiutvikling for råstoffet til 
beste for fiskerne og hele verdikjeden.
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resUltatregnskaP 2006                          

Konsern Norges Råfisklag

2005 2006 Noter 2006 2005

DRIFTSINNTEKTER

5 167 364 5 871 815 Omsetning 2 5 871 815 5 167 364

5 114 602 5 812 049 Avregnet til fisker 5 812 049 5 114 602

52 762 59 766 Lagsavgift 2 59 766 52 762

9 669 12 807 Leieinntekter 18 6 364

4 835 22 923 Andre driftsinntekter 8 673 4 835

6� 26� �� ��6 sUM Driftsinntekter 6� ��� 6� �61

DRIFTSKOSTNADER

28 988 39 900 Lønn og pensjonskostnader 4,15 32 504 28 737

33 232 41 088 Andre driftskostnader 9,15 28 528 31 927

6 786 6 512 Bevilgninger 3 6 512 6 786

5 050 5 327 Ordinære avskrivninger 10 2 402 4 279

�� 0�6 �2 �2� sUM DriftskostnaDer 6� ��6 �1 �2�

-6 ��0 2 66� DriftsresUltat -1 ��� -� �6�

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

0 0 Inntekt på investering i datterselskap 6 7 935 3 481

5 653 3 979 Inntekt på investering i tilknyttede selskap 6 42 670

1 284 912 Aksjeutbytte 912 1 144

15 402 15 856 Renteinntekter 14 294 14 614

6 070 8 010 Netto kursgevinst verdipapirer 7 736 6 070

8 441 1 456 Verdiendring av markedsbaserte omløpsmidler 5 1 456 10 191

-2 168 -1 499 Rentekostnader -964 -1 016

�� 6�2 2� �1� netto finansinntekter �1 �11 �� 1��

2� ��2 �1 ��� orDinÆrt resUltat fØr skattekostnaD 2� �22 2� ���

-7 205 -8 489 Skattekostnad på ordinært resultat 1 -7 027 -6 700

20 6�� 22 ��� årsresUltat 22 ��� 20 6��

OVERFØRINGER

Overført til fond for vurderingsforskjeller 4 222 740

Konsernbidrag 1 080 0

Overført til annen egenkapital 17 592 19 948

(tall i hele tusen)
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balanse Pr �1. DeseMber 2006   

Konsern Norges Råfisklag

2005 2006 Noter 2006 2005

eienDeler

anleggsmidler

1 591 5 727 Utsatt skattefordel 1 0 0

33 447 30 646 Eiendommer, bygninger 10 442 13 298

6 295 6 822 Inventar, maskiner etc 10 6 277 6 295

0 0 Investeringer i datterselskap 6 90 239 58 624

18 050 21 914 Investeringer i andre tilknyttede selskap 6 635 9 777

16 053 17 685 Aksjer og andeler 7 2 035 2 293

9 635 3 898 Pensjonsmidler 4 6 143 9 635

38 203 28 298 Langsiktige fordringer 9,13,15 29 023 44 408

12� 2�� 11� ��0 sum anleggsmidler 1�� ��� 1�� ��0

omløpsmidler

173 599 227 210 Tilgode fiskekjøpere 11 227 210 173 599

25 693 22 750 Andre kortsiktige fordringer 9 8 143 13 075

82 895 85 641 Aksjer, grunnfondsbevis 5 85 641 82 895

126 399 116 529 Obligasjoner og fond 5 116 529 126 399

51 335 90 863 Betalingsmidler 8 67 072 33 180

��� �20 ��2 ��� sum omløpsmidler �0� ��6 �2� 1��

��� 1�� 6�� ��� sUM eienDeler 6�� ��0 ��� ���

egenkaPital & gJelD

egenkapital

innskutt egenkapital

Andelskapital 11 11

opptjent egenkapital

5 950 13 331 Fond for vurderingsforskjeller 5 358 1 135

435 187 450 700 Annen egenkapital 458 663 439 991

��1 1�� �6� 0�1 sum egenkapital 1� �6� 0�1 ��1 1��

langsiktig gjeld

12 201 11 140 Pantelån 12 0 0

0 0 Utsatt skatt 1 292 3 140

6 599 5 163 Annen langsiktig gjeld 16 5 163 6 599

1� �00 16 �0� sum langsiktig gjeld � ��� � ���

kortsiktig gjeld

65 507 96 967 Skyldig fiskere 96 967 65 507

3 219 9 032 Betalbar skatt 1 6 712 2 715

30 866 35 173 Skyldig offentlige avgifter 34 491 30 875

23 665 36 478 Annen kortsiktig gjeld 31 734 23 504

12� 2�� 1�� 6�� sum kortsiktig gjeld 16� �0� 122 601

��� 1�� 6�� ��� sUM egenkaPital & gJelD 6�� ��0 ��� ���

10 464 5 054 Garantistillelser 12 5 054 10 464

12 201 11 140 Pantstillelser 12

(tall i hele tusen)

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6



Generelt
Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. Norges Råfisklag eier 100% av 
aksjene i Fiskernes Hus AS og Marinvest AS, samt 
99,6% av aksjene i  Fiskeribladet AS, som sammen 
med Norges Råfisklag utgjør konsernregnskapet.
 
Klassifiseringsprinsipper
Fordringer og gjeld knyttet til oppgjør gjennom Norges 
Råfisklag klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld. Fordringer og gjeld som ikke er knyttet til opp-
gjør gjennom Norges Råfisklag klassifiseres som om-
løpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller til 
betaling innen ett år eller er lett omsettelige. Som 
ekstraordinære inntekter og kostnader føres vesentlige 
inntekter og kostnader av uvanlig art og som ikke kan 
forventes å opptre regelmessig.
 
Driftsinntekter
Norges Råfisklag presenterer omsetning som første 
linje i resultatregnskapet. Omsetningen er totalt iland-
brakt førstehåndsverdi på fisk, skalldyr, bløtdyr, akkar, 
småkval og biprodukter av disse.
 
Eierandeler i andre selskap
Norges Råfisklag eier 6% av andelene i ANS Sjøgata 
41/43. Disse eierandelene blir sammen  med dattersel-
skapene Fiskeribladet AS, Marinvest AS og Fiskernes 
Hus AS, presentert som netto andel av egenkapital 

(egenkapitalmetoden). 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 omløpsmid-
ler. Markedsbaserte verdipapirer er vurdert til markeds-
verdi pr 31.12, mens andre verdipapirer er vurdert til 
laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi pr 
31.12. Ved vurdering av eventuell nedskrivning 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 inn-
tektsføres i den utstrekning den medgår til å dekke 
urealisert tap i samme valuta.
 
Pensjonsforpliktelser
Norges Råfisklag dekker i hovedsak sine pensjonsfor-
pliktelser via kollektive pensjonsordninger i Norges 
Råfisklags pensjonskasse. For valgte organer er 
pensjonsordningene sikret i livsforsikringsselskap. 
Disse pensjonsordninger omfatter i alt 160 pensjoner, 
herav er 94 personer yrkesaktive. Pensjonsordnin-
gene er behandlet som ytelsesplaner. Dette innebærer 
at Norges Råfisklag har forpliktet seg til å utbetale 
pensjoner etter en nærmere avtalt størrelse.

Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av de 
fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balan-
sedagen. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. 
Hvilke forutsetninger disse beregningene 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 regnskaps-
standard. 

regnskapsprinsipper
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note 1 skatter 

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen 
mellom det regnskapsmessige resultat før skattekost-
nad og årets skattegrunnlag.   
      

norges råfisklag

2006 200�

Resultat før skattekostnad 29 922 27 387

Permanente forskjeller -20 745 -18 105

Endring i midlertidige forskjeller 3 611 -7 640

Resultatandel TS/DS 7 977 4 151

årets skattegrunnlag 20 �6� � ��2

Årets betalbare inntektsskatt 28% 5 814 1 622

Årets formueskatt 0,3 % 1 318 1 093

Årets betalbare skatt 7 132 2 715

Ytet konsernbidrag 28%     1 500 -420

årets betalbare skatt 6 �12 2 �1�

Utsatt skatt
Utsatt skatt eller skattefordel pr 31.12.06 er beregnet på 
grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og  
skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. 
Negative midlertidige forskjeller og positive midlerti-
dige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i 
samme periode er utlignet og nettoført.  
  

norges råfisklag

2006 200�

Omløpsmidler -1 114 -1 114

Anleggsmidler -608 -490

Andre forskjeller 6 143 9 635

Sum midlertidige forskjeller som påvirker 
betalbar skatt

4 420 8 031

Forskjeller knyttet til verdipapirer -3 376 3 185

Sum midlertidige forskjeller 1 045 11 216

Utsatt skatteforpliktelse 292 3 140

Anvendt skattesats 28% 28%

skattekostnad norges råfisklag

Årets betalbare skatt 7 132

Reduksjon utsatt skatt -2 848

For lite beregnet skatt 2005 2 744

årets skattekostnad � 02�

note 2 lagsaVgift

Driftsinntektene består av lagsavgift samt leieinntekter 
og andre driftsinntekter. Lagsavgiften har for inntekts-
året 2006 vært på 59,8 millioner og avgiftssatsene har 
vært som følger.     

1.1-�1.12

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

Ombordfryst fisk, ombordfryste skalldyr, 0,90 %

Tilvirket vare 0,90 %

Ombordtilvirket, fryste produkter i konsumpakning 0,45 %

Omsetningen har i 2006 vært på 5,9 milliarder. Det 
har vært både utenlandske og norske landinger, og 
omsetningen samt inntektene fra denne omsetningen 
fordeler seg slik:     
     

norge Utland

Omsetning 4 616 838 1 254 977

Lagsavgift:

Fersk råfisk, skalldyr, bløtdyr etc. 36 755 1 360

Ombordfryst fisk/skalldyr, tilvirket vare 12 616 8 100

Ombordtilvirkede, fryste produkter i 
konsumpakning

318 616

sum lagsavgift   �� 6��  10 0�6

note � 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 fiskeribefolkningen, og kan ha 
stor nytte for bosettingsmønsteret. Dette gjelder spesi-
elt støtte til velferd-, service- og mottaksstasjoner i 
lagets distrikt. Det gis også støtte til allmenne og 
kulturelle formål. Videre er laget delaktig i prosjekter 
til å markedsføre fiskeprodukter samt utvikling innen-
for næringen. Det gis også studiestøtte som kan relate-
res til næringen. Herunder følger en oversikt over 
bidrag og bevilgninger gitt av ulike utvalg til disse 
formål.      

2006 200�

Styrets bevilgninger 3 962 4 631

Markedsutvalgets bevilgninger 2 350 2 155

Administrasjonens bevilgninger 200 0

sum bevilgninger 6 �12 6 ��6

2�

noter



note � PensJonskostnaDer og 
netto PensJonsMiDler

netto pensjonsmidler 2006 200�

Verdi av pensjonsmidler 74 712 73 485

Nåverdi av pensjonsforpliktelser -81 281 -80 266

Utsatt resultatføring av estimatavvik 12 712 16 416

netto pensjonsmidler oppført i lagets balanse 6 1�� � 6��

Estimatavvik resultatføres over pensjonsordningenes 
gjennomsnittlige opptjeningstid.   
 

sammensetning av årets pensjonkostnad 2006 200�

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 285 3 079

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4 397 3 994

Forventet avkastning av pensjonsmidler -4 953 -4 388

årets pensjonskostnad � �2� 2 6��

forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen 2006 200�

Avkastning av pensjonsmidlene 6,0 % 6,0 %

Diskonteringsrente 5,5 % 5,0 %

Årlig lønnsvekst 3,3 % 3,3 %

Årlig G-regulering 3,3 % 3,3 %

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

note � MarkeDsbaserte aksJer og 
anDre oMlØPsMiDDelaksJer

Andre aksjer/grunnfondsbevis

selskapets navn: ant. 
aksjer

Pålyd-
ende

kost-
pris

bokf.
verdi

Hurtigruten Group 172 500 45 18 134 17 309

Sparebanken Nord-Norge 28 700 2 870 2 954 2 954

Lytix Biopharma AS 33 14 508 508

sum andre aksjer 21 ��� 20 ��2

sum omløpsaksjer/grunnfondsbevis �� �6� �� 6�1

Obligasjoner
Det er ingen forskjell mellom konsernregnskapet og 
selskapsregnskapet vedrørende obligasjoner, obliga-
sjonsfond og pengemarkedsfond.   
      

Selskapets navn: rente Pålydende kostpris bokf.verdi

Pan Fish 8,57 % 2 571 2 571 386

Ballangen Energi 5,50 % 1 000 1 061 1 008

Obligasjonsforetaket II 4,50 % 500 503 503

Obligasjonsforetaket III 6,10 % 1 000 969 953

Obligasjonsforetaket IV 5,30 % 2 000 2 000 1 936

Obligasjonsforetaket V 6,02 % 4 000 4 000 4 000

Terra Finans 4,30 % 500 500 501

Karmøy kommune 3,85 % 1 000 1 000 984

Hegra Sparebank 04/14 4,85 % 1 500 1 514 1 532

Hegra Sparebank 06/10 3,77 % 1 000 1 000 1 000

Lillestrøm Sparebank 5,17 % 2 000 2 020 2 035

Halden Sparebank 5,30 % 1 000 1 028 1 026

Nesset Sparebank 3,98 % 4 000 4 001 4 009

Deep Sea Supply 06/11 6,50 % 3 000 3 042 3 090

Revus Energy 7,64 % 1 000 1 005 1 003

FRN DNO ASA 05/12 6,96 % 1 500 1 516 1 511

Toten Sparebank 5,21 % 1 000 1 039 1 034

Toten Sparebank 5,29 % 1 500 1 523 1 547

Smedvig 5,50 % 3 000 2 954 2 983

Sparebanken Nord-Norge 5,62 % 1 000 1 000 1 000

Northern Logistic Property 5,47 % 2 000 2 000 2 005

Danske Andelskassers Bank 4,40 % 1 000 1 002 1 004

sum obligasjoner �� 2�6 �� 0��

obligasjonsfond andeler kostpris bokf.verdi

Storebrand Rente + 1 928 2 000 2 006

Nordea Obligasjon II 17 167 21 291 19 760

Nordea Kredittobligasjon 5 374 5 374 5 300

Nordea 1 European High Yield 65 385 7 861 8 826

Danske Fund mortgage short term 47 675 4 870 5 100

Danske Fund norsk obligasjon 18 159 18 131 17 523

Ing Intl senior Bank Loans Euro 25 10 275 10 854

sum obligasjonsfond 6� �02 6� �6�

Pengemarkedsfond antall kostpris bokf.verdi

Danske Fund Norsk Likviditet 7 191 7 196 7 173

Nordea Likviditet II 4 933 4 944 4 940

sum pengemarkedsfond 12 1�0 12 11�

sum obligasjoner og fond 11� 1�� 116 �2�

Det er inntektsført kr 1.456 på disse verdipapirene.
Beløpet fremkommer slik:

Kostnadsført forrige års verdiøkning aksjer og aksjefond -9 990

Inntektsført verdiøkning av bokført verdi for 2006 11 074

Inntektsført forrige års nedskrivning av obligasjoner og fond 3 032

Kostnadsført verdireduksjon av bokført verdi for 2006 -2 660

sum inntektsført 2006 1 ��6

Markedsbaserte aksjer

selskapets navn: ant. 
aksjer

Pålyd-
ende

kost-
pris

bokf.
verdi

Storebrand Privat Investor 98 328 10 1 000 1 000

Aker ASA 2 094 100 609 848

Fred Olsen Energy ASA 3 280 100 869 968

Scorpion Offshore ASA 6 800 100 429 502

Crew Gold Corporation 22 840 10 342 312

Tandberg Television 3 000 100 289 241

Subsea 7 Inc 3 150 100 356 366

Orkla ASA 2 510 100 760 889

Deep Sea Supply ASA 16 500 10 234 307

Sparebanken Midt-Norge 1 400 100 105 114

Eitzen Chemical 5 300 10 148 137

Norsk Hydro ASA 7 850 100 1 186 1 523

DNB Nor 1 500 100 129 134

Petroleum Geo Service 2 625 100 365 393

SAS 2 700 100 261 285

sum aksjer � 0�� � 01�

Danske Fund Global  46 703 46 703 6 338 7 980

Danske Fund Norge  1 654 1 654 2 737 4 390

Danske Fund Eastern Europe  14 447 14 447 3 233 7 354

Nordea Kapital 439 439 1 708 2 529

Nordea Internasjonale aksje II 1 038 1 038 749 777

Nordea European value Fund 12 624 12 624 3 057 4 395

Nordea Stabile aksje Global 11 000 11 000 11 153 12 194

Nordea Norge verdi 86 86 440 445

Ishares Euro STX50 7 230 7 230 2 317 2 458

Ishares MSCI Germany 12 100 12 100 1 811 2 029

Xact Fonder SBX 4 900 4 900 1 535 1 613

Xact Fonder Bull 6 053 6 053 1 037 1 046

Globalsantafe Corp. 4 580 4 580 1 659 1 678

SPDR Trust Unit Serv 1 6 900 6 900 6 179 6 091

Ensco 6 000 6 000 1 936 1 872

sum aksjefond �� ��� �6 ���

sum markedsbaserte aksjer �2 ��0 6� �6�

n o t e r



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. Utb/kjøp ek �1.12 selskap kostpris ek-and. 1.1 res.andel kjøp salg ek-and �112 eierandel

Datterselskap

Fiskernes Hus AS 2 500 7 695  4 222 22 500 0 34 417 100,0 %

Fiskeribladet AS 100 0 -514 1 180 0 666 99,6 %

Marinvest AS 56 000 50 929 4 227 0 0 55 156 100,0 %

sum datterselskap �� 600 �� 62� � ��� 2� 6�0 0 �0 2��

tilknyttede selskap

2 981 444 0 3 425 Kirkenesterminalen 43,0 %

5 192 2 830 -115 7 907 Norfra AS 25,0 %

9 877 705 0 10 582 ANS Sjøgata 41/43 9 777 42 0 9 185 635 6,0 %

1� 0�0 � ��� -11� 21 �1� sum tilknyttede selskap � ��� �2 0 � 1�� 6��

 

note � anDre anleggsMiDDelaksJer 

konsern norges råfisklag

Antall 
aksjer

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

2 500  250 1000 1 000 Sinas AS 2 500 250 1 000 1 000 2,7 %

150  150 150 150 Samvirkegården AS 25,0 %

1 000   1 000   1 000  1 000 Måsøy Næringsutvikling AS 1000 1 000 1 000 1 000 15,3 %

1  1 0 11 1 1 Skibotnterminalen

104  400 400 400 Terminalbygget AS

458  92 376 376 Vadsø Fryselager AS

100  100 100 100 Værøy Fryselager AS

17 490   752  2110 2 110 Fishex ASA

100  1 000 1000 1 000 Calanus AS

950  950 950 824 Kristiansund Fryseri AS

20  100 100 100 Båtsfjord Sentralfryselager AS

841  841 859 859 Hammerfest Fryseri AS

630 630 1053 1053 Dualog AS

1 000  1 000 1000 0 Brødrene Hveding

458  458 6119 6 119 Stella Polaris AS

13 421   510  548 548 Lofotprodukt AS

650  650 1000 1 000 Lofitorsk AS

1 000  1 000 1001 1 001 Helgelandstorsk AS

296 35 Diverse andre selskap 296 35

1� 0�2 1� 6�� 2 2�6 2 0��

2�

Tromsø Skiklubb støttes av Norges Råfisklag. Øystein Benjaminsen (i blått) på startstreken under sprintrenn i Tromsø sentrum, 13. april 2007. Foto: Thor E. Kalsaas 

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6



note � bUnDne MiDler 

av de likvide midler er følgende bundet: 2006 200�

Bundet skattetrekk 1 265 1 426

sum bundne midler 1 26� 1 �26

 

note � taP På forDringer/Utlån

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

konsern norges råfisklag

avsetning 01.01 avsetning �1.12 endring avsetning 01.01 avsetning �1.12 endring

1 114 1 114 0 Tap på kortsiktige fordringer 1 114 1 114 0

2 378 378 -2 000 Tap på utlån 2 378 378 -2 000

2 038 Konstaterte tap 2 038

�� netto tapsført i 2006 ��

note 10 inVentar, Maskiner og eienDoMMer

konsern norges råfisklag

Driftsløsøre eiendommer inkl.tomter Driftsløsøre eiendommer inkl.tomter

32 017 80 251 Kostpris pr 1.1.2006 30 233 50 702

2 840 0 Tilgang 2006 2 584 0

-458 0 Avgang 2006 -356 -50 260

�� ��� �0 2�1 kostpris pr �1.12.06 �2 �60 ��2

-157 0 Tilbakeført avskrivning -157 -37 404

27 733 49 605 Akkumulerte avskrivninger 26 340 37 404

6 �22 �0 6�6 bokført verdi �1.12.06 6 2�� ��2

2 527 2 801 Årets ordinære avskrivninger 2 402 0

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

Eiendommer inklusive tomter er forretningseiendommer hvor fremkommet bokført verdi er anskaffelseskost 
redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle påkostninger. Levetid er beregnet til 25 år for anskaffelser 
og avskrives med 4% lineære avskrivninger. I 2006 er eiendommene overført fra morselskapet til datterselskapet 
Fiskernes Hus AS.        
 

konsern norges råfisklag

ansk.kost akk.avskr. Påkostning bokf.verdi forretningseiendom ansk.kost akk.avskr. salg bokf.verdi

21 339 18 100 0 3 239 Stortorget 2, Tromsø 21 339 17 252 -4 087 0

5 964 3 980 0 1 984 Sjøgata 41/43, Tromsø 5 964 3 754 -2 210 0

29 550 10 175 0 19 375 Sjøgata 39, Tromsø

22 957 17 350 0 5 607 Fiskergt. 22, Svolvær 22 957 16 398 -6 559 0

�� �0� �� 60� 0 �0 20� forretningseiendom �0 260 �� �0� -12 ��6 0

fritidseiendom

334 0 0 334 Hytteeiendom, Tromsø 334 0 0 334

108 0 0 108 Diverse tomter 108 0 0 108

442 0 0 442 Fritidseiendom 442 0 0 442

80 251 49 605 0 30 646 eiendommer 50 702 37 404 -12 856 442

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

3 795 294 1 221 0 2002 3 795 294 1 221 0

1 209 0 3 293 0 2003 1 209    0 0 0

1 987 314 365 5 2004 1 987 314 365 5

2 349 782 171 0 2005 2 349 782 171 0

2 840 458 0 0 2006 2 584 356 0 50 260

Norges Råfisklag har en trekkrettighet hos Fokus Bank 
for inntil 150 millioner som kan benyttes i tidsrom 
hvor likviditeten i laget er anstrengt.  
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note 11 tilgoDe fiskekJØPere 
 

garantifondene 2006 200�

Depositum fra kjøperne 75 399 69 426

Felles garantifond 31 584 36 446

sum garantifond 106 ��� 10� ��2

Garantifondet administreres av Norges Råfisklag, og 
er etablert som sikkerhet for oppgjør fra fiskekjøperne 
hvor avkastning av midlene tilfaller fondet. Avkastn-
ing av innestående depositum tilfaller fiskekjøperne. 
Utover garantifondene er det i tillegg stilt individuelle 
bankgarantier.
 

note 12 Pantstillelser/
garantistillelser 

Av konsernets gjeld er 11 141 sikret ved pant. Bokført 
verdi pr 31.12 av de eiendelene som er stillet som 
sikkerhet  er 19 375.    
    
Norges Råfisklag har stillet garanti for følgende: 

Solidaransvarsgaranti overfor deltakerne i ANS Sjøgata 41/43 4 510

Garanti for lån til Fiskeribladet AL 500

Garanti for husleie 44

sum garantistillelser � 0��

 

note 1� konsernMelloMVÆrenDe 

Det har vært gitt en trekkrettighet til Fiskernes Hus AS. 
Gjennom året har denne vært på 6 millioner, men ble 
innfridd i sin helhet i desember. Det har vært bereg-
net renter av kreditten med rentesats 4,14%. Følgende 
oppstilling viser mellomværende også mot tilknyttede 
selskap. Beløpene er i de respektive regnskaper bokført 
som omløpsmidler  og utlån under anleggsmidler. 
     

2006 200�

Fiskeribladet AS -981 0

Fiskernes Hus AS 324 6 205

Marinvest AS 1 -1

Sum tilgode Norges Råfisklag -657 6 204

note 1� egenkaPital 

Egenkapitalen i laget består av innbetalt andelskapital på 
11 tusen og resten opptjent egenkapital. Det er utstedt 
andelsbrev på fylkesfiskarlagene, Norges Kystfiskar-
lag, Norsk Sjømannsforbund samt Fiskebåtredernes 
Forbund  basert på medlemstall i organisasjonene. De 
har andeler for hhv 5,5, 0,5,  1,5 og 3 tusen. Medlemstall i  
organisasjonene kan variere, og andelskapitalen varierer 
da tilsvarende. Følgende oppstilling viser spesifikasjon  
over egenkapitalen samt egenkapitalendringer.  
      

andelskapital ffV annen ek sum ek

Andelskapital (21 à 500) 11 11

Fond for 
vurderingsforskjeller

1 135 1 135

Annen egenkapital 448 439 448 439

Egenkapital 01.01 11 1 135 448 439 449 585

 + korrigert utsatt skatt 
1.1 ført mot EK

-666 -666

– korrigert feil verdi 
pensjonsmidler 

-7 782 -7 782

korrigert egenkapital 01.01 11 1 135 439 991 441 137

Årets resultat 4 222 18 672 22 895

egenkapital �1.12 11 � ��� ��� 66� �6� 0�1

Fond for vurderingsforskjeller fremkommer slik:

01-01-06 Tilført 31-12-06

Fiskernes Hus AS 1 135 4 222 5 358

Sum 1 135 4 222 5 358

 

note 1� goDtgJØrelser og Utlån

Norges Råfisklag hadde ved utgangen av inntektsåret 
67 ansatte fordelt på 63,3 årsverk. Lønnskostnadene i 
laget kan spesifiseres som herunder:

konsern norges råfisklag

200� 2006 2006 200�

24 339 32 152 Lønnskostnader 25 874 24 095

1 847 2 348 Arbeidsgiveravgift 1 754 1 839

2 685 5 253 Pensjonskostnader 4 729 2 685

117 147 Øvrige personalkostnader 147 117

2� ��� �� �00 sum lønnskostnader �2 �0� 2� ���

Godtgjørelser gitt til administrerende direktør, valgte 
organ og revisjon har for 2006 vært som følger :

lønn/
Honorar

Pensjons-
kostnad

annen 
godtgjør.

Administrerende direktør 994 8

Styre 1 834  81 29

Kontrollnemnd 200 8 12

Ekstern revisjon 282

 - konsulenttjenester 51

Norges Råfisklag yter lån til lagets ansatte. Det er en 
forutsetning at lånet benyttes til boligformål og maksi-
malt lånebeløp er 100% av lånetakst og ikke høyere enn 
1.200.000 pr ansatt. Avdragstiden kan avtales individu-
elt, men kan ikke være lengre enn 30 år. Det forlanges 
pant i fast eiendom og rentebetingelsene er de samme 
for alle ansatte. For 2006 har rentesatsen vært 2,5% 
(0101-2802), 2,75% (0103-3108), 3,25% (0901-3110) og 
3,5% (0111-3112) Herunder følger en spesifikasjon over 
saldo på utlån.     
    

2�

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6



antall gjenstående løpetid saldo

Administrerende direktør 1 8,5 år 475

Øvrige ansatte 50 24 329

sum utlån ansatte 2� ���

note 16 langsiktig gJelD 

Langsiktig gjeld er netto inntrukne midler av overtre-
delser av saltvannsfisklovens og råfisklovens bestem-
melser. Dette er lagets prisreguleringsfond og beløpet 
fremkommer som inntrukne midler som er betalt, 
mens ubetalte inntrukne midler ikke fremkommer i 
posten. Midlene administreres av laget og benyttes til å 
dekke kostnader ved kontrollaktivitet  samt ordninger 
som understøtter lagets omsetning for eksempel føring 
av fisk. Regnskap over fondet rapporteres årlig til 
Fiskeridepartementet og er som følger for 2006: 
  

2006 200�

inngående balanse 1.1 6 ���  6 ��0 

Netto inntrukne midler 2006 3 362  3 666 

Brukte midler 2006 diverse tilskudd -1 045  -252 

Brukte midler 2006 kontrollaktivitet -3 753  -3 595 

langsiktig gjeld �1.12 � 16�  6 ���

 

Hold deg oppdatert!
Ring oss om FangstLink på telefon 77 66 01 00

www.rafi sklaget.no

Hvor foregår fi sket? 
Hvilke priser oppnås?

 Hva har jeg fi sket?

2�

n o t e r

Foto: Svenn A. Nielsen



konsern norges råfisklag

2005 2006 2006 2005

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

3 749 825 4 231 622 Innbetalinger fra fiskekjøpere knyttet til oppgjør gjennom laget 4 231 622 3 749 825

16 364 14 967 Innbetalinger av renter fra plasseringer i verdipapirer, bankinnskudd, mv. 14 337 15 576

-25 088 8 579 Inn-/utbetalinger (-) knyttet til kortsikige plasseringer i aksjer og obligasjoner 8 579 -12 661

9 637 26 245 Innbetalinger fra utleie av fast eiendom og andre driftsinntekter 18 6 364

7 354 8 648 Innbetalinger knyttet til kurstap og utbytte 8 648 7 215

-3 532 578 -4 043 832 Utbetalinger til fiskere knyttet til oppgjør gjennom laget -4 043 832 -3 532 578

-174 012 -148 093 Utbetalinger av offentlige avgifter knyttet til oppgjørsordningen -148 093 -174 012

-24 508 -17 898 Utbetalinger knyttet til andre driftskostnader -8 019 -22 782

-32 241 -36 292 Utbetalinger av lønn, pensjoner, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv -28 446 -31 916

-7 143 -3 271 Utbetalinger av skatter -2 926 -6 774

-8 288 -5 752 Utbetalinger knyttet til bidrag og bevilgninger -5 752 -8 288

-1 235 -1 256 Utbetalinger knyttet til renter og bankomkostninger -964 -1 016

-21 �1� �� 66� sum inn-/utbetalinger (-) knyttet til operasjonelle aktiviteter 2� 1�2 -11 0��

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-721 15 347 Inn-/utbetalinger (-) knyttet til langsiktige obligasjoner og utlån 15 347 -721

-1 325 -2 230 Utbetalinger knyttet til investeringer i eiendom, løsøre etc. -2 076 -1 325

-5 019 -4 156 Utbetalinger i langsiktige investeringer i aksjer og andeler -3 115 -5 434

-� 06� � �60 sum inn-/utbetalinger (-) knyttet til investeringsaktiviteter 10 1�6 -� ��0

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-2 042 -8 497 Utbetalinger knyttet til langsiktig gjeld -1 436 -181

-144 -595 Utbetalinger av renter knyttet til pantelån 0 0

-2 1�6 -� 0�� sum utbetalinger knyttet til finansieringsaktiviter -1 ��6 -1�1

-�1 16� �� ��� netto endring i betalingsmidler �� ��� -1� �0�

82 500 57 328 Beholdning av betalingsmidler 01.01* 33 180 51 888

�1 ��� �0 �6� beholdning av betalingsmidler �1.12 6� 0�2 �� 1�0

avstemming av kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

38 966 Resultat før skatter 29 922

-3 271 Periodens betalte skatter -2 926

-347 Gevinst ved salg av aksjer og andre anleggsmidler -72

5 328 Ordinære avskrivninger 2 402

-11 872 Resultatandel datterselskap og tilknyttet selskap -7 935

-49 405 Økning kortsiktige fordringer -48 680

44 579 Økning i kortsiktig gjeld 41 807

6 192 Reduksjon i kapitalbinding i kortsiktige verdipapirer 7 123

2 865 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 3 492

38 Tap på fordringer 38

595 Rentekostnader pantelån klassifisert under finansieringsaktiviteter 0

�� 66� sum innbetalinger fra operasjonelle aktiviteter 2� 1�2

(tall i hele tusen)

kontantstrømanalyse

2�

* Forskjeller i konsernets beholdning av betalingsmidler 2005 og inngående beholdning 2006, skyldes tilførsel av likvider fra datterselskap.
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revisors beretning



�1

I beretningsåret 2006 har kontrollnemnda gjennom-
ført nødvendige kontroller i henhold til instruks og 
egen vurdering. Det er gjennomført besøk og kontrol-
ler ved lagets hovedkontor og regionkontorer. 

Kontrollnemnda har gjennomgått saksdokumenter og 
protokoller fra styret og arbeidsutvalget (AU). Styrets 
beretning for 2006 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 repre-
sentantskapet. Styret har fulgt opp representantskapets 
vedtak i aktuelle saker. 

Nemnda har gjennomført statusmøter med Råfisk-
lagets sentrale ledelse og regiondirektørene. I tillegg er 
det gjennomført statusmøter vedrørende lagets heleide 

datterselskaper Fiskernes Hus AS og Marinvest AS. 
Det er også lagt vekt på å opprettholde en god dialog 
med de ansatte på det enkelte arbeidssted. 

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

Heleide datterselskaper:
Fiskernes Hus AS - ingen merknader. 
Fiskeribladet AS – ingen merknader.
Marinvest AS - ingen merknader. 

Tromsø 26. april 2007

Geir Roger Benonisen Stig Myhre Johnny Ingebrigtsen

kontrollnemndas beretning

Foto: Thor E. Kalsaas



Virksomhetsrapport

�2

HoVeDtall for oMsetning

Den samlede førstehåndsomsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og kval, mellom fiskere og fiskekjøpere i 
Norges Råfisklags distrikt, nådde en verdi på 5.870 millioner kroner i 2006. Norges Råfisklags distrikt strekker 
seg fra og med Finnmark til og med Nordmøre. Omsetningen inkluderer fangster både fra norske og utenlandske 
fiskefartøy. Omsetningsverdien i 2006 innebærer en økning med 700 millioner kroner eller 14 prosent sammen-
lignet med 2005, eller en økning med over 1 milliard kroner eller 20 prosent i forhold til 2004.  

Tabell 6: Total omsetningsverdi med fordeling på norske og utenlandske fartøy 1997-2006 (millioner kroner og prosent)

år 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Total verdi 4.850 6.070 6.560 6.210 6.280 5.790 4.350 4.850 5.170 5.870

Norske fartøy verdi 3.810 4.710 4.650 4.130 4.240 4.010 3.340 3.940 4.150 4.620

Utenlandske fartøy verdi 1.040 1.360 1.910 2.080 2.040 1.780 1.010 910 1.020 1.250

Norske fartøy (%) 79 78 71 66 67 69 77 81 80 79

Utenlandske fartøy (%) 21 22 29 34 33 31 23 19 20 21

 Verditallene er i løpende millioner kroner. Tallene er ikke korrigert for inf lasjon.

I 2006 ble det landet totalt 561.000 tonn rund vekt fangst i Norges Råfisklags distrikt. Dette er en økning med 
34.000 tonn eller vel 6 prosent sammenlignet med 2005. Av dette stod norske fartøy for 445.000 tonn (23.000 
tonn mer enn i 2005) og utenlandske fartøy for 116.000 tonn (11.000 tonn mer enn i 2005). 

Tabell 7: Totalt omsatt kvantum med fordeling på norske og utenlandske fartøy 1997-2006 (tonn rund vekt og prosent)
år 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Totalt landet kvantum 760.000 683.000 645.000 586.000 575.000 585.000 523.000 531.000 527.000 561.000

Norske fartøy kvantum 591.000 538.000 463.000 402.000 399.000 415.000 416.000 433.000 422.000 445.000

Utenlandske fartøy kvantum 169.000 145.000 182.000 184.000 176.000 170.000 107.000 98.000 105.000 116.000

Norske fartøy (%) 78 79 72 69 69 71 80 82 80 79

Utenlandske fartøy (%) 22 21 28 31 31 29 20 18 20 21

Utenlandske fartøys andel av totalkvantumet lå i perioden 1992 til 1998 på ca. 20 prosent. De fire etterfølgende 
årene økte andelen til ca. 30 prosent, for så igjen i perioden 2003 til 2006 å stabilisere seg på et nivå rundt 20 
prosent.

Av det totale kvantum fangst som i 2006 ble landet av norske og utenlandske fartøy i Norges Råfisklags distrikt, 
var 60 prosent ferskt og 40 prosent ombordfryst. Dette utgjør en andelsmessig økning i leveransene av ferskt 
råstoff fra 57 prosent i 2005, men sammenlignet med 2003 og 2004 da forholdet også var ca. 60 prosent ferskt og 
40 prosent ombordfryst, er det ingen endring. Ser vi de totale landingene fra norske fartøy i 2006 isolert, så var 
73 prosent ferskt og 27 prosent ombordfryst. Også dette viser økte ferskleveranser sammenlignet med 2005, da 
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forholdet var 70 prosent ferskt og 30 prosent ombord-
fryst. Utenlandske fartøy leverer nesten utelukkende 
ombordfryste fangster, og andelen ombordfryst for 
disse var 97 prosent i 2005 og 96 prosent i 2006. 

Til sammen 178.000 sluttsedler (enkeltfangster/-
pakker) ble meldt inn til Norges Råfisklag i 2006. 
Totalt 4.770 ulike fiskefartøy stod bak disse fangstene, 
hvorav 133 fartøy var utenlandske. Ca. 215 registrerte 
fiskekjøperne med anlegg i Norges Råfisklags distrikt 
var i aktivt kjøp. Sammenlignet med 2005 viser status 
for 2006 ca. 4.000 færre enkeltfangster/-pakker (-2 
prosent), ca. 480 færre fiskefartøy (-9 prosent) og 6 
færre kjøperanlegg (-3 prosent).

kVantUMs- og VerDiUtVikling

Det samlede kvantumet av fisk økte med 41.800 tonn 
eller ca. 9 prosent fra 2005 til 2006. Verdien av fisken 
økte i samme tidsrom med over 700 millioner kroner 
eller ca. 16 prosent. For fangstgruppen skalldyr og 
bløtdyr ble det fra 2005 til 2006 en nedgang i kvantum 
med 6.800 tonn eller  nærmere 15 prosent. Verdien 
av skalldyr og bløtdyr ble redusert med 24 millioner 
kroner eller ca. 4 prosent. Bak disse tallene ligger en 
betydelig nedgang i kvantum/verdi for reker på 8.900 
tonn/50 millioner kroner og en kompensasjon med 
økning for krabbe på 770 tonn/24 millioner kroner 
(kongekrabbe +18,5 millioner og taskekrabbe +5,5 
millioner). Landingene av småkval endte i 2006 på 
629 tonn i kvantum og 19 millioner kroner i verdi, en 
nedgang med 114 tonn og nesten 3 millioner kroner fra 
2005.      

Omsetningen i 2006 fordelte seg slik på de ulike 
fangstgruppene (2005-tall i parentes):

Fisk 519.900 tonn  (478.100) 5.246 mill. kroner  (4.529)

Skalldyr/bløtdyr    40.500 tonn  (47.300)     516 mill. kroner  (540)

Småkval              629 tonn  (743)          19 mill. kroner  (22)

Biprodukter fra de foran nevnte fangstgruppene 
utgjorde 14.900 tonn i 2006, en økning med 2.400 
tonn fra 2005. Verdien av biprodukter utgjorde 91 
millioner kroner i 2006, en økning med 14 millioner 
kroner fra 2005. Særlig lever av torsk, sei og annen fisk 
bidro positivt. Leveransene av fiskelever økte fra 2005 
til 2006 i kvantum med 1.400 tonn og i verdi med over 
9,4 millioner kroner. Den samlede verdiøkningen for 
biprodukter skjedde til tross for en ny kraftig verdire-
duksjon for rognkjeksrogn, fra 15,1 millioner kroner i 
2005 til 9,6 millioner kroner i 2006.

Tabell 8: Kvantums-, verdi- og faktisk oppnådd prisendring 
for f isk, skalldyr/bløtdyr, kval og totalt for omsetningen i 
Norges Råfisklags distrikt 2005-2006 (prosent)

Kvantums-
endring 

(%)

Verdi-
endring 

(%)

Prisendring 
(%)

Fisk +  8,7 + 15,8 +   6,5

Sjøltilvirket tørrfisk   -   5,1 +   1,2  +   6,5

Skalldyr/bløtdyr     - 14,5 -    4,3 + 11,9

Kval   - 15,3  -  12,8 +   3,0

totalt for omsetningen +  6,� + 1�,6 +   6,�

2006200520042003200220012000199919981997

I virksomhetsrapporten er i utgangspunktet alle 
kvantum oppgitt i rund vekt og ingen priser eller 
verdier er korrigert for inf lasjon. Kvantums- og  
verditall er basert på norske og utenlandske landing-
er i Norges Råfisklags distrikt fra og med Finnmark 
til og med Nordmøre. Unntak fra dette er angitt.
Tall i virksomhetsrapporten for samme år, oftest 
det foregående, kan bli justert fra en årsberetning 
til en annen. Dette har sammenheng med at det 
tar tid før endelige avstemte tall for omsetning og 
eksport foreligger. Det blir foretatt korreksjoner 
med tilbakevirkende kraft både av Statistisk Sentral-
byrå/Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet og 
Fiskesalgslagene. Av salgslagene blir det blant annet 
foretatt registreringer (korreksjoner) når lagrede 
ombordfryste fangster i fiskers eie blir solgt til en 
kjøper.   

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6

Foto: Thor E. Kalsaas

Diagram 2: Kvantumsutvikling fisk 1997-2006 (tusen tonn 
rund vekt)
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Diagram 3: Verdiutvikling fisk 1997-2006 (millioner kroner) SeiHyseTorsk/skrei

2000 2001 2002 2003 200419991998 2005 20061997

Diagram 5: Verdiutvikling torsk, hyse og sei 1997-2006 
(millioner kroner)

Tabell 9: Minstepriser for utvalgte arter/vektklasser av 
sløyd og hodekappet fisk i januar 2005 og januar/desem-
ber 2006 (kroner pr. kg)

fiskeslag/størrelse/kvalitet Jan. 200� Jan. 2006 Des. 2006

Torsk over 2,5 kg 18,25 19,25 21,50

Torsk 1,0-2,5 kg 15,00 16,25 18,50

Torsk under 1,0 kg 10,75 12,00 13,50

Hyse over 8 hg, snørefanget 9,50 10,50 12,50

Hyse over 8 hg 7,75 8,25 10,50

Hyse under 8 hg 5,75 5,75 6,50

Sei over 2,3 kg 5,00 7,50 8,00

Sei 1,2-2,3 kg 4,30 5,20 5,90

Sei under 1,2 kg 3,40 4,00 4,40

Kvitlange over 2,0 kg 9,50 9,00 10,00

Brosme over 2,0 kg 8,40 7,75 8,50

Flekksteinbit over 3,0 kg 12,00 12,00 12,00

Blåkveite over 2,0 kg 19,00 20,00 22,00

Blåkveite 1,0-2,0 kg 
(japankuttet)

16,70 17,90 20,30

Uer, rund over 7,0 hg 7,50 8,00 9,00

1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

finnMark

- Kvantum fisk 242 235 208 195 188 171 164 174 172 179

- Verdi fisk 1.321 1.926 1.969 2.001 2.040 1.681 1.284 1.449 1.629 1.825

troMs

- Kvantum fisk 223 168 176 134 153 152 116 115 129 145

- Verdi fisk 1.330 1.414 1.737 1.343 1.594 1.402 874 1.018 1.244 1.486

norDlanD

- Kvantum fisk 222 191 155 139 145 168 153 156 147 153

- Verdi fisk 1.375 1.647 1.600 1.450 1.594 1.651 1.248 1.385 1.446 1.614

trØnDelag

- Kvantum fisk 14 13 12 13 11 10 14 14 13 16

- Verdi fisk 88 90 90 100 100 86 97 101 86 124

norDMØre

- Kvantum fisk 20 20 22 23 19 19 19 19 18 26

- Verdi fisk 133 175 184 185 174 153 143 147 124 197

Tabell 10: Distriktsvis kvantums- og verdiutvikling over 
landinger av fisk, eksklusive biprodukter 1997-2006 (tusen 
tonn rund vekt og millioner kroner)
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2000 2001 2002 200� 200�1���1��� 200�1��� 2006

Diagram 4: Kvantumsutvikling torsk, hyse og sei 1997-
2006 (tusen tonn rund vekt)

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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oMsetningsforMer
Norges Råfisklag tilbyr fiskere og fiskekjøpere f lere 
ulike salgsopplegg og måter å kjøpe fangster på. Alter-
nativene er i utgangspunktet basert på frivillighet. 
Det vil si at fiskerne selv kan velge den salgsmåten de 
finner hensiktsmessig i forhold til egen drift. Fiske-
kjøperne har f lere alternative måter å skaffe seg råstoff 
på, og det eksisterer ingen kjøpeplikt.

De ulike formene for omsetning er:

Direkteavtaler mellom fiskere og fiskekjøpere
Dette er den største og viktigste omsetningsformen i 
Norges Råfisklags distrikt. Råfisklagets omsetningsbe-
stemmelser og minsteprissystem er grunnleggende og 
viktige rammebetingelser. 

Direkteavtalene er en tradisjonsrik omsetningsform 
som er godt tilpasset strukturen på kysten. Omset-
ningsformen har klare fortrinn når nesten 4.800 far-
tøy og 215 fiskekjøpere skal samhandle. Lange avstan-
der til alternative kjøpere utelukker ofte auksjon, sam-
tidig som fiskernes tilhørighet ofte gjør at de foretrek-
ker å levere lokalt. Mange fiskere ønsker å ivareta gode 
forbindelser til faste kjøpere selv om det finnes alterna-
tive bedre betalende avtakere. Direkteavtaler mellom 
fiskere og fiskekjøpere vil fortsatt være en hovedomset-
ningsform, med et åpent og frivillig tilbud om ekstra 
service og bistand fra Råfisklaget.

Auksjon
Lagerauksjon er en omsetningsform som tilbys den 
delen av fiskef låten som fryser fangstene ombord. 
Fangstene landes da ved de nøytrale fryselagrene der 
kvantum og størrelsessammensetning blir registrert, 
og dette danner grunnlaget for det tilbudet som sendes 
ut til kjøpere. Disse fangstene tilbys også kjøpere uten-
for Råfisklagets distrikt, noe som bidrar til konkur-
ranse om råstoffet og dermed bedre priser. Lagerauk-
sjonene foregår både telefonisk og elektronisk.

Kjølauksjoner er et tilbud som tradisjonelt har vært 
benyttet mest i Råfisklagets sørlige område. Dette er 
auksjoner hvor råstoffet blir utbudt til kjøperne mens 
fartøyet er på vei til fangstfeltet. I Råfisklagets nordlige 
områder er dette tilbudet lite benyttet.

På grunn av at man i 2001 suspenderte minsteprisene 
for fryste råreker, foregår all slik omsetning gjennom 
obligatorisk auksjon, alternativt gjennom formelle 
langsiktige leveringsavtaler. Produktene fra vågekval-
fangsten omsettes også gjennom obligatorisk auksjon.

Auksjonsprosjektet for ferskfisk (OMFAR) ble avsluttet 
i 2006. En totalvurdering av prøveprosjektet førte til at 
man ikke går videre i denne omgang. Råfisklaget har 
skaffet seg gode erfaringer med organisering og gjen-

nomføring av slike auksjoner. Kunnskap er tilegnet om 
hva som er viktig å få på plass for eventuelt å sette et 
slikt system ut i livet, dersom situasjon, behov og lokalt 
engasjement skulle tilsi at dette er ønskelig (mer om 
auksjonsprosjektet foran under ”Representantskaps-
møte 2006” og ”Evaluering av auksjonsprosjektet for 
ferskfisk, OMFAR).
 
Norges Råfisklag tilbyr også fiskef låten å formidle 
salg av fangster, der fartøyet oppgir i hvilket område 
de ønsker å levere og Råfisklagets salgsmedarbeidere 
innhenter det beste tilbudet hos kjøperne i dette områ-
det. Fartøyet leverer da fangsten i henhold til de opplys-
ningene som er gitt til den kjøperen som gir det beste 
tilbudet. 

Kontraktsalg
Kontraktsalg er en salgsform hvor ombordfryst fangst 
landes ved nøytrale fryselagre etter egne avtaler (kon-
trakter) om pris etc. mellom leverende fartøy og kjøper. 
Råfisklaget forestår oppgjør til fartøyene.

Egenovertakelser
Egenovertakelse er en omsetningsform hvor fisker/
fartøy får godkjenning til å overta egen fangst for selv å 
selge fangsten videre i markedet. Slik omsetning skjer 
oftest i tilfeller hvor fangstene er bearbeidet til produkt-
er/pakket ombord.

Tabell 11: Fordeling på omsetningsformer i verdi 2001-2006 
(millioner kroner)

2001 2002 200� 200� 200� 2006

Direkteavtaler mellom 
fiskere og kjøpere

3.285 2.987 2.387 2.755 2.870 3.134

Auksjon, formidling, 
kontraktsalg mv.

754 878 783 940 1.104 1.281

Egenovertakelser 201 145 170 245 176 205

Sum norske fangster 4.240 4.010 3.340 3.940 4.150 4.620

Utenlandske fangster 2.040 1.780 1.010 910 1.020 1.250

samlet omsetningsverdi 6.2�0 �.��0 �.��0 �.��0 �.1�0 �.��0

UtenlanDske lanDinger
De samlede landingene av fisk og skalldyr fra uten-
landske fiskefartøy nådde i 2000 en topp i kvantum og 
verdi i Norges Råfisklags distrikt. De påfølgende fire 
årene gikk landingene gradvis tilbake både i kvantum 
og verdi. I 2005 økte landingene igjen, og det samme 
skjedde i 2006. Fra 2005 til 2006 økte de utenlandske 
landingene i kvantum fra 105.000 tonn til 116.000 
tonn og i verdi fra 1.020 millioner kroner til 1.250 
millioner kroner.

Totalt 133 utenlandske fartøy landet fangst i Norges 
Råfisklags distrikt i 2006. Dette utgjorde 1.045 enkelt-
leveranser/-pakker med fangst. Av disse fartøyene var 
det 12 som leverte skalldyr, registrert med 32 enkelt-
leveranser/-pakker.

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Tabell 12: Antall utenlandske fartøy som landet fangst 1997-2006, herunder antall sluttsedler og fartøy med skalldyr 
år 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Antall fartøy totalt 195 224 282 342 226 195 207 194 160 133

Antall sluttsedler totalt 2.744 2.655 2.848 2.052 1.466 1.209 889 856 981 1.045

Antall fartøy med skalldyr 15 27 62 89 47 31 24 21 17 12

Tabell 13: Utenlandske landinger 1997-2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)
År 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 169.000 145.000 182.000 184.000 176.000 170.000 107.000 98.000 105.000 116.000

Verdi 1.040 1.360 1.910 2.080 2.040 1.780 1.010 910 1.020 1.250

Tabell 14: De viktigste arter landet av utenlandske fartøy 1997-2006 (tonn rund vekt)
År 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk 144.000 114.000 134.000 127.000 131.000 129.000 80.000 68.000 73.000 79.000

Hyse 12.000 11.000 14.000 15.000 19.000 17.000 13.000 14.000 15.000 19.000

Sei 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 6.000

Reker 4.000 6.000 14.000 22.000 10.000 9.000 4.000 5.000 5.000 2.000

Tabell 15: Utvikling i kvantum for utenlandske landinger, totalt og for enkelte kategorier/anvendelser 2001-2006 (tonn rund vekt)
Utenlandske landinger 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Totalt kvantum 176.000 170.000 107.000 98.000 105.000 116.000

Fersk iset alle arter 25.000 19.000 5.000 4.000 3.000 4.000

Fersk iset torsk 22.000 17.000 4.000 3.000 2.000 3.000

Ombordfryst sløyd fisk 86.000 82.000 63.000 68.000 73.000 80.000

Ombordfryst sløyd torsk 69.000 66.000 50.000 51.000 56.000 59.000

Ombordfryst filet alle arter 46.000 49.000 31.000 16.000 17.000 23.000

Ombordfryst torskefilet 39.000 43.000 27.000 13.000 14.000 17.000

Saltfisk 1.400 1.900 0 400 300 0

Tabell 16: Distriktsvis fordeling av landinger av fisk og reker fra utenlandske fartøy 2004-2006 (tonn rund vekt)

torsk Hyse sei reker

200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Øst-Finnmark 38.800 39.700 39.300 6.700 8.400 9.900 1.000 700 1.000 100 3 0

Vest-Finnmark 15.000 16.900 19.200 3.800 3.100 5.000 1.000 700 1.000 0 0 0

Troms 10.500 12.700 13.100 2.100 2.400 2.500 1.000 1.200 1.300 5.300 4.800 2.000

Vesterålen 3.200 2.800 4.100 1.000 600 900 200 100 2.500 0 0 0

Nordmøre 400 1.500 3.600 30 100 800 ≈ 0 ≈ 0 100 0 0 0

Andelsmessig har Øst-Finnmark opprettholdt en sterk posisjon i forhold til landinger av fangst fra utenlandske 
fiskefartøy. Siden disse landingene kom i gang for fullt tidlig på 90-tallet, har Øst-Finnmark årlig tatt i mot fra 
30.000 til 50.000 tonn med torsk fra denne f låten. I perioden 2003 til 2006 lå de årlige utenlandske landingene 
av torsk i Øst-Finnmark på nærmere 40.000 tonn. Dette utgjør i denne 4-års perioden ca. 50 prosent av de totale 
utenlandske torskelandingene i Norges Råfisklags distrikt. Også for hyse har Øst-Finnmark en sterk posisjon, med 
ca. 10.000 tonn landet av utenlandske fartøy i 2006.

Vest-Finnmark har også vært et viktig område for landinger av utenlandske fangster. I toppårene 1997-98 ble det 
årlig landet over 35.000 tonn med torsk i Vest-Finnmark. Etter dette gikk de utenlandske torskelandingene kraftig 
tilbake, til et bunnotering på 12.000 tonn i 2003. I 2004 ble det en økning til 15.000 tonn, og etter dette i 2005 og 
2006 endte det med henholdsvis 17.000 tonn og 19.000 tonn torsk fra utenlandske fartøy.

Troms og Vesterålen har også vært betydelige landingsområder for utenlandsk fangst. Troms har i perioder årlig 
tatt i mot 45.000 til 50.000 torsk fra utenlandske fartøy. Vesterålen nådde i 1997 en topp med landing av 27.000 
tonn torsk fra utenlandske fartøy. I 2006 utgjorde disse torskelandingene ca. 13.000 tonn i Troms og 4.000 tonn i 
Vesterålen.

Rekekvantumet fra utenlandske fartøy ble mer enn halvert fra nærmere 9.000 tonn i 2002 til knappe 4.000 tonn 
i 2003. I 2004 ble det en økning til vel 5.000 tonn, men i 2005 og 2006 ble det på nytt en nedgang. De utenland-
ske rekelandingene i Norges Råfisklags distrikt utgjorde knappe 5.000 tonn i 2005 og bare 2.000 tonn i 2006.

Hoveddelen av de utenlandske leveransene kommer fra den russiske f låten.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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lanDinger VeD nØYtrale frYselagre

De nøytrale fryselagrene benyttes som landingssted 
blant annet når et fartøy egenovertar fangst, når en 
kjøper har anlegg langt vekk fra der hvor fartøyet 
ønsker å lande, når en kjøper selv ikke har lagerkapasi-
tet eller i tilfeller hvor et fartøy ønsker Norges Råfisk-
lags medvirkning til auksjon. 

Når det gjelder utenlandske fartøy, som i vesentlig grad 
baserer sin omsetning på direkteavtaler med kjøpere, 
gir fryselagrene en god mulighet for å ha kontroll med 
omsetningen. Samtidig gir nærheten til råstoffet de 
norske landanleggene en bedre anledning til å kunne 
konkurrere om å kjøpe fangstene. Ved å dele opp store 
fangster i passende partier/størrelser, bidrar auksjons-
omsetning via fryselagrene til at f lere kjøpere kan 
melde sin interesse og ta del i budgivning. Konkurran-
sen øker og det oppnås ofte gode priser. 

Auksjon via nøytrale fryselagre gir kjøper en mulighet 
til å anskaffe akkurat de arter, størrelser og kvaliteter 
av råstoff som bedriften er ute etter. 

Ved utgangen av 2006 var det  24 godkjente nøytrale 
fryselagre i Råfisklagets distrikt. I 2004 og 2005 var 
dette antallet henholdsvis 24 og 25 lagre.
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Diagram 6: Utviklingen i landet kvantum ombordfryst 
torsk ved nøytrale fryselagre fra norske og utenlandske far-
tøy 2001-2006 (tonn rund vekt)

Norges Råfisklag regionkontor i Svolvær forestår 
auksjon og salg av ombordfryste fangster som losses 
ved nøytrale fryselagre i Råfisklagets distrikt. Fang-
stene deles opp i egnede pakker og selges på auksjon 
til et 70-talls godkjente kjøpere over hele landet. Det er 
i hovedsak frysetrålere og autolinebåter som benytter 
seg av dette tilbudet. Den mest sentrale havna i denne 
sammenheng er Tromsø, hvor det i 2006 var lokalisert 
tre fryselagre. I tillegg tar også havner som Båtsfjord, 
Senjahopen og Melbu imot betydelige kvanta. 

Aktiviteten i 2006 viser en verdiøkning på vel 25 
prosent fra 790 millioner kroner i 2005 til 990 
millioner kroner i 2006. I kvantum utgjorde denne 
omsetningen i 2006 nesten 85.000 tonn rund vekt, en 
økning med ca. 4.000 tonn eller 5 prosent fra 2005. 
Trålerne opprettholdt omtrent samme kvantum som i 
2005 – 68.500 tonn, mens autolinef låten stod for hele 
økningen og losset til sammen 16.500 tonn i 2006.

Av auksjonskvantumet i 2006, som i 2004 og 2005, 
ble ca. halvparten omsatt til kjøpere innenfor Råfisk-
lagets distrikt.

Tabell 17: Fordeling av førstehåndsomsatte fangster 
g jennom Norges Råfisklag, losset ved nøytrale fryselagre i 
2004-2006 (tonn rund vekt og tusen kroner)

norske Utenlandske

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Fisk, tilvirket:    - kvantum 7.700 8.400 6.000 15.500 16.900 22.600

                           - verdi 70.500 90.200 70.700 154.400 165.200 235.400

Fisk, utilvirket:  - kvantum 65.400 77.100 58.100 67.400 71.400 74.800

                           - verdi 640.100 844.700 736.400 606.600 699.000 808.500

Skalldyr:            - kvantum 23.800 32.400 25.700 3.300 500 700

                           - verdi 267.100 291.100 263.700 52.400 34.500 62.100

sum:                  - kvantum �6.�00 11�.�00 ��.�00 �6.200 ��.�00 ��.100

                           - verdi ���.�00 ���.�00 1.0�0.�00 �1�.�00 ���.�00 1.106.000

I 2006 ble det fra norske fiskefartøy landet til sammen 
ca. 445.000 tonn rund vekt fangst i Norges Råfisklags 
distrikt. Ca. 120.000 tonn av dette var ombordfryste 
fangster. Sammenstilles disse opplysningene med 
summen i tabell 17 på 89.800 tonn i 2006 for første-
håndsomsatte norske landinger av fangst ved nøytrale 
fryselagre i Råfisklagets distrikt, fremkommer det at 
vel 70 prosent av de norske ombordfryste fangstene 
som ble landet i Norges Råfisklags distrikt i 2006 tok 
veien om nøytrale fryselagre.

kJØPere

Både på sjø- og landsiden viser utviklingen i Norge 
en fallende tendens i antall aktører knyttet til første-
håndsomsetningen av fisk, skalldyr m.v. Det blir færre 
fiskere, færre fiskefartøy og færre fiskekjøpere. Tall for 
Norges Råfisklags distrikt viser også en slik utvikling, 
senest for 2006 sammenlignet med 2005, med ca. 
4.000 færre enkeltfangster, ca. 480 færre fiskefartøy, 
ca. 320 færre fiskere med fiske som hovedyrke og 6 
færre kjøperanlegg.

Det er viktig for avviklingen av sesonger og fiskerier 
at man søker å oppnå likeverdige forhold og en sunn 
og god konkurranse mellom aktører på sjø og land. 

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Tabell 18: Antall registrerte kjøperanlegg, fordelt distriktsvis
pr. 31. desember 2005 og 2006

Distrikt Kjøperanlegg

31.12.2005 31.12.2006

Øst-Finnmark 20 19

Vest-Finnmark 20 20

Troms 31 36

Vesterålen 18 18

Lofoten/Salten 83 77

Helgeland 9 6

Nord-Trøndelag 4 4

Sør-Trøndelag 19 17

Nordmøre 17 18

totalt 221 21�

Tabell 19: Andel av kjøpere fordelt etter omsetning 2003-2006
Prosentandel av kjøpere Prosentandel av omsetningsverdi

Mottatt kvantum (rund vekt) 200� 200� 200� 2006 200� 200� 200� 2006

0-600 tonn 58 59 56 54 9 11 8 6

601-1.500 tonn 20 20 19 19 18 18 14 12

1.501-2.500 tonn 9 9 7 8 16 16 9 10

2.501-3.500 tonn 4 4 7 5 11 10 14 9

3.501-4.500 tonn 3 2 3 4 10 8 7 10

over 4.500 tonn 5 6 8 10 35 37 49 53

Utviklingen i antall aktører, men også aktørenes bånd, 
avtaler og eierskap, er av stor betydning for gjennom-
føringen av omsetningen. Råfisklagets tjenester ut-
vikles og tilpasses etter dette. 

Det fremgår av tabell 19 at andelen kjøpere med store 
innkjøp, definert som mottakere av mer enn 4.500 
tonn fangst pr. år, er økende. Disse kjøperne stod for 
mer enn 50 prosent av totalverdien av omsetningen i 
Norges Råfisklags distrikt i 2006.

De til enhver tid aktive fiskekjøperne i Råfisklagets 
distrikt framkommer geografisk fordelt av en oversikt 
på Råfisklagets hjemmeside - www.rafisklaget.no un-
der valgene ”Salg og omsetning”, derunder ”Kjøpere og 
mottak”.

I tillegg til foran nevnte kjøperanlegg, var det i 2006 
totalt 64 aktive mottaksstasjoner for fisk i Råfisklagets 
distrikt. Disse førte fangst til i alt 38 kjøperanlegg med 
produksjon. Under taskekrabbefisket i 2006 var det i 
tillegg 22 mottaksstasjoner i aktivitet.

sJØMateksPort fra norge

Hovedtall
Norge eksporterte sjømat i 2006 til en total verdi av 
35,6 milliarder kroner. Dette er en økning med 3,6 
milliarder kroner eller ca. 11 prosent fra 2005. Det ble 
eksportert 1.881.700 tonn sjømat, nesten 7 prosent 
mindre enn i 2005.

Ulike produkter av hvitfisk utgjorde over 9,7 milliarder 
kroner, eller 27 prosent av den totale sjømateksporten 
fra Norge i 2006. Av dette utgjorde konvensjonelle pro-
dukter 50 prosent, ulike fryste produkter 31 prosent og 
ferske produkter 19 prosent.

Eksport av konvensjonelle fiskeprodukter
Konvensjonell sektor (klippfisk, saltfisk og tørrfisk) 
bidro i 2006 til den norske eksporten med ca. 4,8 mil-
liarder kroner – 14 prosent mer enn året før. Av dette 
utgjorde klippfisk en verdi på nesten 3 milliarder kro-
ner – også dette 14 prosent mer enn året før. 

Til Norges største klippfiskmarked, Portugal holdt 
eksportverdien seg på vel 1 milliard kroner. Brasil var i 
2006 like stort marked som Portugal, etter at eksport-
verdien økte med nesten 38 prosent til vel en milliard 
kroner.

Eksportverdien av saltfisk økte i 2006 med 23 prosent 
til 1,2 milliarder kroner. Det ble eksportert tørrfisk til 
en verdi av 653 millioner kroner – samme nivå som 
året før.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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Eksport av fersk og fryst hvitfisk
Eksporten av fersk og fryst hvitfisk fra Norge hadde i 
2006 en samlet verdi på 4,9 milliarder kroner. Dette er 
nesten 16 prosent mer enn året før. Volummessig var 
det en økning på nesten 7 prosent til vel 217.000 tonn.

Det ble i 2006 eksportert fryst filet av artene torsk, 
hyse, sei og uer til en verdi av 1,3 milliarder kroner. 
Dette er en økning med nesten 8 prosent fra 2005. 
Økningen i eksporten av ferske fileter fortsatte i 2006. 
Eksporten av ferske fileter av villfanget torsk økte med 
70 millioner kroner til 348 millioner kroner. Dette er 
en økning på 25 prosent, mens eksporten av ferske 
hyse- og seifileter økte i verdi med henholdsvis 8 og 10 
prosent.

oMsetning aV Viktige arter/
ProDUkter

torsk/skrei (Gadus morhua)
Den norske torskekvoten nord for 62° N var på 212.700 
tonn rund vekt i 2006 (219.700 tonn inklusive forsk-
ningskvote). Dette er 6.000 tonn mindre enn kvoten i 
2005. 

Torskekvoten ble i 2006 fordelt med 63.959 tonn til 
trålerne og 148.741 tonn til fartøy som drifter med 
konvensjonelle redskaper. Den videre oppsplitting av 
kvotene var slik: 

fartøygrupper: kvoter (tonn rund vekt):

Torsketrål 63.209

Seitrål      750

sum trål 6�.���

Fartøyer på 28 m og over 19.054

Fartøyer under 28 m (gruppe I) 115.557

Fartøyer under 28 m (gruppe II) 14.130

sum konvensjonelle redskaper 1��.��1

Trålerne var regulert med fartøykvoter, og for øvrig 
med rederikvoter/enhetskvoter.

Reguleringene for fartøy som drifter med konvensjo-
nelle redskaper var tredelt, slik: 
- Fartøy på 28 meter og over.
- Fartøy under 28 meter gruppe I (adgangsbegrenset).
- Fartøy under 28 meter gruppe II. 

Fartøy på 28 meter og over ble regulert med fartøy-
kvoter. 

Fartøy under 28 meter i gruppe I var fordelt etter den 
såkalte Finnmarksmodellen i fire størrelsesgrupper. 
Fartøy under 15 meter i gruppe I var for femte år på 
rad regulert med samlekvoter, mens fartøy i grup-
pene 15-20,9 meter og 21-27,9 meter for tredje år var 
regulert med fartøykvoter. For gruppen 15-27,9 meter 
måtte eventuell bifangst dekkes innenfor fartøykvo-
tene, og fisket for disse var ikke periodisert. Som følge 
av stor grad av strukturering i f låten over 15 meter ved 
sammenslåing av kvoter i samsvar med strukturkvote- 
og driftskvoteordning, ble kvotene for disse gruppene 
økt utover året. Tilsvarende ble det gjort følgende tilpas-
ninger for fartøy i samlekvoteordningen i gruppe I: For 
båter med hjemmelslengde under 10 meter og faktisk 
lengde under 11 meter ble kvotene opphevet 21. april. 
Større fartøy i gruppen fikk økt sin torskeandel, hyse- 
og seikvotene ble opphevet 31. august, og 8. november 
ble torskebegrensningen opphevet, slik at også disse 
båtene fra nevnte dato hadde fritt fiske etter torsk. 

Fartøy i gruppe II var for fjerde år på rad regulert med 
samlekvoter. Også for disse ble hyse- og seikvotene 
opphevet 31. august, og fra 8. november hadde gruppe 
II-båtene fritt fiske etter torsk.

I 2006 ble det innført en prøveordning med distrikts-
kvoter til Nordland, Troms og Finnmark. Hensikten 
med distriktskvotene var å tilføre råstoff til fiskeindu-
stribedrifter i definerte distrikt for å fremme aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping. Det ble avsatt 3 prosent 
av gruppekvotene for trål, for fartøy i gruppe I mellom 
15 og 21 meter hjemmelslengde og for fartøy i gruppe 
I mellom 21 og 28 meters hjemmelslengde. I og med 
at kvotene til de to gruppene som driftet med konven-
sjonelle redskaper ble økt f lere ganger mot slutten av 
året, ble effekten av distriktskvoten sterkt redusert, og 
det ble til slutt åpnet for at trålerne fikk ta mesteparten 
av kvantumet. Det meste av de 2.700 tonnene som ble 
omsatt via distriktskvoteordningen ble derfor levert 
som ombordfryst råstoff fra trålere. 

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Tabell 20: Den norske torskekvoten 2006 – landinger i tonn fordelt på fartøygrupper 
(Kilde: Fiskeridirektoratet, foreløpige tall)

fartøygrupper kvote fangst landet i nrs distrikt forskningsfangst restkvote

trål: 63.959 64.914 47.697 3.879 -955

konvensjonelle fartøy: 

- Konv. fartøy over 28 m 19.054 18.531  523

- Gruppe I, 21-28 m 20.800 20.812  -12

- Gruppe I, 15-21 m 32.125 31.127  998

- Gruppe I, 10-15 m samlekvote 45.183 48.112  -2.929

- Gruppe I, u/10 m samlekvote 17.449 14.550  2.899

- Gruppe II   14.130   13.365                                   765

- Sum konvensjonelle fartøy 148.741 146.497 133.111 1.239 2.244

    

sum alle fartøy: 212.�00 211.�11 1�0.�0� �.11� �.1�1

Det framgår av tabellen at det av den norske torskekvoten nord for 62° N i 2006 gjenstod nær 3.200 tonn, når 
man korrigerer for forskningsfangst, hvor 7.000 tonn var avsatt i tillegg til ordinær kvote. Av totalt 216.500 tonn 
omsatt, ble 180.800 tonn (84 prosent) omsatt gjennom Norges Råfisklag. Av trålkvantumet inngikk 2.486 tonn 
som distriktskvote, og tilsvarende var 226 tonn av kvantumet tatt med konvensjonelle redskaper levert som 
distriktskvote.

Til sammenligning var torskekvoten i 2004 på 224.600 tonn (inklusive forskningskvote), og denne ble overfisk-
et med 3.800 tonn. Også i 2005 ble kvoten på 225.700 tonn (inklusive forskningskvote) noe overfisket, nærmere 
bestemt med 4.200 tonn når fiske på særskilt forskningskvote er fratrukket.

Omsetning i torskefisket
Omsetningen av torsk gjennom Norges Råfisklag utgjorde 258.000 tonn i 2006, hvorav 79.000 tonn kom fra 
utenlandske fartøy. Førstehåndsverdien av torsk var 3.509 millioner kroner. Kvantumsmessig var dette en reduk-
sjon med ca. 5.000 tonn fra 2005, som skyldtes at leveranser fra norske fartøy ble redusert fra 189.000 til 179.000 
tonn, mens leveransene fra utenlandske båter økte fra 73.000 til 79.000 tonn. Totalverdien av torskeleveransene 
økte med nær 300 millioner kroner fra 2005. Verdimessig utgjorde omsetningen av torsk 60 prosent av Råfisk-
lagets totale omsetningsverdi i 2006, ned fra 62 prosent i 2005.  

Tabell 21: Kvantums- og verdiutvikling for torsk/skrei 1997-2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)
1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 476.272 376.232 337.618 296.168 301.060 313.887 252.218 256.980 262.852 258.110

Verdi 3.088 3.646 4.001 3.668 3.869 3.643 2.551 2.884 3.213 3.509

Tabell 22: Minsteprisutvikling for torsk/skrei vinter 2000-2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk over 2,5 kg 19,00 20,00 19,00 15,00 17,00 18,25 19,25

Torsk 1,0 - 2,5 kg 15,60 15,60 15,60 13,00 14,00 15,00 16,25

Tabell 23: Gjennomsnittlig oppnådde priser for fersk og ombordfryst torsk sløyd uten hode 2000-2006
(kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk over 2,5 kg 21,09 22,50 19,15 16,17 18,37 19,94 21,54

Torsk 1,0-2,5 kg 17,77 18,03 16,19 14,64 16,02 17,33 19,82

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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Tabell 24: Distriktsvis omsetning av torsk/skrei 2003-2006 (tusen tonn rund vekt og millioner kroner
kvantum Verdi

200� 200� 200� 2006 200� 200� 200� 2006

Øst-Finnmark 59,6 59,7 63,1 57,2 604,5 631,0 729,0 736,1

Vest-Finnmark 37,7 45,5 48,7 51,0 367,3 497,9 568,3 677,7

Troms 58,1 60,0 66,8 64,5 602,3 698,0 839,2 914,3

Vesterålen 32,3 30,9 32,1 30,8 336,2 355,8 410,8 429,2

Lofoten/Salten 57,0 54,1 45,3 44,9 564,6 620,0 582,7 627,2

Helgeland 1,6 1,9 1,6 1,8 14,8 20,6 19,4 22,0

Nord-Trøndelag 2,1 1,5 1,4 1,6 19,5 16,4 15,6 19,6

Sør-Trøndelag 0,7 0,6 0,5 0,5 5,8 5,9 5,9 6,7

Nordmøre 3,1 2,7 3,3 5,8 36,0 38,0 42,2 76,2

sUM 2�2,2 2�6,� 262,� 2��,1 2 ��1,0 2 ���,6 � 21�,1 � �0�,0

Minsteprisene for sløyd/hodekappet torsk ble i forkant av vintersesongen 2006 økt til kr 19,25, kr 16,25 og kr 
12,00 pr. kg for henholdsvis stor, mellomstor og liten torsk. Minsteprisene ble deretter økt for mellomstørrelsen i 
mai, og for alle størrelsene i september og desember under hovedprisdrøftelsene, og ble i desember fastsatt til 
kr 21,50, kr 18,50 og kr 13,50 pr. kg.

Regulering av råstoffmarkedet
I 2006 ble det fra salgslagets side ikke behov for reguleringer under torskefiskeriene i Troms, Vesterålen og Lofoten. 

Tabell 25: Landinger av torsk/skrei i kvantum og verdi 1990-2006 (tusen tonn rund vekt og millioner kroner)
        torsk             skrei i lofoten   sum torsk/skrei          Herav utenlandsk

år tusen tonn Mill. kr tusen tonn Mill. kr tusen tonn Mill. kr tusen 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

2002 270 3.050 44 593 314 3.643 129 1.423

2003 204 2.084 48 467 252 2.551 80 811

2004 212 2.376 45 508 257 2.884 68 700

2005 226 2.736 37 477 263 3.213 73 797

2006 221 2.966 37 543 258 3.509 79 960

Herav utenlandsk 1000 tonnSum torsk/skrei 1000 tonn

-90 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02-91 -03 -04 -05 -06

Diagram 7: Landinger av torsk/skrei totalt og fra uten-
landske fartøy 1990-2006 (tusen tonn rund vekt)

Utenlandske fartøyNorske fartøy

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Diagram 8: Landinger av ombordfryst torsk fra norske og 
utenlandske fartøy 1998-2006 (tonn rund vekt)

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Fisket i Vesterålen og Lofoten
I starten av 2006 var det mye landligge i Vesterålen. 
Etter hvert bedret fisket seg, spesielt for snurrevad-
f låten som fisket godt. Heller ikke i 2006 ble det noe 
godt fiske i Øst-Lofoten. Skreien ble stående på feltene 
omkring Røst og på Moskenesgrunnen, hvor det ble 
fisket jevnt godt. Rundt påsketider ble det en liten 
oppsving innover Vestfjorden og spesielt i Hennings-
værstraumen.

I Vesterålen ble det de fire første månedene i 2006 
landet 17.500 tonn torsk mot 20.100 tonn året før. I 
Lofoten ble det de fire første månedene i 2006 landet 
37.200 tonn skrei, mot 36.800 tonn året før. Av skrei-
kvantumet i Lofoten i 2005 ble 57 prosent anvendt til 
henging. 

Tabell 26: Kvantums- og verdiutvikling for torsk/skrei i Vesterålen og Lofoten 1997-2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)
1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 154.941 122.376 84.080 70.373 72.532 90.800 89.392 85.036 77.405 75.761

Verdi 1.035 1.199 1.106 992 1.043 1.149 901 976 994 1.056

Tabell 27: Minsteprisutvikling for torsk/skrei vinter 2000-2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk/skrei  over 2,5 kg 19,00 20,00 19,00 15,00 17,00 18,25 19,25

Torsk/skrei  1,0-2,5 kg 15,60 15,60 15,60 13,00 14,00 15,00 16,25

Tabell 28: Gjennomsnittlig oppnådde vinterpriser for fersk torsk/skrei sløyd uten hode i Vesterålen og Lofoten 2000-2006 
(kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk/skrei over 2,5 kg 22,67 23,39 20,68 15,09 17,40 19,72 21,31

Torsk/skrei 1,0-2,5 kg 18,55 17,85 16,43 13,19 14,75 16,93 18,68

Tabell 29: Kvantum og verdi for hovedartene i Vesterålen og Lofoten 2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)
2006 Vesterålen lofoten totalt

kvantum Verdi kvantum Verdi kvantum Verdi

Torsk/skrei 30.826 429 44.935 627 75.761 1.056

Hyse 8.767 86 5.588 41 14.355 127

Sei 19.870 114 18.622 102 38.492 216

totalt ��.�6� 62� 6�.1�� ��0 12�.60� 1.���

Tabell 30: Antall deltakende fartøy i Lofotfisket etter redskapsgruppe i perioden 2000-2006
redskap 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Garn 770 672 753 836 799 618 550

Line 183 218 192 219 195 181 162

Juksa 435 476 515 500 473 426 362

Snurrevad 110 123 120 164 143 120 126

sum 1.��� 1.��� 1.��0 1.�1� 1.610 1.��� 1.200

Tabell 31: Kvantum torsk/skrei til henging i Lofoten og g jennomsnittlig oppnådd pris for torsk/skrei til denne anvendelse 
2000-2006 (tonn rund vekt og kroner pr. kg)

anvendelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Henging 20.862 19.902 25.918 24.590 21.101 20.668 21.420

Gjennomsnittspris (kr pr. kg sløyd u/hode) 23,41 24,40 20,79 14,87 17,11 19,44 21,04

Viknafisket
Viknafisket foregår i tiden februar og fram til slutten av april. Det er den minste f låten som deltar i dette fisket, for 
det meste en- og tomannssjarker fra Trøndelag og Nordmøre. De f leste drifter med garn. Vanligvis veksler båtene 
mellom å fiske i Vikna og på Røst eller i Vesterålen. I Vikna var det i 2006-sesongen to kjøpere med til sammen 
fem mottak. Hovedanleggene var i Rørvik og på Flerengstrand og mottaksstasjonene var på Ramstad-landet, 
Vandsøyan og Nordøyan. Totalt 180 båter leverte fangst i perioden fra februar til slutten av april 2006, mot 185 
båter i 2005.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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I 2006 ble det under Viknafisket fra siste uka av 
februar og ut april levert 2.350 tonn fangst (eksklu-
sive kvitlaks), mot 1.680 tonn i 2005. Dette utgjør en 
økning på 40 prosent.  Førstehåndsverdien økte fra 
17,3 millioner kroner i 2005 til 25,2 millioner kroner 
i 2006, en økning på 46 prosent.  I 2006 ble det i 
samme tidsrom levert ca. 3.000 tonn med kvitlaks til 
en førstehåndsverdi på hele 6,7 millioner kroner.

Av ilandbrakt kvantum under Viknafisket i 2006 ut-
gjorde torsk 1.295 tonn rund vekt til en verdi av 16,1 
millioner kroner, mot 1.022 tonn rund vekt til en verdi 
av 11,8 millioner kroner i 2005.

Vårtorskefisket i Finnmark 
Den norske kystf låten som driftet med konvensjonelle 
redskaper under vårtorskefisket utenfor Finnmark 
første halvår 2006, oppnådde dårligere resultat enn på 
mange år. Fangstmengden torsk, hyse og sei i 2006 
utgjorde ca. 42.000 tonn, mot 51.500 tonn i 2005. Av 
kvantumet i 2006 utgjorde torsk 33.600 tonn, hyse 
6.000 tonn og sei 2.400 tonn. 

Leveransene under vårtorskefisket i 2006 hadde et 
mer vestlig tyngdepunkt enn det som anses normalt. 
I 2006 ble henholdsvis 35 prosent (14.800 tonn) og 
65 prosent (27.200 tonn) av kvantumet levert i Øst- og 
Vest-Finnmark.

Forholdet mellom redskapsgruppene holdt seg fra 2005 
til 2006, med snurrevad størst i kvantum på nesten 
15.000 tonn, garn med ca. 12.800 tonn, line med ca. 
9.400 tonn og juksa med ca. 5.000 tonn, totalt for 
torsk, hyse og sei.

Førstehåndsverdien av leveransene av torsk og hyse 
fra kystf låten 1. halvår 2006 ble også redusert til 503 
millioner kroner, mot 539 millioner kroner året før.
 
Det ble aldri noe av vårtorskefisket i Øst-Finnmark 
i 2006, noe som skyldtes at det ikke kom noe østlig 
loddeinnsig. Til tross for at kjøperne lokket med høyere 
priser enn lenger vest, holdt ukekvantaene seg lavt 
fram mot påske, dominert av linefiske hvor forholdet 
torsk/hyse var 2:1. Linefisket ble avsluttet i slutten av 
februar, for igjen å ta seg opp etter påske. Garn- og 
snurrevadfisket kom i gang i begynnelsen av mars og 
økte fram mot påske, for deretter å avta etter påske. 
De største ukekvantaene ble nådd i ukene etter påske, 
hvor det ble omsatt 1.200-1.300 tonn torsk og hyse fra 
f låten som driftet med konvensjonelle redskaper, av 
dette utgjorde torsk 700-900 tonn. Det ble ikke noe 
av juksafisket i Øst-Finnmark i 2006, og vi må tilbake 
til 2002 for å finne et juksafiske i øst av dimensjoner. 
Den gang ble det i de beste ukene etter påske levert 
1.800-1.900 tonn torsk fra juksaf låten.

I Vest-Finnmark økte landingene fra kystf låten i 2006 
jevnt og trutt fram mot påske, med en topp i uke 12-13, 
da 2.600-2.700 tonn torsk pr. uke ble omsatt fra den 
aktuelle f låten. Etter påske økte torskefisket i Vest-
Finnmark med ukekvantum fra 1.300 til 2.600 tonn 
i løpet av de tre første ukene, for så å avta. Garnfisket 
dominerte stort fram mot påske, for deretter å avta til 
null like etter påske. Fisket med snurrevad tok seg opp 
i ukene før påske og holdt seg på et høyt nivå i måne-
den etter påske med en topp i uke 18 på 1.100 tonn. 
Den samme tendensen gjaldt for juksafisket, som også 
hadde en topp i uke 18 med nær 1.300 tonn torsk levert 
til kjøpere i Vest-Finnmark. 

Markedet for torsk
Eksporten av torskeprodukter fra Norge gikk ned med 
2.200 tonn fra 2005 til 2006. Totalkvantumet i 2006 
ble 121.500 tonn. Totalverdien økte med 461 millioner 
til nesten 5,5 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen 
for alle torskeprodukter var kr 45,00 i 2006, hele 11 
prosent økning fra året før.

Klippfisk, saltfisk og tørrfisk utgjorde 49 prosent av 
den samlede torskeeksporten, målt i produktvekt. Det 
ble eksportert 32.000 tonn klippfisk av torsk, på linje 
med året før. Prismessig var det en økning på 11 prosent 
til kr 55,50 pr. kg. Eksportert volum saltfisk økte med 
7 prosent til 22.900 tonn, fulgt av en prisøkning på 
7 prosent til kr 39,00 pr. kg. Det ble eksportert 3.900 
tonn tørrfisk, en nedgang på 6 prosent fra året før, men 
prisen økte med 11,3 prosent til kr 136,00 pr. kg. 

Fryst torsk hadde en nedgang i eksportert volum i 
2006. De fryste produktene utgjorde til sammen 29 
prosent av den totale torskeeksporten, mot 31 prosent 
året før. Eksportert mengde fryst hel torsk gikk ned 
5 prosent til 18.000 tonn. Ferske produkter av torsk 
gikk tilbake 8 prosent og utgjorde vel 19 prosent av den 
totale torskeeksporten. Økningen for fersk filet fortset-
ter og etter en volumøkning på 11 prosent og en prisøk-
ning på 13 prosent for fersk filet av villfanget torsk, ble 
det i 2006 eksportert vel 4.500 tonn til en gjennom-
snittspris på kr 78,30 pr. kg.

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Diagram 10: Eksportutvikling tørrfisk torsk 2000-2006 
(tonn og kroner pr. kg) (Kilde: Eksportutvalget for f isk, mengde er 
produktvekt og eksportverdi oppgis FOB ( fritt ombord – angitt utskip-
ningshavn) for mengde/pris.)

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Tabell 32: Kvantums- og verdiutvikling for hyse 1997-2006 (tonn og millioner kroner)
1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 88.643 67.399 47.825 45.208 55.260 53.678 53.905 59.812 61.098 66.100

Verdi 460 537 473 470 621 517 344 368 437 597

Tabell 33: Minsteprisutvikling for hyse vinter 2000-2006 (kroner pr. kg
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006
Hyse over 8 hg 12,60 14,30 14,30 10,00 7,50 7,75 8,25

Tabell 34: Gjennomsnittlig oppnådd pris for fersk og ombordfryst hyse sløyd uten hode 2000-2006 (kroner pr. kg)

art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Hyse over 8 hg 15,19 16,34 14,54 9,67 9,49 11,56 14,84

Den norske hysekvoten nord for 62° N utgjorde 67.650 tonn i 2006. Av dette var 25.707 tonn eller 38 prosent avsatt 
til trålerne og 41.943 tonn til den konvensjonelle f låten. Kvoten til sistnevnte gruppe var igjen inndelt med 34.393 
tonn eller 82 prosent til fartøy under 28 meter og 7.550 tonn til fartøy over denne grensen.

Fartøy over 28 meter som driftet med konvensjonelle redskaper, var i utgangspunktet regulert med en fartøykvote 
på 95 tonn for fartøy som har en kvotefaktor på 1,0. Denne ble f lere ganger økt utover sommeren og høsten, 
med den hensikt å legge til rette for at den norske totalkvoten for hyse skulle oppfiskes. Gruppen overfisket sin 
kvote-avsetning med 5.100 tonn. Fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 28 meter i gruppe I hadde en kvote-
avsetning på 14.215 tonn. Fisket var fra årets begynnelse regulert med like fartøykvoter på 50 tonn. Som følge av 
svakere utvikling i fisket enn forventet for gruppen 15-20,9 meter ble disse gitt en tilleggskvote på 25 tonn 
27. mars, og 9. juni ble fartøykvotene i gruppa opphevet, slik at gruppen 15-20,9 meter fra 9. juni hadde fritt fiske 
etter hyse.

Fartøy under 15 meter var regulert med samlekvoter innenfor en totalkvote på 16.823 tonn i gruppe I og 3.355 tonn 
i gruppe II. Hyse- og seikvotene for disse ble opphevet 31. august.

Trålerne fisket som vanlig innenfor fartøykvoter.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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2006 tonn2005 tonn

SaltfiskKlippfiskFryst filetFersk

2006 kr/kg2005 kr/kg

Diagram 9: Eksportutvikling hovedprodukter torsk/skrei 
2005-2006 (tonn og kroner pr. kg) (Kilde: Eksportutvalget for 
f isk, mengde er produktvekt og eksportpris er FOB norsk grense)
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Tabell 35: Den norske hysekvoten 2006 – landinger i tonn fordelt på fartøygrupper (Kilde: Fiskeridirektoratet, foreløpige tall)

 fartøygrupper kvote fangst landet i nrs distrikt forskningsfangst restkvote

Trål: 25.707 32.708 21.422 441 -7.001

 Konvensjonelle fartøyer:    

- Konv. fartøyer over 28 m 7.550 12.633  

- Konv. fartøyer 15-28 m 14.215 11.066

- Konv. samlekvote 20.178 12.857  

- Sum konvensjonelle fartøyer 41.943 36.556 27.308 111 5.387

Sum alle fartøyer: 67.650 69.264 48.730 552 -1.614

Det fremgår av tabell 35 at den norske totalkvoten av hyse nord for 62° N ble overfisket med 1.600 tonn i 2006. 
Samlekvotebåtene og far-tøy mellom 15 og 27,9 meter som drifter med konvensjonelle redskaper hadde imidlertid 
som vanlig store restkvoter ved årets slutt. Det var dermed det faktum at trålerne og autolinere over 28 meter fikk 
fiske mer enn sin tildelte kvote, som sikret at totalkvoten ble tatt.

Omsetningen av hyse i Norges Råfisklags distrikt utgjorde 66.100 tonn i 2006. Dette var 5.000 tonn mer enn året 
før, nesten hele økningen skyldtes økte landinger fra utenlandske fartøy. 19.200 tonn hyse ble landet av utenland-
ske fartøy, mot 14.600 tonn året før.

Omsetningen av hyse gikk greit i 2006, og det ble dermed ikke aktuelt for Norges Råfisklag å regulere fisket av 
avtaksmessige årsaker. Minsteprisene økte fra kr 10,50 og 8,25 pr. kg for hyse minst 8 hg (den høyeste for snøre-
fanget) og kr 5,75 for hyse under 8 hg ved årets begynnelse til kr 12,50, 10,50 og 6,50 pr. kg for de tre kategoriene 
ved årets slutt.

Det tradisjonelle f løytlinefisket etter hyse i Øst-Finnmark har de senere årene vært sterkt hindret av stengte felt 
på grunn av store innslag av hyse under minstemål. Gjeldende minstemål for hyse er 44 cm nord for 64° N med 
adgang til å ha inntil 15 prosent i antall under minstemål i de enkelte fangster. På Øst-Finnmark har mye småhyse 
og -torsk ført til at et område av varierende størrelse mellom Kongsfjorden og Varangerfjorden i lengre tid har vært 
stengt for fiske etter torsk og hyse med f løytline.

Tabell 36: Distriktsvis omsetning av hyse 2003-2006 
(tusen tonn rund vekt og millioner kroner)

kvantum Verdi

200� 200� 200� 2006 200� 200� 200� 2006

Øst-Finnmark 18,5 18,5 21,7 18,8 111,8 105,7 140,3 147,3

Vest-Finnmark 9,1 10,3 8,4 10,5 57,4 57,6 52,4 79,8

Troms 12,4 16,5 15,8 20,4 81,7 114,1 131,3 227,1

Vesterålen 7,7 8,5 8,4 8,7 52,4 55,7 68,6 86,0

Lofoten/Salten 5,1 5,0 6,0 5,6 32,5 28,1 38,6 40,6

Øvrige soner 1,1 1,0 0,9 2,1 7,9 6,9 5,6 16,6

sum ��,� ��,� 61,1 66,1 ���,� �6�,1 ��6,� ���,�

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6
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Markedet for hyse
Eksporten av hyseprodukter økte med 21 prosent fra 
2005 til nesten 45.000 tonn i 2006. Gjennomsnitt-
lig eksportpris økte med 25 prosent til kr 21,80 pr. kg. 
Prisøkningen fikk innvirkning i alle produktgruppene 
av hyse, men prisøkningen var nok en gang sterkest 
for fryst hyse med hele 30 prosent, til kr 19,10 pr. kg. 
Eksportert volum fersk hysefilet gikk tilbake, men 
prisen økte med 29 prosent til kr 52,60 pr. kg. 

Sei (Pollachius virens)
Tabell 37: Kvantums- og verdiutvikling for sei 1997-2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)

1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 106.430 126.068 123.956 106.521 103.836 109.093 115.400 109.172 101.103 137.019

Verdi 349 624 605 437 464 452 377 382 423 625

Tabell 38: Minsteprisutvikling for sei vinter 2000-2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Over 2,3 kg 6,40 6,40 6,20 5,20 5,00 5,00 7,50

1,2 – 2,3 kg 5,35 5,20 5,20 4,30 4,30 4,30 5,20

Tabell 39: Gjennomsnittlige oppnådde priser for fersk og ombordfryst sei sløyd uten hode 2000-2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Sei over 2,3 kg 6,54 6,55 6,28 5,27 5,39 6,74 8,90

Sei 1,2-2,3 kg 5,56 5,93 5,74 4,87 5,22 6,32 7,12

Den norske seikvoten nord for 62° N ble økt kraftig fra 154.000 tonn i 2004 til 200.000 tonn i 2005, mens det 
ble en nedgang til 175.500 tonn i 2006. Av totalkvoten i 2006 ble 43.812 tonn avsatt til not, 64.843 tonn til trål og 
66.595 tonn til fartøy som drifter med konvensjonelle redskaper. Av totalkvantumet ble det avsatt 250 tonn som 
agnkvote.

For fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper, ble det avsatt 59.269 tonn, der 27.121 tonn 
skulle fiskes som samlekvoter av fartøy under 15 meter i gruppe I. Fartøy mellom 15 og 21 meter var regulert med 
maksimalkvoter innenfor 12.936 tonn. Gruppen mellom 21 og 28 meter var regulert med maksimalkvoter innen-
for 9.889 tonn. Fartøy i gruppe II under 28 meter hadde en kvote på 9.323 tonn og var regulert med samlekvoter.

Konvensjonelle fartøy over 28 meter kunne fiske inntil 7.326 tonn, hvorav 750 tonn ble avsatt til bifangst. 
Av trålernes kvote på 64.843 tonn var det avsatt 1.000 tonn til dekning av bifangst. Trålkvoten var for øvrig fordelt 
med 51.874 tonn til fartøy med tillatelse til torsketrål og 11.969 tonn til fartøy med tillatelse til seitrål. 

Totalkvantum sei tatt nord for 62° N nådde i 2006 opp i 195.300 tonn, d.v.s. nær 20.000 tonn mer totalkvoten. Det 
var spesielt notfisket som bidro til dette, der kvantumet kom opp i 73.500 tonn, 30.000 tonn mer enn avsatt kvote. 
Trålerne fisket også mer enn tildelt kvote, nærmere bestemt 69.700 tonn, altså nær 5.000 tonn mer enn kvoten, 
mens fartøy som drifter med konvensjonelle kvoter fisket 52.100 tonn av sin kvote på 66.595 tonn.

2006 tonn2005 tonn

Fryst filetFrystFersk

2006 kr/kg2005 kr/kg

Diagram 11:
 
Eksportutvikling hovedprodukter hyse 2005-

2006 (tonn og kroner pr. kg) (Kilde: Eksportutvalget for f isk, 
mengde er produktvekt og eksportpris er FOB norsk grense)

v i r k s o m h e t s r a p p o r t

Foto: Eksportutvalget for fisk/Eiliv Leren.
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Markedet for hyse
Eksporten av hyseprodukter økte med 21 prosent fra 
2005 til nesten 45.000 tonn i 2006. Gjennomsnitt-
lig eksportpris økte med 25 prosent til kr 21,80 pr. kg. 
Prisøkningen fikk innvirkning i alle produktgruppene 
av hyse, men prisøkningen var nok en gang sterkest 
for fryst hyse med hele 30 prosent, til kr 19,10 pr. kg. 
Eksportert volum fersk hysefilet gikk tilbake, men 
prisen økte med 29 prosent til kr 52,60 pr. kg. 

Omsetning
Totalt ble det i 2006 gjennom Norges Råfisklag omsatt 
137.000 tonn rund vekt sei, inkludert 5.900 tonn fra 
utenlandske fartøy. Kvantumet gikk opp fra 101.100 
tonn i 2005. Samlet verdi av sei i 2006 var 625 millioner 
kroner - en øking i verdi med ca. 48 prosent fra 2005.

Kvantum Verdi

Diagram 12: Omsetning av sei i kvantum og verdi, 
månedsfordelt 2006 (tonn rund vekt og millioner kroner)

Tabell 40: Distriktsvis omsetning av sei i kvantum og verdi 
2003-2006 (tusen tonn rund vekt og millioner kroner)

Seinot
I 2006 var det til sammen 125 notfartøy som leverte 
sei i Råfisklagets distrikt. I januar ble det tatt noen få 
notfangster i Vestfjorden og Ofotfjorden. Dette var sei 
som fulgte innsiget av sild i fjordene. Denne notseien 
var stor og ble for det meste sløyd. Det første notfar-
tøyet startet det ordinære fisket i slutten av mars, med 
første innmelding den 29. mars av 20 tonn. Hoved-
tyngden av f låten startet fisket i slutten av april.

Notseifisket i nord foregikk i 2006 stort sett på de 
tradisjonelle feltene, og tilgjengeligheten var god 
sammenlignet med i 2005. Det ble i hovedsak fisket 
på 2002 års-klassen, som er ganske sterk. Ved starten 
av sesongen var gjennomsnittstørrelsen på notseien 
ca. 44 cm og mengden sei under minstemål var ca. 
19 prosent. Minstemålet for sei i nord er 42 cm, med 

adgang til å ha inntil 30 prosent i antall under dette. 
Seien økte i lengde utover i sesongen og mot slutten 
hadde den en gjennomsnittlengde på ca. 47 cm. 

På grunn av sammenfall av ferieavvikling i land-
industrien og god tilgang på fisk, ble det fra 12. juli satt 
inn russiske oppkjøpsfartøy i nord.

Den første innmeldingen i sør kom den 20. april. 
Landanleggene i sør tok stort sett bare i mot sløyd fisk. 
På det meste var det fire russiske oppkjøpsfartøy inne 
i sør. Det første russiske oppkjøpsfartøyet ankom Roan 
5. mai, og det kom i kjøp 9. mai. Det siste oppkjøpsfar-
tøyet avsluttet kjøp 28. juli.

Reguleringsregimet i seinotfisket startet med maksi-
malkvoter. Den 21. juni ble det refordeling og maksi-
malkvotene ble økt med 50 prosent. Refordelingen 
gjorde at det ble større press på industrien, som samti-
dig også skulle avvikle ferie. Dette medførte at Råfisk-
laget måtte innføre dirigering fordi tilgangen på fisk 
var større enn mottakene kunne ta unna.

Totalt ble det i Råfisklagets distrikt levert 66.500 tonn 
notsei i 2006, mot 34.600 tonn i 2005. Dette innebæ-
rer en kvantumsøkning på over 90 prosent. Verdien 

av seinotfisket i 2006 utgjorde 
214 millioner kroner, mot 107 
millioner kroner i 2005. Dette 
innebærer en verdiøkning på 
ca. 100 prosent. Gjennomsnitt-
prisen for all omsatt notsei, 
omregnet til pris for rund vekt 
sei, gikk opp fra kr 3,08 pr. kg i 
2005 til kr 3,27 pr. kg i 2006.

Til kjøper i Murmansk ble det 
levert  nesten 1.850 tonn notsei. 
Leveransene ble utført av seks 

forskjellige fartøy med i alt 20 turer/enkeltleveranser. 
Det var fem russiske oppkjøpsfatøy i kjøp. Disse var 
representert av to selskap. Til oppkjøpsfartøyene ble det 
omsatt ca. 4.200 tonn notsei i nord og ca. 5.000 tonn 
notsei i sør.

I tillegg til de foran nevnte kvanta, ble det fra fartøy 
som fisket utenfor Nordmøre levert 6.600 tonn notsei 
til kjøpere utenom Råfisklagets distrikt.

Markedet for sei
Eksporten av seiprodukter fra Norge økte med 14 
prosent til vel 122.000 tonn i 2006. Prisøkningen ble 
på 6 prosent, og gjennomsnittlig eksportpris utgjorde 
kr 15 pr. kg. Den totale eksporten av fryst sei utgjorde 
50 prosent av den totale seieksporten i 2006, samme 
som året før. Fryst hel sei fikk en volumøkning på 20 
prosent til vel 46.000 tonn, og en prisøkning på 6 

kvantum Verdi

200� 200� 200� 2006 200� 200� 200� 2006

Øst-Finnmark 5.8 3.9 4.0 5.1 20.4 12.8 15.4 23.2

Vest-Finnmark 26.4 27.8 17.2 28.8 71.6 81.9 53.9 100.9

Troms 38.2 29.4 36.7 50.9 116.5 103.7 157.1 220.8

Vesterålen 14.4 14.3 16.4 19.9 57.0 60.0 83.7 114.4

Lofoten/Salten 18.3 21.0 15.1 18.6 66.3 76.8 65.0 101.9

Øvrige 
distrikter

12.3 12.8 11.7 13.7 45.3 47.0 48.1 64.2

total 11�.� 10�.2 101.1 1��.0 ���.1 ��2.2 �2�.2 62�.�

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6

tonn Mill. kr
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prosent til kr 8,23 pr. kg. Den totale eksporten av fersk 
sei utgjorde 16 prosent av den totale seieksporten, en 
oppgang fra en andel på 13 prosent året før. Fersk hel 
sei hadde en prisnedgang på 8 prosent. Konvensjonelle 
produkter av sei utgjorde 35 prosent av den totale 
seieksporten i 2006, stabilt fra året før. Klippfisk sei 
hadde en volummessig oppgang på 10 prosent til i 
underkant av 38.000 tonn, og saltfisk sei en oppgang 
på 25 prosent til i underkant av 3.500 tonn. Klippfisk sei 
hadde en prisoppgang på 14 prosent til kr 24,72 pr. kg, 
og saltfisk en oppgang på 13 prosent til kr 15,02 pr. kg. 
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Diagram 13: Eksportutvikling hovedprodukter sei 2005-
2006 (tonn og kroner pr. kg) (Kilde: Eksportutvalget for f isk, 

mengde er produktvekt og eksportpris er FOB norsk grense)

Reker (Pandalus borealis)

Det ble fisket og landet i Norge av norske og uten-
landske fartøy til sammen 43.300 tonn reker i 2006. 
Av dette ble det i Norges Råfisklags distrikt landet 
ca. 31.500 tonn, inkludert 2.000 tonn fra utenland-
ske fartøy. Dette var en nedgang med 8.800 tonn fra 
40.300 tonn i 2005.

I Råfisklagets distrikt var det 67 ulike fartøy som 
landet reker i 2006, fordelt på 19 frysetrålere og 48 
ferskrekefartøy. Dette var en nedgang med hele 11 
frysetrålere fra 2005. 

Hovedsesongen var perioden fra april til september, 
hvor det ble landet 19.200 tonn. Prisene varierte over 
året fra kr 7,75 til kr 14,10 pr. kg. Prisene økte de 3 siste 
månedene i hovedsesongen. Gjennomsnittsprisen 
for rå reker til pilling var kr 9,37 pr. kg. Dette var en 
oppgang med kr 0,70 pr. kg fra 2005.

Ombordfryste reker fra norske fartøy ble også i 2006 
omsatt gjennom obligatoriske auksjoner, innført i 
2001. Det ble gjennomført 75 slike auksjoner i 2006. 
Fangstene ble solgt til fem forskjellige kjøpere. Av 

disse var det tre kjøpere som selv drev produksjon. To 
kjøpere videresolgte direkte til Island. 

Kvantumet av ferske reker til pilling, totalt i Norges 
Råfisklags distrikt, gikk ned fra 124 tonn i 2005 til 32 
tonn i 2006. Bare et fåtall fartøy deltok i ferskrekefiske 
i 2006. 

Norges Råfisklags arbeidsutvalg vedtok i 2006 å øke 
minsteprisen for kokte reker til konsum. Ny minstepris 
ble kr 36,00 pr. kg. Gjeldende minsteprisliste for ferske 
råreker til pilling og kokte reker til konsum er av 
14. mars 2006.

Tabell 41: Deltakelse i rekefisket fordelt etter fartøyets 
registreringssted 2000-2006

2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Finnmark 40 25 7 7 7 3 4

Troms 98 71 49 46 41 25 19

Nordland 63 45 37 31 35 33 24

Trøndelag 12 12 6 5 8 6 6

Møre 30 35 25 23 22 21 14

i alt 2�� 1�� 12� 112 11� �� 6�

v i r k s o m h e t s r a p p o r t

tonn kr

Foto: Eksportutvalget for fisk/Runar Hasselø
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Tabell 42: Norske og utenlandske landinger av reker fordelt 
på fangstfelt i 2005 og 2006 (kvantum i tonn)

200� 2006

norske Utenlandske norske Utenlandske

Kyst Varanger 556 642

Kyst øvrig 592 548

Barentshavet 4.546 970 3.313

Gåsbanken 1.730 1.440

Hopen 20.975 2.499 18.713 1.335

Svalbard 4.932 984 4.994 676

Canada 1.751 306

Grønland 757 380

totalt ��.��� �.��� �0.0�0 2.011

Eksport – ferdigvaremarkedet/
Informasjonsutvalget for reker
Prisutviklingen for fryste pillede reker målt i gjennom-
snittlig eksportverdi, viste en svakt stigende tendens 
gjennom hele 2006. Samtidig falt eksportvolumet 
tilbake med 3.332 tonn til totalt 10.775 tonn til samlet 
eksportverdi 408,5 millioner kroner. Det ble tilbakegang 
i eksporten både til Sverige og England, mens Finland 
hadde en mindre økning. De tre største markedene for 

norsk rekenæring er i rekkefølge: Sverige, England og 
Island.

All eksport av fryste pillede reker fra de to gjenværende 
produsentene i Råfisklagets distrikt ble i 2006 samlet i 
eksportselskapet Norway Prawns AS. Det har de to siste 
årene vært satset betydelige ressurser på å utvikle Russ-
land som nytt marked for pillede reker uten at dette fore-
løpig ser ut til å gi resultater. Representantskapets 
ekstrabevilgning til markedsføring av reker på 2 millio-
ner kroner disponeres av Eksportutvalget for fisk, som i 
tett samarbeid med Norway Prawns AS gjennomfører 
målrettede aktiviteter i det svenske markedet. Effekten 
av dette forventes å komme for fullt i 2007. 

Valutautviklingen i forhold til svenske kroner og engel-
ske pund har hatt en gunstig utvikling, og sammen med 
bedret markedsadgang ved økt tollfri importkvote til 
EU har disse viktige rammebetingelsene bidratt til en 
styrket konkurranseevne. En betydelig økning i tilførs-
lene av billig råstoff til rekepilleindustrien i Canada og 
økt konkurranse fra varmtvannsreker, bidro imidlertid 
til at også 2006 ble et vanskelig år for rekenæringen. 
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Diagram 15: Fryste reker til pilling pr måned. Kvantum og g jennomsnittspriser 2000-2006 (tonn og kroner pr. kg)

Diagram 14: Norsk eksport av fryste pillede reker pr. måned. Kvantum og g jennomsnittspriser FOB 2000-2006 (tonn og 
kroner pr. kg)
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Dette understrekes av beslutningen til Royal Greenland 
om ikke å videreføre produksjon av pillede reker ved de 
tre tidligere fabrikkene til Uniprawns i Lyngen og på 
Skjervøy. 

I samarbeid med fiskerorganisasjonene på Grønland, 
på New-Foundland og i Oregon, vil det bli laget spesial-
rapporter om rekemarkedet som blant annet skal være 
et hjelpemiddel for deres felles prisforhandlinger med 
rekepilleindustrien. Prisnivået på råstoff i disse viktige 
konkurrentlandene ligger betydelig under nivået i vårt 
distrikt, og bidrar til at det er vanskelig å etablere et 
prisnivå som gir lønnsomhet i vår rekenæring.

Informasjonsutvalget for reker har bidratt til markeds-
føring av reker både gjennom direkte bevilgninger til 
utvikling og markedsføring av de nye marinerte reke-
produktene og ved å gjennomføre produktpresentasjo-
ner i samarbeid med eksportørene. Det har også vært 
gitt bidrag til fortsatt utvikling av markedet i Russland, 
og det er etablert en aktivitet mot fast-food markedet i 
England.

Etterspørselen etter miljødokumentasjon for reker 
fisket i Barentshavet/Svalbardsonen ble forsterket i 
2006, både fra produsentene i Norge og på Island. Som 
svar på dette ble det laget råvaresertifikater hvor fangst-
nivå og fangstprognoser ble sammenlignet med anbe-
falingene fra ICES, samtidig som det også ble doku-
mentert at de norske rekelandingene var blitt kontrol-
lert og registrert både under fiske og ved landing. 
Rekefisket ved Oregon, New-Foundland og Grønland er 
sertifisert eller vil bli sertifisert etter MSC-standard i 
nærmeste fremtid, og presset for å fremskaffe troverdig 
miljødokumentasjon for de norske rekefiskeriene vil 
trolig øke ytterligere.

Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)

Tabell 44: Kvantums- og verdiutvikling for blåkveite 1997-2006 (tonn og millioner kroner)
1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 6.395 6.582 12.153 10.473 11.392 6.808 8.023 10.482 10.361 7.939

Verdi 99 97 154 166 184 79 109 173 174 147

Til tross for at havforskerne de senere årene har re-
gistrert økt gyte- og totalbestand av blåkveite, anses 
gytebestanden fortsatt lav. Protokollen fra kvotefor-
handlingene med Russland ga derfor i likhet med 
tidligere år kun adgang til å gjennomføre et begrenset 
norsk kystfiske i tradisjonelt omfang. Utover dette var 
det bare tillatt med bifangst av blåkveite begrenset til 7 
prosent om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket 
og av landet fangst. I tillegg var det satt en begrensning 
for trålerne at levert kvantum blåkveite på årsbasis ikke 
kunne overstige 4 prosent av kvotene for torsk, hyse og 
sei, men likevel begrenset til maksimalt 40 tonn året 
sett under ett.

I forkant av direktefisket etter blåkveite i 2006 ble det 

iverksatt et omfattende prøvefiske og påfølgende analy-
ser av kvikksølvinnhold i blåkveite, etter at det oppstod 
usikkerhet i forbindelse med prøver tatt av blåkveite 
fra et russisk fartøy tidligere på året. Det var næringen 
selv i regi av FHL og Norges Råfisklag som tok initiativ 
til et prøvefiske for å etterprøve og sjekke resultatene 
i aktuelle fangstområder. Det ble tatt prøver og gjort 
omfattende tester av 350 blåkveiter fanget i området fra 
Finnmark til Lofoten. Ingen av fangstene fra de åtte bå-
tene som deltok i prøvefisket oppnådde gjennomsnitts-
verdier av kvikksølv som overskred grenseverdiene 
fastsatt av EU for kvikksølv i blåkveite. På bakgrunn av 
dette besluttet Mattilsynet ikke å komme med tiltak for 
å begrense blåkveitefisket.

Produkt/marked 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Fryste pillede reker 48,21 42,89 38,05 37,06 37,82 37,05 37,91

Pillede reker i lake 70,11 66,63 58,91 55,49 61,68 61,23 59,06

Fryste kokte reker m/skall/Danmark 25,54 25,57 23,47 29,20 31,88 31,36 31,05

Fryste rå reker m/skall/Japan 59,98 49,53 39,97 40,43 42,99 56,65 23,03

Ferske kokte reker m/skall/Sverige 56,51 53,46 53,15 46,80 42,90 53,01 54,70

Tabell 43: Norsk eksport av reker. Gjennomsnittlig eksportverdi 2000-2006 (kroner pr. kg) (Kilde: Eksportutvalget for f isk)

v i r k s o m h e t s r a p p o r t

Foto: Informasjonsutvalget for reker/Terje Agnalt
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Direktefisket etter blåkveite var som vanlig forbeholdt 
fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskaper, og var videre begrenset til et fiske sør for 
71° 30’ N. Fisket var inndelt i to tre-ukers perioder, en 
i juni og en i august. Perioden i juni ble utvidet med 
4 dager som følge av at fisket ble sterkt begrenset på 
grunn av dårlig vær. Fisket skjedde innenfor samme 
maksimalkvoter som tidligere, på 10, 12 eller 14 tonn 
avhengig av fartøylengde. Hvert fartøy hadde bare 
adgang til å fiske i en av de to periodene. Som tidli-
gere måtte deltakende fartøy være skriftlig påmeldt til 
Norges Råfisklag eller Sunnmaøre og Romsdal Fiske-
salslag i god tid før første periode startet. 

Totalt 775 fartøy var påmeldt til Norges Råfisklag, herav 
deltok bare 555, 334 i første periode og 221 i andre 
periode. Til sammen 4.300 tonn blåkveite ble omsatt 
fra direktefisket. Som vanlig var nær 2/3 av dette tatt 
i første periode. Både deltakelse og fangst var langt 
lavere enn i 2005, da til sammen 635 fartøy deltok og 
landet 5.600 tonn.

Gjennomsnittsprisen på blåkveite omsatt under direk-
tefisket økte med kr 2,30 pr. kg fra 2005 til 2006, basis 
sløyd/hodekappet vekt, i 2006 var denne kr 22,88 pr. 
kg.

Totalt ble det landet 7.900 tonn blåkveite i Råfisklagets 
distrikt til verdi 147 millioner kroner i 2006, inklusive 
1.000 tonn fra utenlandske fartøy. 
 
Tabell 45: Minsteprisutvikling for blåkveite vinter 2000-
2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Blåkveite, minst 2 kg 16,00 18,50 18,00 16,25 16,25 19,00 20,00

Tabell 46: Gjennomsnittlig oppnådd pris for fersk og ombord-
fryst blåkveite sløyd uten hode 2000-2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Blåkveite, minst 2 kg 19,91 20,46 16,55 17,51 20,81 21,42 23,32

Diverse fiskeslag

Av diverse fiskeslag som framgår av tabell 47 og 48, vil vi også for 2006 spesielt ta for oss kvitlaksen, som har hatt 
en ekstraordinær utvikling over f lere år.

Fisket etter kvitlaks (vassild) førte i 2006 til nok en rekord i kvantum og verdi i Råfisklagets distrikt. Kvantumet 
gikk opp fra ca. 15.400 tonn i 2005 til 18.700 tonn i 2006, en økning med 3.300 tonn eller vel 20 prosent. Verdien 
i 2006 endte på vel 52 millioner kroner, en økning med nærmere 12 millioner kroner eller 30 prosent fra 2005.  

Av Norges totale omsetning av kvitlaks utgjør omsetningen i Norges Råfisklags distrikt over 90 prosent. Fisket 
etter kvitlaks i Råfisklagets distrikt foregår på våren utenfor kysten av Trøndelag og Helgeland. Hovedsesongen 
er i perioden fra mars til og med mai. For sesongen 2006 ble hele 15.100 tonn eller over 80 prosent tatt i denne 
perioden.

I 2006 var det 13 fartøy som tok del i fisket etter kvitlaks. Dette er på nivå med de siste årene. I tillegg var det 3 
fartøy som fikk noen mindre fangster av kvitlaks som bifangst. 9 fartøy leverte mer enn 1.000 tonn, og de 2 stør-
ste fartøyene leverte over 2.200 tonn kvitlaks i 2006.

I Råfisklagets distrikt er det fem store kjøpere av kvitlaks, to på Nordmøre, en i Nord-Trøndelag, en på Helgeland 
og en i Salten. Disse fem kjøperne tok i mot 99 prosent av det totale kvantumet.

Med bakgrunn i observasjoner av at kvitlaksen har blitt mindre i størrelse de siste årene, ble dette drøftet i regu-
leringsmøtet den 8. juni 2006. Resultatet ble at man for første gang i kvitlaksfisket innførte maksimalkvote og 
båtkvote på 1.000 tonn, med virkning fra 17. juni. Det viste seg imidlertid at f lere av båtene allerede hadde fisket 
1.000 tonn og maksimalkvoten ble dermed opphevet den 26. juli. En periodekvote på 2.000 tonn ble den eneste 
begrensningen i fisket etter kvitlaks høsten 2006. Periodekvoten på 2.000 tonn ble oppfisket og fisket ble stoppet 
22. september 2006. Fartøy med kvitlakskonsesjon hadde da fisket 20.447 tonn nord for 62° N.  

Kvitlaksen blir produsert til farse og rundfryst vare. Farsen blir anvendt til fiskematproduksjon i Norge, den runde 
kvitlaksen blir hovedsakelig eksportert til markeder i Russland, Øst-Europa, Egypt og Japan. Total eksport av kvit-
laks i 2006 endte på ca. 11.900 tonn til en verdi på ca. 53 millioner kroner.
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Tabell 48: Minsteprisutvikling vinter og årlig g jennomsnittlig pris for diverse fiskeslag 2000-2006 (kroner pr. kg)

art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Uer, rund minst 7 hg, minstepris 6,80 6,80 6,80 6,30 6,50 7,50 8,00

Uer, rund alle størrelser, gjennomsnitt oppnådd 7,33 7,72 7,32 6,95 8,11 9,11 10,14

Breiflabb-haler over 1,0 kg, minstepris 42,00 50,00 60,00 60,00 58,00 58,00 58,00

Breiflabb-haler under 1,0 kg, minstepris 32,00 40,00 45,00 45,00 40,00 40,00 40,00

Breiflabb-haler over 1,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 65,89 73,06 70,93 61,01 61,57 62,87 63,92

Breiflabb-haler under 1,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 40,55 46,73 47,84 45,86 44,49 40,73 42,48

Kvitlaks samfengt til konsum, minstepris 2,60 3,00

Kvitlaks over 400 gr til konsum, minstepris 3,50 3,25 3,25 3,55 3,55

Kvitlaks under 400 gr til konsum, minstepris 3,00 2,75 2,75 2,50 2,60

Kvitlaks alle størrelser, gjennomsnitt oppnådd 2,93 3,70 3,37 3,07 2,88 2,62 2,79

Kvitlange over 2,0 kg, minstpris 12,50 13,50 15,50 11,50 11,00 9,50 9,00

Kvitlange 0,7-2,0 kg, minstepris 8,75 9,25 10,50 8,50 8,00 7,00 6,50

Kvitlange over 2,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 16,06 20,69 18,26 15,39 16,87 13,92 15,18

Kvitlange 0,7-2,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 15,60 19,02 14,38 11,84 12,85 11,87 12,94

Brosme over 2,0 kg, minstpris 9,70 10,20 9,25 8,60 8,60 8,40 7,75

Brosme 1,0-2,0 kg, minstepris 7,70 7,95 7,25 6,50 6,50 6,30 5,75

Brosme over 2,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 10,52 11,76 11,19 9,61 10,16 8,29 9,09

Brosme 1,0-2,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 9,61 10,74 10,71 9,53 8,63 8,33 9,75

Flekksteinbit minst 3,0 kg, minstpris 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00

Gråsteinbit minst 1,0 kg, minstepris 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00

Flekksteinbit minst 3,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 10,90 12,17 12,15 12,17 12,63 13,08 15,42

Gråsteinbit minst 1,0 kg, gjennomsnitt oppnådd 8,12 8,43 9,64 9,50 10,67 11,13 11,55

Tabell 47: Kvantums- og verdiutvikling for diverse fiskeslag 1997-2006 (tonn og millioner kroner)

1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Uer, kvantum 13.241 16.331 15.437 13.892 11.981 8.591 6.867 6.254 6.293 6.248

Uer, verdi 70 105 100 93 84 58 46 47 53 56

Breiflabb, kvantum 205 358 671 1.441 2.173 1.285 1.432 1.933 1.888 3.121

Breiflabb, verdi 3 6 13 36 62 33 32 44 43 74

Kvitlaks, kvantum 2.909 4.716 5.846 4.479 7.344 5.837 7.475 10.806 15.401 18.711

Kvitlaks, verdi 9 17 18 13 27 20 23 30 40 52

Lange, kvantum 5.155 6.448 6.283 5.097 4.112 4.726 5.385 5.309 3.593 4.234

Lange, verdi 44 66 66 57 59 58 55 61 35 45

Brosme, kvantum 7.271 8.021 9.967 8.866 7.605 6.758 6.203 5.511 3.732 4.794

Brosme, verdi 42 60 74 62 59 51 41 35 22 32

Steinbit, kvantum 6.612 5.747 4.306 2.452 1.758 1.951 1.609 1.870 2.006 2.430

Steinbit, verdi 33 33 25 14 12 13 10 13 14 18
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Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus)

Tabell 49: Kvantums- og verdiutvikling for kongekrabbe 
1997-2006 (tonn og millioner kroner)

Kvotebelagt fiske i Øst-Finnmark
I 2006 var kvoten i det norske kongekrabbefisket i Øst-
Finnmark totalt 282.000 krabber. Kvoten ble fordelt 
med 277.000 krabber til ordinær fangst og 5.000 
krabber til fritidsfiske og turistfiske. Fartøykvotene i 
den ordinære fangsten ble fastsatt til 1.200 krabber pr. 
fartøy i gruppe I og 600 krabber pr. fartøy i gruppe II. 
Det er kun hannkrabber som fanges i Øst-Finnmark. 
Hunnkrabbene blir satt ut igjen. Viktigste fangstred-
skap er teiner. Fisket foregår i området fra Sværholt og 
østover til den russiske grensen.

I 2006 foregikk det norske kongekrabbefisket i Øst-
Finnmark i perioden fra og med 25. september til over 
nyttår, helt fram til 31. januar 2007. Fra norske fartøy 
som deltok i det kvotebelagte fisket, ble det i Øst-
Finnmark i beretningsåret fram til 31. desember 2006 
totalt landet 1.002 tonn utilvirket fersk kongekrabbe. 
Tilsvarende kvantum i 2005 var 1.168 tonn. 

I siste del av 2006-sesongen, fra 1. januar til og med 
31. januar 2007, ble det i tillegg landet 112 tonn konge-
krabbe av norske fartøy. 

Fiske på russisk kvote
Av fartøy som fisket på russisk kvote i russisk sone, ble 
det i tillegg i Råfisklagets distrikt landet 731 tonn med 
tilvirket krabbe. Tilsvarende kvantum i 2005 var ca. 
360 tonn. 

Pris og marked
I 2006-sesongen oppnådde norske fartøy i Øst-Finn-
mark i gjennomsnitt en pris på kr 49,42 pr. kg konge-
krabbe. Dette er en nedgang med kr 8,88 pr. kg eller 
vel 15 prosent fra 2005. Totalverdien for kongekrabbe 
landet av norske fartøy i Øst-Finnmark i 2006 endte på 
55 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i 2005-
sesongen. Dette utgjør en verdinedgang på nesten 20 
prosent. Verdinedgangen for norske fiskere er først 
og fremst en konsekvens av store økte tilførsler av 
kongekrabbe fra Russland, prisfall i eksportmarkedene 
- herav redusert pris til fisker, og en nedgang i kvan-
tum krabbe landet av norske fiskere. I forkant av 2006-
sesongen ble den russiske kvoten økt fra 1.500.000 til 
hele 3.000.000 kongekrabber.

Forberedelsene til det kvotebelagte kongekrabbefisket 
i Øst-Finnmark åpnet med enighet med kjøpersiden 
om et to-prissystem for krabbe over og under 3,7 kg. 

På grunn av foran nevnte utfordringer med stort uttak 
av krabbe i den russiske delen av Barentshavet, ble det 
også i 2006-sesongen en nedgang i minsteprisene. 

Tabell 50: Minsteprisutvikling for kongekrabbe landet 
under kvotebelagt kongekrabbefiske i Øst-Finnmark 
sesongene 2000-2006 (kroner pr. kg)

Tabell 51: Gjennomsnittlig oppnådd pris for kongekrabbe i 
Øst-Finnmark 2000-2006 (kroner pr. kg) 

Fangstutviklingen i Øst-Finnmark fremgår av diagram 16.

art 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kongekrabbe 70,00 80,00 78,00 74,50/ 
69,50

69,50/ 
61,00

58,50/
suspendert

Over 3,7 kg: 
52,00

Under 3,7 kg: 
44,00

2007200620052004

1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 71 124 202 211 478 652 1.218 1.466 1.571 1.733

Verdi 3 5 10 23 40 67 93 100 100 119

Diagram 16: Fangstutvikling i kvantum pr. uke til og med 
januar 2007 under det kvotebelagte norske kongekrabbe-
fisket i Øst-Finnmark sesongene 2004-2006 (kg).

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6

art 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kongekrabbe 108,98 79,16 76,24 71,54 63,19 58,30 49,42

Foto: Bjarne Riesto



��

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

Tabell 52: Kvantums- og verdiutvikling for taskekrabbe 
1997-2006 (tonn og millioner kroner) 

1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum 1.362 2.134 2.003 2.188 2.715 3.313 3.782 4.034 4.473 5.083

Verdi 8 13 12 15 20 25 29 30 33 39

Fisket etter taskekrabbe førte i 2006 til nok et rekordår i kvantum og verdi i Råfisklagets distrikt. Fiskere fra Nord-
møre i sør til Lofoten/Vesterålen i nord brakte på land hele 5.083 tonn krabbe til en førstehåndsverdi av 39 millio-
ner kroner. I forhold til 2005-sesongen, som også var en svært god sesong, innebærer dette en økning i kvantum 
med 610 tonn eller ca. 14 prosent. Vi må helt tilbake til 1949 med samlede landinger av taskekrabbe på 4.951 tonn 
til en verdi av 2,6 millioner kroner, for å finne et bedre år enn 2006. Verdien i 1949 synes beskjeden i dag, men 
omregnet til 2006-kroner blir dette en verdi på ca. 43 millioner kroner.

Tabell 53: Kvantums- og verdiutvikling for taskekrabbe fordelt på de viktigste fangstområder 2003-2006 (tonn og tusen 
kroner) 

område kvantum Verdi

200� 200� 200� 2006 200� 200� 200� 2006

Salten/Lofoten 134 391 652 926 1.014 2.970 4.884 7.047

Helgeland 791 1.112 1.180 1.384 5.846 8.031 8.488 10.484

Nord-Trøndelag 434 289 416 409 2.997 2.025 2.795 2.922

Sør-Trøndelag 2.123 2.016 1.949 2.020 16.613 15.412 15.186 16.049

Nordmøre 285 225 276 343 2.022 1.657 2.027 2.591

Av tabell 53 ser vi at landet kvantum taskekrabbe i 2006, sammenlignet med i 2005, økte i alle viktige områder 
under dette fisket unntatt i Nord-Trøndelag. Verdien økte derimot i alle områdene, også i Nord-Trøndelag, på 
grunn av økte priser. Også i Vesterålen foregår det et mindre fiske etter taskekrabbe. 

Økningen fra 2005 til 2006 var størst i områdene Salten og Helgeland, med en samlet kvantumsøkning med 478 
tonn og en verdiøkning med nesten 4,2 millioner kroner. De samme områdene hadde også en økning fra 2004 til 
2005 med 329 tonn og en verdiøkning med nesten 2,4 millioner kroner. For første gang, har Nordland (Salten/
Helgeland) i 2006 passert Sør-Trøndelag som det største taskekrabbefylket både i kvantum og verdi.

Deltakelsen i taskekrabbefisket har økt betydelig de siste årene, fra 177 båter og 228 fiskere i 2000 til 351 båter og 
460 fiskere i 2006. Dette er en dobling i antall båter.
  
Fisket i Sør-Trøndelag begynte lokalt på Hitra i uke 21 (22. mai).  Fisket i de andre områdene i Sør-Trøndelag 
begynte i midten av juli (uke 29). Fisket i de andre områdene begynte rundt august, og krabbefisket ble avsluttet i 
midten av desember. Det var også i 2006 et mindre ”vinterfiske” etter krabbe på ca. 25 tonn fra januar til midten 
av april.
  
Antall krabbekjøpere har vært stabilt de siste årene. Det var i 2006 en kjøper på Nordmøre, fire kjøpere i Sør-
Trøndelag, en kjøper i Nord-Trøndelag og to noe mindre kjøpere i Salten og Lofoten. I tillegg til de nevnte 8 kjøper-
ne var det 22 mottaksstasjoner for taskekrabbe. Den største kjøperen i Sør-Trøndelag tar unna omtrent halvparten 
av all taskekrabbe som blir omsatt. I tillegg til lokale leveringer tar de også i mot krabbe fra mottaksstasjoner på 
Frøya og Hitra, fra Aure, Nordre Fosen, Helgeland og deler av Salten.  

Taskekrabbefisket foregår i et stort distrikt med spredt mottaksstruktur og sentralisert produksjon. Dette gjør næ-
ringen svært avhengig av føringsmidler. Det gikk med 2,4 millioner kroner til føring av taskekrabbe i 2006. Dette 
ble delvis finansiert av inntrukket egenandel fra fisker med kr 0,25 pr. kg krabbe, for de som leverte til mottaks-
stasjoner med lang og kostnadskrevende transport til produksjonsanlegg. Resten ble dekket opp med offentlige 
midler.

Minsteprisene i 2006 var kr 8,00 pr. kg for samfengt krabbe med minst 10 prosent konsumandel og kr 7,35 pr. kg 
for samfengt krabbe med mindre en 10 prosent konsumandel.  Det ble en økning i minstepris fra 2005-sesongen 
med kr 0,35 pr. kg for begge kategoriene.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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Tabell 54: Minsteprisutvikling for taskekrabbe 2000-2006 
(kroner pr. kg) 
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Taskekrabbe til 
konsum

12,50 13,70 14,00 14,00

Taskekrabbe til 
fabrikk

5,60 6,10 6,50 6,40

Taskekrabbe til 
konsum
(samfengt)

6,00 6,50 7,00 6,90

Taskekrabbe 
samfengt, minst 
10 % konsum

7,50 7,65 8,00

Taskekrabbe 
samfengt, 
mindre enn 10 
% konsum

7,00 7,00 7,35

Tabell 55: Gjennomsnittlig oppnådd pris for taskekrabbe 
2000-2006 (kroner pr. kg) 
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Taskekrabbe, 
alle 
anvendelser 

6,64 7,29 7,45 7,54 7,44 7,47 7,69

Etterspørselen etter taskekrabbe har vært stigende 
både i Norge og i eksportmarkedene. I 2006 ble det 
eksportert 1.671 tonn, mot 1.226 tonn i 2005. Dette er 
en økning på 36 prosent. Eksportverdien økte fra 54,4 
til 71,9 millioner kroner, en økning på 32 prosent. Av 
dette gikk 168 tonn som levende krabbe til Sverige, mot 
133 tonn i 2005. Eksportverdien for levende krabbe til 
Sverige økte fra 5,5 til 7,5 millioner kroner fra 2005 til 
2006. Gjennomsnittlig eksportpris for levende krabbe 

gikk ned fra kr 47,39 pr. kg i 2005 til kr 43,05 pr. kg i 
2006. 

Av fryste krabbeprodukter ble det i 2006 eksportert 
1.475 tonn til en verdi av 63,2 millioner kroner, mot 
1.012 tonn og 44,3 millioner kroner i 2005. Gjennom-
snittprisen for fryste krabbeprodukter gikk ned fra kr 
43,78 pr. kg i 2005 til kr 42,84 pr. kg i 2006.

De viktigste markedene for ferske og fryste krabbe-
produkter er Frankrike, Storbritannia, Irland, Sverige 
og Japan. I Norge blir det hovedsakelig omsatt ferdig 
rensede skjell og klør, og noe hel kokt krabbe.
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Den norske vågekvalkvoten i 2006 utgjorde 1.052 kval, 
og var fordelt med 609 kval i norsk økonomisk sone og 
443 kval i fiskerisonen ved Jan Mayen. 30 fartøy hadde 
konsesjon og 28 fartøy tok del i fangsten. Fartøykvoten 
var fra 16-27 kval pr. fartøy. Fra 28. juni åpnet Fiskeri-
direktoratet for fri fangst. 

Råfisklaget foretok en markedsundersøkelse før 
sesongstart hvor man kom frem til at 13 kjøpere var 
interessert i kjøp av ca. 616 tonn kvalkjøtt. Et mindre 

parti spekk på 9 tonn ble omsatt i forbindelse med et 
forskningsprosjekt. 

Minsteprisen ble i forkant av 2006-sesongen fastsatt til 
kr 30,00 pr. kg for kjøtt til konsum fram til og med 
7. mai og kr 29,00 pr. kg fra og med 8. mai.  

Det ble bestemt å regulere fangsten med at hvert enkelt 
fartøy måtte levere minst to ganger i løpet av sesongen. 
Den enkelte fangst skulle ikke ved levering overstige 

Foto: Eksportutvalget for fisk/Per Alfsen

Vågekval (Balaenoptera acutorostrata) 

Tabell 56: Kvantums- og verdiutvikling for vågekvalkjøtt og –spekk/finner 1997-2006
norges råfisklag: 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum kjøtt (tonn) 683 754 697 607 692 725 753 615     743 620

Kvantum spekk (tonn) 47 198 148 77 250 51 3 0 0 9

sum kvantum (tonn) ��0 ��2 ��� 6�� ��2 ��6 ��6 61� ��� 62�

Verdi kjøtt (tusen kr) 20.573 22.421 19.775 18.454 21.170 22.178 22.148 18.117 21.604 18.787

Verdi spekk (tusen kr) 94 595 445 211 1.479 5 3 0 0 45

sum verdi (tusen kr) 20.66� 2�.016 20.220 1�.66� 22.6�� 22.1�� 22.1�1 1�.11� 21.60� 1�.��2

Nasjonal kvote (stk) 580 671 753 655 549 671 711 670 796 1.052

Nasjonal fangst (stk) 503 625 589 487 552 634 647 543 639 545

Landinger Norges Råfisklag (stk) 468 507 491 419 459 538 544 483 573 495
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60 prosent av fartøyets tildelte kvote i antall kval. 
Fartøy som leverte til eget anlegg, var unntatt fra slik 
regulering. Hensikten var av avtaksmessige årsaker å 
strekke produksjonen og fersksesongen over tid, samt 
å få kjøtt tidligst mulig ut i markedet. Det var ingen 
fangere som benyttet seg av langsiktige leveringsavtaler. 

Fangsten startet 1. april og frem til 13. mai var det 
fanget bare 34 kval, mot 241 kval i samme periode 
i 2005. Den store svikten i fangsten forplantet seg 
omsetningsmessig ut over sesongen og medførte at 
mindre kjøtt ble omsatt. Fiskerdirektoratet åpnet for 
fangst ut over høsten. I tiden 17. juli til 17. september 
ble det fanget 87 kval av 12 fartøyer. Dette dreide seg 
om små kval som i hovedsak var fanget i Vestfjorden.
 
Tabell 57: Minsteprisutvikling for kvalkjøtt sesongen 2000-
2006 (kroner pr. kg)
art/størrelse 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvalkjøtt til 
konsum

27,50 30,00 29,00 29,25 29,00 29,00
30,00

29,00*
 

*) Minsteprisen for kvalkjøtt var satt til kr 30,00 t.o.m. 7. mai og kr 29,00 
f. o. m. 8. mai og ut sesongen

Reklameutvalget for småkvalkjøtt
I 2006 ble det inntrukket 50 øre fra fanger og 50 øre 
fra kjøper for hvert kilo kvalkjøtt som ble omsatt i 
Norges Råfisklags distrikt. Disse midlene ble innbetalt 
til en frivillig felles ordning for innenlands generisk 
markedsføring av kvalkjøtt i regi av Reklameutvalget 
for småkvalkjøtt. I tillegg bidro Råfisklaget gjennom 
Markedsutvalget med kr 150.000 til andre markeds-
aktiviteter for kval.

Krill fra Antarktis
I 2006 startet et fartøy hjemmehørende i Råfisklagets 
distrikt med fiske etter krill i Antarktis. Fangstene 
produseres om bord og produktene har blitt landet i 
Sør-Amerika. Fangst og omsetning av slike skalldyr 
kommer inn under Råfiskloven og salgslagenes enerett 
til omsetning. Krillfisket på den sydlige halvkule meldt 
inn til Råfisklaget utgjorde vel 9.000 tonn til en første-
håndsverdi på ca. 3 millioner kroner i 2006. Omfanget 
av fisket er økende, og det forventes betydelig økt kvan-
tum og verdi av krill i Norges Råfisklags tall for 2007.

v i r k s o m h e t s r a p p o r t

Tabell 58: Nasjonale tall for fangst og omsetning av vågekvalkjøtt og – spekk/finner 1997-2006 
norge totalt: 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Nasjonal kvote (stk) 580 671 753 655 549 671 711 670 796 1.052

Nasjonal fangst (stk) 503 625 589 487 552 634 647 543 639 545

Fartøyer i fangst (stk) 32 34 34 32 34 35 34 34 32 28

Kvantum kjøtt (tonn) 732 912 839 713 837 911 894 704 834 690

Gjennomsnittspris  
Kjøtt pr. kg (kr)

29,86 29,32 28,39 30,10 30,74 30,31 29,40 29,41 29,05 30,11

Kvantum spekk (tonn) 46 225 157 92 304 63 3 0 0 9

Gjennomsnittspris spekk pr. 
kg (kr)

2,02 2,62 2,92 2,37 5,52 0,10 0,98 0 0 5,00

Av forannevnte kvantum 
kjøtt ble det omsatt gjennom 
Norges Råfisklag (tonn)

683 754 697 607 692 725 753 615 743 620

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus)

Omsetningen av rognkjeksrogn kommer fra et fiske 
i området fra Finnmark til Lofoten. Fisket foregår fra 
midten av mars, med tidligst oppstart i vest og med 
avslutning rundt St. Hans i Øst-Finnmark. I 1997 var 
totalproduksjonen av rognkjeksrogn på Island, Grøn-
land, Newfoundland og i Norge langt større enn det 
markedet etterspør, og dette resulterte i f lere år med 
dårlig etterspørsel. Årene 2001-2004 var igjen preget 
av god etterspørsel, og det norske fisket omregnet i 
tønner rogn á 105 kg netto rognvekt tok seg opp fra 
1.700 tønner i 1998 til vel 6.900 tønner i 2002, for 
deretter å avta årlig ned til 3.600 tønner i 2005 og 
2.700 tønner i 2006. Deltakelsen i fisket gikk ned fra 
730 fartøy i 2003 til 583 fartøy i 2004, og videre til 

400 fartøy i 2005 og 260 fartøy i 2006. Av kvantumet 
på 2.700 tønner i 2006 var 340 tønner sjølprodusert. 
Verdien av kvantumet i 2006 utgjorde 9,6 millioner 
kroner. Av kvantumet omsatt i 2006 var ca. 100 tønner 
sjølprodusert rogn som lå usolgt fra 2005-sesongen.

Det norske fisket har fra 1997 til 2004 vært regulert 
med kvoter på 2.000 liter pr. fartøy. Denne kvoten ble 
i 2005 redusert til 1.800 liter, men ble i 2006 igjen 
oppjustert til 2.000 kg, og ble da for første gang regnet 
i kg i stedet for liter. 

Gjennomsnittlig oppnådd pris til fisker for rognkjeks-
rogn økte hvert år fra 2000 og fram til 2004. I 2000 
ble gjennomsnittsprisen for rårogn kr 26,31 pr. liter. 
Den gikk opp til 36,63 pr. liter i 2004, men i 2005 ble 
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den redusert til kr 32,14 pr. liter og i 2006 gikk den ytterligere ned til kr 26,77 pr. kg. Oppnådd gjennomsnittspris 
på sjølprodusert rognkjeksrogn gikk ned fra en toppnotering på nær kr 7.000,- pr. tønne i 2004 til kr 5.000,- pr. 
tønne i 2005 og videre til 3.560,- pr. tønne i 2006.

Det årlige markedet for rognkjeksrogn er estimert til 30.000-35.000 tønner rognkjeksrogn. I 2004 ble det totalt 
fisket og produsert 45.000 tønner, noe som førte til store lager ved inngangen til 2005-sesongen. Dette førte til 
usikkerhet i markedet. Norge, Island, Grønland og Newfoundland ble enige om å begrense fangsten til ca. 30.000 
tønner i 2005 og 2006. De dårlige markedsforholdene gjorde at Norges Råfisklag så seg nødt til å senke minste-
prisen på rognkjeksrogn i 2005 og ytterligere i 2006. Fra 20. april var minsteprisen kr 26,- pr. kg rårogn og kr 
4.000 pr. tønne sjølprodusert rogn.

Biprodukter

Tabell 60: Kvantums- og prisutvikling for torskelever 1997-2006 (tonn og kroner) 
kvantum og pris 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum torskelever totalt 6.018 6.487   3.776 3.579 4.597 6.255 5.328 3.592 4.454 5.600

Gjennomsnittspris  pr. kg 2,12 2,92 2,96 2,81 3,47 2,81 2,08 1,69 3,52 4,30

Minstepris pr. kg (vinter) 2,00 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,00 1,00 3,00 4,00

Kvantum torskelever på auksjon 250 331 221 110 218 161

Gjennomsnittspris pr. kg på auksjon 8,25 4,27 3,89 9,11 10,04 7,41

Råfisklaget merket økende interesse for lever til hermetikkindustrien og trandamperiene. Interessen for fryst lever 
er laber. Dette skyldes at mye av den ombordproduserte leveren er av mindre god kvalitet. Råfisklaget har utarbei-
det en veiledning for sortering av torskelever til blokkfrysing og ferskpakking. Med en bedre kvalitet er det mulig 
og hente ut høyere pris til fisker. Det er også viktig at torskelever som pakkes for ferskmarkedet har høy kvalitet.

Tabell 61: Kvantums- og prisutvikling for torskerogn 1997-2006 (tonn og kroner) 
kvantum og pris 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Kvantum torskerogn totalt 4.124 4.345 2.400 2.284 2.668 3.464 3.255 3.298 3.081 3.360

Gjennomsnittspris  pr. kg 9,64 10,60 11,65 12,09 18,47 20,40 9,64 8,53 10,26 11,08

Minstepris pr. kg (vinter) 10,70 11,50 11,75 12,00 13,00 19,50 10,00 8,50 10,00 11,00

Kvantum torskerogn på auksjon 154 204 94 86 108 78

Gjennomsnittspris pr. kg på auksjon 53,69 32,54 11,11 14,40 15,08 17,93

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6

Tabell 59: Kvantums- og verdiutvikling for rognkjeksrogn 2000-2006 (tusen liter og tusen kroner)  

2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket Utilvirket tilvirket

Øst-
Finnmark

106,7 219,2 182,8 109,8 0,5 67,2 47,7 36,4

Vest-
Finnmark

36,4 10,1 111,5 15,1 155,6 13,7 109,2 18,4 91,6 51,5 64,1 17,5 54,0 2,8

Troms 126,6 0,4 270,2 4,7 395,5 4,9 274,2 12,7 268,5 10,1 211,1 22,6 191,1 24,7

Vesterålen 36,2 63,0 58,9 59,0 53,3 3,5 44,1 2,6 5,8 0,8

Lofoten 20,8 13,7 18,5 70,1 20,4 51,9 19,7 79,3 28,1 53,3 12,1 20,6 12,8 16,8

kvantum �26,� 2�,2 6�2,� ��,� �1�,2 �0,� ��1,� 110,� �0�,� 11�,� ���,1 6�,� �00,1 ��,1

Verdi �.��6 ��� 1�.��0 �.�0�  2�.���  �.2��  1�.66� 6.���  1�.6�6 �.�61 12.1�� �.010 �.0�� 1.�2�

Omregnet 
til tønner

2.513 230 5.249 856 6.255 672 4.399 1.056 3.913 1.128 2.916 602 2.308 429

Sum omreg. 
tønner

2.743 6.105 6.927 5.455 5.041 3.518 2.737

sum 
kvantum

��0,� ��2,� ���,� 6�2,� 62�,1 ��2,� ���,2

sum verdi �.��2 22.2�� 26.��� 2�.10� 26.��� 1�.1�� �.��6

Gj.snittspris Liter Tønne Liter Tønne Liter Tønne Liter Tønne Liter Tønne Liter Tønne Kg Tønne

26,31 4.117 27,23 4.332 29,21 4.820 32,64 6.102 36,63 6.969 32,14 5.001 26,77 3.561



��

Kvantumsmessig var 2006 et middels bra år. Kaviar-
fabrikkene viste ikke den helt store interessen for 
innkjøp. For eksport av sukkersaltet rogn ble det i 
2006 en liten økning i kvantum og pris i forhold til 
eksporten i 2005. 

Sjølproduksjon av fisk

I 2006 leverte 482 fiskere til sammen 1.668 tonn 
(omregnet rundvekt) sjølprodusert tørrfisk til en verdi 
av 17,8 millioner kroner. Av dette utgjorde torsk 66 
prosent, sei 28 prosent og annen fisk 6 prosent. Gjen-
nomsnittsprisen på tørrfisk torsk fra sjølprodusentene 
økte med 11 prosent i forhold til omsetningen i 2005.

kontrollorDninger

Salgslagets kontrollplikt og kontrollansvar er nedfelt i 
råfisklovens § 7,  Lov om saltvannsfiske § 45 a jfr. §§ 7 
og 11 i samme lov, forskrift om salgslagenes kontroll-
plikt og Norges Råfisklags egne forretningsregler. 
Kontrollen omfatter henholdsvis innkjøps-/salgskon-
troll hos registrerte kjøpere i Råfisklagets distrikt, 
kvote-/bifangstkontroll samt kontroll med salgslagets 
egne bestemmelser.

I beretningsåret utgjorde kontrollavdelingen 7 årsverk. 
Det benyttes også personellressurser fra IT og økono-
miavdelingen til blant annet kvotekontroll. I tillegg til 
dette brukes det personellressurser ved regionkonto-
rene til kontroll. Totalt ble det benyttet ca. 9 årsverk til 
kontroll i 2006. 

Kontrollavdelingen i Tromsø
Viktige oppgaver i den sentrale kontrollavdelingen er 
vanlig ressurskontroll, veiledning og kvalitetsfrem-
mende tiltak. Avdelingen har også ansvaret for gjen-
nomføringen av kvotekontrollen for alle fartøy registrert 
i Råfisklagets distrikt. All saksbehandling i forbindelse 
med kvotekontrollen gjøres ved kontoret i Tromsø.

Ved gjennomføring av ressurskontrollen er det blant 
annet viktig å påse at landet fangst blir korrekt regis-
trert på sluttseddel. Det gjennomføres også større 
omsetningskontroller, hvor vi ser på bedriftenes kjøp 
og salg av fisk.

Kontrollavdelingen tilbyr også tjenester i form av tine-
prøver av ombordfryste reker og ombordfryst fisk, sist-
nevnte etter avtale med Råfisklagets auksjonsavdeling 
i Svolvær. 

Beretningsperioden
I beretningsperioden har kontrollavdelingen hatt 
et nært og godt samarbeid med f lere andre kontrol-
linstanser. Ressurskontrollgruppe Nord har i den 
sammenheng fungert meget bra. Her møtes represen-
tanter fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslag-
ene tre ganger i året, hvor kontrollplaner utveksles og 
ideer for felles kontroller diskuteres. Gruppen er også 
en arena for diskusjon og avklaring av forhold som 
sørger for likebehandling i det aktuelle kontrollområ-
det. Gruppen ledes av Fiskeridirektoratet sentralt.

Vi har også i perioden utarbeidet et system for strate-
gisk risikovurdering i ressurskontrollen. Dette arbeidet 
er gjort i samarbeid med Fiskeridirektoratet og baseres 
på felles prinsipper. Gjennom dette systemet er det nå 
utarbeidet en felles nasjonal plan for strategisk risiko-
vurdering av ressurskontrollen. 

Kontrollavdelingen har i 2006 brukt ekstra ressurser 
på arbeid med forsøk på heving av kvaliteten på fisk 
som landes og omsettes gjennom Råfisklaget. Blant 
annet ble et eget prosjekt på Røst igangsatt i samarbeid 
med fiskerne og kjøperne. Målet var å få en generell 
heving av kvaliteten på råstoffet som ble landet på Røst. 
Prosjektet ble i 2006 vurdert som vellykket.

Ellers har avdelingen arbeidet med generell ressurs-
kontroll både på egen hånd og i samarbeid med Fiskeri-
direktoratet. Her har vi fulgt de vanlige fiskerisesong-
ene fra nord til sør. Et viktig fokus har vært rett bruk 
av sluttseddel både med hensyn til krav til ufylling og 
innsending, men også at det er korrekte opplysninger 
på seddelen.

Tabell 62: Kontrollomfang i perioden 2000 -2005
2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Bedriftsbesøk 127 69 186 196 262 143 156

Tineprøver fisk 64 37 33 14 5 0 1

Tineprøver reker 35 137 140 65 62 62 41

Omsetningskontroller 7 7 3 7 3 5 7

MarkeDsUtValget 

Markedsutvalget er styrets fagorgan innen markeds-
tiltak, og får årlige bevilgninger derfra. Bevilgningene 
brukes til markedsføring, kvalitetstiltak og produktut-
vikling med sikte på å fremme salget og øke verdien av 
produkter av hvitfisk og andre arter som Råfisklaget 
har omsetningsretten til. Profilering av Norges 
Råfisklag er også en del av utvalgets arbeidsområder.

Utvalget har seks medlemmer: Styrets arbeidsutvalg 
(3 personer), et medlem fra administrasjonen og to 
medlemmer som er hentet fra eksterne miljøer. 

v i r k s o m h e t s r a p p o r t
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Av saker som utvalget støttet i 2006 kan nevnes:
• Skreikampanje Norge.
• Forbrukerundersøkelse klippfisk i Portugal.
• Markedsføring av kongekrabbe i Europa.
• Prosjekt for markedsføring av seiburgere.
• Støtte til utvikling av grafisk profil for fiske- 
 produsenter.
• Tiltak for å styrke verdikjeden for kvalkjøtt.

Markedsutvalgets prosjekter bidrar til et nært samar-
beid med bedrifter og organisasjoner i næringen. På 
svært mange områder har alle aktørene i verdikjeden 
felles visjoner og mål. Det er viktig for Råfisklaget å 
arbeide med prosjekter gjennom Markedsutvalget. Det 
totalbeløp som bevilges hvert år, er beskjedent i den 
store sammenhengen, men kan ha stor betydning for 
gjennomføringen av enkeltprosjekter. I tillegg er virk-
somheten med på å sette fokus på markedsarbeid, og 
det bidrar til markedskunnskap internt i laget. Råfisk-
laget viser ansvar for hele verdikjeden.

ØkonoMi
Oppgjør gjennom laget
Det har i 2006 vært foretatt oppgjør for fangster til en 
verdi av omlag 4,6 milliarder kroner til norske fiskere 
som har levert fangst i Norges Råfisklags distrikt. 
Totalt ble det foretatt ca. 260.000 oppgjør. 

Med innsendte sluttsedler som grunnlag, garanterer 
Norges Råfisklag oppgjør for alle leveranser fra norske 
fiskere. Oppgjørstiden til fisker er 15 dager etter at 
fangsten er levert. Dette bidrar til å sikre økonomi og 
likviditet for fiskerne, og reduserer behovet for å ta ut 
forskudd på fangstoppgjør hos fiskekjøper. 

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.  Oppgjørsord-
ningen er en unik tjeneste. Kommer fiskekjøperen i 
økonomiske vanskeligheter, unngår fiskerne gjennom 
oppgjørsordningen risikoen for å bli påført et økono-
misk tap. Dette viser hvilket økonomisk sikkerhetssys-
tem fiskerne har gjennom Norges Råfisklag. Sammen 
med Råfisklagskortet er denne tjenesten i dag det beste 
og mest f leksible oppgjørssystemet for norske fiskere.

Gjennom oppgjørsordningen sikres fiskerne like 
leveringsvilkår og kjøperne like konkurransevilkår. 
Som det eneste salgslaget i Norge er det adgang til å få 
utbetalt forskudd i form av kontanter, varer og lignende 
direkte fra fiskekjøperen, som kan trekke inntil 25 
prosent av sluttseddelens verdi til dekning av sitt 
tilgodehavende. En annen løsning er at kjøperen 
sender inn transporterklæring for mellomværendet - 
underskrevet av fisker - til Råfisklaget som da overfører 
betaling til kjøper etter hvert som sluttsedlene kommer 
inn. Dette sikrer kjøperen betaling for et eventuelt 
tilgodehavende uansett hvor fangsten leveres.  

Når det gjelder forskuddsbehovet som fiskerne har 
under fisket, så tilbyr Råfisklaget en unik løsning til 
de fiskerne som har Råfisklagskortet. Denne fungerer 
slik at straks sluttseddelen er registrert og godkjent hos 
Råfisklaget utløses det automatisk en kredittramme 
på fiskers konto tilsvarende oppgjøret. Denne rammen 
kan disponeres fram til oppgjøret overføres til konto 15 
dager etter sluttseddeldato. Ved bruk av denne løsnin-
gen må fiskeren betale renter for de dagene kreditten 
benyttes, men det er likevel et godt og rimelig tilbud. 
Dette tilbudet gir fiskeren mulighet til å disponere 
fangstens verdi 3 dager etter at fangsten er levert!

Som en tilleggstjeneste under oppgjørsordningen er 
det utviklet et opplegg med betalingsformidling der 
fisker selv kan bestemme at oppgjøret skal fordeles 
til ulike kontoer og betalingsmottakere. Eksempel 
på dette er at noen fiskere overfører et fast beløp til 

å r s b e r e t n i n g  2 0 0 6

Foto: Thor E. Kalsaas
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egen skattetrekkskonto etter bortfall av ordningen 
med sikringstrekk. Mange fiskere inngår avtaler med 
leverandører av redskap, bunkers, proviant, etc., om at 
betaling kan foretas ved trekk i oppgjøret fra Råfisk-
laget. Dette gir fiskeren større kredittmulighet i drifts-
situasjonen.

Etter innføringen av den nye landingsforskriften utste-
der kjøperen en sluttseddel pr. leveranse som innsen-
des daglig til salgslaget. For å redusere bilags- og trans-
aksjonsmengden produserer Råfisklaget en ukentlig 
samleavregning som kan benyttes som regnskapsbilag, 
og fra januar 2006 ble det også produsert en ukentlig 
samlekvittering for banktransaksjonene.

Råfisklaget har satset på å utvikle elektroniske løsnin-
ger for effektivt å kunne håndtere den store informa-
sjonsmengden som er knyttet til omsetningen, og 
denne satsingen har gitt store gevinster samtidig som 
det er etablert en teknologisk plattform for fremtiden 
med mulighet for utvikling av nye tjenester og effektive 
rutiner.

Råfisklagets har over f lere år stimulert kjøperne gjen-
nom et økonomisk bidrag til installasjon av elektro-
niske systemer for behandling og overføring av slutt-
sedler, og ved utgangen av 2006 ble over 95 prosent av 
sluttsedlene innsendt elektronisk. Arbeidet med å få 
f lere kjøpere til elektronisk overføring av sluttsedlene 
vil fortsette fremover, og målsettingen vil være at samt-
lige sedler kommer inn over nettet.

Strukturavgift
I henhold til forskrift datert 30. juni 2004 om strukturav-
gift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten 

har Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i Lov om 
saltvannsfiske pålagt salgslagene å kreve inn struktur-
avgiften.

Strukturavgiften fastsettes av Stortinget. Avgiftssatsen for 
perioden 1. januar til 31. desember 2006 var 0,05 prosent 
av brutto fangstverdi fratrukket lagsavgift til salgslaget 
(trekkgrunnlag I).

Strukturavgiften trekkes på fiskers avregning for levert 
fangst, og blir overføret terminvis til Fiskeridirektoratet.

Kontrollavgift
Stortinget godkjente i desember 2004 innføring av 
særskilt kontrollavgift for alle leveranser av fisk, fiske-
produkter, med videre. Fiskeri- og kystdepartementet 
fastsatte gjennom forskrift at innkreving av avgiften 
skulle iverksettes fra 1. januar 2005, og at salgslagene 
skulle foreta innkrevingen gjennom trekk i fiskers 
avregning for førstehåndsomsatte fangster.

Avgiftssatsen var ved utgangen av beretningsåret fast-
satt til 0,2 prosent av trekkgrunnlag 1 på avregningen, 
og avgiften innbetales terminvis til Fiskeridirektoratet. 

Matproduksjonsavgift
Etter henvendelse fra Mattilsynet påtok Råfisklaget 
og de øvrige fiskesalgslagene i Norge seg oppgaven 
med innkreving av matproduksjonsavgift fra kjøpere. 
Avgiften erstattet den tidligere landingsavgiften som 
kjøperne betalte til Fiskeridirektoratet.

Matproduksjonsavgiften ble iverksatt fra 1.januar 2004, 
men salgslagene startet rutinemessig innkreving 1. 
januar 2005, mens avgiften for 2004 ble etterberegnet.

inforMasJons-
teknologi

I 2006 la vi ned mye arbeid i å 
sørge for at våre systemer skal 
være godt sikret. Vi skal kunne 
levere tjenestene til våre kunder 
selv om vårt primære system 
blir satt ut av spill som følge av 
for eksempel brann. Dette er en 
ambisiøs og viktig målsetning 
som vi nådde i løpet av året.

Nytt websted
Vårt nye websted 
 www.rafisk-laget.no ble lansert 
under NorFishing 2006. Web-
stedet er basert på ny plattform. 
Flere bidrar nå med aktuelt 
stoff til webstedet og sørger for 

v i r k s o m h e t s r a p p o r t

Ballklubb Tromsø (BKT) støttes av Norges Råfisklag. Fra venstre Lars Kluken og Rune Torsteinsen. Foto Svein Ove Haugland.
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at det til enhver tid er oppdatert med siste tilgjengelige 
informasjon på de ulike fagområdene i bedriften. Det 
er nå også et rikelig utvalg av automatiske oversikter 
for den enkelte fisker og fiskekjøper vedrørende egen 
aktivitet. Vi mener derfor at vi nå tilbyr kundene enda 
mer og oppdatert informasjon enn tidligere.

Forvaltningsoppgaver
Vi har sammen med kontrollavdelingen videreutviklet 
våre systemer for kvotekontroll slik at saksbehandlin-
gen i stor grad understøttes av automatiserte rutiner. 
Det legges også til rette for en raskere avdekking av 
eventuelt overfiske. Det har vært et tett samarbeide 
med Fiskeridirektoratet for å oppnå fartøy- og kvotere-
gistre som er oppdaterte. Disse registrene er en betin-
gelse for en korrekt og effektiv gjennomføring av så vel 
sluttseddelbehandlingen som kvotekontrollen.

Sikkerhet og beredskap
Våre data og systemer ble sikret gjennom et omfatten-
de arbeid sammen med Fønix Data AS og Bedriftssys-
temer AS. Vi startet speiling av sentrale data til ekstern 
lokasjon i mars som en del av den alminnelige driften. 
Sentrale servere er virtualisert og speiles også ut. Dette 
gir oss en reell mulighet til videre drift – også etter en 
eventuell katastrofe der vårt alminnelige driftsanlegg 
er helt ute av spill.

Egen infrastruktur
Etter nøye vurderinger av markedsposisjon og tilgang 
på kompetanse på de ulike løsningene, valgte vi å 
konvertere til Microsoft AD, Exchange og Outlook. Vår 
tidligere infrastuktur ble etter hvert krevende å vedlike-
hold og integrere mot andre systemer. Vi gjennomførte 
sammen med Fønix Data AS en godt planlagt og 
smertefri konvertering tidlig på året. Brukerne uttryk-
ker stor tilfredshet med den nye løsningen. Det er blant 
annet full synkronisering av e-post, kalenderinforma-
sjon og kontakter ut til mobiltelefonene.

råfisklagskortet
Råfisklagskortet er et internasjonalt betalingskort med 
fordeler for fiskere gjennom rabattavtaler, og med en 
moderne og avansert funksjonalitet som gjør at Råfisk-
laget kan tilby fiskerne et komplett oppgjørstilbud.

Når sluttseddel er innsendt og godkjent, utløses auto-
matisk en kreditt på Råfisklagskontoen tilsvarende 
utbetalingsbeløpet. Denne kreditt kan fisker disponere 
mot en rentegodtgjørelse. Fisker vil dermed ha verdien 
på sluttseddelen tilgjengelig nesten 14 dager før ende-
lig oppgjør finner sted.

I løpet av 2006 ble rabattavtalen med Statoil og Telenor 
mobil fornyet, noe som medførte enda bedre betingel-
ser for fiskerne. I tillegg økte markedsrenten i løpet 
av 2006, som også førte til en økning i rentesatsen på 
Råfisklagskontoene. Pr. 31.12.2006 var rentesatsen 2,75 
prosent. De øvrige avtalene er uforandret.

Det ble sendt ut nye Råfisklagskort med nytt design i 
løpet av oktober og november. Dette skjedde som følge 
av at Fokus Bank ASA la om til ny kortnummerserie.

Samlet innestående på Råfisklagskontoene var 276 
millioner kroner pr. 31.12.2006. Gjennomsnittlig 
samlet innestående var ca. 300 millioner kroner i løpet 
av året. Antall konti var ca. 2.200, av disse var 145 nye 
av året. En del konti ble avsluttet som følge av at inne-
haverne gikk over i andre yrker, ble pensjonerte eller 
hadde relasjoner i andre banker hvor de pliktet å få 
oppgjøret inn til disse bankene.

Valg og oPPneVninger til 

tillitsVerV
I henhold til gitte fullmakter har styret i beretningså-
ret 2006 foretatt valg og oppnevninger til tillitsverv i 
selskaper og utvalg hvor Norges Råfisklag har repre-
sentasjonsrett. En oversikt over Råfisklagets represen-
tasjon i styrer, råd og utvalg med tilknytning til fiskeri-
næringen er satt opp bak i beretningen.
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Tabell 63: Totalomsetning Norges Råfisklags distrikt i kvantum rund vekt og verdi 2000-2006 (tonn og 1000 kr)

2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Varesort tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr tonn 1000 kr

torsk/skrei 296.168 3.668.469   301.060 3.869.025 313.887 3.643.233 252.218 2.550.933 256.980 2.883.549  262.852 3.213.124 258.110 3.508.943

Hyse 45.208 469.769     55.260     621.460 53.678 516.550 53.905 343.763 59.812 368.113 61.098 436.882 66.100 597.428

sei 106.521 436.981   103.836     463.807 109.093 451.624 115.400 377.194 109.172 382.051 101.103 423.237 137.019 625.417

lange 5.097 56.832       4.112        58.550 4.726 57.784 5.385 55.467 5.309 61.020 3.593 34.740 4.234 45.153

brosme 8.866 62.066       7.605       59.164 6.758 51.154 6.203 41.219 5.511 35.433 3.732 21.940 4.794 32.425

lyr 1.547 11.403       1.188          8.835 1.440 11.103 1.615 12.706 1.529 12.913 1.452 12.978 1.769 18.010

bleike 26 203 24 227 26 177 16 88 10 58 11 62 17 93

kveite 401 15.367           377        15.341 415 16.886 465 18.405 559 22.157 712 28.511 1.024 41.878

blåkveite 10.473 166.471     11.392     184.014 6.808 79.447 8.023 108.672 10.482 173.318 10.361 174.345 7.939 146.605

flyndre 2.077 17.426       1.188       10.491 1.110 10.240 1.621 15.695 1.465 15.523 1.713 17.389 1.363 13.650

skate 60 141 90 168 113 226 58 134 68 165 77 182 90 208

steinbit 2.452 14.032       1.758        11.950 1.951 12.703 1.609 9.936 1.870 12.503 2.006 14.001 2.430 18.396

breiflabb 1.441 36.234       2.173       61.960 1.285 33.017 1.432 32.169 1.933 43.888 1.888 43.251 3.121 73.821

Uer 13.892 93.000     11.981       84.485 8.591 57.582 6.867 45.823 6.254 46.545 6.293 52.853 6.248 56.369

isgalt 52 253 46 172 17 50 22 82 69 270 37 115 36 114

kvitlaks 4.479 13.120       7.344        27.143 5.837 19.696 7.475 22.974 10.806 29.678 15.401 40.418 18.711 52.169

Piggvar 1 41 3 64 1 30 2 49 3 72 3 73 3 79

Pigghå 765 5.079           397          3.154 326 2.493 411 3.127 387 3.268 651 4.804 467 3.814

ål 5 128 9 256 8 219 6 168 4 108 1 34 1 45

Diverse fisk 4.470 12.140 7.061 20.817 4.265 9.119 4.030 7.094 6.174 9.757 5.166 9.788 6.395 11.047

fisk i alt �0�.000 �.0��.1�� �16.�0� �.�01.0�2 �20.��� �.���.��0 �66.�6� �.6��.6�� ���.��6 �.100.��� ���.1�� �.�2�.�26 �1�.��0 �.2��.66�

biprodukter 10.759 64.949 11.853 107.423 14.392 134.555 12.203 80.051 10.436 74.535 12.422 77.459 14.884 91.028

skalldyr og 
bløtdyr

81.330 1.045.451 56.296 648.535 63.469 661.656 55.524 604.333 51.061 658.355 47.336 539.574 40.463 516.291

småkval 
(vågekval)

684 18.665 942 22.649 776 22.183 756 22.151 615 18.116 743 21.604 629 18.832

total 
oMsetning

6.20�.220 6.2��.6�0 �.��1.�2� �.��2.2�� �.��1.��6 �.16�.�6� �.��1.�1�

inklUDert i tallene oVer:

sjøltilvirket 
tørrfisk

2.320 22.037       2.429      23.689 2.090 19.037 2.842 23.736 2.406 23.468 1.757 17.548 1.668 17.753

sjøltilvirket 
saltfisk

3.496 31.958       1.511       14.765 1.937 20.185 47 461 378 3.998 342 3.293 59 720

 

statistikk
Ingen priser eller verdier for ulike år er korrigert for inflasjon.
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Tabell 64: Totalomsetning 1940-2006
(Kvantum er oppgitt i sløyd/hodekappet vekt og i verditallene er pristilskudd som ble gitt før 1994 inkludert)

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

1960 315.484 267.257

1961 330.191 297.981

år
kvantum 

tonn
Verdi 1000 kr

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

1981 391.888 1.977.684

1982 403.551 1.987.888

1983 373.718 2.032.106

År
Kvantum 

tonn
Verdi 1000 kr

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

2002 432.419 5.791.724

2003 386.968 4.352.234

2004 386.068 4.851.396

2005 385.991 5.167.364

2006 410.745 5.871.815  

www.rafisklaget.no

Hva har jeg 
fisket?

Hold deg oppdatert! 
Ring oss om FangstLink på 

tlf. 77 66 01 00

www.rafisklaget.no

Hvilke priser 
oppnås?

Hold deg oppdatert! 
Ring oss om FangstLink på 

tlf. 77 66 01 00

www.rafisklaget.no

Hvor foregår 
fisket?

Hold deg oppdatert! 
Ring oss om FangstLink på  

tlf. 77 66 01 00

Annonser fra kampanje for FangstLink.



2000 2001 2002 200� 200� 200� 2006

Torsk/skrei 18,54 19,52 17,43 15,01 16,86 18,42 20,52

Hyse 14,26 15,63 13,54 8,66 8,60 10,40 13,46

Sei 5,99 6,28 5,99 5,03 5,26 6,47 8,01

6�

s t a t i s t i k k

Fra Nor-Fishing messa i Trondheim august 2006. Foto: Thor E. Kalsaas.

Foto: Thor E. Kalsaas.

Tabell 65: Gjennomsnittlig oppnådde priser for alle størrelser av fersk og ombordfryst torsk/skrei, hyse og sei sløyd uten 
hode 2000-2006 (kroner pr. kg)
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Styremedlem Thor Wold i rorhuset. Foto: Svenn A. Nielsen.

Foto: Thor E. Kalsaas
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Styrer
Fiskeribladet AS:
Medlem: Varamedlemmer:
Alf-Erik Veipe 1. Johnny Caspersen
 2. Lena Pettersen

Nofima AS:
Medlem:
Trygve Myrvang

Fiskernes Hus AS:
Medlemmer: Varamedlem:
Tommy Nygård - styreleder 1. Brita Å. Rasmussen
Kurt Ludvigsen
Alf-Erik Veipe
Lena Pettersen – styremedlem/daglig leder

Marinvest AS:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Einar Frismo - styreleder 1. Svein Ove Haugland
Hilmar Blikø - nestleder 2. Kurt Ludvigsen
Benedicte Nielsen

Måsøy Næringsutvikling AS:
Medlem: 
Tommy Nygård

Samvirkegården AS: 
Medlem:  Varamedlem:
Alf-Erik Veipe Tommy Nygård

Sjøgata 41/43 ANS:
Medlemmer:
Alf-Erik Veipe - styreleder
Kurt Ludvigsen
Lena Pettersen

Råd/utvalg
Arbeidsmiljøutvalget:
Medlemmer:
Alf-Erik Veipe
Lena Pettersen
Kjell-Arne Pedersen
Tove Isaksen

Biomarint Forum:
Styremedlem:
Svein Ove Haugland

Eksportutvalget for fisk:
Medlemmer av markedsgrupper:
Konvensjonell sektor: Lise Mangseth
Hvitfisk: Benedicte Nielsen
Reker: Tor-Edgar Ripman

Fiskernes Ulykkeskasse:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Gunnar Nilsen (samarb.utv.) Idar Gustad
Hilmar Blikø (styret) Jan Erik Strøm

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Robert Hansen Hilmar Blikø
Trygve Myrvang Magnar Pedersen

Informasjonsutvalget for reker:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Trygve Myrvang - leder 1. Magnar Pedersen
Johnny Caspersen

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

Krabbeutvalget:
Medlemmer: 
Idar Gustad 
Hilmar Blikø
Ingvald Olsen

Markedsutvalget:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Magnar Pedersen 1. Idar Gustad
Robert Hansen 2. Ole G. Koch
Hilmar Blikø
Johnny Caspersen

Norges Råfisklags Pensjonskasse:
Medlemmer: Varamedlem:
Thor Wold - leder Ole G. Koch
Alf-Erik Veipe - daglig leder

Norges Råfisklags Hjelpefond:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Thor E. Kalsaas - leder 1. Arvid Ahlquist
Hermod Lorentsen 2. Jarle Schjølberg
Einar Tønsberg 3. Marit Ovesen

Reklameutvalget for småkvalkjøtt:
Medlem: Varamedlem:
Lise Mangseth Hermod Larsen

lagets rePresentasJon i stYrer, råD og UtValg MeD tilknYtning til 
fiskerinÆringen Pr. �1.12.2006
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Foto: Eksportutvalget for fisk



norges råfisklag
Postboks 6162
�2�1 tromsø 
telefon hovednummer:

�� 66 01 00
firmapost@rafisklaget.no

Telefaks til kontorene:
- Tromsø  77 68 69 89
- Vardø  77 66 01 95
- Svolvær  77 66 01 60
- Trondheim  77 66 01 90
- Kristiansund 77 66 01 80

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i medhold av 
råfiskloven organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. 
Fem av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar 
omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval. Langs norske-
kysten 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 
mv.) er samlet under det landsdekkende Norges Sildesalgslag.

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med Finnmark til og med 
Nordmøre. Salgslaget har hovedkontor i Tromsø og regionkontorer i 
Kristiansund og Svolvær. I 2006 ble det i Norges Råfisklags distrikt 
omsatt 561.000 tonn fangst (rund vekt) til en samlet verdi på
5,9 milliarder kroner.

www.rafisklaget.no


