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ÅRSMØTEVEDTAK 
 
Sak 1: Presentasjon av Pelagisk Forening  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Torstein Solem, daglig leder i Pelagisk Forening 
til orientering. 
 
Årsmøtet konstaterer med tilfredshet at det etter at foreningen ble operativ i april 2011 har med-
lemsmassen økt fra 27 til 34 fartøyer fra hele kysten, med rundt 500 ansatte og en samlet omset-
ning på omkring 1,2 milliard kroner i førstehånds omsetning. Målsetning om å bevare aktivitet og 
sysselsetting langs hele kysten, og et mangfoldig og fiskeri-nært eierskap av fiskeflåten, er en felles 
plattform som deles av flere. Årsmøtet registrerer også at foreningen blitt en aktør i fiskeri-Norge, 
som høringsinstans i saker som blir sendt ut fra Fiskeri- og kystdepartementet, og deltakelse i aktu-
elle instanser innenfor de pelagiske fiskeriene. Årsmøtet har også registrerte at foreningen frem-
mer medlemmenes felles interesser, både faglig og sosialt og jobber for gode vilkår og sikre faste 
rammebetingelser. Videre registrerer årsmøte med glede at Pelagisk Servicekontor AS er opprettet 
for å bistå medlemmene med de mange forskjellige spørsmål knyttet opp til driften av moderne 
fiskefartøy.  
 
Årsmøtet ber styret og administrasjonen å fortsette arbeidet med å styrke foreningen som en sen-
tral aktør i samspillet mellom næringen og forvaltningen for å fremme utviklingen til næringens 
beste. 
  
Sak 2: Norges Sildesalgslag inn i fremtiden  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Otto Gregussen, adm. dir. Norges Sildesalgslag, 
til orientering. 
 
Årsmøtet mener Sildelaget og andre de salgslagene er en viktig forutsetning for en fiskereid flåte og 
ivareta en differensiert flåtestruktur, som over tid er og vil være en viktig faktor for levende kyst-
samfunn.  
 
Årsmøtet innser viktigheten av at hovedlinjene i råfiskloven består og slik er med på å skape en 
nødvendige trygg og transparent markedsplass i et ofte turbulent og uoversiktlig marked.  Slik års-
møte ser det fins det neppe bedre alternativer for en organisering av omsetningen enn dagens ord-
ninger basert på åpne og kostnadseffektive auksjonssystemer.  Årsmøtet konstaterer også at da-
gens organisering av førsthåndomsetning gir svært gunstige effekter når det gjelder muligheter for 
å håndheve et kostnadseffektivt kontrollregime, samt også implementering av internasjonal sertifi-
sering.  Årsmøtet konstaterer dog at det foregår aktivitet i enkeltsesonger som virker undergraven-
de på det frie auksjonssystemet. Årsmøtet finner det ødeleggende for et velfungerende auksjons-
system og ber Norges Sildesalgslag intensivere fokuset på denne problemstillingen.  
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Årsmøtet mener dagens ordning med at salgslagene fastsetter minsteprisene på vegne av fiskerne 
som gruppe skal bestå.  
 
Årsmøte oppfordrer rederi og mannskap til å melde seg inn i Norges Sildesalgslag iht. organise-
ringen etter samvirkeloven.  
 
Sak 3: Makrellforhandlinger 
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Tummas Justinussen adm. dir. og reder, Færøy-
ene og Ann Kristin Westberg, Forhandlingsleder og avdelingsdirektør i FKD til orientering. 
 
Årsmøte mener det er meget uheldig at enkeltnasjoner velger en konfrontasjonslinje ved fordeling 
av fiskeressurser. Videre er årsmøte fornøyd med at er oppnådd enighet mellom EU og Norge i 
forhandlingene om makrell, men oppfordrer sentrale myndigheter til å legge makrellsaken inn på 
høyt politisk nivå hen mot Islandske og Færøyske myndigheter, uten at den blir «offeret» i forhold 
til andre utenrikspolitiske saker.  
 
Årsmøtet mener at en naturlig utvikling dessverre bør være en revisjon av alle fiskeriavtaler med 
Island og Færøyene med hensyn til mulig terminering inntil saken har funnet en akseptabel løsning. 
 
Årsmøtet mener at norske myndigheter må gjennomføre de samme sanksjoner som EU måtte inn-
føre. 
 
 
Sak 4: En ny reguleringsmodell? 
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Jeppe Kolding, forsker UiB, til orientering. 
 
Årsmøte kan ikke akseptere at dagens kvote- og reguleringssystem raskt kan gjøre fiskere til lovbry-
tere med store økonomiske og juridiske konsekvenser. Videre registrer årsmøte Koldings innspill 
som et friskt pust fra forskerhold, og ber om dette arbeidet tas med i vurderingene omkring utar-
beidelse av bifangstbestemmelser spesielt og regulering av fiske generelt.  
 
Årsmøtet mener en fornuftig ressursforvaltning må innebære et jevnt uttak av alle ledd i nærings-
kjeden. Årsmøtet vil spesielt påpeke det uheldige i at det i våre havområder praktisk talt ikke finner 
sted uttak av sjøpattedyr av noen slag.  
 
Sak 5: Årsmøtesaker 
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 
 
Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas 
beretning til etterretning. 
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