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       MINSTEPRISLISTE  

 

 MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 28.01.2019 
   

 Fiskeslag Størrelse Pris 

 Torsk rund over 3,75 kg 17,00 

 Torsk sløyd uten hode  over 2,5 kg 25,50 

 Torsk sløyd uten hode 1-2,5 kg 24,35 

 Torsk sløyd uten hode under 1 kg 20,15 

 Torsk sløyd med hode over 3,18 kg 20,05 

 Torsk sløyd med hode 1,27-3,18 kg 19,15 

     

 Torsk levende (avhentet) 2-7 kg 30,00 

 Torsk levende (avhentet) 1-2 kg 20,28 

 Torsk levende levert kjøper 2-7 kg 30,00 

 Torsk levende levert kjøper 1-2 kg 20,28 

 Levering må avtales særskilt med kjøper    

    

 Sei sløyd uten hode over 2,3 kg 10,50 

 Sei sløyd uten hode 1,2-2,3 kg 8,50 

 Sei sløyd uten hode under 1,2 kg 6,50 

 Sei sløyd med hode over 2,58 kg 9,33 

 Sei sløyd med hode 1,35-2,58 kg 7,55 

 Sei sløyd med hode under 1,35 kg 5,80 

    

    

 Levende pale til filèt over 400 gram 4,10 

 Levende pale til filèt under 400 gram 3,50 

 

    

 Hyse sløyd uten hode over 8 hg 12,00 

 Hyse sløyd uten hode under 8 hg 9,00 

 Hyse sløyd med hode over 9,8 hg 9,80 

 Hyse sløyd med hode under 9,8 hg 7,35 

 Hyse sløyd uten hode til anv. Salting uspes. 8,00 

    

 Lyr sløyd uten hode over 2 kg 17,00 

 Lyr sløyd uten hode 1-2 kg 13,50 

 Lyr sløyd uten hode 0,5-1 kg 7,50 

 Lyr sløyd med hode over 2,26 kg 15,05 

 Lyr sløyd med hode 1,13-2,26 kg 11,95 

 Lyr sløyd med hode under 1,13 kg 6,65 

 Lyr sløyd uten hode Frossen og til anv. Salting uspes. 12,75 

    

 Lange sløyd uten hode over 2 kg 11,50 

 Lange sløyd uten hode under 2 kg 9,75 

 Lange sløyd med hode over 2,33 kg 9,85 

 Lange sløyd med hode under 2,33 kg 8,35 

    

    

 Blålange sløyd uten hode over 2 kg 9,00 

 Blålange sløyd uten hode under 2 kg 6,75 

 Blålange sløyd med hode over 2,33 kg 7,70 
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 Blålange sløyd med hode under 2,33 kg 5,80 

    

 Brosme sløyd uten hode over 2,0 kg 10,00 

 Brosme sløyd uten hode 1 - 2 kg 10,00 

 Brosme sløyd uten hode under 1 kg 7,50 

 Brosme sløyd med hode over 2,33 kg 8,60 

 Brosme sløyd med hode 1,18 - 2,32 kg 8,60 

 Brosme sløyd med hode under 1,17 6,40 

    

    

 Blåkveite Japan kutt u/spor over 5 kg 32,20 

 Blåkveite Japan kutt u/spor 3-5 kg 32,20 

 Blåkveite Japan kutt u/spor 2-3 kg 32,20 

 Blåkveite Japan kutt u/spor  1-2 kg 31,00 

 Blåkveite Japan kutt u/spor under 1 kg 28,00 

 minus Kr. 2,- for Blåkveite Norsk kutta,   

 på alle sorteringer, minus 1,- Japankutt m/spor   

    

 Gråsteinbit sløyd uten hode over 1 kg 11,00 

 Flekksteinbit sløyd uten hode over 1 kg 11,00 

    

 Pigghå rund over 2 kg  

 Pigghå rund under 2 kg  

    

 Kveite sløyd med hode, iset under 7 kg 40,00 

 Kveite sløyd uten hode, iset 6-40 kg 65,00 

 Kveite sløyd uten hode, iset 40-60 kg 40,00 

 Kveite sløyd uten hode, iset over 60 kg 35,00 

 Kveite sløyd uten hode, frossen 6-40 kg 55,00 

 Kveite sløyd uten hode, frossen over 40 kg 35,00 

 For gråkveite kan prisen reduseres med inntil 1/3 for hel gråkveite, og etter 

 graden av misfarging for delvis gråkveite.   

      

 Rødspette sløyd med hode Samf 9,00 

    

 Piggvar sløyd med hode over 3 kg 70,00 

 Piggvar sløyd med hode under 3 kg 40,00 

    

 Storskate skåret (Grå) Uspes. 7,00 

    

 Lysing sløyd med hode over 2 kg  

 Lysing sløyd med hode 1-2 kg  

 Lysing sløyd med hode 0,5-1 kg  

 Lysing til produksjon Uspes.  

    

 Breiflabbhaler over 1 kg 68,00 

 Breiflabbhaler under 1 kg 47,00 

 Breiflabbhaler, frossen Uspes. 35,00 

 Breiflabb sløyd med hode over 4 kg 27,00 

 Breiflabb sløyd med hode under 4 kg 21,00 

    

 Uer rund over 7 hg 14,50 

 Uer rund under 7 hg 10,90 
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 Uer rund, frossen over 7 hg 7,25 

 Uer sløyd uten hode (norsk kutt) Uspes. 14,50 

 Uer sløyd med hode Uspes. 11,35 

 Uer Japan kutt over 3 hg 17,00 

    

 Reker rå max. 125 stk. pr. kg 14,00 

 Reker rå 125-250 stk. pr. kg. 5,00 

 Reker rå over 250 stk. pr. kg. 5,00 

    

    

 Reker saltkokte  over 9 cm 90,00 

 Reker saltkokte  7-9 cm 20,00 

    

 Sjøkreps over 13 cm 90,00 

    

    

 Torskerogn Heil 7,00 

 Torskerogn Sund  

 Langerogn Heil 7,00 

 Langerogn Sund  

 Seirogn Heil  

 Seirogn Sund  

 Annen rogn Heil  

 Annen rogn Sund  

    

 Rognkjeksrogn saltet Prima 30,00 

    

    

    
Måløy 25.01.2019   

    
VEST-NORGES FISKESALSLAG   

    

    
Magnar Aasebø                                                        Jurgen Meinert   

    

    

    

    

    
Prisene på prislisten gjelder for forskriftsmessig velbehandlet kvalitetsvare.  

Fisker skal ha sortert fisk etter kvalitet når han kommer til leveringssted  
(sjødød eller forringet fisk).   
For fisk som ikke er anvendelig til konsum avtales egen pris.  

    
KVALITETSFREMMENDE TILTAK:   

    
1. Garn må røktes hver dag, unntatt breiflabbgarn.   

    
2. Man må ikke drive med mer bruk enn at man klarer å bløgge/sløye/stelle fisken 

   etter hvert.   
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KRAV TIL FISKER/KJØPER:   

    
1. Fisken må bløgges så snart den er fanget (unntatt pigghå).  

    
2. Fisken må sløyes så snart som mulig  etter utblødning, vaskes og ises.  

    
3. Fisk som er kvalitetsforringet (sjødød, skadet) må ikke blandes med annen fisk. 

    
4. Pigghå må være så fersk som mulig ved levering.   
   Den må ises umiddelbart etter at den kommer ombord. Sjødød pigghå er ikke  

   salgbar.   

    

    
5. For fisk som er kvalitetsforringet, kan prisen reduseres med inntil 25%  
   (unntatt levende fisk). Dersom fisken ikke er forsvarlig iset, eller det blir forsøkt  

   med skadet eller sjødød fisk i kasser som skal inneholde topp kvalitet,  
   kan partiet bli klasset ned eller vraket.   

    
6. Reklamasjon på kvalitet og pris i henhold til pkt.5 må avgjøres ved levering. 

    
7. Når markedet kan betale mer for kvalitetsfisk kan kjøper også betale mer enn 

   gjeldende minstepriser. Det er viktig at kvalitetsvare blir betalt skikkelig.  

     
8. Fiskerne må levere etter de sorteringer som er angitt i prislisten, hvis ikke annet 

   er avtalt med kjøper. Fisker og kjøper skal underskrive sluttseddel/landingseddel  

   før den sendes til Salslaget    

    
9. Fiskeridirektoratets omregningsfaktorer skal ligge til grunn f.eks. ved kjøp  
   av fisk m/hode.    

    
10. Vest-Norges Fiskesalslag henstiller til fiskere og kjøpere å gjøre sitt beste for at 

     kvaliteten på fisken blir best mulig til forbruker.   

    
 


