Melding om fisket uke 19/2019
Rapporten skrevet mandag 13.05.2019 av Audun Reiertsen og Willy Godtliebsen.
Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Generelt
Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 19 i 2019 (6.-12. mai 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Fangstatistikk for fisket etter torsk, hyse og sei i uke 19 viser at Finnmark har størst aktivitet. Her er det
snurrevad som dominerer for alle tre artene. I tillegg til Finnmark har også Troms relativt store kvantum torsk
tatt på snurrevad med 790 tonn uke 19. Til sammenligning er det levert 960 tonn i Vest-Finnmark og 710 tonn i
Øst-Finnmark. Sei- og hysekvantumet har vært stigende i tiden etter påske. I seifisket er de største kvantaene i
uke 19 tatt i Vest-Finnmark med snurrevad. I tillegg har Nordmøre hatt god aktivitet på notsei. I
snurrevadfisket etter hyse har det har vært store landinger som har medført avtaksproblemer og det ble som en
følge av dette vedtatt å innføre døgnkvoter gjeldende fra 11.05.2019.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 19 ble på 227,0 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra
utenlandske frysebåter 37,6 mill kroner. Her inngikk 2.000 tonn torsk fra 4 russiske trålere til en av verdi 33,8
mill kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 189,4 mill kroner, fordelt med 134,2 mill kroner på
leveranser av ferskt råstoff og 55,0 mill kroner på fryst.
I uke 19 i fjor var ukeomsetningen 286,6 mill kroner. Av det var 33,7 mill kroner etter landinger fra
utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 252,9 mill kroner, hvorav 105,9 mill kroner
kom etter landinger av ferskt råstoff og 147,0 mill kroner var fryst. Av sistnevnte utgjorde 3.000 tonn fryst reke
93,9 mill kroner.
Oppdaterte tall for uke 18 i år viser at omsetningen nådde 282,4 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske
landinger 101,8 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 180,6 mill kroner fordelt med 143,6 mill
kroner på fersk og 36,8 mill kroner på fryst råstoff.
Totalomsetningen pr uke 19 i år er på 7.221 mill kroner. Dette er 480 mill kroner høyere enn til samme tid i
fjor. For norske båter er det en økning på 310 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 170 mill kroner.
Fordelingen på norske og utenlandske landinger fremgår av tabell 1.
Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser

Norske fartøy
Utenlandske fartøy
Totalsum

Millioner kroner
Pr uke 19/2019
Pr uke 19/2018
5.699,1
5.390,6
1.522,1
1.353,8
7.221,2
6.744,5

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 19 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 55,0 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli
korrigert opp når alle salg er sluttført. 350 tonn snøkrabbe (rundvekt) ga en førstehåndsverdi på 22,1 mill
kroner. Av øvrig frystvolum stod trål for det meste, med 18,2 mill kroner der 670 tonn hyse utgjorde 13,4 mill
kroner. Det var leveranser fra 4 trålere. I tillegg var 560 tonn av det fryste råstoffet tatt på 7 autolinebåter til
verdi 13,9 mill kroner, hvorav 290 tonn hyse stod for 6,7 mill kroner.
Omsetningen av fersk torsk er gradvis redusert etter påske, og utgjorde 3.770 tonn i uke 19 til en verdi av 77,8
mill kroner. Av dette var 1.290 tonn levert i Øst-Finnmark, 1.350 tonn i Vest-Finnmark, 870 tonn i Troms, og
120-130 tonn på hver av Vesterålen og Lofoten/Salten. 2.630 tonn av de 3.770 tonnene var tatt på snurrevad,
410 tonn på juksa, 460 tonn på line/autoline og 260 tonn på garn. Av snurrevadtorsken var 710 tonn levert i
Øst-Finnmark, 960 tonn i Vest-Finnmark, 780 tonn i Troms, 70 tonn i Vesterålen og 100 tonn i Lofoten.
Juksafisket var konsentrert om Finnmark, med 260 tonn levert i vest- og 130 tonn i østfylket.
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For levendelagring er så langt 6.900 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til
lagringsmerd. Av det er nær 1.800 tonn omsatt. 24 båter står for alle disse leveransene, fra Båtsfjord i øst til
Værøy i vest, og Helligvær i sør.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 19/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art

Seikvantumet levert fersk var 1.980 tonn i uke 19, til en verdi av 12,6 mill. kroner. De største kvantene ble
levert i Vest-Finnmark med 920 tonn. Deretter følger Nordmøre med 540 tonn og Troms med 350 tonn. I
Lofoten, Øst-Finnmark, Vesterålen, Sør-Trøndelag, Helgeland og Nord-Trøndelag var det leveranser på 50-10
tonn. Fordelt på redskap er 1.280 tonn tatt på snurrevad, 520 tonn på not, 120 tonn på garn og 40 tonn på juksa.
Vest-Finnmark og Troms er fortsatt størst på snurrevad med hhv. 920 og 320 tonn på snurrevad. Størst fangster
er det i Måsøy og Karlsøy kommune med hhv. 820 og 240 tonn. All notseien er levert på Nordmøre der Smøla
kommune har størst kvantum med 440 tonn levert av 3 fartøy.
Hysekvantumet levert fersk holder seg stabilt sammenlignet med uke 18 og er på 1.730 tonn i uke 19. Av dette
kvantumet var 1.570 tonn tatt på snurrevad, 90 tonn på autoline og 50 tonn på line. På snurrevad er det VestFinnmark og Øst-Finnmark som dominerer med hhv. 890 og 760 tonn. Det samme gjelder for line/autoline
med leveranser på 60 tonn i Vest-Finnmark og 65 tonn i Øst-Finnmark.
Rognkjeksfisket i uke 19 viser at 98 fartøy leverte 27 tonn rogn til en verdi av 2,2 mill. Videre var det levert 30
tonn rund til en verdi av 0,4 mill. De største kvantaene er levert i Troms med 15 tonn rogn. Deretter følger
Lofoten med 6 tonn rogn. Per. uke 19 er det levert totalt 390 tonn rognkjeks hvorav 230 tonn rund og 130 tonn
rogn. Troms har størst kvantum med 77 tonn rogn og 210 tonn rund hittil i år.
Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 19 med fokus på torsk, hyse og sei, framgår av tabellene
nedenfor. Oversikten viser største enkeltfangst i rund vekt per sted for de ulike redskapene og antall båter per
redskap per sted:
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Øst-Finnmark
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:
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