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Melding om fisket uke 21/2019  
Rapporten skrevet mandag 27.05.2019 av 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 21 i 2019 (20.-26. mai 2019), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

Uke 21 markerte starten på direktefisket etter blåkveite for kystflåten. Dårlige driftsforhold de første dagene av 

uka med nær sagt tradisjonell nordøstkuling la en demper på leveransene. Men høye priser og stor interesse 

både på hav og land gjorde sitt til at landingene omsatt i Norges Råfisklags distrikt totalt for uka kom opp i 

1.300 tonn av ei totalkvote på 5.500 tonn avsatt til 1. periode. Ellers er det snurrevad som står for det meste av 

fisket kystnært, med leveranser av torsk, hyse og sei i hovedsak fisket langs kysten av Øst-Finnmark. 

Seinotfisket er i øking, med økt deltakelse i fisket i nord. For havflåten er det trål som står for det meste, i et 

fiske som flyttes stadig lenger bort fra kysten, stadig med torsk og hyse som viktigste fiskeslag.  

 

Råfisklagets ukeomsetning i uke 21 ble på 254,7 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra 

utenlandske frysebåter 37,2 mill kroner. Her inngikk 1.170 tonn reke til en av verdi 33,4 mill kroner, fra 4 båter 

registrert i Estland, Polen, Færøyene og Grønland. For norske båter utgjorde omsetningen 217,5 mill kroner, 

fordelt med 143,2 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 74,2 mill kroner på fryst. 

 

I uke 21 i fjor var ukeomsetningen 180,2 mill kroner. Av det var 56,9 mill kroner etter landinger fra 

utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 123,2 mill kroner, hvorav 63,9 mill kroner kom 

etter landinger av ferskt råstoff og 58,8 mill kroner var fryst.  

 

Oppdaterte tall for uke 20 i år viser at omsetningen nådde 216,1 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske 

landinger 53,8 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 162,3 mill kroner fordelt med 78,3 mill kroner 

på fersk og 83,2 mill kroner på fryst råstoff.  

 

Totalomsetningen pr uke 21 i år er på 7.724 mill kroner. Dette er 590 mill kroner høyere enn til samme tid i 

fjor. For norske båter er det en økning på 410 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på nær 180 mill 

kroner. Fordelingen på norske og utenlandske landinger fremgår av tabell 1. 

 

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser 

 

 Millioner kroner 

Pr uke 21/2019 Pr uke 21/2018 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

6.096,0 

1.628,4 

5.682,7 

1.452,4 

Totalsum 7.724,4 7.135,1 

 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 21 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 

og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 74,2 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli 

korrigert opp når alle salg er sluttført. Av det utgjorde fryst torsk 1.480 tonn til verdi 35,5 mill kroner, fordelt 

med 1.210 tonn på trål, 160 tonn på autoline og 100 tonn på snurrevad. 1.080 tonn fryst hyse til verdi 17,6 mill 

kroner var fordelt med 570 tonn tatt på snurrevad, 450 tonn på trål og 60 tonn på autoline. Videre tar vi med 

780 tonn fryst trålsei til verdi 7,5 mill kroner, og et par parti på totalt 130 tonn med kokt, fryst reke, til verdi 

5,6 mill kroner. 90 tonn fryst blåkveite til verdi 4,2 mill kroner var i hovedsak levert av en autolinebåt. 

 

Mandag i uke 21 var starten i direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter lengste lengde som drifter 

med konvensjonelle redskaper. 5.500 tonn er avsatt til dette fisket, fra starten 20. mai til Fiskeridirektoratet 

vedtar å stoppe fisket. Etter en treg start med nordøst kuling, tok landingene seg opp mot slutten av uka. Det 

blir fort trangt om de beste fiskeplassene, noe vi også har registrert under starten av årets fiske. Totalt for uka 

ble det gjennom Norges Råfisklag omsatt 1.310 tonn av denne kvota, til verdi 43,6 mill kroner. Av det var 550 

tonn tatt på garn, 450 tonn på line/autoline og 310 tonn på snurrevad. Størst kvantum landet i Troms med 590 
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tonn, deretter Lofoten med 370 tonn, Vesterålen med 240 tonn og Øst-Finnmark med 90 tonn. Nesten hele 

kvantumet omsatt i rund tilstand, med snittpris på kr 33,21 pr kg, kr 4,50 eller 16 % opp fra kr 28,71 i startuka i 

fjor. 

 

Omsetningen av fersk torsk tok seg i uke 21 litt opp sammenlignet med uka før, til 2.340 tonn og verdi 46,6 

mill kroner. Av det var 1.400 tonn tatt på snurrevad, 510 tonn på line/autoline, 180 tonn på trål, 160 tonn på 

juksa og 90 tonn på garn. Det meste av den ferske torsken var levert i Finnmark, med 1.250 tonn i øst- og 740 

tonn i vestfylket. Av totalkvantumet på 2.340 tonn var 160 tonn omsatt i levende tilstand. 

 

For levendelagring er så langt vel 7.200 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til 

lagringsmerd. Av det er vel 2.200 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 21/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
Kvantumet fersklevert hyse har holdt seg stabilt etter innføringen av omsetningskvoter fra og med 11. mai, for 

fartøy som drifter med konvensjonelle redskaper (unntatt snørefanget hyse). Kvantumet i uke 21 utgjorde 1.540 

tonn til verdi 13,4 mill kroner. Av det var 1.370 tonn tatt på snurrevad. Her var det 29 båter med kvanta over 

10 tonn som stod for 1.300 tonn, mens 10 av båtene hadde fra 50 til 120 tonn levert i uke 21, totalt 790 tonn for 

disse 10 båtene. 

 

Seikvantumet levert fersk nådde 1.400 tonn i uke 21, til verdi 7,8 mill kroner. Av totalen var 990 tonn tatt på 

not, 200 tonn på snurrevad og 100 tonn på garn. Av notkvantumet var 850 tonn levert til 2 kjøpere på 

Nordmøre, og 140 tonn til 2 kjøpere i Vest-Finnmark. 2 båter med leveranser i nord, 5 i sør. Ifølge tall fra 

Fiskeridirektoratet var 5.931 tonn fisket pr uke 20 av seinotkvota på 31.820 tonn, nord for 62-graden. Tar vi 

med kvantumet omsatt i Norges Råfisklag i uke 21, er totalen oppe i vel 6.900 tonn. I tillegg har vi registrert et 
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kvantum på 1.700 tonn tatt på snurrevad som skal belastes seinotkvota. Snurrevadseien omsatt i uke 21 var 

levert med 90 tonn i Øst-Finnmark, 70 tonn i Vest-Finnmark og 30 tonn i Troms. 

 

Ferskrekefisket for kystflåten tok seg opp i uke 21, til 45 tonn og verdi 3,8 mill kroner. Her var 5,2 tonn tatt på 

Varanger, 11,4 tonn på Laksefjorden, 11,7 tonn på Kvænangen/Reisafjorden og 4,2 tonn på Lyngen, og vel 6 

tonn spredt på flere felt på Helgeland.  

 

Av 70 tonn rognkjeks omsatt i uke 21, var 24 tonn omsatt som rogn og 47 tonn som rund rognkjeks. 80 båter 

hadde leveranser av rognkjeksrogn, og 24 av rund rognkjeks. Av rognkvantumet var 15 tonn levert til 7 kjøpere 

i Troms, og altså mindre kvanta i øvrige soner. Også for rund rognkjeks dominerte Troms med 27 tonn, i 

tillegg var 18 tonn levert i Vest-Finnmark. 

 

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 21 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 21 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 21 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 21 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 21 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 21 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 21 har vi følgende oversikt: 

 


