Melding om fisket uke 22/2019
Rapporten skrevet mandag 3.6.2019 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 22 i 2019 (27. mai – 2. juni 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
En stor del av omsetningen i uke 22 dreide seg om blåkveite levert fersk fra kystflåten. Til tross for vanskelige
driftsforhold kom ukekvantumet opp mot 2.000 tonn. For øvrige fiskeslag/arter var det stort sett reduksjoner,
mest merkbar var reduksjonen i seinotfisket der kvantumet ble redusert med 700 tonn sammenlignet med uke
21.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 22 ble på 185,7 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra
utenlandske frysebåter 28,5 mill kroner. Her inngikk 800 tonn reke til en av verdi 18,8 mill kroner, fra 4 båter
registrert i Estland og Litauen. For norske båter utgjorde omsetningen 157,3 mill kroner, fordelt med 132,8
mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 24,4 mill kroner på fryst.
I uke 22 i fjor var ukeomsetningen 193,1 mill kroner. Av det var 60,4 mill kroner etter landinger fra
utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 132,7 mill kroner, hvorav 69,3 mill kroner kom
etter landinger av ferskt råstoff og 63,4 mill kroner var fryst.
Oppdaterte tall for uke 21 i år viser at omsetningen nådde 275,3 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske
landinger 42,4 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 232,9 mill kroner fordelt med 143,9 mill
kroner på fersk og 88,9 mill kroner på fryst råstoff.
Totalomsetningen pr uke 22 i år er på 7.954 mill kroner. Dette er 625 mill kroner høyere enn til samme tid i
fjor. For norske båter er det en økning på 475 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på nær 150 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 22/2019
Pr uke 22/2018
6.291,6
5.815,4
1.662,1
1.512,8
7.953,7
7.328,2

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 22 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Laber omsetning av fryst råstoff, der nær 600 tonn torsk til 14,6 mill kroner var størst i verdi.
Kvantumet var fordelt med 360 tonn tatt på trål, 150 tonn på autoline og 80 tonn på snurrevad. For øvrig
beskjedne frystkvanta av andre fiskeslag.
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 1. periode i 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 uke 21 som endte på 1.310 tonn blåkveite fra denne flåten. Ikke de beste værforholdene i uke 22
heller, men til tross for det ble det omsatt 1.950 tonn til verdi 65,4 mill kroner, sånn at totalen for de to første
ukene er oppe i 3.260 tonn omsatt gjennom Norges Råfisklag. Av det er vel 1.400 tonn tatt på line/autoline,
1.210 tonn på garn, og 630 tonn på snurrevad. Størst kvantum levert i Lofoten med 1.250 tonn, deretter følger
Troms med 1.110 tonn, Vesterålen med 650 tonn og Øst-Finnmark med 190 tonn. Nesten hele kvantumet
omsatt i rund tilstand, med snittpris på kr 33,36 pr kg, kr 4,67 eller 16 % opp fra kr 28,69 i startuka i fjor.
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Omsetningen av fersk torsk ble redusert til 1.800 tonn i uke 22 og verdi 36,8 mill kroner. Av det var 590 tonn
levert i Øst-Finnmark, 870 tonn i Vest-Finnmark og mindre kvanta i andre leveringssoner. 1.390 tonn var tatt
på snurrevad, 210 tonn på line/autoline, labert på øvrige redskap.
For levendelagring er så langt 7.300 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til
lagringsmerd. Av det er vel 2.300 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 22/2019, 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 22 er ned 500
tonn fra uke 21 og utgjorde 1.050 tonn til en verdi av 9 mill kroner. Her var det 28 båter med kvanta over 10
tonn som samlet stod for 930 tonn av det totale kvantumet. Av disse hadde 5 båter med leveranser på 50- 85
tonn i uke 22. 24 av disse fartøyene drifter med snurrevad der fangstene er tatt på Øst- og Vest-Finnmark.
Seikvantumet levert fersk i uke 22 er redusert med 825 tonn fra uke 21 og utgjorde 575 tonn til en verdi av 3,3
mill. kroner. Den største reduksjonen er i seinotfisket som er ned 700 tonn fra 990 tonn i uke 21. I uke 21 var
Nordmøre desidert størst på seinotfisket med 850 tonn, mens dette er redusert til 130 tonn i uke 22 hvor alt er
levert til en kjøper. Til sammenligning har Vest-Finnmark 120 tonn tatt med not og nærmer seg dermed
kvantumet landet på Nordmøre. Dette kvantumet fordeler seg på to kjøpere. Videre er det også landet en
notseifangst på 34 tonn i Troms. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var 7.739 tonn fisket pr uke 21 av
seinotkvota på 31.820 tonn, nord for 62-graden. Tar vi med notkvantumet omsatt i Norges Råfisklag i uke 22,
er totalen oppe i vel 8.028 tonn. I tillegg har vi registrert et kvantum på 1.700 tonn tatt på snurrevad som skal
belastes seinotkvota. De største kvantaene med sei tatt på garn fordeler seg med 60 tonn i Vesterålen, 15 tonn i
Lofoten/Salten, 15 tonn på Nordmøre og 10 tonn i Troms. Videre var de største kvantaene snurrevadseien tatt i
Vest-Finnmark med 65 tonn og Øst-Finnmark med 40 tonn.
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Ferskrekefisket for kystflåten i uke 22 er redusert med 13 tonn fra uke 21 til 32 tonn til en verdi av 2,6 mill
kroner. Her var de største kvantaene tatt i Kvænangen/Reisafjorden med 10 tonn, mens 5 tonn er tatt på
Varanger, 2,5 tonn i Lyngen og 2,5 tonn i Balsfjorden. Videre var 4 tonn tatt på Bugøyfjorden og Laksefjorden,
mens 3 tonn er spredt på tre fangstfelt i Helgeland.
Av 48 tonn rognkjeks omsatt i uke 21, var 16 tonn omsatt som rogn og 32 tonn som rund rognkjeks. 69 båter
hadde leveranser av rognkjeksrogn, og 23 av rund rognkjeks. Av rognkvantumet var 10 tonn levert til 5 kjøpere
i Troms, og altså mindre kvanta i øvrige soner. Også for rund rognkjeks dominerte Troms med 18 tonn levert
hos 3 kjøpere, i tillegg var 12 tonn levert i Vest-Finnmark.
Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 22 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 22 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 22 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 22 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 22 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 22 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 22 har vi følgende oversikt:
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