Melding om fisket uke 24/2019
Rapporten skrevet tirsdag 17.6.2019 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 24 i 2019 (10. – 16. juni 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Det er en økende aktivitet i notseifisket på Vest-Finnmarka og aktiviteten på Nordmøre holder seg på samme
nivå som forrige uke. Det er til sammenligning betydelig roligere i hysefisket, kvantumet fersk hyse er
tilnærmet halvert fra uke 23 til 24. Når det gjelder fersk torsk var det en liten økning i kvantumet fra uke 22 til
23, mens det nå i uke 24 er betydelig redusert. Størst reduksjon ser vi på snurrevad i Vesterålen og VestFinnmark. Den første perioden i direktefisket etter blåkveite har oppsummert forløpt greit og gått relativt raskt
da fisket ble stoppet etter vel tre uker.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 24 ble på 173,5 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra
utenlandske frysebåter 21,3 mill kroner. Her inngikk 1.120 tonn torsk til en av verdi 17,3 mill kroner fra 3
russiske båter. For norske båter utgjorde omsetningen 152,2 mill kroner, fordelt med 68,7 mill kroner på
leveranser av ferskt råstoff og 83,4 mill kroner på fryst.
I uke 24 i fjor var ukeomsetningen 229,8 mill kroner. Av det var 25,9 mill kroner etter landinger fra
utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 203,9 mill kroner, hvorav 104,1 mill kroner
kom etter landinger av ferskt råstoff og 99,8 mill kroner var fryst.
Oppdaterte tall for uke 23 i år viser at omsetningen nådde 186,1 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske
landinger 4,1 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 182,0 mill kroner fordelt med 124,1 mill kroner
på fersk og 57,8 mill kroner på fryst råstoff.
Totalomsetningen pr uke 24 i år nærmer seg 8,4 milliarder kroner. Dette er ca 650 mill kroner høyere enn til
samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 480 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på nær
170 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 24/2019
Pr uke 24/2018
Norske fartøy
6.670,1
6.190,0
Utenlandske fartøy
1.715,8
1.548,3
Totalsum
8.385,9
7.738,3
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 24 i år framgår av tabell 3, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. For fryst råstoff var det denne gangen gode bidrag både fra leveranser av snøkrabbe, reke,
torsk, snabeluer, hyse og sei. Nær 250 tonn rundvekt snøkrabbe, levert som fryste krabbeklør, kom fra 2 båter,
verdi 15,9 mill kroner. 580 tonn reke til verdi 15,1 mill kroner var levert av et fartøy. 580 tonn fryst torsk til
verdi 14,0 mill kroner var fordelt med 310 tonn tatt på autoline, 250 tonn på trål og 20 tonn på snurrevad. 1.540
tonn snabeluer til en verdi av 13,5 mill kroner var levert av 7 trålere. 590 tonn hyse/11,4 mill kroner var fordelt
med 330 tonn på trål og 260 tonn på autoline. 810 tonn sei til verdi 8,1 mill kroner var det 6 trålere som stod
for.
Direktefisket etter blåkveite for båter under 28 meter lengste lengde som drifter med konvensjonelle redskaper
ble stoppet av Fiskeridirektoratet fra og med 11.6.2019. Da hadde fisket pågått i vel 3 uker, og ifølge tall fra
Fiskeridirektoratet var 5.300 tonn av kvota på 5.500 tonn da tatt. Av dette var nær 4.900 tonn omsatt gjennom
Norges Råfisklag. I råfisklagets distrikt fordeler blåkveitekvantumet seg i ukene 21, 22, 23 og 24 med 2.390
tonn tatt på line/autoline, 1.700 tonn på garn, og 770 tonn på snurrevad. Størst kvantum var levert i Lofoten
med 1.940 tonn, deretter følger Troms med 1.510 tonn, Vesterålen med 1.020 tonn, Øst-Finnmark med 300
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tonn og Vest-Finnmark med 50 tonn. Nesten hele kvantumet er omsatt i rund tilstand med en snittpris på kr
33,36 pr kg. Kvantumsfordelingen av blåkveite per uke, redskap og sone fremgår av tabell 2.
Tabell 2: Totalt kvantum fersk blåkveite fordelt på redskap, landingssone og uke-nr.

Kvantumet av fersk torsk er betydelig redusert i uke 24 sammenlignet med uke 23. Det ble landet 1.960 tonn i
uke 23 mot 1.200 tonn i uke 24. Av dette var 410 tonn levert i Øst-Finnmark, 400 tonn i Vest-Finnmark, 290
tonn i Lofoten der så å si alt var omsatt levende, 60 tonn i Troms og 20 tonn i Vesterålen. 820 tonn var tatt på
snurrevad, av det var 440 tonn omsatt levende, 170 tonn på line/autoline, mens det var labert på øvrige redskap.
Den største kvantumsreduksjonen kommer fra Snurrevad som er redusert med 550 tonn. Der det på VestFinnmark og Vesterålen er størst nedgang med hhv. 260 og 230 tonn.
For levendelagring er så langt 7.360 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til
lagringsmerd. Av det er vel 4.200 tonn omsatt. 24 båter står for alle disse leveransene, fra Båtsfjord i øst til
Værøy i vest, og Helligvær i sør.

Tabell 3. Omsetning for norske båter uke 24/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Kvantumet fersk hyse i uke 24 er tilnærmet halvert fra 940 tonn i uke 23 til 500 tonn i uke 24, sistnevnte hadde
en verdi på 5 mill. kroner. Kvantaene fordeler seg med 270 tonn på snurrevad, der de største kvantaene er tatt
på Øst-Finnmarka med 160 tonn. Videre er det tatt totalt 210 tonn på line/autoline og mindre kvanta på
resterende redskap. For line/autoline er det også Øst-Finnmark som har størst kvantum med 160 tonn. Deretter
kommer Vest Finnmark med 70 tonn på snurrevad og 50 tonn på line/autoline.
Seikvantumet levert fersk var 1.850 tonn til en verdi av 11,3 mill. Kroner, noe som er en ytterligere økning fra
1.660 tonn i uke 23. Seinot er fortsatt det største redskapet basert på kvantum og utgjør 1.100 tonn i uke 24. På
Nordmøre er det landet 700 tonn fordelt på to kjøpere. På Vest-Finnmarka er det en økende aktivitet i notfisket
etter sei kvantumet i uke 24 er oppe i 410 tonn fordelt på to kjøpere. Dette er en økning på 160 tonn fra 250
tonn i uke 23. Av kvantumet på Vest-Finnmarka i uke 24 var det en båt stod for 246 tonn fra et enkelt sjøvær.
For snurrevad fordeler kvantaene seg hovedsakelig på Øst-Finnmark med 360 tonn og Vest-Finnmark med 210
tonn. Det er landet totalt 80 tonn sei tatt med garn, der de største kvantaene er tatt i Vesterålen med 30 tonn.
Ferskrekefisket for kystflåten i uke 24 utgjorde 32 tonn til en verdi av 2,6 mill. kroner. Her var de største
kvantaene tatt i Kvænangen/Reisafjorden med 11,7 tonn, mens 8 tonn er tatt på Varanger, 2,7 tonn i Lyngen,
4,5 tonn i Balsfjorden, Ullsfjorden og Malangen. Videre er det tatt 3 tonn i Glomfjorden og Dønna.
Kvantumet rognkjeks er nede i 17 tonn til en verdi av 0,7 mill kroner noe som er en betydelig reduksjon fra uke
23 når det var landet totalt 39 tonn rognkjeks. Av kvantumet for uke 24 ble 7 tonn omsatt som rogn og 10 tonn
som rund rognkjeks. 38 båter hadde leveranser av rognkjeksrogn, og 10 av rund rognkjeks. Av rognkvantumet
var 4,5 tonn levert til 5 kjøpere i Troms, mens det ble levert 7 tonn rund til 2 kjøpere.
Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 24 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 24 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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