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Melding om fisket uke 28/2019  
Rapporten skrevet mandag 15.7.2019 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 28 i 2019 (8. - 14. juli 2019), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

Omsetningen tok seg litt opp i uke 28 sammenlignet med uka før. Det er fremdeles fryst råstoff fra den 

havgående flåten som står for det meste, der snøkrabbe, torsk, hyse, reke og snabeluer var størst i verdi i uke 

28. Snøkrabben er nå inne i en periode med sommerstopp i fisket. For kystflåten dreier det meste seg om 

Finnmark, der fløytlinefisket etter hyse, kongekrabben og seinotfisket holder aktiviteten oppe. Utenom 

Finnmark er det mye ferieavvikling og bare et fåtall kjøpere som vi har registrert omsetning til. 

 

Råfisklagets ukeomsetning i uke 28 ble på 176,9 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra 3 

russiske frysebåter 31,3 mill kroner. Her inngikk vel 1.600 tonn torsk til en av verdi 24,8 mill kroner og 700 

tonn hyse/4,8 mill kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 145,6 mill kroner, fordelt med 61,6 mill 

kroner på leveranser av ferskt råstoff og 84,0 mill kroner på fryst. 

 

I uke 28 i fjor var ukeomsetningen 121,2 mill kroner. Av det var 8,6 mill kroner etter landinger fra utenlandske 

båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 112,6 mill kroner, hvorav 65,0 mill kroner kom etter 

landinger av ferskt råstoff og 47,5 mill kroner var fryst.  

 

Oppdaterte tall for uke 27 i år viser en omsetning på 129,4 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 

19,5 mill kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 109,8 mill kroner fordelt med 46,0 mill kroner 

på fersk og 63,8 mill kroner på fryst råstoff.  

 

Totalomsetningen pr uke 28 i år er 9,1 milliarder kroner. Dette er vel 700 mill kroner høyere enn til samme tid 

i fjor. For norske båter er det en økning på 465 mill kroner, mens utenlandske har en pluss på 250 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 28/2019 Pr uke 28/2018 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

7.252,6 

1.886,6 

6.787,4 

1.633,6 

Totalsum 9.139,2 8.421,0 

 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 28 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 

og pr fiskeslag. Det meste av omsetningen bestod av fryst råstoff, der snøkrabben denne gang var størst i verdi 

med 25,6 mill kroner etter landing av 380 tonn rundvekt (235 tonn produktvekt). Dette var det 3 

snøkrabbebåter som stod for, med landinger før sommerstoppen i dette fisket (1. juli – 15. september). Etter 

snøkrabben kom nær 1.000 tonn fryst torsk som ga en verdi på 23,0 mill kroner. Her var det leveranse av 670 

tonn fra et titalls trålere, 230 tonn var levert av 3 snurrevadbåter og 90 tonn var fra en autolinebåt. 860 tonn 

fryst hyse til verdi 15,1 mill kroner var fordelt med 740 tonn på trål og 100 tonn på snurrevad. 440 tonn fryst 

reke til verdi 10,8 mill kroner var fordelt på 2 båter. I tillegg landes det en god del snabeluer, som i uke 28 

utgjorde vel 400 tonn/3,6 mill kroner etter landing fra i hovedsak 3 trålere. 

 

Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken fremdeles størst i verdi med 16,9 mill kroner etter 

landing av vel 800 tonn rundvekt. Her stod snurrevad for 390 tonn, trål for 270 tonn, mens 120 tonn var tatt på 

line/autoline. Av snurrevadtorsken var 230 tonn levendetorsk. 1.470 tonn fersk sei/9,0 mill kroner var i 

hovedsak tatt på not, som stod for 1.210 tonn, og videre fulgte juksa og snurrevad med 100 tonn på hver. For 

seinot innebærer det at vi nærmer oss 18.000 tonn oppfisket av kvota på 31.820 tonn. I tillegg har vi 2.100 tonn 

som er fisket på snurrevad men som skal avregnes notkvota, slik at totalt oppfisket er rundt regnet 20.000 tonn. 
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Vel 600 tonn fersk hyse til verdi 6,9 mill kroner var fordelt med 500 tonn tatt på line/autoline og 100 tonn på 

snurrevad. Fløytlinefisket i Øst-Finnmark har gitt god, men variabel uttelling, og tok seg videre opp i uke 28. 

42 tonn kongekrabbe til verdi 7,3 mill kroner var fordelt med 36 tonn tatt i det regulerte fisket der 74 båter 

deltok med leveranser, og 6 tonn fra frifisket med leveranser fra 17 båter. Kvantumet tatt i kystrekefisket gikk 

ned fra 35 tonn uka før til 27 tonn i uke 28. 

 

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 28/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
 

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 28 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 28 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 28 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 28 har vi følgende oversikt: 

 
 

Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 28 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 28 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 28 har vi følgende oversikt: 

 


