Melding om fisket uke 31/2019
Rapporten skrevet mandag 05.8.2019 av Audun Reiertsen.
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 31 i 2019 (29. juli - 04. august 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Omsetningen øker litt fra uke 30 til uke 31, slik at uke 30 foreløpig blir stående som den dårligste
omsetningsuken i 2019. Aktiviteten bærer fortsatt preg av ferieavvikling. Kvantumet snurrevadfanget sei er
økende og passerer i uke 31 kvantumet notfanget sei for første gang siden uke 19. Deler av kvantumet
snurrevadfanget sei i uke 31 skal imidlertid fratrekkes notseikvoten. Fisket etter taskekrabbe er økende igjen
etter en reduksjon i uke 30, mens det i fisket etter kongekrabbe er en liten reduksjon fra uke 30.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 30 ble på 104,5 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde fryst fisk 18,3
mill. kroner landet av 2 russiske trålere. Omsetningen for norske båter utgjorde 86,1 mill kroner, fordelt med
50,8 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 33,6 mill kroner på fryst.
Til sammenligning var det i fjor omsatt for 123,2 mill. kroner i uke 31. Av dette var 11,8 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 111,4 mill kroner, hvorav 55,2 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 52,7 mill kroner var fryst.
Oppdaterte tall for uke 30 i år viser en omsetning på 102,0 mill kroner. Av det var 12,8 mill kroner etter
landinger fra 3 russiske trålere. Omsetningen for norske båter utgjorde 89,2 mill kroner, hvorav 59,6 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 19,6 mill kroner var fryst.
Totalomsetningen pr uke 31 i år tett på 9,4 milliarder kroner. Dette er 560 millioner kroner høyere enn til
samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 330 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 225
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 31/2019
Pr uke 31/2018
Norske fartøy
7.455,5
7.122,2
Utenlandske fartøy
1.925,4
1.701,3
Totalsum
9.381,0
8.823,5
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 31 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. I motsetning til reduksjonen fra uke 29 til uke 30, økte omsetningen av fryst råstoff fra uke 30
til 31 med 4,5 mill. kroner. Det er fortsatt feriemodus for de fleste på hav og land slik at det er små økninger og
relativt lave omsetningsverdier fortsatt. For frosset torsk, hyse og sei spenner omsetningsverdier på fra 1 - 19
mill. kroner.
Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst og utgjorde 18,6 mill kroner etter landing av
870 tonn rundvekt. Av det var 190 tonn omsatt som levendetorsk. Kvantumsmessig var snurrevad det største
redskapet med 550 tonn uke 31, dette inkludert de 190 tonnene levendetorsk som er omsatt. Videre var 205
tonn tatt på trål, 90 tonn tatt på line/autoline, mens det er kvanta fra 10- 25 tonn på juksa og garn. Kvantumet
av fersk torsk fordeler seg med 460 levert i Øst-Finnmark, 280 tonn i Vest-Finnmark og 100 tonn Lofoten, der
80 tonn av dette er levendetorsk. I resterende leveringssoner spenner kvantumet fra 18 tonn og nedover.
Omsetningen av fersk sei ble ytterligere redusert i uke 31 og utgjør 1.090 tonn til en verdi av 7 mill. kroner.
Dette er en reduksjon på vel 670 tonn fra uke 30 og en reduksjon på 1.000 tonn fra uke 29. Av de 1.090
tonnene i uke 31 var 524 tonn tatt på snurrevad, 400 tonn er tatt på not og 60 tonn på juksa.
Snurrevadkvantumet passerer dermed notkvantumet for første gang siden uke 19. Noe av dette kvantumet skal
imidlertid belastes seinotokvoten. Fra uke 30 til 31 er kvantumet snurrevadfanget sei som skal belastes
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notkvoten økt fra 2.300 tonn til nær 2.440 tonn. På begge redskapene er de største kvantumene landet i VestFinnmark. Her er kvantumet notfanget sei fortsatt størst med 400 tonn mot 320 tonn på snurrevad.
Notkvantumet var for det meste fisket på Sleppen og er levert av 4 båter. Det totale kvantumet notsei på 1.090
tonn er levert til 3 kjøpere i Vest-Finnmark. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var 20.753 tonn av seinotkvota på
31.820 tonn nord for 62-graden tatt pr uke 30. Tar vi med de 1.090 tonnene omsatt gjennom Råfisklaget i uke
31 og legger til nær 2.440 tonn som vi har registrert fisket med snurrevad men som skal trekkes av notkvota, er
24.280 tonn av notkvota tatt pr uke 30.
Ferskhysekvantumet er på 380 tonn i uke 31 til en verdi av 3,6 mill. kroner. 220 tonn var tatt på snurrevad, som
er en økning på 130 tonn fra 90 tonn i uke 30. Videre var 140 tonn var tatt på line/autoline som er en reduksjon
på 140 tonn fra 280 tonn i uke 30. Totalkvantumet på 380 tonn fordelere seg med 300 tonn på Øst-Finnmarka,
55 tonn i Lofoten og mindre kvanta i resterende leveringssoner.
Omsetningen av kongekrabbe ble redusert fra 64 tonn i uke 30 til 58 tonn i uke 31. Kvantumet i uke 31 hadde
en omsetningsverdi på 10,7 mill. kroner. Det største kvantumet er landet i Lebesby kommune som har med 15
tonn av totalen fordelt på 4 kjøpere. Videre er det landet 8 tonn i Vardø kommune fordelt på 2 kjøpere, 7 tonn i
Båtsfjord kommune fordelt på 2 kjøper og 6 tonn i Gamvik kommune hos en kjøper.
Kvantumet taskekrabbe er igjen økende etter en reduksjon i uke 30. Kvantumet i uke 31 danner en foreløpig
topp på 216 tonn til en verdi av 2 mill. kroner. Av de 216 tonnene i uke 31 var 100 tonn levert i Sør-Trøndelag,
60 tonn på Helgeland, 38 tonn i Lofoten, 11 tonn i Nord-Trønderlag og 8 tonn på Nordmøre. Leveransene var
fordelt på 4 kjøpere og 6 mottak i Sør-Trønderlag, en kjøper og 5 mottak på Helgeland, en kjøper og 3 mottak i
Lofoten, 1 kjøper/mottak i Nord-Trøndelag samt 4 mottak og 2 kjøpere på Nordmøre. Det var totalt 128 båter
med leveranser av taskekrabbe i uke 31, der den største enkeltleveransen var på 2,5 tonn. For hele uke 31 var
det største kvantumet på et enkelt fartøy på 9,7 tonn.
Kvantumet ferskreke er ytterligere redusert i uke 31. I ukene før har kvantumet vært på rundt 35 tonn. I uke 29
falt kvantumet til 28 tonn, videre til 25 tonn i uke 30 og er nå nede på 16 tonn i uke 31 til en verdi av 1,4 mill.
kroner. Dette er en reduksjon på 0,8 mill. kroner fra uke 30. Av de 16 tonnene var 5 tonn tatt på Varanger, 3
tonn i Kvænangen og mindre kvanta på resterende fangstfelt.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 31/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 30 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:

Øst-Finnmark
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:

Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:

Vesterålen
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 31 har vi følgende oversikt:
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