Melding om fisket uke 32/2019
Rapporten skrevet mandag 12.8.2019 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 32 i 2019 (05 – 11. august 2019),
Økt omsetning av kongekrabbe og oppstarten av blåkveitefisket bidrar til at ferskomsetningen for norske fartøy
har en bra økning fra uke 31 til 32. Blåkveitefisket har hatt god aktivitet og nær halvparten av det avsatte
kvantumet for andre periode er omsatt gjennom Norges Råfisklag i uke 32. Videre er det en igjen en økende
aktivitet i fisket etter sei med not, der det er desidert størst aktivitet på Vest-Finnmarka. Omsetningen av
kongekrabbe og taskekrabbe fortsetter å øke.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 32 ble på 169 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde fryst fisk fra
utenlandske båter 1,84 mill. kroner landet av 1 russisk tråler. Omsetningen for norske båter utgjorde 166 mill
kroner, fordelt med 103,7 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 62,3 mill kroner på fryst.
Til sammenligning var det i fjor omsatt for 200,4 mill. kroner i uke 32. Av dette var 25,8 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 174,6 mill kroner, hvorav 100,8 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 73,1 mill kroner var fryst.
Oppdaterte tall for uke 31 i år viser en omsetning på 119,6 mill kroner. Av det var 26,5 mill kroner etter
landinger fra 3 russiske trålere. Omsetningen for norske båter utgjorde 93,2 mill kroner, hvorav 51,6 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 40 mill kroner var fryst.
Totalomsetningen pr uke 32 i år er på 9,67 milliarder kroner. Dette er 561 millioner kroner høyere enn til
samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 343 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på 218
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 32/2019
Pr uke 32/2018
Norske fartøy
7.723,4
7.380,4
Utenlandske fartøy
1.955,0
1.736,8
9.678,4
Totalsum
9.117,1
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 32 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Omsetningen økte med 80 mill. kroner fra uke uke 31 til 32. Sammenlignet med uke 31 ligger
omsetningen av fersk torsk stabilt på rundt 18 mill. Økningen i omsetning kommer i hovedsak fra blåkveite
med 37,6 mill. Kroner og kongekrabbe med 17,8 mill. kroner, sistnevnte er opp 7 mill. kroner fra uke 31.
Stabilt omsetningstall til tross, omsetningen av torsk er størst også i uke 32. I kvantum utgjorde fersk torsk 894
tonn rundvekt. Av dette var 124 tonn omsatt som levendetorsk. Kvantumsmessig var snurrevad det største
redskapet med 454 tonn i uke 32, dette inkludert de 124 tonnene levendetorsk som er omsatt. Videre var 245
tonn tatt på trål, 127 tonn tatt på line/autoline, mens det er kvanta fra 46-20 tonn på garn og juksa. Kvantumet
av fersk torsk fordeler seg med 580 levert i Øst-Finnmark, 200 tonn i Vest-Finnmark og 65 tonn Lofoten, der
40 tonn av dette er levendetorsk. I resterende leveringssoner spenner kvantumet fra 18 tonn og nedover.
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Mandag i uke 32 markerte starten på andre periode av direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter
lengste lengde som drifter med konvensjonelle redskaper. 2.300 tonn er avsatt til dette fisket, fisket varer fra
starten 05.08.2019 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. Totalt ble det omsatt 1.134 tonn blåkveite
gjennom Norges Råfisklag i uke 32 til en verdi av 37,6 mill. kroner. Dermed utgjør kvantumet omsatt i Norges
Råfisklag nærmere halvparten av det avsatte kvantumet for andre periode. Av dette var 690 tonn tatt på
line/autoline, 320 tonn på garn og 120 tonn på snurrevad. Størst kvantum ble landet i Lofoten med 480 tonn,
deretter følger Troms med 310 tonn, Vesterålen med 280 tonn, 40 tonn i Øst-Finnmark og mindre kvanta i
resterende soner. Nesten hele kvantumet er omsatt i rund tilstand med en gjennomsnittspris på 33,28 kr/kg.
Detter er på omtrent samme nivå som startuka i første periode i år (33,21 kr/kg). Sammenlignet med første uke
i andre periode i fjor er det en økning på 3,28 kr/kg eller 11 % opp fra 30,00 kr/kg.
Omsetningen av fersk sei øker med 360 tonn fra 1.090 tonn i uke 31, til 1.450 tonn i uke 32 til en verdi av 9,2
mill. kroner. Av de 1.450 tonnene i uke 32 var 840 tonn tatt på not, 250 tonn på snurrevad, 180 tonn på garn,
140 tonn på juksa og 30 tonn på line/autoline. Dermed er not igjen større enn snurrevad i kvantum, begge
redskapene har størst aktivitet i Vest-Finnmark med 820 tonn på not og 160 tonn på snurrevad. Det er 17 båter
som har fisket med not og snurrevad i Vest-Finnmark i uke 32. Disse har levert til 6 kjøpere der de 3 største har
kjøpt mellom 400 og 150 tonn. Totalt for alle redskaper er det landet 1.040 tonn i Vest-Finnmark, videre er det
landet 130 tonn i Øst-Finnmark, 90 tonn i Vesterålen, 70 tonn i Lofoten, 40 tonn i Troms, og mindre kvanta i
resterende leveringssoner. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var 21.139 tonn av seinotkvota på 31.820 tonn nord
for 62-graden tatt pr uke 31. Tar vi med de 1.450 tonnene omsatt gjennom Råfisklaget i uke 32 og legger til
nær 2.570 tonn som vi har registrert fisket med snurrevad men som skal trekkes av notkvota, er 25.159 tonn av
notkvota tatt pr uke 32.
Ferskhysekvantumet er på 430 tonn i uke 32 til en verdi av 4,1 mill. kroner. 260 tonn var tatt på snurrevad,
videre var 175 tonn var tatt på line/autoline og mindre kvanta på garn og juksa. Totalkvantumet fordelere seg
med 190 tonn på Øst-Finnmarka, 150 tonn på Vest-Finnmarka, 40 tonn i Vesterålen, 30 tonn i Lofoten og
mindre kvanta i resterende leveringssoner.
Omsetningen av kongekrabbe økte med 38 tonn fra 58 tonn i uke 31, til 96 tonn i uke 32 til en verdi av 17,8
mill. Kroner, detter er en økning på 7 mill. kroner fra uke 31. Av dette var 91 tonn til en verdi av 17,2 mill.
kroner tatt i det regulerte fisket. Av dette var 76 tonn registrert i kategorien beste kvalitet og hadde en
gjennomsnittspris på 209,53 kr/kg.
Kvantumet taskekrabbe øker ytterligere fra uke 31 til 32 og utgjorde 230 tonn til en verdi av 2,7 mill. kroner.
Av de 230 tonnene var 105 tonn levert i Sør-Trøndelag, 65 tonn på Helgeland, 40 tonn i Lofoten, 15 tonn i
Nord-Trønderlag og 8 tonn på Nordmøre. Leveransene var fordelt på 4 kjøpere og 9 mottak i Sør-Trønderlag,
en kjøper og 5 mottak på Helgeland, 2 kjøpere og 5 mottak i Lofoten, 1 kjøper/mottak i Nord-Trøndelag, samt
2 kjøpere/mottak på Nordmøre. Det var totalt 131 båter med leveranser av taskekrabbe i uke 32, der den største
enkeltleveransen var på 2,5 tonn. For hele uke 32 var det største kvantumet på et enkelt fartøy på 10,1 tonn.
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Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 32/2019, 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 32 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 32 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 32 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 32 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 32 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 32 har vi følgende oversikt:
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