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Melding om fisket uke 36/2019  
Rapporten skrevet mandag 09.09.2019 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 36 i 2019 (02. - 08. september 2019). 
 
Omsetningen i uke 36 er laber og viser en nedgang for de aller fleste fiskeslag. Uka ble avsluttet med dårlig 
vær i helga noe som kan ha påvirket totalomsetning for uken. Seinot fisket er ytterligere redusert i uke 36, i 
tillegg det også reduksjoner på alle andre redskaper fisket etter sei. Snurrevadfangster av torsk fra Bjørnøya 
bidrar til en oppgang i torskeomsetningen i motsetning til andre arter.  
 
Råfisklagets ukeomsetning i uke 36 ble på 106,9 mill kroner (foreløpig tall). Av det var 5,4 mill kroner etter 
leveranse fra en russisk frysetråler. Omsetningen for norske båter utgjorde 101,5 mill kroner, fordelt med 57,8 
mill kroner på fersk, 42,7 mill kroner på fryst råstoff og 1,0 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk.  
 
Til sammenligning var det i fjor omsatt for 174,1 mill. kroner i uke 36. Av dette var 15,7 mill kroner etter 
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 158,3 mill. kroner, hvorav 76,5 mill 
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, 81,7 mill kroner var fryst og 0,1 mill kroner var sjøltilvirka 
tørrfisk.  
 
Oppdaterte tall for uke 35 i år viser en omsetning på 181,6 mill kroner. Av det var 27,3 mill kroner etter 
landing fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 154,3 mill kroner, hvorav 77,8 mill 
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, 71,6 mill kroner var fryst og 4,9 mill kroner gjaldt omsetning av 
sjøltilvirka tørrfisk. 
 
Totalomsetningen pr uke 36 i år nærmer seg 10,4 milliarder kroner. Dette er 590 millioner kroner høyere enn 
til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på vel 390 mill. kroner, mens utenlandske har en pluss på 
200 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 36/2019 Pr uke 36/2018 

Norske fartøy 
Utenlandske fartøy 

8.335,1 
2.028,3 

7.950,1 
1.828,2 

Totalsum 10.363,5 9.778,3 
 
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 36 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 
og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 42,7 mill kroner. Torsken var størst både i kvantum og 
verdi, med vel 1.000 tonn verdt 24,6 mill kroner. Av det var 880 tonn tatt på trål, 80 tonn på snurrevad og 40 
tonn på autoline. Det meste av dette var torsk levert tidligere i sommer, og de siste ukene har det vært veldig 
sparsomt med leveranser av fryst fisk. Også 730 tonn fryst sei og 460 tonn fryst hyse til en av verdi 7,7-7,8 
mill kroner på hver er for det meste levert i sommer. 
 
Også når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, var torsken størst i verdi. 880 tonn ga en 
førstehåndsverdi på 18,1 mill kroner. Av det var vel 700 tonn tatt på snurrevad, 110 tonn på line/autoline, og 
mindre kvanta på garn og juksa. 100 tonn av snurrevadkvantumet var omsatt levende. Av totalen var 480 tonn 
omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, 320 tonn i Vest-Finnmark og mindre kvanta sørover langs kysten. 
 
Omsatt kvantum kongekrabbe ble redusert fra 85 tonn/15,5 mill kroner i uke 35 til 50 tonn/9,2 mill kroner i 
uke 36. Noe av reduksjonen skyldes at vi nå er inne i en periode med stenging av områder for forskningsfangst. 
45 tonn var tatt i det regulerte fisket, levert av 99 båter. Av det var 38 tonn A-kvalitet hannkrabbe, og med det 
er 941 tonn av denne kategori fisket så langt i år, av 600 båter.  
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Omsetningen av fersk sei ble ytterligere redusert og gikk ned fra 1.960 tonn/13,1 mill.kroner i uke 35 til 1.340 
tonn/9,1 mill.kroner i uke 36. Største reduksjon er det på not som er ned med 240 tonn og lander på 250 tonn i 
uke 36. Av de 250 tonnene var nesten alt levert i Troms og fisket av 4 båter. Totalt 216 tonn er landet fordelt 
på to kjøpere der en av kjøperne har kjøpt 167 tonn. Resterende redskaper har også reduksjoner, snurrevad er 
ned vel 100 tonn og utgjør 600 tonn i uke 36. Videre har garn en reduksjon på 105 tonn til 285 tonn, mens 
jukse er ned 150 tonn til 150 tonn. Line/autoline er redusert med vel 25 tonn og utgjør 55 tonn. Det meste av 
snurrevadseien var levert i Finnmark, mens garnfisket var godt spredt utover hele Råfisklagets distrikt. På 
juksa ble det landet mest i Vesterålen, med nærmere 55 tonn, videre var det nærmere 50 tonn i Troms og 35 
tonn i Vest-Finnmark. På lina var det meste av kvantumet levert i Lofoten som hadde 40 tonn av kvantumet. 
 
Av vel 430 tonn fersk hyse til en verdi av 4,5 mill kroner var 220 tonn tatt på snurrevad og 200 tonn på 
line/autoline, mens det var mindre kvanta på andre redskaper. Det meste av dette var fisket utenfor Øst-
Finnmark som hadde 260 tonn, mens det i Vest-Finnmark var levert 100 tonn og mindre kvanta i resterende 
soner. 
 
Kvantumet taskekrabbe er redusert til 160 tonn/1,9 mill.kroner i uke 36 mot 200 tonn/2,3 mill kroner i uke 35. 
Det var det leveranser fra 132 båter, hvorav 58 hadde mer enn 1.000 kg i ukekvantum. 30 tonn var levert til 3 
kjøpere og 9 mottak i Lofoten/Salten, 40 tonn til en kjøper fordelt på 6 mottak på Helgeland, 14 tonn til en 
kjøper/mottak i Nord-Trøndelag, 60 tonn til 4 kjøpere/8 mottak i Sør-Trøndelag, og 9 tonn til 2 kjøpere/mottak 
på Nordmøre. Kvantumet taskekrabbe hittil i 2019 er på 2.085 tonn, dette er 485 tonn lavere enn på samme tid 
i fjor da det var det landet 2.570 tonn.  
 
Fisket etter leppefisk i uke 36 viser et totalt kvantum på i underkant av 10 tonn til en verdi av 4,4 mill kroner, 
også det kraftig ned fra uka før. Av dette kvantumet var 6,9 tonn landet i Sør-Trøndelag, 2,0 tonn på Nordmøre 
og 0,6 tonn i Nord-Trøndelag. Kvantumet er fordelt med 4,7 tonn bergnebb til verdi 2,9 mill kroner, 3,8 tonn 
berggylt/1,2 mill kroner og 1,0 tonn/0,4 mill kroner grøngylt. 
 
Også når det gjelder leveransene av fersk uer var det reduksjon sammenlignet med uka før som riktignok var 
toppuke hittil i år. Kvantumet var ned fra 92 tonn til 74 tonn, og verdien ned fra 1,4 til 1,1 mill kroner. Også 
for breiflabb og kveite var leveransene redusert i uke 36 sammenlignet med uka før.  
 
Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 36/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 36 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 36 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 36 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 36 har vi følgende oversikt:

 



 
 

Side 6 av 8 
 

Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 36 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 36 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 36 har vi følgende oversikt: 

 


