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Melding om fisket uke 42/2019  
Rapporten skrevet mandag 21.10.2019 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 42 i 2019 (14.-20. oktober 2019). 
 
Fisket etter fersk torsk, hyse og sei fortsetter å øke og har nå steget to uker på rad. Fortsatt er det størst aktivitet 
på snurrevad. Når det gjelder kongekrabbe er det redusert omsetningsverdi fra uken før. I likhet med 
ferskomsetningen fortsetter aktiviteten å ta seg opp på frosset. I uke 42 var det landinger fra 11 båter, deriblant 
2 teinebåter som leverte snøkrabbeklør.  
 
Råfisklagets ukeomsetning i uke 42 ble på 141,7 mill kroner (foreløpig tall), herav gjaldt 15,2 mill kroner 
landinger fra 3 utenlandske frysebåter. En færøysk reketråler med 225 tonn reke/10,7 mill kroner og to russiske 
autolinebåter med i hovedsak 260 tonn torsk stod for resterende. Omsetningen for norske båter utgjorde 126,5 
mill kroner, fordelt med 79,3 mill kroner på fersk og 47,2 mill kroner på fryst råstoff.   
 
Til sammenligning hadde vi i fjor ei omsetning på 113,5 mill. kroner i uke 42. Av det var 18,7 mill kroner etter 
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 94,8 mill. kroner, hvorav 50,0 mill 
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 44,8 mill kroner var fryst.  
 
Oppdaterte tall for uke 41 i år viser en omsetning på 118,0 mill kroner. Av det var 11,0 mill kroner etter 
landing fra en færøysk rekebåt. Norske båter stod for ei omsetning på 107,0 mill kroner, fordelt med 64,0 på 
fersk og 43,0 mill kroner på fryst råstoff.  
 
Totalomsetningen pr uke 42 i år er 11,25 milliarder kroner. Dette er nær 650 millioner kroner høyere enn til 
samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 530 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på vel 
110 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 42/2019 Pr uke 42/2018 

Norske fartøy 
Utenlandske fartøy 

9.136,5 
2.110,4 

8.605,2 
1.997,4 

Totalsum 11.246,9 10.602,6 
 
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 42 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 
og pr fiskeslag. Landingene av fryst råstoff har vært beskjeden så langt i høst, men tok seg noe opp i uke 42 da 
vi hadde landinger fra 4 trålere og 5 autolinebåter, med 1.600 tonn torsk, 280 tonn sei og 600 tonn hyse. I 
tillegg leverte 2 teinebåter 120 tonn snøkrabbeklør. Dette gjelder kvanta landet sist uke, av det er lite omsatt så 
langt. Når det gjelder omsetningen av fryst råstoff i uke 42 var det litt bedring fra uka før. Av ei omsetning på 
totalt 47,2 mill kroner utgjorde 860 tonn torsk 21,6 mill kroner, levert av 6 trålere. Omsetningen av fryst trålsei 
var på 940 tonn/9,9 mill kroner. Videre var det 430 tonn fryst hyse tatt på trål, til verdi 8,0 mill kroner, og 260 
tonn brosme tatt på autoline, der førstehåndsverdien var 2,9 mill kroner. 
 
Også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff var torsken størst i verdi. 1.370 tonn fersk torsk var omsatt i 
uke 42 til verdi 28,9 mill kroner, opp 300 tonn fra uka før. 30 tonn var omsatt levende, av kvanta fisket 
tidligere i sommer. Redskapsfordelingen var 410 tonn på snurrevad, herav de 30 tonnene levendetorsk, 330 
tonn på trål, 490 tonn på line/autoline, 110 tonn på garn og 30 tonn på juksa. Av totalen på 1.370 tonn var 810 
tonn omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, der også levendetorsken ble omsatt. Videre var 220 tonn levert i Vest-
Finnmark, 70 tonn i Troms, 240 tonn i Vesterålen (220 tonn på trål), 30 tonn i Lofoten/Salten, og mindre 
kvanta lenger sør.  
 
Omsetningen av fersk sei fortsetter å øke og stiger med 170 tonn fra uke 41 til uke 42. Dette er andre uken med 
økende kvantum og gir en total økning på 1.080 tonn de siste to ukene. I hele uke 42 ble det landet totalt 1.790 
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tonn/12,7 mill.kroner. Fordelt på redskap var 1.015 tonn tatt på snurrevad som øker med 300 tonn fra uke 41. 
415 tonn er tatt på garn som øker med 10 tonn, 270 tonn på juksa som øker med 40 tonn, nærmere 90 tonn er 
tatt på line/autoline som øker med knapt 5 tonn. Sammenlignet med uke 41 er det fortsatt snurrevad som øker 
mest og er redskapet med størst aktivitet. Den geografiske fordelingen viser at det er landet 400 tonn i Øst-
Finnmark, 490 tonn i Vest-Finnmark, 215 tonn i Troms, 400 tonn i Vesterålen, 150 tonn i Lofoten, 30 tonn på 
Helgeland, 15 tonn i Nord-Trøndelag, 30 tonn i Sør-Trøndelag og 60 tonn på Nordmøre. Den største økningen 
fra uken før skjer i Vest-Finnmark og Vesterålen mot Øst-Finnmark og Troms uken før. Både i Vest-Finnmark 
og Vesterålen kommer den økte aktiviteten fra snurrevad som også er redskapet med størst aktivitet i begge 
sonene. I Øst-Finnmark er det også snurrevad som har størst aktivitet, mens garn dominerer i Troms, Sør-
Trøndelag og Nordmøre. Line har høyeste aktivitet i Lofoten, mens det på Helgeland og i Nord-Trøndelag er 
størst aktivitet på juksa. 
 
Det ble landet 730 tonn fersk hyse til en verdi av 8,4 mill.kroner i uke 42, dette er en økning på 210 tonn fra 
uke 41. Dette er andre uken med økende kvantum for leveranser av fersk hyse. Geografisk fordeler kvantumet 
seg med 470 tonn i Øst-Finnmark, 90 tonn i Vest-Finnmark, 65 tonn i Troms, 65 tonn i Vesterålen, 25 tonn i 
Lofoten og kvanta under 6 tonn i resterende soner. Fordelt på redskap og sone er det line/autoline fisket i Øst-
Finnmark som har desidert størst andel. Av et totalt kvantum på 730 tonn er nærmere 620 tonn tatt på 
line/autoline. Videre er det tatt 95 tonn på snurrevad og nærmere 20 tonn på garn. 
 
Kvantumet kongekrabbe ble redusert fra 38 tonn/6,3 mill kroner uka før til 30 tonn/5,3 mill kroner i uke 42. Av 
kvantumet i uke 42 var 18 tonn A-kvalitet hannkrabbe tatt i det regulerte fisket. Med det er 1.070 tonn fisket av 
kvoten på 1.260 tonn lytefri hannkrabbe, med forbehold om kvoteflekskorrigering. Av kvantumet på 30 tonn i 
uke 42 var 8 tonn tatt i frifisket. 
 
Fisket etter taskekrabbe har gitt ukekvanta på vel 200 tonn de 4 siste ukene og endte i uke 42 på nær 204 tonn 
til verdi 2,4 mill kroner. 65 tonn var levert i Lofoten/Salten, 50 tonn på Helgeland, 20 tonn i Nord-Trøndelag, 
55 tonn i Sør-Trøndelag og 10 tonn på Nordmøre. Kvantumet taskekrabbe hittil i 2019 er med det oppe i 3.310 
tonn til verdi 40,0 mill kroner, mot 3.910 tonn og 43,0 mill kroner til samme tid i fjor. 
 
Leveransene av fersk uer utgjorde nær 100 tonn/1,5 mill kroner, i et spredt bifangstfiske der Øst- og Vest-
Finnmark hadde størst kvantum med 25-28 tonn på hver. 72 tonn var tatt på garn, 14 tonn på snurrevad, 11 
tonn på line/autoline og 2 tonn på juksa. 
 
Omsetningen av fersk kveite utgjorde 108 tonn/4,4 mill kroner i uke 42. Dette er største ukekvantum så langt i 
år, forrige topp var i uke 39 med 84 tonn. 65 tonn var tatt på garn, 38 tonn på line/autoline og 4 tonn på juksa. 
Også her er det spredt aktivitet, men størst kvantum levert i Vest-Finnmark, Troms, og Lofoten/Salten med 24-
27 tonn på hver.  
 
I uke 41 ble det landet 90 tonn fersk breiflabb til en verdi av 2,3 mill.kroner, som innebærer en liten reduksjon 
fra uka før. Kvantumet er i hovedsak tatt på garn som har 85 tonn av totalen. Dette fisket foregår i hovedsak fra 
Lofoten/Salten og sørover med kvanta fra 15-25 tonn hver på områdene Lofoten/Salten, Helgeland, Nord- og 
Sør-Trøndelag. 
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Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 42/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 42 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 42 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 42 har vi følgende oversikt: 
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Troms 
Fra omsetninga i uke 42 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 42 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 
Fra omsetninga i uke 42 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre 
Fra omsetninga i uke 42 har vi følgende oversikt: 

 

 


