Melding om fisket uke 48/2019
Rapporten skrevet mandag 25.11.2019 av Willy Godtliebsen og 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 48 i 2019 (25. november – 1. desember
2019).
Tallene for uke 48 viser ikke de store omsetningsverdiene, men aktiviteten er i å tråd med årstiden.
Omsetningen av kveite skiller seg imidlertid ut og er på et høyere nivå enn det har vært tidligere år, i tillegg er
det brukbar aktivitet på frosset. På torsdag i forrige uke ble det stopp i ferskfiskordningen noe som også syns
på omsetningstallene. Sammen med dårligere vær, gjør dette sitt til at omsetningen på fersk faller mot slutten
av uken.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 48 ble på 188,9 mill kroner (foreløpig tall). Av det stod landinger av fryst fisk
fra en russisk frysetråler for 7,1 mill kroner. Omsetningen for norske båter på totalt 181,8 mill kroner var
fordelt med 63,0 mill kroner på fersk og 118,7 mill kroner på fryst råstoff.
Til sammenligning hadde vi i fjor ei omsetning på 209,6 mill. kroner i uke 48. Av det var 12,7 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 196,9 mill. kroner, hvorav 68,4 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 128,4 var fra fryst råstoff.
Oppdaterte tall for uke 47 i år viser en omsetning på 218,0 mill kroner, hvorav 23,2 gjaldt landinger av fryst
reke fra 4 båter registrert i Estland og Litauen. Det ga ei omsetning på 194,8 mill kroner for norske båter,
fordelt med 78,4 på fersk og 116,4 på fryst råstoff.
Totalomsetningen pr uke 48 i år har passert 12,4 milliarder kroner. Dette er 650 millioner kroner høyere enn til
samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 580 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på vel 60
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 48/2019
Pr uke 48/2018
Norske fartøy
10.233,8
9.651,3
Utenlandske fartøy
2.205,6
2.139,3
12.439,4
Totalsum
11.790,6
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 48 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. I den uka ble det landet fryst fisk fra 10 trålere, hvorav en kombi fersk/fryst, og fra 8
autolinebåter. Totalt ble det landet nær 4.200 tonn med fryst torsk, 400 tonn sei og nær 1.400 tonn hyse.
Trålernes leveranser bestod av 2.480 tonn torsk, 400 tonn sei, 500 tonn hyse og 600 tonn bifangst, i hovedsak
fisket ved Bjørnøya, Thor Iversen og Nordkappbanken. Leveransene fra de 8 autolinebåtene bestod av 1.700
tonn torsk, 900 tonn hyse og 400 tonn bifangst, for det meste blåsteinbit og brosme/lange. Dette gjelder kvanta
landet i uke 48, men som i liten grad er omsatt. Når det gjelder omsetningen, viser tabell 2 ei totalomsetning på
118,7 mill kroner etter landinger av fryst råstoff, der 2.800 tonn torsk stod for 75 mill kroner. Av det var 1.840
tonn tatt på trål og 960 tonn på autoline. Omsatt kvantum fryst sei var 1.220 tonn/13,9 mill kroner, av det var
1.100 tonn trålsei og 120 tonn var tatt på snurrevad. Videre hadde vi ei omsetning på 430 tonn fryst hyse til
verdi 10,4 mill kroner, det meste av det tatt på autoline. En fangst med fryst reke, nær 400 tonn/8,8 mill kroner
var omsatt i uke 48, men landet på sensommeren. 170 tonn blåkveite/7,1 mill kroner var levert av 6 trålere.
1.425 tonn fersklevert torsk til verdi 30,0 mill kroner var fordelt med 560 tonn tatt på line/autoline, 290 tonn på
garn, 270-280 tonn hver på snurrevad og trål og 20 tonn på juksa. Den geografiske fordelingen var 810 tonn
levert Øst-Finnmark, 190 tonn i Vest-Finnmark, 240 tonn i Troms, 140 tonn i Lofoten/Salten hvorav 120 tonn
levendelagret torsk, og ellers mindre kvanta i øvrige soner. 460 tonn av leveransene i Øst-Finnmark var tatt på
line/autoline, 280 tonn på trål og 70 tonn på snurrevad. I Vest-Finnmark var 70 tonn tatt på snurrevad, 75 tonn
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på line/autoline og 40 tonn på garn. I Troms var 220 tonn tatt på garn. Torsdag i uke 48, 28. november, var
siste dag for året med ferskfiskordning, så aktiviteten for kystflåten vil etter dette avta kraftig.
Omsetningen av fersk sei i uke 48 var i kvantum på nivå med torsken, med 1.370 tonn men verdien var bare
tredjeparten av torskeverdien, og utgjorde 10,2 mill kroner. Her var 660 tonn tatt på snurrevad, 600 tonn på
garn og 80 tonn på juksa. 50 tonn av seikvantumet var levert i Øst-Finnmark, 360 tonn i Vest-Finnmark, 450
tonn i Troms, 370 tonn i Vesterålen, 50 tonn i Lofoten/Salten, og 30 tonn på Helgeland og Nordmøre.
Ferskhysekvantumet i uke 48 endte på 670 tonn/7,7 mill.kroner, dette er en nedgang på 325 tonn fra forrige
uke som endte på 995 tonn/11,4 mill.kroner. 500 tonn ble omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, 90 tonn i VestFinnmark, 40 tonn i Vesterålen og mindre kvanta i resterende soner. Av kvantumet levert i Øst-Finnmark var
480 tonn tatt på line/autoline og 20 tonn på snurrevad, i Vest-Finnmark var det tatt 80 tonn på line/autoline og
10 tonn på snurrevad. I Vesterålen er 33 tonn tatt på line/autoline.
Kvantumet kongekrabbe og taskekrabbe er avtakende mot slutten av året.
Kveitefisket nådde i kvantum nesten opp på nivå med uke 47, som var toppuka så langt i år. 135 tonn fersk
kveite ble levert i uke 48, til verdi 5,4 mill kroner. Dette er fjerde uka på rad med omsetning fra 128 tonn til
toppen på 143 tonn i uke 47. 100 tonn av kvantumet i uke 48 var tatt på garn og 34 tonn på line/autoline. 62
tonn var levert i Troms, 29 tonn i Lofoten/Salten, 22 tonn i Vest-Finnmark, og mindre kvanta i øvrige soner.
Totalt for året har vi ei omsetning på 2.300 tonn fersk kveite til verdi 101,4 mill kroner, mot 1.890 tonn/83,6
mill kroner til samme tid i fjor. Garn har den største økinga, og står i år for 62 % av leveransene, mot 59 % i
fjor.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 48/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 47 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 48 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 48 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 48 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 48 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 48 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 48 har vi følgende oversikt:
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