Melding om fisket uke 1/2020
Rapporten skrevet mandag 06.01.2020 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 1 i 2020 (1. – 5. januar 2020).
Ei kort uke etter jule-/nyttårsfeiring kombinert med dårlig vær og landligge for kystflåten preget starten på det
nye året. Veldig beskjedent med leveranser, for eksempel bare 250 tonn fersklevert torsk fra kystflåten. Gode
priser oppnådd for torsken, noe vi kommer nærmere inn på i rapporten.
Råfisklagets ukeomsetning den første uka av året, ble på 24,3 mill kroner (foreløpig tall). Ingen leveranser fra
utenlandske båter. Av totalen var 13,8 mill kroner etter landinger av ferskt råstoff og 10,5 fra fryst.
Til sammenligning hadde vi i uke 1 i fjor ei omsetning på 121,4 mill. kroner. Av det var 3,3 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 118,1 mill. kroner, hvorav 30,3 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 87,8 var fra fryst råstoff.
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 1 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og
pr fiskeslag. I den uka ble det landet frystfangster fra 6 trålere og 3 autolinebåter, fordelt med 1.600 tonn torsk,
400 tonn sei, 1.000 tonn hyse og 600 tonn snabeluer. En beskjeden andel av det er foreløpig omsatt, jfr tabell 2.

Tabell 1. Omsetning av fersk torsk for norske båter uke 1/2020 sammenlignet med samme uka i
fjor, rundvekt (kg), verdi og pris (SLUH)

En vindfull start på året gjør sitt til at det er lite å berette om også fra omsetninga av fersk fisk den første uka av
året. Torsken gjør mest ut av seg, med 400 tonn omsatt til verdi 10 mill kroner. Redskapsfordelingen var 150
tonn på én trålfangst, 130 tonn på garn, 60 tonn på snurrevad og 50 tonn på line/autoline. Trålfangsten var
levert i Øst-Finnmark, garnfangstene var i hovedsak levert i Vest-Finnmark og Troms, snurrevad fordelt på
Vest-Finnmark og Lofoten, og line/autoline-kvantumet var levert i Finnmark. Av totalt 400 tonn var 175 tonn
levert i Øst-Finnmark, der det meste altså kom fra en trålfangst, 130 tonn var omsatt til kjøpere i VestFinnmark, 60 tonn i Troms og 35 tonn i Lofoten. Gode priser betalt først på året, med gjennomsnitt på kr 36,42
pr kg omregnet til sløyd u/hode-pris, og flere av kjøperne har startet året med kilopris for torsken på godt over
kr 40,-. Tilsvarende snittpris første uka i 2019 var kr 30,19 pr kg.
Omsetningen av fersk sei i uke 1 var på beskjedne 160 tonn/1,3 mill kroner, fordelt med 130 tonn tatt på garn
og 30 tonn på snurrevad. På garn er kvantumet likt fordelt på sei og torsk, med 130 tonn på hver. Av
seigarnkvantumet var 70 tonn levert i Vest-Finnmark, 40 tonn i Vesterålen, 10 tonn i Lofoten/Salten og mindre
kvanta i øvrige soner.
For øvrige arter er omsetningen så laber at vi ikke kommenterer det her.
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Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 1/2020, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 1 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 1 har vi følgende oversikt:

Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 1 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 1 har vi følgende oversikt:

Vesterålen-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 1 har vi følgende oversikt:

Side 4 av 4

