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Melding om fisket uke 15/2020  
Rapporten skrevet mandag 14.04.2020 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 15 i 2020 (påskeuka, 6. - 12. april 2020). 

 

Til å være påskeuka var det godt brukbart med leveranser av fersk torsk der totalen nådde 9.100 tonn. 

Fremdeles var størst kvantum levert i Lofoten, men etter påske vil det skje en forflytting av aktiviteten mot 

Finnmark. Mer beskjedne kvanta levert av andre fiskeslag. Rognkjeksfisket kom i gang i god tid før påske, 

men har selvfølgelig vært mye værhindret, vil øke på de nærmeste ukene. Fremdeles brukbart med leveranser 

av fryst råstoff.  

 

Råfisklagets ukeomsetning i uke 15 ble på 273,1 mill kroner (foreløpig tall). Inkludert i tallet er 31,2 mill 

kroner som gjelder landinger av hovedsakelig fryst torsk fra to russiske båter. Omsetningen for norske båter 

utgjorde 242,0 mill kroner, fordelt med 213,3 mill kroner på fersk og 28,7 mill kroner på fryst råstoff.  

 

Til sammenligning hadde vi i uke 15 i fjor ei omsetning på 471,8 mill. kroner. Av det var 105,2 mill kroner 

etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 366,6 mill. kroner, hvorav 281,0 

mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 85,5 var fra fryst råstoff.   

 

Oppdaterte tall for uke 14 i år viser en total på 561,8 mill kroner, hvorav 114,3 mill kroner kom etter landing 

fra utenlandske fartøy. Det innebærer at 447,4 mill kroner gjaldt norske landinger, fordelt med 419,3 mill 

kroner på ferskt råstoff og 28,1 mill koner på fryst. 

 

Råfisklagets omsetning pr uke 14 i år har passert 6,3 milliarder kroner, og er med det vel 150 mill kroner 

høyere enn til samme tid i fjor.  Det framgår av tabell 1. Økningen gjelder for leveranser fra norske båter. Her 

er fryst råstoff opp med 75 mill kroner, fra 1.420 mill kroner i fjor til 1.495 mill kroner i år. For fersklevert 

råstoff er omsetningen økt med tilsvarende, fra 3.485 mill kroner i fjor til 3.560 mill kroner i år. Leveransene 

av fersk torsk er 10.600 tonn lavere (-7 %) enn til samme tid i fjor. 130.680 tonn er omsatt pr uke 15 i år, mot 

141.270 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 100 mill kroner, fra 3.010 til 3.110 mill 

kroner (+3 %). 

 

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser 

 Millioner kroner 

Pr uke 15/2020 Pr uke 15/2019 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

5.055,0 

1.282,4 

4.904,4 

1.279,3 

Totalsum 6.337,5 6.183,7 

 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 15 i år framgår av tabell 3, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 

og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff var som normalt beskjeden i påskeuka, med 28,7 mill kroner, 

hvorav 700 tonn torsk gjorde opp for 19,1 mill kroner. Når det gjelder landingene av fryst råstoff til nøytrale 

fryselager i påskeuka, var det 8 trålere, 2 snurrevadbåter og 2 garnbåter som leverte 2.250 tonn torsk, 1.550 

tonn sei og 800 tonn hyse. Totalt for trålerne var det levert like mye torsk og sei. I tillegg var det en 

rekelanding på vel 400 tonn og en mindre fangst fryste snøkrabbeklør. 
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Tabell 2. Omsetning av fersk torsk for norske båter uke 15/2020 sammenlignet med samme uka i 
fjor, rundvekt (kg), verdi og pris (SLUH) eksklusiv biprodukter/restråstoff 

 
 

Det framgår av tabell 2 at torskekvantumet levert fersk i uke 15 totalt kom på 9.100 tonn, hvilket ikke er dårlig 

til påskeuka å være. I uke 15 i fjor som var uka før påske, var kvantumet 11.660 tonn. Vi kom oss ikke unna 

enkelte dager med mye vind også i uke 15, så 9.100 tonn vitner om godt fiske for de av båtene som var i fiske. 

Prismessig har det vært en reduksjon over de siste 2-3 ukene, ned fra vel kr 35,- pr kg som et ukesnitt det meste 

av vinteren, til 33,24 sist uke. Det framgår av tabellen at det meste av fisket fremdeles dreide seg om Lofoten, 

med Vest-Finnmark som en god nr 2. Av de 4.140 tonnene levert Lofoten var 1.820 tatt på garn, 1.700 tonn på 

snurrevad, 330 tonn på juksa og 290 tonn på lina. I Vest-Finnmark var totalen på 2.480 tonn fordelt med 960 

tonn på snurrevad, 810 tonn på juksa, 650 tonn på garn og 50 tonn på lina. Av 1.390 tonn levert i Troms var 

750 tonn garntorsk, 540 tonn tatt på snurrevad, 70 tonn på juksa og 30 tonn på lina. 680 tonn var levert i 

Vesterålen, fordelt med 480 tonn på snurrevad, 120 tonn på lina, 70 tonn på garn og 10 tonn på juksa. Av 370 

tonn levert Øst-Finnmark var 210 tonn tatt på garn, og 50-60 tonn hver på snurrevad, juksa og lina. Beskjedne 

landinger i området Helgeland-Nordmøre. Fisket vil etter påske flyttes mot Finnmark.   

 

Seikvantumet levert fersk i påskeuka (uke 15) utgjorde 240 tonn/1,9 mill.kroner, en betydelig nedgang fra 482 

tonn/4,0 mill.kroner i uke 14. I motsetning til tidligere uker når det var mest levert i Lofoten er det nå levert 

mest i Vest-Finnmark med 75 tonn av totalkvantumet på 240 tonn. Av dette kvantumet er 65 tonn tatt på 

snurrevad. I Lofoten var det levert 70 tonn, med fordelingen 60 tonn på garn og 5 tonn på snurrevad. I 

Vesterålen er det levert 40 tonn hovedsakelig på snurrevad der det er tatt 30 tonn. I resterende soner er det 

landet fra 20-2 tonn. Sammenlignet med fjoråret var det per uke 15 landet 18.615 tonn fersk sei, mot 14.000 

tonn i 2020, altså en nedgang på 4.615 tonn fra 2019. 

 

Det ble landet totalt 400 tonn hyse til en verdi av 2,9 mill.kroner i uke 15, mot 760 tonn fersk hyse til verdi 5,8 

mill.kroner i uke 14. Kvantumet i uke 15 fordeler seg med 90 tonn i Øst-Finnmark, hvorav 50 tonn er tatt på 

snurrevad. Største sone er Vest-Finnmark hvor det er landet 220 tonn, 190 tonn av dette er tatt på snurrevad. 

Videre er det landet 20 tonn i Vesterålen hvorav 15 tonn på autoline. I Lofoten er det landet 55 tonn hvorav 28 

tonn på garn og 17 tonn på snurrevad. I resterende soner er det landet kvanta fra 7 – 1 tonn. Totalt for året er 

landingene av fersk hyse pr uke 15 i år 10.480 tonn/117,7 mill kroner, mot 9.900 tonn/111,3 mill kroner til 

samme tid i fjor.  

 

Omsetningen av kongekrabbe i uke 15 endte det på 7 tonn/1,3 mill.kroner, ned fra 11 tonn/2,0 mill.kroner i uke 

14. Det var totalt 35 båter som leverte kongekrabbe i uke 15 hvorav 4 tonn levert av 20 båter i det regulerte 

fisket, mens 15 båter leverte 2 tonn utenfor regulert område.  

 

Rognkjeksfisket er kommet i gang i uke 15, i uke 8- 14 har det vært omsatt rund rognkjeks i størrelsesorden 8 

til 35 tonn, med stigende og høyest kvantum de siste ukene. Rognkvantumet har imidlertid vært lavt, på det 

meste 1,7 tonn i uke 14. I uke 15 har dette steget og det er omsatt 10 tonn rogn til verdi 0,8 mill.kroner, mens 

det er omsatt 46 tonn rund til verdi 0,7 mill.kroner. Totalt er det omsatt 56 tonn rognkjeks til verdi 1,6 

mill.kroner, hvorav 51 tonn i Troms. Totalt er det 40 båter som har fisket rognkjeks i uke 15, hvorav 32 i 

Troms. 

 

Bonusordningen for levendelagringen av torsk startet opp på mandag i uke 10 (02.03.2020). Det var også da en 

begynte å registrere kvantum av betydning. I uke 15 utgjorde landingskvantumet torsk til levendelagring 324 
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tonn mot 521 tonn i uke 14. Per 14.04.2020 er det registrert 2.251 tonn levendelagret torsk på landingsseddel, 

16 fartøy står for disse leveransene. Til sammenligning var det per 14.04.2019 registrert 5.015 tonn på 

landingsseddel, levert av 21 fartøy. Kvantumet i 2020 fordeler seg på mottaksanleggene Ballstad, begge 

anleggene i Båtsfjorden, Helligvær, Henningsvær, Hjelmsøya, Kvalfjord, Myre, Melbu, Røst, Staven og 

Værøy. Fire anlegg utmerker seg med 18 %, 16 %, 15 % og 13 % av leveransene, totalt vel 75 % av alle 

leveranser. 

 

Tabell 3. Omsetning for norske båter uke 15/2020, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 15 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 15 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 15 har vi følgende oversikt:
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Troms 

Fra omsetninga i uke 15 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 15 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 15 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 15 har vi følgende oversikt:

 


