Melding om fisket uke 24/2020
Rapporten skrevet mandag 15.06.2020 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 24 i 2020 (8. - 14. juni 2020).
Omsetningen i forrige uke holdes oppe av direktefisket etter blåkveite for kystflåten, som har vært kortvarig og
hektisk og stoppes etter 2 ukers varighet. For øvrig er det en økende aktivitet i notseifisket der det har vært 12
aktive fartøy. Det meste er levert Nordmøre, men det har også for første gang i år vært leveranser i VestFinnmark, Troms og Nord-Trøndelag, sistnevnte er en nykommer der det dreier seg om leveranser til Rørvik.
Det er reduksjoner i fisket av både torsk, rognkjeks, hyse og reker. Torskeomsetningen reduseres i takt med
årstiden, samtidig er det omsetning av levendetorsk til gode priser. Omsetningen av rognkjeks reduseres kraftig
fra uken før. Videre har hyseomsetningen også roet seg betraktelig de siste ukene. Leveransene av levendehyse
ligger fortsatt godt foran fjoråret. For havflåten er det økende leveranser, og fryst fisk/reke/snøkrabbe står for
nesten like stor del av omsetningen som fersk i uke 24.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 24 ble på 191,9 mill kroner (foreløpig tall). Av det utgjorde leveranser fra
utenlandske fartøy 31,6 mill kroner, der 1.650 tonn fryst torsk til verdi 26 mill kroner fra to russiske trålere
stod for det meste. Omsetningen for norske båter var 160,4 mill kroner, der fordelingen var 82,5 mill kroner
etter leveranser av ferskt råstoff og 77,9 mill kroner av fryst.
Til sammenligning hadde vi i uke 24 i fjor ei omsetning på 187,3 mill. kroner. Av det var 29,1 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 158,2 mill. kroner, hvorav 69,7 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 88,3 var fra fryst råstoff.
Råfisklagets omsetning pr uke 24 er nå oppe i vel 8,4 milliarder kroner, og vi ligger dermed 34 millioner
kroner bedre an enn til samme tid i fjor. For utenlandske fangster er det pr dato en reduksjon på 118 mill
kroner. For norske båter er omsetningen økt med 151 mill kroner. Her er fryst råstoff likt med fjoråret, på
2.057 mill kroner. For fersklevert råstoff er omsetningen dermed økt med 151 mill kroner, til 4.773 mill kroner
i år. Leveransene av fersk torsk er 2.840 tonn lavere (- 2 %) enn til samme tid i fjor. 168.220 tonn er omsatt pr
uke 24 i år, mot 171.060 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 280 mill kroner, fra 3.630 til
3.910 mill kroner (+ 8 %).
Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser
Millioner kroner
Pr uke 24/2020
Pr uke 24/2019
Norske fartøy
6.830
6.679
Utenlandske fartøy
1.605
1.723
8.436
Totalsum
8.402
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 24 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Landingene av fryst råstoff til nøytrale fryselager kom fra 11 trålere, herav 2 reketrål, og videre
én autolinebåt, 4 snurrevadbåter og 1 snøkrabbebåt. Trålerne hadde god blanding i sine fangster, med 1.100
tonn sei, 850 tonn torsk, tilsvarende kvantum snabeluer og 200 tonn hyse. De 2 rekefangstene var på totalt 390
tonn. Den ene autolinefangsten bestod av 100 tonn blåkveite. Snurrevadfangstene inneholdt i hovedsak hyse,
totalt 360 tonn, mens den ene teinefangsten bestod av vel 100 tonn snøkrabbeklør. Forannenvte er kvanta
landet i uke 24, men i liten grad omsatt. Omsetningen av fryst råstoff tok seg opp sammenlignet med uka før,
jf. tabell 2, der torsk og hyse denne gang var størst i verdi.
Ferskomsetningen er dominert av direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde som
drifter med konvensjonelle redskaper. 1. periode i dette fisket startet 1. juni, og Fiskeridirektoratet har satt
stoppdato til i dag 15. juni ved midnatt. Periodekvota er satt til 4.700 tonn, og den beregnes dermed tatt i løpet
av 14 dagers intensivt fiske. Vel 300 båter har deltatt med leveranser, og som vanlig har det vært trangt om
plassen på de beste fiskefeltene. Fisket har vært variabelt, med Tromsøflaket som beste fangstområde. Godt
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vær gjennom det meste av perioden, men likevel vanskelige straumforhold som kan gi overraskende utslag. I
løpet av uke 23 og 24 var 4.200 tonn blåkveite omsatt gjennom Norges Råfisklag, til verdi 102 mill kroner.
Nær halvparten av kvantumet, nærmere bestemt 2.060 tonn til verdi 50 mill kroner, var tatt på line/autoline.
Deretter følger garn med vel 1.300 tonn/32 mill kroner, og snurrevad med 760 tonn/19 mill kroner. 95 % av
kvantumet er levert rund, av det er 44 % i størrelsesgruppen minst 2,4 kg, 47 % i størrelsen 1,2-2,4 kg og altså
9 % u/1,2 kg. Gjennomsnittsstørrelsen er noe ned sammenlignet med 1. periode i fjor, og enda mer om vi
sammenligner med årene før det. Størst kvantum, nær 1.700 tonn, er omsatt til kjøpere i Troms. Deretter følger
Lofoten med 1.275 tonn, Vesterålen med 950 tonn og Øst-Finnmark med 210 tonn. Mindre kvanta levert i
Vest-Finnmark og på Helgeland.
Ferskomsetningen av torsk i uke 24 ble ytterligere redusert til 815 tonn og verdi 17,1 mill.kroner. Leveransene
var fordelt med 390 tonn levert i Øst-Finnmark, 260 tonn i Vest-Finnmark, i underkant av 100 tonn i
Vesterålen, og for øvrig labert. 220 tonn av leveransene i Øst-Finnmark var tatt på snurrevad, 160 tonn på
line/autoline. Også i Vest-Finnmark dominerte snurrevad med 225 tonn.
Laber omsetning også av fersk hyse, 280 tonn/2,3 mill kroner i uke 24, ytterligere reduksjon fra uke 23 når det
var omsatt 370 tonn til verdi 2,9 mill kroner. 175 tonn var levert i Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark og
for øvrig labert på øvrige soner. 10 tonn av de 175 tonnene i Øst-Finnmark var tatt på snurrevad, 40 tonn på
line/autoline. Vel 50 tonn var omsatt levende, totalt 1.310 tonn er omsatt levende per uke 24.
Omsetningen av fersk sei i uke 24 ble på 1.440 tonn/8,6 mill.kroner, en økning fra 1.190 tonn/7,2 mill.kroner i
uke 23. Størst kvantum er det levert på Nordmøre med 670 tonn, der not stod for 660 tonn levert Averøya og
Smøla. Videre var det levert 260 tonn i Vest-Finnmark hvorav 130 tonn på Snurrevad og 110 tonn på Not
sistnevnte levert Rolvsøya. Deretter følger Nord-Trøndelag med 180 tonn, der 160 tonn er tatt på not og levert
Rørvik. I Troms er det levert 125 tonn, hvorav garn står for det meste med 65 tonn, 50 tonn er tatt på not levert
Arnøya. I Vesterålen er det levert 110 tonn, hovedsakelig på garn som har 90 tonn av totalen. I resterende soner
er det levert kvanta fra 30 til 15 tonn. Seinotfisket utgjør totalt 980 tonn i uke 24, der det meste er levert på
Nordmøre. Totalt har det vært 12 aktive fartøy foregående uke, 7 av dem har levert på Nordmøre, 2 i NordTrøndelag, 2 i Troms og 1 i Vest-Finnmark. Notseien utgjør 3.710 tonn hittil i år, mot 6.470 til samme tid i
fjor.
Omsetningen av rognkjeks i uke 24 ble på 11 tonn/0,2 mill. kroner omsatt rund, og et rognkvantum på 4 tonn
til verdi 0,3 mill kroner, betydelig reduksjon fra uka før når det var landet 46 tonn rund og 9 tonn rogn. Totalt
så langt i år er det omsatt 620 tonn rund rognkjeks/9,9 mill kroner og 117 tonn rogn/9,7 mill kroner.
Tilsvarende tall i fjor var 370 tonn rund/5,3 mill kroner og 205 tonn rogn/16,1 mill kroner. Alt omregnet i
rognkvantum når vi bruker 6,7 som omregningsfaktor for rund/rårogn, gir 209 tonn rå rogn i år, mot 260 tonn
pr uke 24 i fjor. Totalkvantumet er altså ned i år, noe som for en stor del skyldes vanskelige driftsforhold første
del av sesongen, og en økende andel er levert rund. I fjor endte vi med 265 tonn alt omregnet til rognkvantum,
da med 385 tonn levert rund og 207 tonn levert som rogn.
I uke 24 leverte 3 fartøy 46 tonn torsk til levendelagring, mot 40 tonn fra 7 fartøy i uke 23. Det meste levert i
Båtsfjorden, men det har også vært en leveranse til Staven. Med uke 24 er totalt landingskvantum for 2020
oppe i 3.970 tonn, av dette er 1.380 tonn omsatt. I uke 24 ble det omsatt 118 tonn levendetorsk til snittpris
37,52 SLUH.
Omsetningen av kystreker nådde 26 tonn/ 2,2 mill.kroner, mot 33 tonn/ 2,8 mill kroner i uke 23. Av
totalkvantumet på 26 tonn var 21 tonn var koktreke og resterende råreker til pilling. Det var 25 båter som stod
for disse leveransene til 1 kjøper i Finnmark, 4 kjøpere i Troms, 1 i Nordland, 1 i Lofoten og 1 på Helgeland. 8
tonn tatt på Varangerfjorden og 5 tonn på Kvænangen.
Fangsten av kongekrabbe har tatt seg opp, og endte i uke 24 på vel 30 tonn til verdi 6,3 mill kroner. Herav var
nær 28 tonn tatt i det regulerte fisket, med leveranser fra 58 båter, og videre var 4 tonn tatt utenfor
kvoteområdet der 25 båter har deltatt med leveranser.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 24/2020, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 24 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 24 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 24 har vi følgende oversikt:
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Gjennomsnittspriser
Tabell 3. Minstepriser, kvantum og gjennomsnittspriser for fersk fisk, norske båter uke 24/2020, fordelt
per fiskeslag, tilstand og størrelse.
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