Melding om fisket uke 34/2019
Rapporten skrevet mandag 26.08.2019 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 34 i 2019 (19. – 25. august 2019),
Blåkveitefisket som tidligere var inne og ga et løft i omsetningen er nå avsluttet, noe som merkes på
omsetningstallene som er redusert fra uke 33. Torsk utgjør fortsatt mest i omsetningsverdi, mens sei nå har nest
størst omsetningsverdi. Over halvparten av omsetningsverdien kommer fra seinotfisket som fortsatt holder godt
tempo. Notseifisket de siste to ukene er sammenlagt nær 4.200 tonn.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 34 ble på 138,0 mill kroner (foreløpig tall). Av det var 9,2 mill kroner etter
leveranser av 350 tonn reke fra 3 utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 128,8 mill kroner,
fordelt med 83,6 mill kroner på fersk og 45,1 mill kroner på fryst råstoff.
Til sammenligning var det i fjor omsatt for 151,2 mill. kroner i uke 34. Av dette var 56,7 mill kroner etter
landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 94,5 mill. kroner, hvorav 77,0 mill
kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, 16,4 mill kroner var fryst, og 1,1 mill kroner gjaldt sjøltilvirket
tørrfisk.
Oppdaterte tall for uke 33 i år viser en omsetning på 200,0 mill kroner. Av det var 4,9 mill kroner etter landing
av 200 tonn reke fra et estlandskregistrert fartøy. Omsetningen for norske båter utgjorde 195,0 mill kroner,
hvorav 125,4 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 69,4 mill kroner var fryst.
Totalomsetningen pr uke 34 i år har passert 10 milliarder kroner med god margin. Dette er 589 millioner
kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på nær 400 mill. kroner, mens
utenlandske har et pluss på 190 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 34/2019
Pr uke 33/2018
Norske fartøy
8.069,6
7.671,8
Utenlandske fartøy
1.995,6
1.804,2
10.065,2
Totalsum
9.476,0
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 34 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 45,1 mill kroner, der 790 tonn torsk var størst i verdi
med 19,0 mill kroner. Det meste av dette, 650 tonn, var tråltorsk, videre var 110 tonn tatt på snurrevad og 25
tonn på autoline. Også 530 tonn fryst hyse til verdi 9,7 mill kroner var i hovedsak tatt på trål. 180 tonn fryst
blåkveite til verdi 7,9 mill kroner kom fra en trålleveranse fisket ved Grønland. 540 tonn snabeluer til verdi 4,7
mill kroner var det i hovedsak 2 trålere som stod for.
I kvantum utgjorde fersk torsk 900 tonn rundvekt. Av dette var 115 tonn omsatt som levendetorsk. I uke 34 ble
det tatt 480 tonn på snurrevad, 210 tonn på trål, 110 tonn på line/autoline, 65 tonn på garn og 25 tonn på juksa.
Kvantumet av fersk torsk fordeler seg med 340 tonn levert i Øst-Finnmark, 280 tonn i Vest-Finnmark, 180
tonn i Vesterålen, 55 tonn i Lofoten, 30 tonn i Troms og mindre kvanta i resterende soner. Kvantumet i
Vesterålen øker med vel 150 tonn fra uke 33 noe som skyldes leveranser på 160 tonn av fersk torsk fra Trål.
Omsetningen av fersk sei øker med 80 tonn fra uke 33 og lander på 3.140 tonn til en verdi av 20,6 mill. kroner.
Nivået holder seg dermed stabilt rundt 3000 tonn de to siste ukene. Av de 3.140 tonnene er 2.040 tonn tatt på
not, 500 tonn på snurrevad, 350 tonn på garn, 190 tonn på juksa og 70 tonn på line/autoline. I seinotfisket har
det de siste ukene vært et økende tempo. I løpet av uke 34 har 8 båter fisket 1.430 tonn notsei fordelt på 4
kjøpere, der en enkelt kjøpet står for 600 tonn av dette. Seinotfisket i Troms holder seg også på omtrent samme
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nivå som uke 33 og utgjør 610 tonn i uke 34 mot 730 tonn i uken før. Dette kvantumet er tatt av 5 båter fordelt
på 2 kjøpere, der en av disse står for 330 tonn av dette kvantumet. Totalt ferskseikvantum for alle soner
fordeler seg med 1.850 tonn i Vest-Finnmark, 700 tonn i Troms, 290 tonn i Øst-Finnmark, 125 tonn i Lofoten,
120 tonn i Vesterålen, 30 tonn i Sør-Trønderlag og mindre kvanta i resterende soner. Tempoet i seinotfisket de
siste ukene har ført til at seinotkvoten per uke 34 nærmer seg oppfisket. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var
24.459 tonn av seinotkvota på 31.820 tonn nord for 62-graden tatt pr uke 33. Tar vi med de 2.040 tonnene
omsatt gjennom Råfisklaget i uke 34 og legger til nær 3.941 tonn som vi har registrert fisket med snurrevad,
men som skal trekkes av notkvota, er 30.440 tonn av notkvota tatt pr uke 34.
Ferskhysekvantumet utgjør 520 tonn i uke 34 til en verdi av 5,2 mill. 290 tonn var tatt på snurrevad, videre var
200 tonn var tatt på line/autoline, 20 tonn på garn og mindre kvanta på juksa. Totalkvantumet fordelere seg
med 240 tonn på Øst-Finnmarka, 175 tonn på Vest-Finnmarka, 40 tonn i Vesterålen, 25 tonn i Troms, 20 tonn i
Lofoten og mindre kvanta i resterende leveringssoner.
Omsetningen av kongekrabbe er redusert fra uke 33 og utgjorde 96 tonn til en verdi av 17,6 mill. Kroner i uke
34. Av dette var 82 tonn til en verdi av 16,2 mill. kroner tatt i det regulerte fisket. 74 tonn av krabben fra det
regulerte fisket var registrert i kategorien beste kvalitet og hadde en gjennomsnittspris på 210,41 kr/kg.
Kvantumet taskekrabbe er ytterligere redusert i uke 34 og utgjør 180 tonn til en verdi av 2,1 mill. kroner. Av de
180 tonnene var 75 tonn levert i Sør-Trøndelag, 55 tonn på Helgeland, 30 tonn i Lofoten, 15 tonn i NordTrønderlag og 8 tonn på Nordmøre. Leveransene var fordelt på 4 kjøpere og 9 mottak i Sør-Trønderlag, en
kjøper og 5 mottak på Helgeland, 3 kjøpere og 8 mottak i Lofoten, 1 kjøper/mottak i Nord-Trøndelag, samt 2
kjøpere/mottak på Nordmøre. Det var totalt 144 båter med leveranser av taskekrabbe i uke 34 mot 136 i uke
33, den største enkeltleveransen i uke 34 var på 2 tonn i Sør- Trønderlag. For hele uke 34 var det største
kvantumet på et enkelt fartøy på 7,6 tonn, det også i Sør-Trønderlag.
Fisket etter leppefisk i uke 34 viser et totalt kvantum på 15 tonn til en verdi av 6,3 mill kroner. Av dette
kvantumet er 9,8 tonn landet i Sør-Trønderlag, 3,6 tonn i Nordmøre og 1 tonn i Nord-Trønderlag. Kvantumet
er fordelt med 7,7 tonn Berggylt, 5,0 tonn Bergnebb og 1,8 tonn Grøngylt. Totalt var det 69 fartøy som deltok i
dette fisket i uke 34. For hele uke 34 var det største kvantumet på et enkelt fartøy 830 kg, mens den største
enkeltfangsten var på 430 kg, begge i Sør-Trønderlag.
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Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 34/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 33 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 34 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 34 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 34 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 34 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 34 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 34 har vi følgende oversikt:
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