Melding om fisket uke 44/2018
Rapporten skrevet mandag 05.11.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas
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 44 i 2018 (29. oktober – 4. november),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Økt omsetning av ferskt råstoff i uke 44, der Øst-Finnmark står for det meste, og der størst aktivitet er knyttet
til linefisket. Men også opptrapping i garnfisket etter torsk/sei i Nord-Troms, fisk som er på næringsvandring
og tiltrekkes sildeinnsiget som har begynt å gjøre seg gjeldende.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 44 ble på 143,9 mill kroner (foreløpig tall), hvorav landinger fra utenlandske
båter utgjorde 15,4 mill kroner. Sistnevnte var det i hovedsak en russisk frysetråler som stod for, med 540 tonn
blåkveite verdt 11,9 mill kroner. For norske båter ble omsetningen på 128,5 mill kroner, fordelt med 62,6 mill
kroner på fersk og 65,9 mill kroner på fryst råstoff.
Uka før viser oppdaterte tall ei totalomsetning på 167,5 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 37,8
mill kroner. Omsetningen for norske båter var 129,7 mill kroner, fordelt med 49,5 mill kroner på fersk, 78,7 på
fryst og 1,6 på sjøltilvirka tørrfisk.
I uke 44 i fjor var ukeomsetninga 113,0 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 32,5 mill
kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 80,5 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 36,9
mill kroner på ferskt råstoff og 43,7 mill kroner på fryst.
Omsetningen hittil i år, pr uke 44, er 10,9 milliarder kroner, som er 850 millioner kroner mer enn til samme tid
i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 8,297 mrd kroner til 8,864 mrd kroner, d.v.s. med 567 mill
kroner.

Tabell 1. Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser

Verdi (mill kr)

Norske fartøy
Utenlandske fartøy
Totalsum

Pr uke 44/2018
8 863,8
2 050,6
10 914,3

Pr uke 44/2017
8 296,5
1 764,2
10 060,7

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 44 framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr
fiskeslag. Sist uke var det betydelig øking i landingene av fryst råstoff. 10 trålere og 4 autolinebåter leverte
fryst fisk, og i tillegg ble det landet en fangst med fryst reke. Landingene bestod av 4.000 tonn torsk, 1.500
tonn sei og 1.450 tonn hyse, som altså er en betydelig øking i forhold til det vi har opplevd tidligere i
september og oktober. Dette er kvanta som i mindre grad er omsatt og inngår i tallene i tabell 2, men vil gjøre
seg gjeldende i omsetningstallene i uke 45. Omsetningen av fryst råstoff i uke 44, var begrenset til kvanta som
kan leses av tabell 2. Her var hysa størst i verdi med 22,8 mill kroner etter landing av 940 tonn som i hovedsak
kom fra 5 autolinebåter (770 tonn). Også når det gjelder fryst torsk, som totalt utgjorde 870 tonn og 21,4 mill
kroner, var det meste tatt på autoline. Her var det leveranser fra 4 autolinebåter på totalt 440 tonn, 7 trålere med
370 tonn, og én snurrevadbåt med 60 tonn. Én teinefangst med vel 100 tonn produktvekt snøkrabbe omregnet
til 170 tonn rundvekt var verdsatt til 9,1 mill kroner. Vel 650 tonn fryst sei var i hovedsak tatt på trål.
Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst i verdi med 1.470 tonn og 26,7 mill kroner. Her
var 700 tonn tatt på line/autoline, av det var 590 tonn levert i Øst-Finnmark. Videre var 340 tonn tatt på
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snurrevad, jevnt fordelt på Øst- og Vest-Finnmark. 210 tonn fersk torsk var tatt på trål, og 200 tonn på garn.
Av sistnevnte var 140 tonn omsatt til kjøpere i Troms, i hovedsak gjelder det torsk tatt i Nord-Troms, på
næringsvandring der silda står øverst på dietten. Av totalkvantumet torsk på 1.470 tonn var 900 tonn levert i
Øst-Finnmark, 300 tonn i Vest-Finnmark, 160 tonn i Troms, og for øvrig mindre kvanta lenger sør.
1.600 tonn fersklevert sei/10,5 mill kroner var fordelt med 810 tonn tatt på snurrevad (450 tonn levert ØstFinnmark, 260 tonn Vest-Finnmark), 510 tonn på garn (220 tonn Vest-Finnmark, 160 tonn i Troms), 150 tonn
på not og 90 tonn på juksa. 470 tonn av den ferske seien var levert i Øst-Finnmark, 640 tonn i Vest-Finnmark,
210 tonn i Troms, 150 tonn i Vesterålen og 100 tonn i Lofoten/Salten.
37 tonn kongekrabbe til verdi 6,6 mill kroner var fordelt med 32 tonn tatt i det regulerte fisket og altså 5 tonn
utenfor det regulerte området, med leveranser fra henholdsvis 74 og 49 båter. 29 tonn var lytefri hannkrabbe
tatt i det regulerte fisket, og totalen fra årets begynnelse er nå oppe i 1.630 tonn av ei totalkvote på 1.687 tonn
korrigert for kvotefleks.
530 tonn fersk hyse var fordelt med 440 tonn tatt på line/autoline og 60 tonn på snurrevad. 370 tonn var levert i
Øst-Finnmark, og 70 tonn i Vest-Finnmark.
Vel 150 tonn taskekrabbe ga en verdi på 1,7 mill kroner. Herav var 60 tonn levert på Helgeland, 57 tonn i
Trøndelag, 27 tonn i Lofoten/Salten og 10 tonn på Nordmøre.
Kveitekvantumet ble litt redusert fra uka før som var toppuka hittil i år med 80 tonn. I uke 44 ble totalen 72
tonn til verdi 3,1 mill kroner. Av det var 25 tonn levert i Troms, 19 tonn i Vest-Finnmark, 16 tonn i
Lofoten/Salten og mindre kvanta i øvrige soner.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 44/2018, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 44 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:
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Øst-Finnmark
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 44 har vi følgende oversikt:
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