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Melding om fisket uke 10/2017 
Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av 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 10 i 2017 (6. – 12. mars 2017), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

Uke 10 ble en alle tiders toppuke for fiskerne som omsetter sine fangster gjennom Norges Råfisklags system. 

Hele 27.750 tonn fersk torsk omsatt til verdi 419,3 mill kroner og totalverdi for all omsetning på 581,7 mill 

kroner, som i tillegg er foreløpige tall som vil bli korrigert opp før vi setter to strek under svaret. Enkelte av 

kjøperne måtte begrense sitt kjøp av kapasitets- og logistikkmessige grunner. Tilsvarende torskekvantum 

omsatt i løpet av ei uke har vi bare hatt maken til en gang i nyere tid, nærmere bestemt uke 12 i 2012, da med 

27.812 tonn fersk torsk til verdi 302 mill kroner. Men verdimessig er det utvilsomt topp både når det gjelder 

torsken og totalomsetningen. Det er andre gangen i år vi bryter 500 mill kroner grensa, etter 512,1 mill kroner i 

uke 9, og forrige toppuke med 542 mill kroner som var uke 10 i fjor, ble slått med god margin. I fjor på denne 

tida hadde vi 3 sammenhengende uker med omsetning på over 500 mill kroner, uke 8-10. 

Av totalomsetningen på 581,7 mill kroner i uke 10 i år, kom 524,3 mill kroner etter leveranser fra norske båter, 

også det et tall som er toppnotering, fordelt på 469,1 mill kroner fersk og 55,2 mill kroner fryst. I tillegg var det 

omsetning fra en grønlandsk tråler og 10 russiske båter, 8 trål og en autoline, totalt 57,4 mill kroner hvorav 

3.430 tonn torsk/41,0 mill kroner og 1.660 tonn hyse/10,4 mill kroner. Uke 9 ble totalen 512,1 mill kroner 

fordelt med 413,4 mill kroner for norske båter (373,3 fersk og 40,1 fryst) og altså hele 98,7 mill kroner for 

utenlandske. Uke 10 i fjor var totalen på 542,0 mill kroner fordelt med 461,0 mill kroner på norske leveranser 

(416,1 fersk/44,9 fryst) og 81,0 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter.  

Pr uke 10 i år har vi ei omsetning på 3.228 mill kroner, som er ned fra 3.317 mill kroner til samme tid i fjor (jfr 

tabell 1 nedenfor). Her er det reduksjon i omsetningen for utenlandske båter, som er ned fra 609 til 446 mill 

kroner. Russiske fartøyer har redusert sine landinger av torsk fra 34.400 tonn i fjor til 20.900 tonn i år. 

Omsetningen for norske båter er litt opp i forhold til fjoråret, nærmere bestemt 2.781 mill kroner i år mot 2.708 

mill kroner i fjor, men her viser fordelingen fersk/fryst reduksjon for førstnevnte (fra 2.072 mill kroner i fjor til 

1.953 mill kroner i år), mens frystandelen er økt fra 636 mill kroner i fjor til 828 mill kroner i år. På fersk er 

omsetningen av torsk ned fra 117.700 tonn/1.664 mill kroner i fjor til 104.500 tonn/1.661 mill kroner i år, jfr 

tabell 4 på side 4, mens omsetningen av fryst torsk fra norske båter er opp fra 24.700 tonn/430 mill kroner i 

fjor til 27.900 tonn/535 mill kroner i år.  

Etter 10 uker inn i det nye året ligger vi sånn an i forhold til fjoråret: 

Tabell 1. Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser 

Verdi (mill kr) 

Pr uke 10/2017      Pr uke 10/2016 

 Norske fartøy 2 781,3 2 707,8 

 Utenlandske fartøy 446,4 609,1 

 Totalsum 3 227,7 3 316,9 

Tabell 2 øverst på side 2 i rapporten viser fordelingen av omsetningen for norske båter i uke 10 i år. 

Omsetningen av fryst fisk økte litt fra uka før, der torskekvantumet på 1.500 tonn var fra 3 autolinere, en 

garnbåt og 7 trålere. Økt ferskomsetning etter nå to uker med godt vær og nevnte topp i torskekvantumet. Også 

økte landinger av fersk hyse, først og fremst i snurrevadfisket for Vesterålen.  
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Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 9 (arter med verdi over 100 tusen kr), pr fiskeslag og 

fersk/fryst:  

Tabell 2. Omsetning uke 10/2017, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 

 

 

De økte landingene av fersk hyse, fra 750 tonn uke i uke 8 til 1.200 tonn i uke 9 og altså 2.350 tonn i uke 10, 

med følgende fordeling pr leveringssone og redskap i uke 10: 

 

 
 
Figur 1. Leveranser av fersk hyse uke 10/2017, tonn rundvekt 

 

Fiskeslag/arter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp

Uke 10, 2017 42 415 395   469 094 240 3 066 880     55 219 439   45 482 773   524 319 439 

TORSK 27 750 470   427 898 969 1 505 835     29 085 794   29 256 786   456 990 463 

HYSE 2 351 701     16 102 123   1 017 280     15 773 609   3 368 981     31 875 732   

SEI 1 777 906     13 637 023   279 146         2 973 922     2 057 070     16 611 005   

SNØKRABBE 149 284         6 572 080     149 284         6 572 080     

KRILL-ANTA 8 574 896     3 048 743     8 574 896     3 048 743     

KVITLAKS 624 235         2 313 894     624 235         2 313 894     

KVEITE 34 084           1 614 264     1 219             58 303           35 303           1 672 568     

KONGEKRABBE 8 857             1 322 058     8 857             1 322 058     

REKE 10 243           629 385         10 243           629 385         

BROSME 47 077           270 580         30 024           313 302         77 102           583 882         

KVITLANGE 61 821           435 508         1 359             11 947           63 181           447 455         

FLEKKSTBIT 13 804           115 973         32 825           241 816         46 629           357 789         

KAMSKJELL 13 969           347 108         13 969           347 108         

UER 17 051           230 407         11 209           106 333         28 260           336 741         

TARE 1 060 591     278 935         1 060 591     278 935         

BLÅKVEITE 8 949             199 620         1 113             26 311           10 062           225 931         

LYR 16 425           191 266         16 425           191 266         

BREIFLABB 4 560             101 873         4 560             101 873         

TASKEKRABBE 9 078             100 200         9 078             100 200         

FERSK FROSSET TOTALER
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Tilsvarende fordeling av de 27.750 tonnene fersk torsk levert i uke 10, framgår av figuren nedenfor: 

 

 
 

Figur 2. Leveranser av fersk torsk uke 10/2017, tonn rundvekt 

 

 

Det økte torskekvantumet ble levert i Lofoten. Fremdeles variabelt fiske på innersida av Lofoten, men kraftig 

øking i deltakelsen i fisket. Figuren ovenfor, kombinert med tabellen nedenfor som også viser 

gjennomsnittspriser oppnådd pr leveringssone og redskap, gir en god oversikt over kystflåtens torskefiske siste 

uke: 
 

Tabell 3. Landinger av fersk torsk i uke 10 per landingssone og redskap. 

 
 

Til slutt tar vi med hvordan vi ligger an med torskekvantumet pr uke 10 i år, sammenlignet med tilsvarende 

periode i fjor. Vi er nå vel 13.000 tonn på etterskudd, noe som må tilskrives været de første 8 ukene i år. Det 

framgår av tabell 4 at det er reduksjon i landingene først og fremst i Troms, Vesterålen og Vest-Finnmark, 

mens det er øking i kvantumet levert Øst-Finnmark og Lofoten.  
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Tabell 4. Omsetningen av fersk torsk pr uke 10 i år sammenlignet med samme periode i fjor 

 
 

 

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 10 med fokus på torsk, hyse og sei, framgår av tabellene 

nedenfor: 
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Øst-Finnmark 
Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 
Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt:  
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 10 har vi følgende oversikt: 

 

 


