Melding om fisket uke 11/2016
Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 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 11 i 2016 (14.-20. mars), sammenlignet
med samme periode i fjor.
Foreløpige tall for Råfisklagets omsetning i uke 11 i år viser en totalomsetning på 334,1 mill kr som er ned fra
de 3 forutgående ukene som alle passerte 500 mill kroner og med en alle tiders rekord som endte på 531,6 mill
kroner i uke 10. Vi forventer korrigeringer for uke 11, men vil uansett ikke komme i nærheten av det vi
opplevde i ukene 8-10. Tilsvarende omsetningstakt, med 3 uker på rad der omsetningen har passert 0,5 mrd
kroner, har vi aldri opplevd tidligere, ei heller at enkeltuker har passert denne grensen. Grunnen til den
reduserte omsetningen i uke 11 var væromslaget og nordvestlig vind av en styrke som begrenset kystfisket fra
tirsdag og fram mot helga. Det var Finnmark, Troms, Vesterålen og yttersida av Lofoten som ble mest påvirket
av været, og det framgår også av våre statistikker at leveransene i nord gikk kraftig ned, mens Lofoten hadde
sin beste uke så langt, og økt kvantum også i området Helgeland-Nordmøre.
Omsetningen i uke 11 i år var satt sammen av 299,2 mill kroner for norske båter (ned fra 454,4 mill kroner i
uke 10) og 34,9 mill kroner som kom etter leveranser fra to latviske snøkrabbebåter, en med levende og en med
fryst, og sju russiske frysebåter, herav en autoliner og seks trålere. Her bestod landingene hovedsakelig av
1.650 tonn torsk/20,1 mill kroner, 700 tonn hyse/4,9 mill kroner og 360 tonn sei/2,9 mill kr.
Til tross for værhindringen i uke 11 holdt omsetningen brukbart tritt med fjoråret og vi ligger 1.230 mill kr
høyere enn til samme tid i 2015, og også vel 1,0 mrd kroner høyere enn til samme tid i 2014.
Pr uke 11/12* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret:

Verdi (mill kr)
Norske fartøy
Utenlandske fartøy
Totalsum

Pr uke 11/2016
3 000,5
638,9
3 639,4

Pr uke 12/2015*
1 920,1
490,3
2 410,4

*grunnet ukeforskyvning sammenligner vi med en uke mer i 2015 enn 2016.
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Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 11 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på
fiskeslag og fersk/fryst:

Utviklingen i leveransene av fersk torsk framgår av figurene nedenfor. P.g.a. ukeforskyvning må vi ta med uke
12 i fjor (22.03.2015) for å sammenlikne med omsetningen pr uke 11 i år (20.03.2016).
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Akkumulert kvantum av fersk torsk er kommet opp i følgende, geografisk fordelt (kg):

Omsatt kvantum (tonn)
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten/Salten
Helgeland/Nordmøre
Totalsum

2015
7 450
17 140
26 161
28 492
34 679
2 049
115 970

2016
7 174
20 639
33 520
32 800
39 158
2 291
135 581

Totalt omsatt 135.580 tonn hittil i år, mot 115.970 tonn til samme tid i fjor som er en øking på 17 %. Verdien
er økt ytterligere, p.g.a. positiv prisutvikling, opp fra 1.293,7 mill kroner i fjor til 1.917,6 mill kroner i år (+48
%), og snittprisen er opp fra kr 16,40 pr kg i fjor til 20,90 pr kg i år. Størst kvantumsøking i Troms (28 %),
deretter Vest-Finnmark (20 %), Vesterålen (15 %) og Lofoten (13 %). Øst-Finnmark er eneste område med
redusert kvantum fersklevert torsk.
Det framgår av figurene ovenfor at Vesterålen var største mottaker av den fersk leverte torsken i uke 6-8, men
Lofoten tok deretter over som største. Sist uke da kvantumet totalt utgjorde 17.840 tonn, ble hele 13.330 tonn
levert i Lofoten, mens 1.680 tonn var levert i Troms og 1.480 tonn i Vesterålen. Med unntak av Lofoten/Salten
og Helgeland/Nordmøre som begge hadde øking i torskekvantumet levert i uke 11, var det kraftige reduksjoner
i Finnmark, Troms og Vesterålen, noe været må ta det meste av skylda for. Øvrig fordeling framgår av
tabellene nedenfor, der også gjennomsnittsprisen for siste ukes leveranser framgår. Snittprisen gikk litt opp, fra
kr 20,61 pr kg uka før til 21,05 i uke 11, omregnet sløyd/hodekappet vekt for alle leveringstilstander,
biprodukter/ restråstoff ikke inkludert.

Side 3 av 11

Per sone (kg og snittpriser) i uke 11

Per redskap og sone (snittpriser) i uke 11:

Garn var redskapet med største kvantum i uke 11 med 10.200 tonn. Garnkvantumet i uke 11 var fordelt med
8.350 tonn i Lofoten/Salten, 470 tonn i Troms og 310-360 tonn hver på Helgeland, Nord-Trøndelag og
Vesterålen.
Av 4.330 tonn tatt på snurrevad var 2.570 tonn landet i Lofoten, 920 tonn i Troms, 670 tonn i Vesterålen og
mindre kvanta i Finnmark.
Juksakvantumet på 1.830 tonn var fordelt med 1.420 tonn var levert i Lofoten og 270 tonn i Vesterålen.
1.230 tonn fersklevert torsk tatt på lina, av det 990 tonn levert Lofoten og 190 tonn i Vesterålen.
Ferskhysekvantumet nådde en topp i uke 9 med 3.620 tonn, og ble deretter redusert til 2.560 tonn i uke 10 og
videre til 870 tonn i uke 11. Det aller meste av dette er tatt på snurrevad. Det store kvantumet i uke 9 førte til
kraftig prisfall i ferskmarkedet, noe som medførte at Norges Råfisklag etter samråd med kjøpergruppen
innførte regulering i form av ukekvoter i hysefisket med konvensjonelle redskaper med virkning fra og med 4.
mars 2016. Som følge av de reduserte landingene, ble melding om oppheving av reguleringen sendt fredag 18.
mars 2016.
Utover torsk og hyse er det ikke mye å rapportere om fra siste ukes omsetning. Av 690 tonn fersk sei var 480
tonn levert i Lofoten, av det var 290 tonn tatt på snurrevad og 150 tonn på garn.
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Finnmark
Øst Finnmark
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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Vest Finnmark
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 11 har vi følgende oversikt:
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