Melding om fisket uke 11/2019
Rapporten skrevet mandag 18.03.2019 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 11 i 2019 (11.-17. mars 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Uke 11 ga etterlengtet godt vær hele uka, og godt fiske. Alle tiders rekordnotering når det gjelder ukeverdi, og
torskekvantumet levert fersk steg også til en topp for året på 24.280 tonn. Størst aktivitet i Lofoten, spesielt på
innersida i området Stamsund-Henningsvær. Men uka ga et generelt løft også for øvrige områder.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 11 ble på 752,0 mill kroner (foreløpig tall), som er alle tiders rekord, og vil
øke ytterligere når all omsetning av fryst fisk er registrert på sluttseddel. Herav utgjorde landinger av fryst fisk
fra utenlandske trålere 103,7 mill kroner. Av det var hele 101,5 mill kroner etter landing fra 10 russiske trålere,
hvorav 6.040 tonn torsk utgjorde 93,7 mill kroner. I tillegg leverte en islandsk ferskfisktråler 120 tonn torsk
verdt 2,1 mill kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 648,4 mill kroner, fordelt med 561,6 mill kroner
på leveranser av ferskt råstoff og 86,6 mill kroner på fryst.
Uke 10 i år nådde totalomsetninga 472,1 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 95,1 mill kroner.
Omsetningen for norske båter på 377,0 mill kroner var fordelt med 334,8 mill kroner på fersk og 42,2 mill
kroner på fryst råstoff.
I uke 11 i fjor var ukeomsetningen 583,1 mill kroner, som var høyeste ukeomsetning for året. Av det var hele
182,0 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter, totalt 401,2 mill kroner,
var fordelt med 373,4 mill kroner på ferskt råstoff hvorav 19.870 tonn fersk torsk utgjorde 347,2 mill kroner,
og 27,8 mill kroner gjaldt fryst råstoff.
Rekordomsetningen i uke 11 førte totalen så langt i år opp på nivå med fjoråret, og vel så det. Råfisklagets
totalomsetning pr uke 11 er nær 50 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en
reduksjon på 20 mill kroner, mens utenlandske har en pluss på nær 70 mill kroner. Fordelingen på norske og
utenlandske landinger framgår av tabell 1.
Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser

Norske fartøy
Utenlandske fartøy
Totalsum

Millioner kroner
Pr uke 11/2019
Pr uke 11/2018
3.353,5
3.373,6
774,7
707,3
4.128,2
4.080,9

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 11 i år framgår av tabell 3, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 86,6 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli
korrigert opp når alle salg er sluttført. Av totalen utgjorde 2.100 tonn fryst torsk 50,3 mill kroner. Herav var
1.910 tonn levert av 9 trålere, 170 tonn kom fra 5 autolinebåter, og 20 tonn fra en snurrevadbåt. 1.300 tonn
fryst hyse verdt 26,0 mill kroner var fordelt med 950 tonn tatt på trål og 350 tonn på autoline. Av 780 tonn
fryst sei var 600 tonn tatt på trål og 100 tonn på garn.
Gode værforhold gjennom hele uka førte til toppkvantum fersk torsk for året, med 24.280 tonn til verdi 527,2
mill kroner. Verdimessig er dette alle tiders rekord, mens kvantumet var noe lavere enn rekorden fra uke 10 i
2017, som endte på 27.930 tonn som da ga en førstehåndsverdi på 430,7 mill kroner. Verdien i uke 11 i år er
altså nesten 100 mill kroner høyere enn i uke 10 2017, til tross for at kvantumet var 3.650 tonn lavere. Det sier
litt om den positive prisutviklingen. Kvantumet i uke 11 i år var fordelt med 11.020 tonn/242,6 mill kroner
levert til kjøpere i Lofoten/Salten, av det var 10.960 tonn levert i de 6 kommunene i Lofoten. 5.000 tonn var
omsatt til kjøpere i Vesterålen, 3.330 tonn i Troms, 3.250 tonn i Vest-Finnmark, 1.350 tonn i Øst-Finnmark og
320 tonn i området Helgeland-Nordmøre. Av de 11.020 tonnene levert Lofoten/Salten var 6.340 tonn tatt på
garn, 2.720 tonn på snurrevad, 1.150 tonn på juksa og 810 tonn på lina. Av 5.000 tonn levert i Vesterålen, var
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3.430 tonn tatt på snurrevad, 890 tonn på garn, 410 tonn på line, 250 tonn på juksa og 20 tonn på trål.
Kvantumet levert i Troms, totalt 3.330 tonn, var fordelt med 1.700 tonn på garn, 1.330 tonn på snurrevad, 180
tonn på juksa og 120 tonn på lina. I Vest-Finnmark var de 3.250 tonnene redskapsfordelt med 1.170 tonn på
juksa (like mye som i Lofoten), 1.010 tonn på garn, 980 tonn på snurrevad og 100 tonn på lina. I Øst-Finnmark
var det økte leveranser av garntorsk til 590 tonn, fra 190 tonn uka før, stabilt på snurrevad med 390 tonn, 200
tonn var tatt på line/autoline, 90 tonn på juksa og 80 tonn på trål. Kvantumet levert Helgeland-Nordmøre var i
hovedsak tatt på garn.
Pr uke 11 ligger vi 26.000 tonn dårligere an når det gjelder omsatt kvantum fersk torsk, jfr tabell 2. Størst er
reduksjonen i Lofoten/Salten, som er ned 9.150 tonn, fra 34.580 tonn til 25.420 tonn. Troms har en reduksjon
på 7.150 tonn, Vesterålen ned 4.650 tonn, Vest-Finnmark er ned 2.970 tonn, Øst-Finnmark 1.700 tonn og
området Helgeland-Nordmøre har en reduksjon på 370 tonn. Totalene framgår av tabell 2. Økte
gjennomsnittspriser har dempet verdifallet. Totalen på 91.650 tonn i år har gitt en førstehåndsverdi på 1.910
mill kroner, mens de 117.660 tonnene omsatt i fjor ga en verdi på 2.000 mill kroner. I tillegg kommer
restråstoff/biprodukter verdt 35-36 mill kroner hvert av årene. Kvantumet er redusert med 22 %, verdien med 5
%, snittprisen er økt med 23 %. Kvantumsreduksjonen på 26.000 tonn er noe større enn kvotereduksjonen for
kystgruppen, der lukket og åpen gruppe samlet har en reduksjon på vel 18.000 tonn. Disse to gruppene hadde i
fjor et betydelig overfiske på sine gruppekvoter, med totalt vel 15.000 tonn.
Med unntak av trål, som har en liten øking i levert kvantum pr uke 11, fra 4.160 tonn i fjor til 4.300 tonn i år,
er det reduksjon for alle redskap. Garn har størst reduksjon, med vel 15.000 tonn, fra 57.200 til 42.100 tonn.
Snurrevad er ned fra 33.600 til 30.100 tonn, line/autoline ned 4.150 tonn fra 12.000 til 7.850 tonn, og
juksakvantumet er ned fra 10.600 til 7.300 tonn.
Fiske for levendelagring er kommet godt i gang, etter at kvotebonusordninga trådte i kraft 4. mars. Så langt er
vel 1.650 tonn innrapportert på landingsseddel etter overføring til lagringsmerd. 18 båter har startet dette fisket,
med leveranser fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest.
Tabell 2: Omsetning av fersk torsk pr uke 11 i år og i fjor, oppgitt i kvantum rundvekt og snittpriser pr
landingssone

Seikvantumet levert fersk var 1.288 tonn i uke 11, til en verdi av 9,8 mill kroner. Her var 490 tonn garnsei og
740 tonn tatt på snurrevad. Garnkvantumet er ytterligere ned i uke 11 og redusert med 150 tonn fra uke 10,
samtidig holder snurrevadkvantumet seg relativt stabilt og fører til at snurrevad har det største kvantumet i uke
11. Lofoten har det største kvantumet med 1.020 tonn hvorav kvantaene fordeler seg med 620 tonn på
snurrevad, 370 tonn på garn og 22 tonn på juksa. På snurrevad har en videre Vesterålen med 92 tonn og Troms
med 17 tonn med de største kvantaene etter Lofoten. På garn har en Nord Trøndelag 54 tonn, Helgeland med
30 tonn og Troms med 20 tonn.
Når det gjelder hysa levert fersk, var totalen i uke 11 på 1.060 tonn, til en verdi av 11,8 mill kroner. Av dette
kvantumet var 395 tonn tatt på snurrevad, 335 tonn på line, 165 tonn på autoline, 100 tonn på trål og 60 tonn på
garn. Snurrevad utgjør det største kvantumet blant redskapene hvorav Vesterålen har det største kvantumet
med 125 tonn, tett fulgt av Øst-Finnmark med 124 tonn. På line har fortsatt Øst-Finnmark det største
kvantumet med 290 tonn etterfulgt av Vesterålen med 28 tonn. Totalkvantumet utgjør en økning på 120 tonn
fra uke 10, av dette er det snurrevad som har den største økningen med 250 tonn.

Side 2 av 12

Tabell 3. Omsetning for norske båter uke 11/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 11 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 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:

Side 9 av 12

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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