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Melding om fisket uke 14/2019  
Rapporten skrevet mandag 08.04.2019 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 14 i 2019 (1 – 7. april 2019), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

Været i uke 14 var mer stabilt sammenlignet med uke 13. Kvantumet fersk torsk gikk opp fra 10.400 tonn i uke 

13 til 13.610 tonn i uke 14.  Kvantumet hadde en topp med 2.840 tonn på onsdag. De største kvantaene landes 

fortsatt i Lofoten som har 6.522 tonn av totalkvantumet. Lofoten er størst på redskapene garn, snurrevad og 

line. Vest-Finnmark er nest størst med 2.680 tonn for alle redskaper. Lofoten hadde i uke 13 størst kvantum på 

juksa med 390 tonn. Til forskjell fra uke 13 er juksakvantumet i uke 14 størst på Vest-Finnmarka med 876 

tonn, dette er en kraftig økning fra 88 tonn i uke 13. 

 

Råfisklagets ukeomsetning i uke 14 ble på 522,8 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde utenlandske 

landinger 108 mill kroner. Dette utgjorde 7.400 tonn rundvekt der alt er tatt med trål og autoline. Alle kvanta 

var frosset fisk.  Av dette utgjorde frosset torsk 6.350 tonn og ble landet av 9 trålere. For norske båter utgjorde 

omsetningen 414 mill kroner, fordelt med 328 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 86,5 mill kroner på 

fryst. 

 

I uke 14 i fjor var ukeomsetningen 386,9 mill kroner. Av det var 112,1 mill kroner etter landinger fra 

utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 275 mill kroner, hvorav 29.518 tonn fersk og 

3.182 tonn frosset. Av dette var 11.150 tonn fersk torsk til en verdi av 192 mill kroner. Av frosset kvantum 

utgjorde torsk 20 mill kroner og 970 tonn.  

 

Oppdaterte tall for uke 13 i år viser at omsetningen nådde 423,2 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske 

landinger 106,6 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 316,6 mill kroner fordelt med 243,5 mill 

kroner på fersk og 73 mill kroner på fryst råstoff.  

 

Totalomsetningen pr uke 14 i år er på 5.638 mill kroner. Dette er 374 mill kroner høyere enn til samme tid i 

fjor. For norske båter er det en økning på 242 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 132 mill kroner. 

Fordelingen på norske og utenlandske landinger framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser 

 

 Millioner kroner 

Pr uke 14/2019 Pr uke 14/2018 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

4.507,1 

1.130,3 

4.265,3 

998,3 

Totalsum 5.637,5 5.263,7 

 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 14 i år framgår av tabell 3, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 

og pr fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 86,5 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli 

korrigert opp når alle salg er sluttført. Av frystkvantumet hadde torsk størst verdi med 46 mill kroner, dette 

utgjorde 1.924 tonn rundvekt. Dette kvantumet var i hovedsak levert fra trål og autoline. 8 trålere landet 1.355 

tonn, mens 4 autolinefartøy stod for 398 tonn. Landingene av fryst hyse var på 29 mill. kroner og utgjorde 

1.465 tonn. Hvorav størst kvantum kom fra trål med 1.132 tonn og 21,6 mill kroner.  

 

Ferskkvantumet av torsk tok seg opp fra 10.400 tonn i uke 13 og ligger på 13.610 tonn i uke 14 med en verdi 

på 291 mill kroner.  Toppkvantumet for 2019 kom i uke 11 med 24.380 tonn fersklevert torsk til verdi 529,1 

mill kroner.  Kvantumet fersk torsk i uke 14 var fordelt med 6.522 tonn/143,5 mill kroner levert til kjøpere i 

Lofoten/Salten. Størst kvantum ble landet i kommunene Røst, Vågan, Vestvågøy, Værøy, Flakstad og 

Moskenes. Til sammen hadde disse 6 kommunene 6.447 tonn av totalkvantumet. Vågan kommune stod alene 

for 2.000 tonn av dette. Nest etter Lofoten kom Vest-Finnmark med 2.678 tonn og 55,3 mill kroner. Deretter 
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fulgte Troms med 1.704 tonn/35,6 mill kroner, Vesterålen med 1.298 tonn/29,1 mill kroner og Øst-Finnmark 

med 1.175 tonn/22,2 mill kroner. I området Helgeland/Nordmøre var det levert 233 tonn til verdi 4,0 mill 

kroner. 6.528 tonn av totalen på 13.610 tonn var tatt på garn. Av dette kvantumet var 3.874 tonn landet i 

Lofoten og 818 tonn i Vest-Finnmark. Snurrevad utgjorde 4.562 tonn av totalen, hvorav 1.608 tonn ble levert i 

Lofoten, 914 tonn i Vesterålen, 911 tonn i Vest-Finnmark, 895 tonn i Troms og 233 tonn i Øst-Finnmark.  

Videre var 1.740 tonn av totalen fisket på juksa. Størst kvantum ble landet i Vest-Finnmark md 876 tonn og 

Lofoten med 610 tonn. Til forskjell fra uke 13 er Vest-Finnmark større enn Lofoten på juksakvantumet.  På 

line/autoline ble det landet totalt 750 tonn. Størst kvantum ble landet i Lofoten med 428 tonn, deretter fulgte 

Vesterålen med 112 tonn og Øst-Finnmark med 95 tonn.  

 

Sammenlignet med 2018 ligger vi pr uke 14 24.850 tonn lavere når det gjelder omsatt kvantum fersk torsk, jfr 

tabell 2. Dette er en forbedring fra status per. uke 13 når differansen var på 27.500 tonn. Lofoten har størst 

reduksjonen med 7.920 tonn fra 53.260 til 45.340 Lofoten/Salten. Videre er Troms redusert med 7.270 tonn,  

Vesterålen er ned 5.050 tonn, Vest-Finnmark er ned 3.885 tonn, Øst-Finnmark 295 tonn, mens området 

Helgeland-Nordmøre har en reduksjon på 333 tonn. Totalene framgår av tabell 2. Totalen på 129.590 tonn i år 

har gitt en førstehåndsverdi på 2.718 mill kroner. Til sammenligning var det i fjor landet 154.450 tonn til en 

verdi av 2.637 mill kroner. Verdien er økt som følge av økte gjennomsnittspriser. Restråstoff/biprodukter utgjorde 

43,8 mill kroner i 2018 og 46,2 mill kroner i 2019. 

 

Levert kvantum fersk torsk pr uke 14 er redusert for redskapene garn, snurrevad, juksa og line/autoline. 

Fortsatt skiller trål seg ut og har en liten økning på 335 tonn til 4.500 tonn. For de andre redskapene er garn 

ned med 11.880 tonn til 61.070 tonn, snurrevad er ned 4.330 tonn til 43.190 tonn, juksa er ned med 4.240 tonn 

til 10.900 tonn, og line/autoline er redusert med 4.710 tonn til 9.900 tonn.  

 

For levendelagring er så langt 4.190 tonn innrapportert på landingsseddel etter overføring til lagringsmerd. 21 

båter står for alle disse leveransene, med leveranser fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest, og Helligvær i sør. 

 

Tabell 2: Omsetning av fersk torsk pr uke 14 i år og i fjor, oppgitt i tonn rundvekt, beløp (1000 kr) og 

snittpriser pr landingssone 

 
 

Seikvantumet levert fersk var 1.170 tonn i uke 14, til verdi 7,3 mill kroner. Kvantumet var opp fra 500 tonn 

sammenlignet med uka før. I uke 14 var 420 tonn levert i Vest-Finnmark og 240 tonn i Lofoten/Salten, og 

dermed mindre kvanta i andre leveringssoner. Av totalen var 530 tonn fisket på snurrevad, herav 400 tonn 

levert Vest-Finnmark. 290 tonn var tatt på garn hvorav 180 tonn var levert i Lofoten, i tillegg var 320 tonn tatt 

på seinot og levert Nordmøre. Sistnevnte fiskeri er i startfasen, med leveranser fra 3 båter i uke 14. 

 

Når det gjelder hysa levert fersk, var totalen i uke 14 på 610 tonn, til en verdi av 6,0 mill kroner. Kvantumet 

var litt opp fra uka før, men er ned fra 1.070 tonn i uke 11. Kvantumet i uke 14 var fordelt med 230 tonn levert 

i Øst-Finnmark, 120 tonn i Vesterålen, og 140 tonn i Lofoten. 370 tonn var tatt på snurrevad, 120 tonn på 

line/autoline og 110 tonn på garn. 

 

Tabell 3. Omsetning for norske båter uke 14/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 14 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:   
  



 

 

Side 4 av 11 

 

 

Øst-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 14 har vi følgende oversikt: 

 


