
 
 

 
Melding om fisket uke 19/2015 
 
Generelt  
Rapporten skrevet onsdag 13.05.2015.  
 
Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. 
 
Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 19 (4.-10. mai), sammenlignet med 
samme periode i fjor. Til slutt i meldingen har vi med rapportering geografisk om fisket inneværende uke.  
 
Ei stund siden siste melding. Derfor tar vi med følgende graf som viser utviklingen i torskefisket siden påske: 
 

 
 
Det framgår av figuren hvordan torskefisket langs kysten har dabbet av etter påske, og forflyttet seg fra 
Lofoten til Finnmark. Leveransene i Finnmark var på sitt høyeste i uke 16, med 2.750 tonn levert i Øst-
Finnmark og 3.840 tonn i vestfylket, totalt tett innpå 6.600 tonn i fylket den uka. Etter uke 16 er kvantumet 
redusert også i Finnmark, til 3.350 tonn i uke 19, fordelt med 1.460 tonn i øst og 1.890 tonn i vest. Totalt i 
perioden har vi hatt ei omsetning på 47.500 tonn fersk torsk, fordelt med 10.700 tonn levert i Øst-Finnmark, 
15.300 tonn i Vest-Finnmark, 7.200 tonn i Troms, 3.000 tonn i Vesterålen, 10.600 tonn i Lofoten og 600 tonn i 
området Helgeland-Nordmøre. Sammenligner vi med samme periode i fjor, er totalen i år høyere, mest som 
følge av senere påske i fjor, men fisket i Finnmark holdt seg lenger før det dabbet av, og nådde da 5.000 tonn i 
uke 19, mot altså 3.350 tonn i år. Reduksjonen kom i uke 20 i fjor da torskekvantumet levert Finnmark falt til 
2.000 tonn. 
 
Landingene og omsetningen av fryst fisk fra norske båter har holdt seg på et lavt nivå i ukene etter påske, med 
7.800 tonn fryst torsk omsatt i perioden. Dette har sammenheng med større deltakelse i rekefisket enn på flere 
år, med et 10-talls norske rekebåter i sving nord i havet, i tillegg til ei handfull utenlandske. Med rekordhøye 
priser for fryste reker til pilling gir dette seg også utslag i statistikken, jfr. tallene for uke 19 som framgår av 
tabellen nedenfor. Videre er flere av frysetrålerne i gang med fisket etter snabeluer. 
 
Leveransene av fersk hyse tok seg kraftig opp i uke 19, med en total på 1.640 tonn slik det framgår av tabellen 
nedenfor. Av det var 1.100 tonn levert i Øst-Finnmark, hvorav snurrevad stod for hele 1.060 tonn. Til 
sammenligning hadde snurrevad 760 tonn torsk den uka levert Øst-Finnmark, og forholdet torsk/hyse ble 
dermed snudd på hodet i forhold til ukene før. 
 
Så over til seinot, der fisket endelig er kommet i gang også i nord. Totalt omsatt i uke 19 var 2.540 tonn notsei, 
herav 1.900 tonn i nord og 640 tonn i sør. Fisket i sør fortsetter dermed, og er pr uke 19 nådd opp i 3.700 tonn. 
Omsetningen totalt gjennom Norges Råfisklag med det som er omsatt i nord er pr uke 19 oppe i 5.820 tonn, 
mens Fiskeridirektoratet rapporterer om 9.360 tonn landet av ei seinotkvote på 25.860 tonn, 3.540 tonn er 
dermed omsatt til kjøpere sør for Råfisklagets distrikt. 16.500 tonn gjenstod da av totalkvota. I nord var 
«Nordsild» først i gang med to leveranser i helga 2.-3. mai til Karlsøybruket. Så langt har vi leveranser fra 11 
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båter i nord, til seks kjøpere, tre i Troms og tre i Vest-Finnmark. I sør har det siste uka vært leveranser fra 15 
båter til fem anlegg, ett på Træna, ett i Roan og tre på Nordmøre. 
 
Råfisklagets totalomsetning kom i uke 19 opp i 225,0 mill kroner, hvorav landinger fra utenlandske båter 
utgjorde 55,9 mill kroner. En dansk ferskfisktråler stod for 0,5 mill kroner, mens 8 frysetrålere, 7 russiske og 
en grønlandsk, hadde leveranser av 3.700 tonn torsk, 900 tonn hyse og 680 tonn sei verdt 43 mill, videre var 
300 tonn reke fra estlandsk båt verdsatt til 9,4 mill kroner og 90 tonn snøkrabbe fra spansk fartøy ga en verdi 
på 2,0 mill kroner. Omsetningen for norske båter, totalt 169,1 mill kroner, framgår av tabellen nedenfor, med 
fordeling på fersk og fryst.   
 
Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 19 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på 
fiskeslag og fersk/fryst.  

 

Pr uke 19 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: 

 Verdi (mill kr)  
 Pr uke 19/2015                       Pr uke 19/2014  
 Norske fartøy                     3 440,4 2 920,2  
 Utenlandske fartøy                         863,8 808,3  
 Totalsum  4 304,1 3 728,5  

 
 
 
Statistikk pr uke 16 av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra 
norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 og 2014: 
 

 

Av torskekvantumet er 208.200 tonn i år levert fersk og 22.600 tonn fryst. Tilsvarende tall i fjor var 238.800 
tonn fersk og 38.500 tonn fryst, da var også 400 tonn sjøltilvirka tørrfisk (omregnet rundvekt) omsatt så langt. 
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Tabellen nedenfor viser snittpriser pr leveringssone og redskap inneværende uke:  

 Snittpris torsk per redskap fordelt på sone omregnet til sløyd hodekappet inneværende uke (kr/kg). 

 
 
Det var alt vi hadde for denne gang av tall og fakta fra omsetningen. Vi planlegger å komme ut med 
meldingene ukentlig framover, men endrer dag for utgivelse fra fredag til mandag. 
 

Redskap/Sone Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten Helgeland Nord-Trønd. Sør-Trønd. Nordmøre Snitt
Snurrevad 16,18               16,78                  18,61          20,32          18,24         17,02         
Line 16,72               15,40                  16,53          21,70          15,93         13,29        13,80             12,31         12,92         16,74         
Garn 15,73               15,29                  15,00          32,53          20,93         13,21        13,59             13,01         14,08         17,36         
Juksa 15,77               15,85                  15,74          14,81          15,60         13,39        13,19             13,21         13,20         15,76         

Totalsum 16,34               16,45                  17,83          23,58          18,32         13,29        13,59             12,98         13,87         16,89         
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