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Melding om fisket uke 19/2017 
Rapporten skrevet mandag 15.05.2017 av Charles A. Aas 

 

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 19 i 2017 (8.-14. mai 2017), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

Råfisklagets totale omsetning i uke 19 nådde 150,9 mill kroner (foreløpig tall), der norske landinger bidro med 

134,5 mill kroner (105,1 fersk/27,3 mill kroner fryst), mens 2 russiske frysetrålere stod for 16,4 mill kroner 

hvorav 1.590 tonn torsk utgjorde 15,3 mill kroner. Totalen er like under omsetninga uka før som med mer 

oppdaterte tall ser ut til å ende på 162,2 mill kroner, fordelt med 140,2 mill kroner på norske (91,7 fersk/48,6 

fryst) og 22,4 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Også i forhold til fjorårets uke 19 kom vi denne 

gang dårligere ut, da nådde totalen 268,5 mill kroner, fordelt med 187,3 mill kroner på norske båter (90,1 

fersk/97,2 fryst) og resterende 81,2 mill kroner var det utenlandske båter som stod for. 

 

Omsetningen for norske båter i uke 19 i år framgår av tabell 1, som viser fordelingen pr fiskeslag og 

fersk/fryst.  

 
Tabell 1. Omsetning uke 19/2017, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
 

Fremdeles kaldvær og mye vind i nord og dette hemmet fremdeles fisket sist uke, spesielt for den minste 

flåten. Mot slutten av uka bedret været seg og vinteren kan dermed se ut til å ha sluppet taket. Det meste av de 

4.820 tonnene med fersk torsk var tatt på snurrevad, nærmere bestemt 3.900 tonn. Deretter fulgte 420 tonn på 

line/autoline, 250 tonn på juksa og 170 tonn tatt på garn, mens 2 tråler leverte tilsammen 83 tonn fersk torsk. 

Det meste av den ferske torsken var levert i Finnmark, med 1.840 tonn i øst- og 2.300 tonn i vestfylket. Videre 

var 520 tonn fersk torsk levert i Troms, 70 tonn i Vesterålen og 60 tonn i Lofoten/Salten. 

 

Av et ferskseikvantum på nær 1.500 tonn var 850 tonn tatt på not, hvor 250 tonn var levert i Vest-Finnmark, 

150 tonn i Troms, 130 tonn i Sør-Trøndelag og 320 på Nordmøre. Totalt var det 6 båter med leveranser sist 

uke, 2 i nord og 4 i Sør. For øvrig var 430 tonn sei tatt på snurrevad, av det var 130 tonn levert i Øst-Finnmark, 

170 tonn i Vest-Finnmark og 130 tonn i Troms. 
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For ferskleveransene av hyse, var det meste tatt på snurrevad, nærmere bestemt 1.140 tonn av totalen på 1.230 

tonn. Snurrevadleveransene var fordelt med 890 tonn i Øst-Finnmark og 250 tonn i Vest-Finnmark. 

 

Når det gjelder omsetningen av fryst fisk, har de siste ukene for det meste dreid seg om hyse, men i uke 19 var 

torsken tilbake på topp, dog med beskjedne kvantum omsatt fryst fisk. Av torskekvantumet på knappe 700 tonn 

levert fryst var 430 tonn fra fire autolinebåter og 260 tonn fra to trålere 660 tonn fryst hyse fordelt med 410 

tonn på to trålere og 240 tonn på 3 autoline/line-båter.  

 

Etter 19 uker av året ligger vi slik an verdimessig i forhold til fjoråret:  

Tabell 2. Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser 

 
Verdi (mill kr) 

 

 Pr uke 19/2017                       Pr uke 19/2016  

 Norske fartøy 5 002,2 4 632,1  

 Utenlandske fartøy  1 126,4 1.410,2  

 Totalsum  6 128,6 6 042,3  

 

Økt omsetning for norske båter så langt i år, men reduksjon for utenlandske. Omsetningen for norske båter i år 

er fordelt med 3.646,6 mill kroner på fersk og 1.355,6 mill kroner på fryst, mens fordelingen i fjor var 3.514,1 

mill kroner på fersk og 1.120,2 mill kroner på fryst. Det er dermed fryst fisk som står for det meste av den økte 

omsetningen for norske båter. 

 

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 19 med fokus på torsk, hyse og sei, framgår av tabellene 

nedenfor: 
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Øst-Finnmark 
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 
Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt:  
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt: 

 

  



 

 

Side 7 av 8 

 

Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 19 har vi følgende oversikt: 

 

 


