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Melding om fisket uke 20/2015 
 
Generelt  
Rapporten skrevet mandag 18.05.2015.  
 
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 20 (11.-17. mai), sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
 
Råfisklagets ukeomsetning gikk kraftig ned i uke 20, til 89,0 mill kroner, som var ned fra 225,0 mill kroner uka 
før, og også ned om vi sammenligner med uke 20 i fjor da vi endte på 121,5 mill kroner. Totalen i uke 20 i år 
var satt sammen av 4,9 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter og altså 84,1 mill kroner for norske 
båter. For begge kategoriene var det betydelig ned sammenlignet med de to nevnte referanseukene. Noe av 
dette skyldes redusert aktivitet som følge av Kristi Himmelfartsdag torsdag og 17. mai-feiring søndag, men vi 
ser en klar nedtrapping i det kystnære torskefisket, mens seinot holdt samme nivå som uka før. 
 
Omsetningen for norske båter i årets uke 20 var satt sammen av 65,4 mill kroner etter leveranser av ferskt 
råstoff og 18,8 mill kroner av fryst råstoff, og for øvrig slik det framgår av tabellen nedenfor. 
 
Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 20 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på 
fiskeslag og fersk/fryst.  

 

Torskekvantumet levert fersk reduseres fra uke til uke, og var ned fra 4.600 tonn i uke 19 til 2.220 tonn i uke 
20, og var da fordelt med 1.050 tonn levert Øst-Finnmark og 850 tonn i Vest-Finnmark, 120-130 tonn hver på 
Troms og Vesterålen. Fisket i Øst-Finnmark domineres av snurrevad med 550 tonn og line med 390 tonn. I 
Vest-Finnmark var 680 tonn tatt på snurrevad, 100 tonn på juksa og 60 tonn på lina. 
 
Av seikvantumet levert fersk var 2.500 tonn tatt på not og 270 tonn på snurrevad. 1.940 tonn av notkvantumet 
var levert i Vest-Finnmark og Troms, mens resterende var levert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre. Her var det 
14 båter som hadde leveranser i nord, mens det var 8 seinotbåter med leveranser i sør. 3 kjøpere i Vest-
Finnmark er kommet i gang med kjøp og produksjon av notsei så langt, tilsvarende antall i Troms, mens 
kvantumet i sør i uke 20 var levert til én kjøper i Sør-Trøndelag og én på Nordmøre. Fisken i nord står nå mer 
spredt og er vanskeligere å få has på. 

Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp
Uke 20, 2015 8 586 121     65 371 841   992 619         18 764 131   9 578 740     84 135 972   

TORSK 2 224 289     26 301 420   682 292         10 740 705   2 906 580     37 042 125   
SEI 2 892 789     20 916 586   42 423           448 830         2 935 212     21 365 416   
HYSE 1 118 447     8 537 619     29 337           676 891         1 147 784     9 214 509     
SNØKRABBE 170 669         6 131 820     170 669         6 131 820     
REKE 48 762           2 500 823     7                     210                 48 769           2 501 033     
KONGEKRABBE 25 750           1 943 689     25 750           1 943 689     
KVITLANGE 166 605         1 169 637     166 605         1 169 637     
KVEITE 20 556           946 991         20 556           946 991         
BROSME 122 063         804 426         122 063         804 426         
SNABELUER 67 694           763 730         67 694           763 730         
UER 37 834           446 551         197                 1 946             38 031           448 497         
TARE 1 787 740     405 817         1 787 740     405 817         
ROGNKJEKS 343                 310 772         343                 310 772         
KAMSKJELL 12 663           278 589         12 663           278 589         
LYR 14 953           155 217         14 953           155 217         
KVITLAKS 56 155           147 998         56 155           147 998         
SJØKREPS 1 067             107 450         1 067             107 450         

FERSK FRYST TOTALER
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Av hysa som framkommer av tabellen ovenfor, var 1.020 tonn tatt på snurrevad, av det 800 tonn levert i Øst-
Finnmark og 190 tonn i Vest-Finnmark. Dermed var det andre uka på rad med større innslag av hyse enn torsk 
i snurrevadfangstene levert Øst-Finnmark (i uke 20 var det 550 tonn torsk og 800 tonn hyse). Lite på øvrige 
redskaper, line nr 2 med 60 tonn.  
 
Et ferskrekekvantum på nær 49 tonn var fordelt med 23 tonn tatt på Varanger (10 båter), 18 tonn levert i Troms 
(12 båter) og 7 tonn i Nordland (8 båter).  
 
Kongekrabben var fordelt med 3,5 tonn hannkrabbe levert Øst-Finnmark og 17,2 tonn i Vest-Finnmark, 10 
båter hadde leveranser til to kjøpere i østfylket og 17 båter til tre kjøpere i vest. 
 
Pr uke 20 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: 

 Verdi (mill kr)  
 Pr uke 20/2015                       Pr uke 20/2014  
 Norske fartøy                     3 524,5 3 018,8  
 Utenlandske fartøy                         868,6 831,1  
 Totalsum  4 393,2 3 850,0  

 
 
Statistikk pr uke 20 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 210.400 tonn i år levert fersk og 23.300 tonn fryst. Tilsvarende tall i fjor var 241.450 
tonn fersk og 39.700 tonn fryst, da var også 400 tonn sjøltilvirka tørrfisk (omregnet rundvekt) omsatt så langt. 
Når det gjelder leveransene av fersk torsk, er det reduksjon i alle geografiske områder, unntatt Øst-Finnmark, 
der kvantumet er økt fra 20.400 til 21.600 tonn. Størst reduksjon i Vesterålen, ned fra 49.900 tonn i fjor til 
37.000 tonn i år. 
 
Som følge av beskjeden aktivitet i uke 20, begrenser vi rapporten tilsvarende. Vi tar sikte på å komme med ny 
rapport neste mandag, som er startdato for blåkveitefisket nord for 62-graden for fartøy under 28 meter største 
lengde som drifter med konvensjonelle redskaper. 
 


