
 
 

 

Melding om fisket uke 22/2013 
 
Generelt  
Rapporten skrevet fredag 31.05.2013.  
 
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 21 (20. – 26. mai), sammenlignet med 
samme periode i fjor. Den regionvise rapportering om fisket inneværende uke (uke 22), som følger sist i 
rapporten, er sterkt redusert denne uken. Til gjengjeld tar vi med et avsnitt om blåkveitefisket som startet 
inneværende uke, og kvalfangsten som er kommet godt i gang. 
 
Omsetningen for norske båter utgjorde 70,8 mill kroner i uke 21, satt sammen av 45,0 mill kroner etter 
leveranser av fersk fisk og 25,6 mill kroner fra fryst fisk. Dette var 2. uka på rad der vi kan vi vise til lavere tall 
for tilsvarende uke i fjor, der omsetningen for norske båter havnet på 57,5 mill kroner, som da var sammensatt 
av 29,2 og 27,5 mill kroner på henholdsvis fersk og fryst råstoff. Betydelig økt aktivitet altså på 
ferskfisklandingene i år, med høyere kvanta både på torsk, hyse og sei enn det vi hadde i uke 21 i fjor. 
 
Omsetningen for utenlandske fartøy var imidlertid lavere i uke 21 i år sammenlignet med fjoråret, med bare 7,1 
mill kroner i år mot 21,6 mill kroner i fjor. Nevnte tall fra årets omsetning bestod av leveranse fra en irsk 
ferskfisktråler, og fra 4 russere, en autoliner og tre trålere med fryst fisk.  
  
Totalt ble omsetningen i årets uke 21 på 77,8 mill kroner, mot 79,1 mill kroner samme uke i fjor. Akkumulerte 
tall pr uke 21 viser følgende: 
 

Verdi (mill kr) 
Pr uke 21/2013                       Pr uke 21/2012 

 Norske fartøy  2 602,9 3 130,7 
 Utenlandske fartøy  638,5 790,6 
 Totalsum  3 241,3 3 921,3 

 
Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 21, fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: 
 

 
 
 
Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 21, som totalt utgjorde 39,2 mill kroner når vi 
tar bort krill og øvrige leveranser i utlandet, var som følger: 

Øst-Finnmark: 13,9 mill kr, herav 1.300 tonn torsk til verdi 9,3 mill kroner, og 650 tonn hyse verdt 3,6 mill 
kroner.  Linefisket stod for 6,6 mill kroner av totalen, deretter snurrevad med 6,0 mill kroner, og juksa 1,1 mill 
kroner. Vel 100 linebåter stod for leveransene i uke 21, der torsken fremdeles var størst i kvantum med nær 
700 tonn, mot 130 tonn hyse. På snurrevad har hysa overtatt som viktigste fiskeslag, med 520 tonn i uke 21 

Totalt Rundvekt Totalt Beløp

Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp

2013, uke 21 26 055 040   45 009 987   2 787 654     25 649 975   4 790             42 974           28 847 484             70 756 927      

TORSK 2 597 449     18 749 135   1 370 747     12 096 275   1 260             15 278           3 969 455                30 860 688      

HYSE 990 130         5 506 128     619 133         6 836 278     2 875             22 656           1 612 137                12 365 062      

SEI 1 745 099     7 475 690     468 357         3 572 110     264                 2 025             2 213 721                11 049 825      

KRILL-ANTA 16 522 653   5 228 688     16 522 653             5 228 688        

REKE 38 593           2 022 727     70                   1 190             38 663                     2 023 917        

BROSME 94 620           426 848         163 303         1 289 064     391                 3 015             258 315                   1 718 927        

KVITLANGE 155 419         911 728         50 456           574 415         205 875                   1 486 143        

KVEITE 25 168           905 615         6 059             231 237         31 227                     1 136 852        

TARE 3 694 370     847 336         3 694 370                847 336           

BLÅKVEITE 30 000           413 657         20 693           423 545         50 693                     837 202           

UER 58 244           597 272         14 855           155 097         73 098                     752 368           

FLEKKSTBIT 27 543           169 714         44 126           376 080         71 669                     545 794           

ROGNKJ(HUN -                 452 970         -                            506 961           

KONGKR HAN 6 310             319 308         6 310                        319 308           

KAMSKJELL 12 022           245 018         12 022                     245 018           

BREIFLABB 11 725           243 280         90                   800                 11 814                     244 080           

SJØKREPS 2 291             231 161         2 291                        231 161           

FERSK FROSSET TØRKET



 
 
mot 460 tonn torsk, sistnevnte mye opp fra uka før. Leveranser fra 26 snurr
leveranser fra et 70-talls båter, totalt 145 tonn torsk i uke 21.
 
Vest-Finnmark: 8,0 mill kroner, av det 
på snurrevad. Videre var det leveranse av 
fra 730 tonn uka før. Til slutt tar vi med 200 tonn hyse verdt 1,0
 
Troms: 6,7 mill kroner. Seien viktigst med 550 tonn og 2,3 mill
tonn reke verdt 1,9 mill kroner neste på lista og deretter 210 tonn torsk til verdi 1,7 mill kroner, 
dette på snurrevad hvor leveranse av levendetorsk fra en båt stod for en stor andel
 
Vesterålen: 3,1 mill kroner, 160 tonn torsk til verdi 
brosme og hyse, hver med verdi fra 220.000
  
Lofoten/Salten: 1,7 mill kroner, av det 90 tonn torsk verdt 0,6
  
Helgeland-Nordmøre: 5,7 mill kroner
tonn, hvorav 620 tonn notsei. 
  
De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de 
med fjoråret, tar vi med også denne gang:
 

 
Torsk omsatt i uke 21: Totalt 3.970 tonn
tonn fryst torsk fordelt med 1.050 tonn tatt på 6 trålere, 230 tonn på 3 autolinebåter og 90 tonn på to
snurrevadbåter. Ferskkvantumet bestod av 1.240 tonn tatt på vel 60 snurrevadbåter, av det var 460 tonn levert 
Øst-Finnmark, 560 tonn Vest-Finnmark og 1
én båt.Videre var 800 tonn tatt på line, herav 7
 

sistnevnte mye opp fra uka før. Leveranser fra 26 snurrevadbåter i uke 21. På juksa var det 
talls båter, totalt 145 tonn torsk i uke 21. 

mill kroner, av det 5,1 mill kroner etter leveranse av 740 tonn torsk, herav 
Videre var det leveranse av 400 tonn sei til verdi 1,6 mill kroner, der not stod for 350

r vi med 200 tonn hyse verdt 1,0 mill kroner, der snurrevad stod for 190 tonn.

Seien viktigst med 550 tonn og 2,3 mill kroner, hvorav notseien stod for 510 tonn. 36 
tonn reke verdt 1,9 mill kroner neste på lista og deretter 210 tonn torsk til verdi 1,7 mill kroner, 

av levendetorsk fra en båt stod for en stor andel. 

tonn torsk til verdi 1,3 mill kroner, og 30-60 tonn hver av uer, kvitlange, sei, 
brosme og hyse, hver med verdi fra 220.000-370.000 kroner.  

, av det 90 tonn torsk verdt 0,6 mill kroner. 

mill kroner, her var seien størst i verdi med 2,9 mill kroner av et kvantum på 660 

De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet 
med fjoråret, tar vi med også denne gang: 

tonn  til verdi 30,9 mill kroner, av dette var 2.600 tonn 
tonn fryst torsk fordelt med 1.050 tonn tatt på 6 trålere, 230 tonn på 3 autolinebåter og 90 tonn på to

Ferskkvantumet bestod av 1.240 tonn tatt på vel 60 snurrevadbåter, av det var 460 tonn levert 
Finnmark og 190 tonn Troms, av sistnevnte var det meste levendetors

én båt.Videre var 800 tonn tatt på line, herav 700 tonn levert Øst-Finnmark. 

evadbåter i uke 21. På juksa var det 

tonn torsk, herav 560 tonn tatt 
ill kroner, der not stod for 350 tonn, ned 

mill kroner, der snurrevad stod for 190 tonn. 

kroner, hvorav notseien stod for 510 tonn. 36 
tonn reke verdt 1,9 mill kroner neste på lista og deretter 210 tonn torsk til verdi 1,7 mill kroner, 160 tonn av 

60 tonn hver av uer, kvitlange, sei, 

kroner av et kvantum på 660 

siste ukene, sammenlignet 

 

tonn levert fersk. 1.370 
tonn fryst torsk fordelt med 1.050 tonn tatt på 6 trålere, 230 tonn på 3 autolinebåter og 90 tonn på to 

Ferskkvantumet bestod av 1.240 tonn tatt på vel 60 snurrevadbåter, av det var 460 tonn levert 
90 tonn Troms, av sistnevnte var det meste levendetorsk levert av 



 
 

 
 
Hyse omsatt i uke 21: 1.610 tonn totalt,
snurrevad, 200 tonn på autoline og 20 tonn på trål
snurrevad, fordelt med 520 tonn levert Øst
Videre stod lina for 170 tonn hyse levert fersk.
  
Sei omsatt i uke 21: 2.200 tonn der verdien var 
1.490 tonn var tatt på not, av det igjen 86
var det 23 seinotbåter i sving med leveranser i uke 21
nord.  
 
Statistikk fra de 21 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og 
sei fra norske båter, sammenlignet med tilsv
 

 
 

Vågehvalfangsten 

Fangsten av Vågehval i uke 21 utgjorde 61 kval, hvorav 37 ble tatt på kysten 
Spitsbergen, 4 på Nordmøre og 3 i Vestfjorden. Den totale fangsten pr uke 21 er nå komme
Total fangst til samme tid i fjor var 64 kval. 17 fartøyer er påmeldt fangst i år. Samtlige fartøy unntatt et har 
startet fangsten. 
 
Den nasjonale kvoten er i år 1286 kval, som er den samme som de tre foregående år. 
Det er hittil omsatt omlag 70 tonn Vågehvalkjøtt. Vi forventer flere landinger kommende uke.
 

Blåkveite 

Totalt til nå i år (per uke 21) sammenlignet med tidligere år
Kolonneetiketter

Trål Autoline Garn

Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt

TORSK

År 2012 28 840 282                    8 917 422       

År 2013 30 254 532                    9 164 800       

HYSE

År 2012 11 910 860                    8 043 391          

År 2013 6 671 369                       6 077 810          

SEI

År 2012 4 664 506                       46 364                

År 2013 5 691 468                       43 903                

tonn totalt, verdi 12,4 mill kroner. 620 tonn av dette var ombordfryst
snurrevad, 200 tonn på autoline og 20 tonn på trål. Av et ferskkvantum hyse på 990 tonn var 80

0 tonn levert Øst-Finnmark, 190 tonn i Vest-Finnmark og 85 tonn i Murmansk
hyse levert fersk. 

tonn der verdien var 11,0 mill kroner. Av dette var 1.750 tonn levert fersk, hvorav 
r tatt på not, av det igjen 860 tonn levert i Vest-Finnmark og Troms og altså 620 tonn i sør

i sving med leveranser i uke 21, 14 i nord og 9 i sør. Uke 18 var første uka med notsei i 

av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og 
gnet med tilsvarende periode i 2012: 

Fangsten av Vågehval i uke 21 utgjorde 61 kval, hvorav 37 ble tatt på kysten av Øst Finnmark, 17 ble tatt på 
Spitsbergen, 4 på Nordmøre og 3 i Vestfjorden. Den totale fangsten pr uke 21 er nå komme
Total fangst til samme tid i fjor var 64 kval. 17 fartøyer er påmeldt fangst i år. Samtlige fartøy unntatt et har 

Den nasjonale kvoten er i år 1286 kval, som er den samme som de tre foregående år.  
omlag 70 tonn Vågehvalkjøtt. Vi forventer flere landinger kommende uke.

Totalt til nå i år (per uke 21) sammenlignet med tidligere år

Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt

Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt

84 719 457    51 776 121    15 703 551    23 947 172    37 559            22 105                

99 297 323    70 902 851    20 831 265    22 263 795    763                  100 014             

1 456 279       15 464 762    4 537 915       37 481            6 720               4 718                    

1 450 260       11 561 305    4 740 898       38 042            15 751            708                       

7 561 959       2 621 136       103 429          780 464          8 805 528       417                       

7 223 045       2 761 179       184 508          1 139 593       6 652 662       3 104                    

 

ette var ombordfryst 400 tonn på 
Av et ferskkvantum hyse på 990 tonn var 800 tonn tatt på 

tonn i Murmansk. 

0 tonn levert fersk, hvorav 
og altså 620 tonn i sør. Totalt 

Uke 18 var første uka med notsei i 

av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og 

 

Øst Finnmark, 17 ble tatt på 
Spitsbergen, 4 på Nordmøre og 3 i Vestfjorden. Den totale fangsten pr uke 21 er nå komme opp i 98 kval. 
Total fangst til samme tid i fjor var 64 kval. 17 fartøyer er påmeldt fangst i år. Samtlige fartøy unntatt et har 

omlag 70 tonn Vågehvalkjøtt. Vi forventer flere landinger kommende uke. 

Totalt Rundvekt Totalt Beløp

214 011 492          2 331 125 280     

252 901 893          1 961 554 905     

41 463 838            323 486 319        

30 557 604            237 120 921        

24 584 120            172 657 339        

23 699 628            143 737 396        



 
 
Direktefisket etter blåkveite nord for 62 °N med konvensjonelle redskaper, båter u/28 meter lengste lengde, 
startet mandag 27. mai kl 00.00. Til 1. periode av dette fisket er avsatt 3.100 tonn, og fisket pågår inntil 
periodekvota er nådd og Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. 
Fram til fredag morgen, 31. mai, var vel 900 tonn omsatt, fordelt som følger pr redskap: 
 

 
 
Utover dagen, fram til kl 12, innbrakte ytterligere leveranser, og totalen var da oppe i 1.040 tonn. 
 
Vanskelige straumforhold nordover Tromsøflaket utsatte oppstarten der, men godt fiske med garn i kanten 
utafor Troms.  
 

Finnmark 

Vår faste skribent Åge Jakobsen er opptatt med reise-/møtevirksomhet, så derfor har vi bare en kortversjon fra 
Finnmark denne uka. 
 
I Øst-Finnmark har vi inneværende uke (uke 22) hatt leveranser verdt 9,9 mill kroner, som er tilsvarende det vi 
hadde pr fredag uka før. Redusert torskekvantum med 650 tonn til verdi 4,7 mill kroner så langt i uka, 
tilsvarende var 900 tonn uka før. Større innslag hyse i snurrevadfangstene inneværende uke, med et forhold 
500 tonn hyse/230 tonn torsk, mot 540 tonn hyse/470 tonn torsk hele uke 21. Videre 170 tonn hyse på lina, her 
var fremdeles torsken viktigst med 290 tonn, men hyseandelen øker også i linefisket. 40 linebåter med 
leveranse av blåkveite i Øst-Finnmark, totalt 100 tonn pr fredag morgen. 
 
I Vest-Finnmark er omsetningen så langt inneværende uke 4,2 mill kroner, redusert aktivitet her, både på torsk 
og sei, for sistnevnte har det vært labert inneværende uke på seinot.  
 

Troms 

Omsetning 13,7 mill kroner så langt inneværende uke. Blåkveita suverent viktigst inneværende uke, der 
landingene pr fredag morgen utgjør vel 500 tonn til verdi 8,7 mill kroner. Labert for seien, med bare 125 tonn 
notsei. Brukbart rekefiske med 39 tonn til verdi 2,0 mill kroner. 
 

 

Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland 

Liten aktivitet for tiden. Blåkveitefisket i gang også utenfor Vesterålen. Av ei omsetning så lang ti uke 22 på 
5,5 mill kroner, står leveranser av 170 tonn blåkveite for 2,6 mill kroner. 
 
Også i Lofoten er blåkveita størst i verdi inneværende uke, av en total på 4,7 mill kroner står 120 tonn 
blåkveite for 1,8 mill kroner. Deretter følger 38 tonn kvalkjøtt for 1,3 mill kroner. 
 

 

Helgeland-Nordmøre 

Vår faste skribent fra området, Einar Sande, har vært opptatt med reise-/møtevirksomhet, så derfor har vi ingen 
rapport fra Region Sør denne gang. Totalomsetning pr fredag morgen inneværende uke 5,1 mill kroner, hvorav 
seien utgjør 3,1 mill kroner (690 tonn notsei) og breiflabben 1,6 mill kroner. 

 

Redskap Rundvekt (kg) Ant. fartøy

Autoline 7 838                  1

Garn 474 881             62

Line 429 459             101

TOTALT 912 177             163


