Melding om fisket uke 23/2019
Rapporten skrevet tirsdag 11.6.2019 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 23 i 2019 (3. juni – 9. juni 2019),
sammenlignet med samme periode i fjor.
Av ferskomsetningen har blåkveita den største andelen i uke 23 og stod for 46 mill kroner av verdien.
Fiskeridirektoratet har stoppet blåkveitefisket med virkning fom.11.06.2019, slik at dette mønsteret vil endre
seg i tiden fremover. Ifølge tall fra fiskeridirektoratet gjenstår 391 tonn av avsetningen på 5.500 tonn. Etter
blåkveite følger torsken med 40 mill kroner av omsetningsverdien, for øvrig er det en økning i torskekvantumet
fra uke 22. Videre har aktiviteten på snurrevadfanget hyse roet seg ytterligere i uke 23 og omsetningskvotene
for hyse ble opphevet fredag 7 juni 2019. Aktiviteten på notsei har tatt seg opp igjen etter reduksjonen i uke 22,
økningen skyldes i hovedsak større landinger på Nordmøre.
Råfisklagets ukeomsetning i uke 23 ble på 174,5 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra
utenlandske frysebåter 4,1 mill kroner. Her inngikk 190 tonn hyse til en til en av verdi 1,3 mill kroner, fra 1 båt
registrert i Russland. For norske båter utgjorde omsetningen 170,3 mill kroner, fordelt med 122,7 mill kroner
på leveranser av ferskt råstoff og 47,7 mill kroner på fryst.
I uke 23 i fjor var ukeomsetningen 177,6 mill kroner. Av det var 9,5 mill kroner etter landinger fra utenlandske
båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 168,0 mill kroner, hvorav 103,3 mill kroner kom etter
landinger av ferskt råstoff og 64,7 mill kroner var fryst.
Oppdaterte tall for uke 22 i år viser at omsetningen nådde 218,0 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske
landinger 35,6 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 182,5 mill kroner fordelt med 132,0 mill
kroner på fersk og 50,4 mill kroner på fryst råstoff.
Totalomsetningen pr uke 23 i år er på 8.103 mill kroner. Dette er 676 mill kroner høyere enn til samme tid i
fjor. For norske båter er det en økning på 511,0 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på nær 162,0 mill
kroner. Fordelingen på norske og utenlandske landinger fremgår av tabell 1.
Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser
Millioner kroner
Pr uke 23/2019
Pr uke 23/2018
Norske fartøy
6.424,3
5.913,6
Utenlandske fartøy
1.674,4
1.513,0
Totalsum
8.098,7
7.426,6
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 23 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff,
og pr fiskeslag. Den største verdien av frosset kommer fra 1.860 tonn snabeluer til en verdi av 15,6 mill kroner,
deretter følger hyse med 683 tonn til en verdi av 10,8 mill kroner.
Mandag i uke 21 startet i direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter lengste lengde som drifter med
konvensjonelle redskaper. 5.500 tonn ble avsatt til 1. periode i dette fisket. Fiskeridirektoratet vedtok å stoppe
fisket fra og med 11.06.2019. Oppsummert startet fisket tregt pga. nordøst kuling i uke 21, landingene tok seg
imidlertid opp mot slutten av uka som endte på 1.310 tonn. Det var ikke de beste værforholdene i uke 22 heller,
men til tross for det ble det omsatt 1.950 tonn til verdi 65,4 mill kroner. Når fisket ble stoppet var totalt
kvantum omsatt gjennom Råfisklaget 4.786 tonn. Ifølge tall fra fiskeridirektoratet er det landet totalt 5.109
tonn av en kvote i 1. periode. I råfisklagets distrikt fordeler blåkveitekvantumet seg i ukene 21, 22 og 23 med
2.115 tonn tatt på line/autoline, 1.595 tonn på garn, og 738 tonn på snurrevad. I samme periode er det største
kvantumet levert i Lofoten med 1.900 tonn, deretter følger Troms med 1.495 tonn, Vesterålen med 980 tonn,
Øst-Finnmark med 300 tonn og Vest-Finnmark med 50 tonn. Nesten hele kvantumet er omsatt i rund tilstand
med en snittpris på kr 33,37 pr kg
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Omsetningen av fersk torsk ble økte fra 1.800 tonn i uke 22 til 1.960 tonn i uke 23 til en verdi av 40,4 mill.
kroner. Av dette var 700 tonn levert i Vest-Finnmark, 640 tonn i Øst-Finnmark og mindre kvanta i andre
leveringssoner. 1.370 tonn var tatt på snurrevad, 320 tonn på line/autoline, mens det var labert på øvrige
redskap.
For levendelagring er så langt 7.360 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til
lagringsmerd. Av det er vel 3.760 tonn omsatt. 24 båter står for alle disse leveransene, fra Båtsfjord i øst til
Værøy i vest, og Helligvær i sør.

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 23/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art

Omsetningskvotene for fersk hyse ble opphevet fredag 7. juni 2019. Kvantumet i uke 23 er redusert fra 1.050
tonn i uke 22 til 940 tonn i uke 23 til en verdi av 8,9 mill kroner. Kvantaene fordeler seg med 690 tonn på
snurrevad, 240 tonn på line/autoline og mindre kvanta på resterende redskap.
Seikvantumet levert fersk har økt fra 575 tonn i uke 22 til 1.660 tonn i uke 23 til en verdi av 9,7 mill. kroner.
Den største økningen kommer på seinot som øker fra 290 tonn til 1.060 tonn. I uke 23 var Nordmøre fortsatt
størst på seinotfisket med 770 tonn, der 700 tonn er landet hos en kjøper. Til sammenligning har VestFinnmark 250 tonn notsei der kvantumet fordeler seg på to kjøpere og der en av kjøperne har 205 tonn av
kvantumet. Videre er det også landet en notseifangst på 33 tonn i Troms. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet var
9.236 tonn fisket pr uke 22 av seinotkvota på 31.820 tonn, nord for 62-graden. Tar vi med notkvantumet
omsatt i Norges Råfisklag i uke 23, er totalen oppe i 10.896 tonn. I tillegg har vi registrert et kvantum på 1.722
tonn tatt på snurrevad som skal belastes seinotkvota. For snurrevad fordeler kvantaene seg hovedsakelig på
Vest-Finnmark med 230 tonn og Øst-Finnmark med 80 tonn. De største kvantaene med sei tatt på garn fordeler
seg hovedsakelig på Vesterålen med 60 tonn i Vesterålen og Troms med 12 tonn.
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Ferskrekefisket for kystflåten i uke 23 utgjør 34 tonn til en verdi av 3,0 mill. kroner. Her var de største
kvantaene tatt i Kvænangen/Reisafjorden med 11,7 tonn, mens 9,8 tonn er tatt på Varanger, 2,9 tonn i Lyngen,
1,8 tonn i Malangen og 1,1 tonn Balsfjorden. I tillegg kommer 1,5 tonn tatt ved Dønna.
Av totalt 39 tonn rognkjeks omsatt i uke 23, var 12 tonn omsatt som rogn til en verdi av 0,9 mill kroner, og 27
tonn som rund rognkjeks til en verdi av 0,4 mill kroner. 58 båter hadde leveranser av rognkjeksrogn, og 19 av
rund rognkjeks. Av rognkvantumet var 7,8 tonn levert til 7 kjøpere i Troms. Deretter kommer Lofoten med 1,7
tonn fordelt på 3 kjøpere og da mindre kvanta i øvrige soner. Også for rund rognkjeks dominerte Troms med
14 tonn levert hos 3 kjøpere, i tillegg var 12 tonn levert i Vest-Finnmark.
Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 23 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:
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Øst-Finnmark
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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Vest-Finnmark
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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Troms
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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Vesterålen
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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Lofoten/Salten
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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Helgeland-Nordmøre
Fra omsetninga i uke 23 har vi følgende oversikt:
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