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Melding om fisket uke 25/2015 
 
Generelt  
Rapporten skrevet mandag 22.06.2015.  
 
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 25 (15.-21. juni), sammenlignet med 
samme periode i fjor.  
 
Råfisklagets ukeomsetning i uke 25 kom opp i 145,9 mill kroner (foreløpig tall), på samme nivå som uka før, 
men opp fra 110,4 mill kroner i uke 25 i fjor. Totalen i uke 25 i år var fordelt med 43,0 mill kroner etter 
leveranser fra utenlandske båter, og altså 102,9 mill kroner for norske båter. De utenlandske kom fra to 
ferskfisktrålere, en engelsk og en irsk, to latviske båter med levende snøkrabbe, totalt utgjorde disse 
ferskleveransene 5,0 mill kroner. Fryst råstoff for 38,1 mill kroner var levert av 8 russiske båter, to autolinere 
og seks trålere, en grønlandsk reketråler og en spansk og en latvisk snøkrabbebåt. Totalt 1.940 tonn torsk/19,6 
mill kroner, 520 tonn hyse/3,7 mill kroner, 280 tonn snøkrabbe/5,6 mill kroner og 420 tonn reke/13,0 mill 
kroner fra de utenlandske båtene. 
 
Omsetningen for norske båter framgår av tabellen nedenfor, som viser at 56,0 mill kroner kom etter leveranser 
av ferskt råstoff og 46,9 mill kroner fra fryst råstoff. For å ta det siste først, stod 1.860 tonn torsk for 30,5 mill 
kroner. Videre utgjorde 290 tonn fryst snøkrabbe 9,9 mill  kroner, og 150 tonn hyse/3,4 mill kroner. Vi gjør 
oppmerksom på at dette er fisk som er lagerført og har varierende lagringstid før salg. Siste uke har vi hatt 
leveranser av fryst råstoff fra 10 trålere hvorav 4 hadde snabeluer som hovedfangst, 2 rekebåter, 4 autolinere, 
en snurrevadbåt og en teinebåt med snøkrabbe. 
 
Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i årets uke 25 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på 
fiskeslag og fersk/fryst:  

 

 
Når det gjelder ferskleveransene, kom torsken best ut i verdi med 15,4 mill kroner av et kvantum på 1.180 
tonn. Her var 180 tonn omsatt levende (snurrevad). Resterende 1.000 tonn var tatt på snurrevad med 530 tonn, 
trål med 200 tonn, line/autoline med 190 tonn og juksa med 60 tonn. 590 tonn av fersktorskkvantumet var 
levert i Øst-Finnmark, 270 tonn i Vest-Finnmark og 250 tonn i Troms. Fisket etter torsk foregår langt øst i Øst-
Finnmark og for trålerne er det hovedsakelig Thor Iversen. 
 

Fiskeslag Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp
Uke 25, 2015 8 464 038     55 959 562   2 580 336     46 898 794   2 905             47 664           11 047 279   102 906 019 

TORSK 1 183 513     15 439 440   1 859 370     30 472 319   1 843             40 030           3 044 726     45 951 788   
BLÅKVEITE 577 812         14 114 140   25 378           1 053 105     603 191         15 167 245   
SNØKRABBE 293 250         9 879 957     293 250         9 879 957     
HYSE 649 513         5 664 993     146 847         3 383 047     796 360         9 048 041     
SEI 783 649         6 198 086     107 843         1 168 687     928                 6 794             892 419         7 373 567     
KONGEKRABBE 66 704           3 764 610     66 704           3 764 610     
VÅGEKVAL 77 839           2 631 944     77 839           2 631 944     
REKE 41 419           2 386 777     41 419           2 386 777     
KVEITE 28 469           1 320 262     2 471             92 497           30 940           1 412 759     
TARE 4 686 901     1 063 927     4 686 901     1 063 927     
KVITLANGE 110 649         771 156         574                 4 941             134                 840                 111 357         776 937         
UER 47 132           573 525         17 802           189 780         64 933           763 305         
BROSME 99 043           652 502         24                   128                 99 067           652 629         
RAUDÅTE 114 910         574 550         114 910         574 550         
TASKEKRABBE 28 114           302 211         28 114           302 211         
BREIFLABB 11 998           289 111         11 998           289 111         
KAMSKJELL 11 255           259 480         11 255           259 480         
FLEKKSTBIT 21 494           163 031         6 087             45 977           27 581           209 008         

FERSK FRYST TØRKET TOTALER
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Blåkveitefisket flatet ut etter de to første ukene av direktefisket for båter med største lengde under 28 meter 
som drifter med konvensjonelle redskaper. Dette fisket startet 25. mai, og er etter 4 uker kommet opp i 
følgende kvantum sammenlignet med samme periode i fjor: 
 
 

Pr nå 2015    Samme tid 2014 

 

Vel 100 tonn mer omsatt enn til samme tid i fjor. Verdien er imidlertid kraftig økt, fra 47,7 mill kroner og 
snittpris på kr 16,39 pr kg rundvekt i fjor til 74,1 mill kroner og kr 24,53 pr kg i år, ei prisøking på 8,14 pr kg, 
eller tett innpå 50 %. Siste uka kom omsetningen av fersk blåkveite opp i 578 tonn til verdi 14,1 mill kroner, 
d.v.s. til snittpris 24,42 pr kg rund. Ukekvantumet var fordelt med 400 tonn tatt på lina og 170 tonn på garn, 
der henholdsvis 98 og 35 båter var involvert med leveranser. Ikke det store fisket, men enkelte unntak er det, et 
par garnbåter tok kvota sist uke med fangster fra Nordvestbanken og Tromsøflaket, mens de beste 
linefangstene kom fra et større område, i kanten vest av Andøy/Øksnes og fra Tromsøflaket. 
 
Seinotfisket innbrakte 590 tonn av de 780 tonnene fersk sei som framgår av tabellen under. Bare 3 
gjenværende seinotbåter med leveranser av 550 tonn i Vest-Finnmark, mens det var ett fartøy som leverte 
resterende på Nordmøre. Fiskeridirektoratet har sendt ut stoppvarsel for dette fisket, der stopp i fisket innenfor 
maksimalkvotene inntrer mandag 22. juni kl 23.59. Fisket kan etter det fortsette innenfor garanterte kvoter. 
 
Et hysekvantum på 650 tonn levert fersk, var fordelt med 365 tonn tatt på snurrevad og 280 tonn på 
line/autoline. For begge var det meste levert i Øst-Finnmark, på lina foregår også et fiske for Vesterålen. 160 
tonn linehyse levert Øst-Finnmark viser at fløytlinefisket har fått en forsiktig start der. 
 
Kongekrabbefisket i uregulert område holdt godt tempo også i uke 25, med 59 tonn av 67 tonn som framgår av 
tabellen ovenfor. 46 båter stod for leveransene i frifisket, og 17 båter leverte kongekrabbe tatt i regulert 
område. Aktiviteten i vest vil fra inneværende uke gå kraftig ned, i og med at Storbukt Fiskeindustri har 
stoppet kjøpet og skal gjennomføre vedlikeholdsarbeid i sommer. 
 
Av et kystrekekvantum på 41 tonn, var nær 14 tonn tatt på Varanger, mens 22 tonn var tatt på fjordene i Troms 
(Kvænangen/Lyngen/Ullsfjord). 10 båter med fangster fra Varanger, mens 24 båter hadde fangst tatt i Troms. 
Lenger sør er det 12 båter som har levert 5 tonn, det meste av dette til Nord-Reker i Lurøy kommune. 
 
Pr uke 25 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: 

 Verdi (mill kr)  
 Pr uke 25/2015                       Pr uke 25/2014  
 Norske fartøy 4 209,5 3 491,9  
 Utenlandske fartøy  1 206,1 967,6  
 Totalsum  5 415,6 4 459,5  
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Torskekvantumet i uke 25 i år var fordelt med 1.400 tonn tatt på trål (1.200 tonn fryst), 860 tonn på snurrevad 
(150 tonn fryst), 410 tonn på autoline (380 tonn fryst), 260 tonn på lina (100 tonn fryst) og 50-60 tonn hver på 
juksa og garn. Totalt 3.040 tonn til verdi 45,0 mill kroner. 
 

 
 
Et hysekvantum på beskjedne 800 tonn i uke 25 var fordelt med 370 tonn tatt på snurrevad, 210 tonn på lina og 
tilsvarende kvantum på autoline hvorav 150 tonn var fryst.  
 
Seigrafen viser reduksjonen i notfisket, fra en topp for året i uke 21 med 3.860 tonn til 590 tonn i uke 25. Sist 
uke var også 90 tonn tatt på trål (fryst) og tilsvarende på juksa, 70 tonn på snurrevad og 40 tonn på garn.  
 
Statistikk pr uke 25 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: 
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Av torskekvantumet er 218.400 tonn i år levert fersk og 32.400 tonn fryst. Tilsvarende tall i fjor var 249.800 
tonn fersk og 46.800 tonn fryst, da var også 520 tonn sjøltilvirka tørrfisk (omregnet rundvekt) omsatt så langt.  
 

 


