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Melding om fisket uke 25/2019  
Rapporten skrevet tirsdag 24.6.2019 av Audun Reiertsen 
 

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 25 i 2019 (17. – 23. juni 2019), 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

Etter flere uker der kvantumet notfanget sei har vært størst i sør, flyttet tyngden i fisket seg nordover i uke 25. 

Fisket nordpå passerer dermed i uke 25 kvantumet fisket på Nordmøre. Troms og Lofoten har kommet inn med 

betydelig kvantum relativt til de andre sonene. Endringene kan trolig tilskrives at noen fartøy har forflyttet seg 

mellom landingssonene, mens det også har kommet nye til. I tillegg er det båter som har de foregående ukene 

har levert på Nordmøre og ikke hatt leveranser i uke 25 og som er ferdig med kvoten. Kvantumet fersk torsk 

går ytterligere ned i uke 25, mens det er en økende omsetning av levende torsk. Når det gjelder fersk hyse er 

det et stabilt kvantum mot uken før, nytt denne uka er at line/autoline har passert snurrevad i kvantum. 

 

Råfisklagets ukeomsetning i uke 25 ble på 144,1 mill kroner (foreløpig tall). Av dette utgjorde landinger fra 

utenlandske frysebåter 25,1 mill kroner. Her inngikk bla. 1.350 tonn torsk til en av verdi 22,1 mill kroner og 

260 tonn hyse til en verdi av 1,8 mill kroner, alt landet av 4 russiske båter. For norske båter utgjorde 

omsetningen 119 mill kroner, fordelt med 55 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 64 mill kroner på 

fryst. 

 

I uke 25 i fjor var ukeomsetningen 244,1 mill kroner. Av det var 34,4 mill kroner etter landinger fra 

utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 209,6 mill kroner, hvorav 96 mill kroner kom 

etter landinger av ferskt råstoff og 113 mill kroner var fryst.  

 

Oppdaterte tall for uke 24 i år viser at omsetningen nådde 187 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske 

landinger 29,1 mill kroner. Omsetningen for norske båter var på 158 mill kroner fordelt med 69,7 mill kroner 

på fersk og 88,0 mill kroner på fryst råstoff.  

 

Totalomsetningen pr uke 25 i år er på 8,5 milliarder kroner. Dette er ca 560 mill kroner høyere enn til samme 

tid i fjor. Til sammenligning var denne avstanden 650 mill kroner per uke 24. For norske båter er det en økning 

på 395,5 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på 166 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 24/2019 Pr uke 24/2018 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

6.795,2 

1.748,7 

6.399,6 

1.582,7 

Totalsum 8.543,9 7.982,4 

 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 25 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, 

og pr fiskeslag. For fryst råstoff er det torsk, hyse og reke som utgjør den største delen av omsetningen. Videre 

er det også gode bidrag fra sei, flekksteinbit og snabeluer. 945 tonn fryst torsk til en verdi av 23,2 mill kroner 

var fordelt med 740 tonn på trål, 160 tonn på autoline og 45 tonn på snurrevad. Videre var 1.120 tonn fryst 

hyse til en verdi av 24,2 mill. kroner fordelt med 920 tonn på trål, 190 tonn på autoline og 130 tonn på 

snurrevad. 398 tonn frosset reke til en verdi 9,4 mill kroner var tatt med trål og levert av et fartøy.  

 

Kvantumet av fersk torsk er ytterligere redusert i uke 25 sammenlignet med uke 24. Det ble landet 1.010 tonn i 

uke 25 mot 1.200 tonn i uke 24. Av dette var 485 tonn levert i Øst-Finnmark, 370 tonn i Vest-Finnmark, 80 

tonn i Lofoten, 40 tonn i Troms og 20 tonn i Vesterålen. I Lofoten er 65 tonn av kvantumet omsatt som levende 

og utgjør 80 % av omsetningen. Fordelt på redskap er 590 tonn tatt med Snurrevad, 240 tonn med line/autoline 

og 100 tonn med trål. For andre redskap varierer kvantumet fra 50 til 25 tonn.  
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24 båter har levert torsk levende i årets sesong, med leveranser fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest, og Helligvær 

i sør. For levendelagring har kvantumet torsk innrapportert på landingsseddel stabilisert seg, mens omsatt 

kvantum er økende. Per uke 25 er det omsatt 4.395 tonn levende mot 4.200 tonn per uke 24.  

 

Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 25/2019, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
 

Kvantumet fersk hyse i uke 25 er tilnærmet likt kvantumet i uke 24. I uke 25 ble det landet 480 tonn hyse til en 

verdi av 5,1 mill. kroner. Til sammenligning ble det landet 500 tonn i uke 24 til en verdi av 5,2 mill. kroner. 

Kvantaene fordeler seg med 300 tonn på line/autoline, der de største kvantaene er tatt på Øst-Finnmarka med 

245 tonn av totalen. Videre er det tatt 170 tonn på snurrevad noe som gjør at line/autoline passerer snurrevad i 

kvantum denne uka, også for snurrevad er det Øst-Finnmarka som har det største kvantumet med 80 tonn  

 

Seikvantumet levert fersk er litt redusert i uke 25 sammenlignet med uke 24. Det ble i uke 25 levert 1.660 tonn 

fersk sei til en verdi av 9,5 mill.kroner. Til sammenligning ble det i uke 24 tatt 1.850 tonn til en verdi av 11,3 

mill. kroner. Kvantumet i uke 25 er tilnærmet likt kvantumet i uke 23 som endte på 1.670 tonn. Når det gjelder 

notfanget sei har fordelingen av kvantumet per sone har forandret seg mye fra uke 24 til uke 25. På Nordmøre 

er det landet 490 tonn fordelt på en kjøper, mens det i Vest-Finnmark er landet 120 tonn fordelt på 2 kjøpere. 

Nytt denne uken er at der er landet 230 tonn i Lofoten hos en kjøper og 240 tonn i Troms fordelt på 2 kjøpere. 
Sammenlagt utgjør notkvantumet her nord 585 tonn og passerer dermed Nordmøre i kvantum for første gang i år. 

Endringen skyldes blant annet at båter har forflyttet seg fra hvor de var ukene før, og at 3 båter som foregående 

uker har levert på Nordmøre ikke har leveranser i uke 25. Av båter som har flyttet på seg er en gått fra Vest-

Finnmark til Troms, en fra Nordmøre til Troms og en fra Vest-Finnmark til Lofoten. I tillegg er det i Lofoten 

kommet inn en ny båt som ikke har levert notfanget sei de siste ukene. Værøy har den største enkeltfangsten 

denne uka med 192 tonn levert av en båt. For snurrevad er de største kvantaene tatt i Øst-Finnmark med 170 

tonn og Vest-Finnmark med 130 tonn. Videre er det landet 150 tonn sei tatt med jukse og 100 tonn tatt med 

garn. På jukse og garn er det tatt mest i Vesterålen med hhv. 40 og 30 tonn.  
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Ferskrekefisket for kystflåten i uke 25 utgjorde 37 tonn til en verdi av 3,2 mill. kroner. Dette er en økning på 5 

tonn fra uken før. Her var de største kvantaene tatt i Varangerfjorden og Bugøyfjorden med 16,7 tonn. Videre 

var det tatt 6,3 tonn i Kvænangen/Reisafjorden. I Lyngfjorden er det tatt 2,6 tonn, mens det i Malangen er tatt 

1,9 tonn og 1,5 tonn i Ullsfjorden. Videre er det tatt 3,8 tonn i Glomfjorden og Dønna. 

 

Kvantumet rognkjeks er nå nede i 15 tonn. Der rogn utgjør 5 tonn og rund utgjør 10 tonn. Alt rundkvantumet 

er landet i Troms og Vest-Finnmark som har en halvdel hver. På rogn er det Troms som har størst kvantum 

med 2,5 tonn, deretter følger Øst-Finnmark med 1,7 tonn. Til sammenligning mot rundkvantumet har Vest-

Finnmark et beskjedent kvantum på kun 0,5 tonn rogn. I uke 25 var det 31 båter som fisket rognkjeks mot 38 

båter i uke 24.  

 

Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 24 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 25 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 25 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 25 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 25 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 25 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 25 har vi følgende oversikt: 

 


