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Melding om fisket uke 38/2018  
Rapporten skrevet mandag 24.09.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas  
 
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 38 i 2018 (17. - 23. september), 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Normal omsetningstakt for årstiden. Urolig vær mot slutten av uka la en demper på aktiviteten, noe som bl.a. 
ga seg utslag i reduserte landinger av kongekrabbe, men her har de fleste båtene også nådd kvotetaket. 
Reduksjon også for seinot, som nærmer seg totalkvota, og Fiskeridirektoratet har stoppet dette fisket på 
maksimalkvota fra i dag. Fremdeles brukbar takt i fisket etter taskekrabbe og leppefisk, men reduksjon 
sammenlignet med ukene før. Beskjeden omsetning av fryst fisk/reke. 
 
Råfisklagets ukeomsetning i uke 38 nådde 159,9 mill kroner (foreløpig tall), hvorav landinger av fisk/reke fra 
utenlandske båter utgjorde 58,8 mill kroner. Her var det leveranser fra 2 estlandske rekebåter med vel 800 tonn 
til verdi 23,2 mill kroner og 3 russiske frysetrålere med 1.800 tonn torsk/22,7 mill kroner og en fangst med 
hovedsakelig 530 tonn blåkveite til verdi 11,3 mill kroner. For norske båter kom omsetningen opp i 101,2 mill 
kroner, fordelt med 54,4 mill kroner på ferskt råstoff, 46,5 på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk.
 
Uka før kom totalen opp i 173,1 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 35,3 mill kroner. Omsetningen 
for norske båter var 137,8 mill kroner, fordelt med 71,5 mill kroner på fersk, 65,5 på fryst og 0,8 mill kroner på 
sjøltilvirka tørrfisk. 
 
I uke 38 i fjor var ukeomsetninga 112,6 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 4,3 mill 
kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 108,2 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 
54,7 mill kroner på ferskt råstoff, 53,2 mill kroner på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. 
 
Omsetninga hittil i år, pr uke 38, er kommet opp i 10,1 milliarder kroner, som er tilnærmet 900 mill kroner mer 
enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,580 mrd kroner til 8,190 mrd kroner, d.v.s. 
med vel 600 mill kroner.    
 
 
Tabell 1. Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser 

 
Verdi (mill kr) 

 

 Pr uke 38/2018                       Pr uke 38/2017  

 Norske fartøy 8 190,2 7 580,7  
 Utenlandske fartøy  1 922,2 1 634,0  

 Totalsum  10 112,4 9 214,7  
 

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 38 framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr 
fiskeslag. For de ombordfyste landingene, var 730 tonn torsk størst i verdi med 16,5 mill kroner. Her stod trål 
for 590 tonn, og øvrige 140 tonn var tatt på snurrevad. Neste på lista var en rekefangst på 380 tonn /11,6 mill 
kroner. 350 tonn fryst hyse/5,9 mill kroner var fordelt med 210 tonn tatt på snurrevad og 140 tonn på trål, mens 
neste på lista, 520 tonn sei, 80 tonn blåkveite og 260 tonn snabeluer, var tatt på trål. 

Også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst i verdi med 13,4 mill kroner etter 
leveranser av 770 tonn. 360 tonn var tatt på snurrevad og 280 tonn på trål, ellers labert på øvrige redskaper. Av 
de 770 tonnene var 500 tonn omsatt i Øst-Finnmark og 200 tonn i Vest-Finnmark. 
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Fangsten av kongekrabbe ble redusert til det halve sammenlignet med ukene før. Av 66 tonn/11,4 mill kroner 
omsatt i uke 38, var 53 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det kvoteregulerte fisket. Totalkvantumet lytefri 
hannkrabbe er kommet opp i 1.445 tonn fra årets begynnelse, av ei årskvote på 1.687 tonn korrigert for 
kvotefleks. 
 
Omsetningen av fersk sei var 2.160 tonn/9,7 mill kroner. Herav var 1.360 tonn tatt på not etter leveranser fra 9 
båter, fordelt med 940 tonn til 4 kjøpere i Vest-Finnmark, 300 tonn til 3 kjøpere i Troms og 120 tonn til en 
kjøper i Lofoten. Med det gjenstår mindre enn 4.500 tonn av seinotkvota på 37.926 tonn nord for 62-graden, og 
Fiskeridirektoratet har sendt ut melding om stopp i dette fisket på maksimalkvota fra og med i dag 24. 
september. I tillegg til notkvantumet var 440 tonn sei tatt på snurrevad (220 tonn levert Øst-Finnmark, 140 
tonn i Vest-Finnmark, for øvrig mer spredt), 270 tonn på garn og 50 tonn på juksa, begge med god geografisk 
spredning.
 
300 tonn fersk hyse var fordelt med 150 tonn tatt på snurrevad og 120 tonn på line/autoline. 200 tonn var levert 
i Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark.  
 
 
Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 38/2018, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
 
Taskekrabbefisket har de siste to ukene dabbet noe av, og nådde denne gang 200 tonn omsatt i uke 38, til verdi 
2,2 mill kroner. Her var 75 tonn omsatt i Trøndelag, 70 tonn på Helgeland, 45 tonn i Lofoten/Salten og 10 tonn 
på Nordmøre. Hittil i år er omsetningen av taskekrabbe kommet opp i 3.000 tonn til verdi 33,0 mill kroner, mot 
2.810 tonn og 30,1 mill kroner til samme tid i fjor.
 
Kvantumet leppefisk kom opp i 8.230 kg til verdi 3,3 mill kroner, fordelt med 4.800 kg levert Nordmøre og 
3.020 kg i Trøndelag.
 
Når det gjelder omsetningen av øvrige fiskeslag levert fersk, ble kveitekvantumet redusert fra 70 tonn uka før 
til 60 tonn i uke 38, og jevnt nivå i landingene av fersk uer.  
 
Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 38 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 38 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 38 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 38 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 38 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 38 har vi følgende oversikt: 
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 38 har vi følgende oversikt: 
 

 
 


