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Melding om fisket uke 40/2018  
Rapporten skrevet mandag 08.10.2018 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 skrive - 7. oktober), sammenlignet 
med samme periode i fjor.  
 

det beskjedne landin Det meste av omsetningen var av 
 tatt langt nord. ser va og taskekrabben fikk et 

oppsving. Ellers er det spredt akt .  

ukeomsetning i uke 40  ), hvorav landinger av 650 tonn 
utgjorde 9,4 mill kroner. For norske b

opp i 101,3 mill kroner, fordelt med 46,2 mil  
 

 
, da utgjorde utenlandske landinger 8,0 mill 

kroner. Omsetn mill
og 0,3  
 
I uke 40 i fjor var ukeomsetninga 148,7 mill kroner. Her utgjorde lan  mill 
kroner, mens landingene fra  mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 
43,4  mill kro   
 
O , er kommet opp i 10,3 milliarder kroner, som er 840 mill kroner mer enn til 

842 mrd kroner til 8,400 mrd kroner, d.v.s. med 558 
mill kroner.    
 
 

 

 
Verdi (mill kr) 

 

 Pr uke 40/2018                       Pr uke 40/2017  

8 400,0 7 842,2  
  1 941,2 1 658,5  
 Totalsum  10 341,2 9 500,7  

 
 

fiskeslag. For de ombordfyste landingene, var 1.090 i verdi med 25,5 mill kroner. 
for 810 tonn, hovedsak tatt langt nord i 
Vernesona ved Svalbard. 

 levert av  
 

, med 8,7 mill 
kroner. Av det var 39 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket. 

Omsetningen av fersk sei var 1.740 tonn/8,6 mill kroner. Herav var 940 tonn ta  
370 tonn til 5 -Finnmark, og 570 tonn til 4  tillegg til 

notkvantumet var 410 (27 -Finnmark, 90 tonn i Vest-Finnmark, og 
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).  270 tonn sei var tatt  og 80 
geografisk spredning. 
 
430 tonn fersk torsk var fordelt med 260 
Av snurrevadkvantumet var  langs kysten av Finnmark, 
og levert med -Finnmark -Finnmark. Linekvantumet var i hovedsak 

-Finnmark. 
 
300 tonn fersk hyse var fordelt med 17 line/autoline snurrevad. 160 tonn var levert 

-Finnmark, og 50 tonn Vest-Finnmark og Lofoten. 
 
 
Tabell 2. O /2018, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 

 
Taskekrabbefisket fikk seg et nytt oppsving 110 

80-90 tonn hver til Lofoten/Salten og Helgeland. 
 
Kvantumet leppefisk ble redusert til 3.900 kg til verdi 1,6 mill kroner, fordelt med 1
og tilsvarende kvantum  
 

 kveitekvantumet 70 tonn. Her 
var 20 tonn levert i Troms, 19 tonn i Lofoten/Salten og 13 tonn i Vest-Finnmark. Lavt uer-kvantum, i 
underkant av 50 tonn.  
 

  

redskap per sted:   
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-Finnmark

Fra omsetninga i uke 40  
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 40  
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Troms 

Fra omsetninga i uke 40  
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Fra omsetninga i uke 40  
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 40  
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Helgeland-  

Fra omsetninga i uke 40  
 

 


