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Melding om fisket uke 50/2018  
Rapporten skrevet mandag 17.12.2018 av Charles A. Aas 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 50 i 2018 (10. - 16. desember), 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Denne FiskNytt-rapporten blir den siste for i år. Vi ønsker alle som leser rapporten God Jul og et Godt Nytt År, 
og kommer sterkt tilbake på nyåret. 
 
De siste ukene har det meste av Råfisklagets omsetning bestått av fryst fisk, reke og snøkrabbe. Så også i uke 
50, da vel 3.100 tonn fryst torsk stod for det meste. Dette var i hovedsak tatt på trål, der det meste av 
kvantumet var fisket ved Hopen og Bjørnøya. Også når det gjelder leveransene av ferskt råstoff var torsken 
størst i kvantum og verdi, i hovedsak fordelt på Øst-Finnmark og Nord-Troms og vest i Finnmark. Kystflåtens 
fiske har holdt seg godt oppe innenfor ferskfiskordningen, der imidlertid torskeprosenten reduseres til 10 % fra 
inneværende uke. 
 
Råfisklagets ukeomsetning i uke 50 ble på 197,5 mill kroner (foreløpig tall), hvorav landinger fra utenlandske 
båter utgjorde 8,3 mill kroner. Sistnevnte var det i hovedsak en litauisk reketråler og to russiske frysebåter som 
stod for. For norske båter utgjorde omsetningen 189,1 mill kroner, hvorav 112,2 mill kroner gjaldt landinger av 
fryst fisk, mens omsetningen av ferskt råstoff var 76,9 mill kroner.  
 
Uka før viser oppdaterte tall ei totalomsetning på hele 331,0 mill kroner. Da utgjorde utenlandske landinger 
18,5 mill kroner. Omsetningen for norske båter var dermed 312,5 mill kroner, fordelt med 80,3 mill kroner på 
fersk og hele 232,2 mill kroner på fryst råstoff. Sistnevnte var rekordnotering for året. 
 
I uke 50 i fjor var ukeomsetningen 124,0 mill kroner, da med 18,0 mill kroner for utenlandske båter. 
Landingene fra norske båter var fordelt med 68,2 mill kroner på ferskt råstoff og 37,7 mill kroner på fryst. 
 
Omsetningen hittil i år, pr uke 50, er fantastiske 12,3 milliarder kroner, som er nær 1,2 milliarder kroner mer 
enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 9,276 mrd kroner til 10,137 mrd kroner, d.v.s. 
med ca 860 mill kroner.    
 
 
Tabell 1. Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser 

Verdi (mill kr) 
 

 Pr uke 50/2018                       Pr uke 50/2017  
 Norske fartøy 10 136,9 9 275,9  
 Utenlandske fartøy  2 166,1 1 845,0  
 Totalsum  12 303,0 11 120,9  

 
 
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 50 framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr 
fiskeslag. Omsetningen av fryst råstoff har tatt seg kraftig opp de siste ukene, med en topp i uke 49 med vel 
4.000 tonn torsk og 3.100 tonn fryst reke omsatt. I uke 50 var omsetningen av fryst råstoff mer beskjeden, med 
en total på 112,2 mill kroner, hvorav 3.150 tonn torsk utgjorde 73,0 mill kroner. Torskekvantumet var fordelt 
med 2.960 tonn tatt på trål, der det meste av kvantumet var tatt ved Hopen og Bjørnøya, og videre var 140 tonn 
tatt på autoline og 50 tonn på snurrevad. Av 800 tonn fryst hyse til 17,3 mill kroner var 460 tonn tatt på 
autoline og 340 tonn på trål. Videre på lista var det en rekefangst på 420 tonn/13,0 mill kroner, og 
seikvantumet på 630 tonn/6,6 mill kroner var levert av 8 trålere. 
 
Torsken var størst i verdi også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff. Vel 2.500 tonn fersk torsk til verdi 
43,6 mill kroner kom i hovedsak fra kystflåten. Fisket på ferskfiskordningen med 50 % torsk på ukebasis 
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avregnet ordningen, ble stoppet søndag 16. desember ved midnatt, og prosenten er fra i dag satt ned til 10 %. 
Med 2.370 tonn torsk tatt på konvensjonelle redskaper i uke 50, blir avsetningen til ferskfiskordningen 
overskredet. Her gjenstod 183 tonn av ei avsetning på 17.200 tonn til lukket gruppe pr uke 49, jfr 
kvoteoversikten fra Fiskeridirektoratet. Av 2.510 tonn fersk torsk omsatt i uke 50 var 140 tonn tråltorsk, og av 
kvantumet fra kystflåten var 850 tonn tatt på snurrevad, hvorav 6 fangster på totalt 620 tonn var tatt ved 
Bjørnøya. Videre var 900 tonn tatt på line/autoline, 580 tonn på garn og 30 tonn på juksa. Av totalen på 2.510 
tonn var 1.030 tonn levert i Øst-Finnmark, 660 tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Troms og 50 tonn i 
Vesterålen. 
 
Av 1.700 tonn fersklevert sei/11,4 mill kroner var 930 tonn tatt på garn, 630 tonn på snurrevad, 50 tonn på 
juksa og 60 tonn på not. Av garnkvantumet var 430 tonn levert i Troms, 160 tonn i Vest-Finnmark og 280 tonn 
i Vesterålen. Snurrevadseien var først og fremst levert i Troms og Vesterålen med henholdsvis 290 og 210 
tonn, og 60-70 tonn hver på Øst- og Vest-Finnmark.  
 
Hysekvantumet levert fersk ble på 610 tonn, hvorav 420 tonn i Øst-Finnmark og 110 tonn i Vest-Finnmark. I 
Øst-Finnmark var 400 tonn av hysa tatt på line/autoline og resterende 20 tonn på snurrevad. I Vest-Finnmark 
var kvantumet fordelt med 60 tonn på line/autoline og 50 tonn på snurrevad. 
 
Brukbart med landinger av kongekrabbe også i uke 50. Av 26 tonn var 23 tonn premium kongekrabbe tatt i det 
regulerte fisket. Med det er 1.734 tonn premium kongekrabbe omsatt fra årets start, av ei kvote på 1.687 tonn 
korrigert for kvotefleks. 
 
127 tonn kveite til verdi 5,2 mill kroner var topp for året, litt opp fra forrige topp uka før som endte på 119 
tonn og 4,9 mill kroner. Av totalen i uke 50 var hele 108 tonn tatt på garn. Størst kvantum var levert i Vest-
Finnmark med 41 tonn, deretter fulgte Troms med 39 tonn og Lofoten/Salten med 32 tonn. 
 
Tabell 2. Omsetning for norske båter uke 50/2018, fordelt fersk/fryst og pr fiskeslag/art 
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Fisket fordelt på fiskevær i Råfisklagets distrikt i uke 50 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 50 har vi følgende oversikt: 
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Vest-Finnmark 

Fra omsetninga i uke 50 har vi følgende oversikt: 
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Troms 

Fra omsetninga i uke 50 har vi følgende oversikt: 
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Vesterålen 

Fra omsetninga i uke 50 har vi følgende oversikt: 
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Lofoten/Salten 

Fra omsetninga i uke 50 har vi følgende oversikt: 

 
  

Landinger i perioden 10.12.2018 - 16.12.2018 (alle kvanta i rundvekt)
Sone                Sted                Redskap         Maks torsk  Maks hyse   Maks sei        Båt   
Lofoten/Salten    BALLSTAD           Line                200                 600                           7               

Snurrevad     200                                     1               
BODØ                Garn                200                           600                 21             

Juksa                                   400                 3               
BOLGA               Garn                                    600                 1               

Juksa               100                           300                 4               
DYPING              Garn                100                           200                 4               
FREDVANG         Garn                100                 100                 2 800             1               

Line                          300                           1               
KJERRINGØY      Garn                100                           1 000             6               

Line                100                 1 600             100                 1               
KLEPPSTAD         Garn                500                           1 300             3               
LAUKVIK             Line                100                 1 000             100                 3               

Snurrevad     700                                     1               
LEINES              Garn                                    900                 6               
LØDINGEN          Garn                100                           100                 4               
MOSKENES         Snurrevad     1 800                                 1               
NORDFOLD         Garn                                    1 300             4               
NORDNESØY      Garn                                    400                 1               

Line                          200                 1 700             1               
RAMBERG           Autoline                  400                           1               

Juksa                                   200                 1               
Line                500                 900                 200                 4               

RØDØY               Garn                100                           300                 5               
RØST                Juksa                                   400                 2               
STØTT               Garn                100                           500                 3               

Juksa                                   400                 1               
Snurrevad     500                 100                 400                 1               

SVOLVÆR            Garn                200                                     6               
Juksa                                   400                 2               
Line                          300                           1               
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Helgeland-Nordmøre 

Fra omsetninga i uke 50 har vi følgende oversikt: 

 


