Fungerer som lovet

Rekord for hvitfisken
Mindre volum men høyere priser for klippfisk av torsk.

Januar 2019 ble tidenes beste januarmåned for eksport av
norsk hvitfisk, slår Norges Sjømatråd fast.

- Vi legger bak oss et sterkt
2018 som var tidenes år for
norsk sjømateksport, og begynner det nye året med gode
tall. Skreisesongen har startet godt, og sammen med en
sterk vekst for fryst torsk har
vært med på å gjøre januar
til tidenes sterkeste i hvitfisksektoren, sier direktør for
markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd,
Asbjørn Warvik Rørtveit.
Opp for skrei- og fryst torsk
Det ble eksportert 4 700 tonn
fersk torsk inkl. skrei til en
verdi av 227 millioner kroner.
Det er en reduksjon i volum på
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900 tonn eller 16 prosent mens
verdien er på samme nivå som
januar i fjor. Av dette utgjør
skrei 900 tonn som er en økning på 312 tonn eller 53 prosent. Verdien av skreien var
på 49 millioner kroner som er
opp 20 millioner kroner eller
67 prosent. Danmark, Latvia
og Sverige er største mottakere av fersk torsk i januar.
- Vi er i gang med en ny
skreisesong og det er tydelig
at markedene vil ha skrei. Per
januar har vi allerede eksport
900 tonn skrei, over 300 tonn
mer enn på samme tid i 2018,
og det største volumet som er
eksportert siden målingene
begynte i 2015. Det samtidig
som det er landet noe mindre
torsk i år sammenlignet med
samme tid i fjor. Som for de
øvrige torskeproduktene ser vi
at også ferskprisene fortsetter
å øke inn i det nye året. Gjen-

nomsnittlig pris for skrei var
54,53 kr per kilo i januar, en
økning på 9 prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.
I januar ble det eksportert
9 900 tonn fryst torsk til en
verdi av 401 millioner kroner. Det er en økning i volum
på 2000 tonn eller 25 prosent
mens verdien økte med 130
millioner kroner eller 48 prosent. Kina, Storbritannia og
Litauen er de største mottakerne av fryst torsk i januar.
- Verdiveksten skyldes økte
volumer av både hel torsk og
filet, i tillegg til en betydelig
prisvekst på begge produktene. En god etterspørsel og
en svak norsk krone i januar
har bidratt til dette, sier Ingrid
K. Pettersen.
Stabil klippfiskeksport
Det ble eksportert 9 400 tonn

klippfisk til en verdi av 416
millioner kroner. Volumet og
verdi er uendret fra januar i
fjor. Brasil, Portugal og Den
Dominikanske Republikk var
våre viktigste markeder i januar.
- Vi ser samme utvikling
som i 2018. Det er klippfisk
av torsk som holder verdien
opp gjennom en fortsatt god
prisvekst. Det er 13 prosent
høyere pris enn på samme tid
i fjor, og noe lavere volumer.
Samtidig fortsetter prisfallet
på sei, mens volumene øker
akkurat nok til å holde verdien
stabil. Lavere kvoter på både
torsk og sei i år tilsier at prisveksten på torsk skal fortsette,
og forhåpentligvis vil vi se en
bedring i prisen på sei. Samtidig vil valutautvikling også ha
betydning, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Ned for saltfiskeksporten
I januar ble det eksportert 828
tonn saltfisk til en verdi av 40
millioner kroner. Volumet falt
med 197 tonn eller 19 prosent
mens verdien falt med 6 millioner kroner eller 14 prosent
mot januar i fjor. Portugal, Italia og Hellas var våre viktigste
markeder i januar.
- Saltfisk av torsk har gått
ned i volum, mens prisutviklingen har samme retning som
i 2018. Prisen er 15 prosent
høyere enn i januar i 2018,
sier sjømatanalytiker Ingrid
K. Pettersen.
Norge eksporterte totalt
200 600 tonn sjømat for 8,6
milliarder kroner i januar. Det
er en reduksjon på 7 700 tonn
eller 4 prosent i volum og en
økning på 992 millioner kroner eller 13 prosent i verdi
sammenlignet med januar i
fjor.
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Her ligger den nye selvtinende betongbrygga i Berlevåg. Havnesjefen og brukerne er svært fornøyd med nyvinningen. (Foto: Privat)

Den nye snøtinende brygga i Berlevåg fungerer akkurat slik havnesjefen hadde håpet på.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Sist sommer leverte Marina

Solutions flytebrygger flere
steder i Finnmark. Lovnadene
om at dette var en sikker
brygge som brukerne ville

like. Esset i ermet var at disse
bryggene var sklisikker om
vinteren.
- Det stemmer akkurat. Vi
har fått denne bryggen for at
de som bunkrer skal kunne
legge til ved den. Vi var lite

spente på om reklamen var
bedre enn virkeligheten. Det
var den så lang som vi erfarer
ikke. Brygga begynner å tine
snø som er kommet så snart
noen setter foten på den. Vi er
veldig fornøyde, sier havnesjef

i Berlevåg Bjørn Tore Sjåstad.
Disse bryggene er også
montert i hele indre havn i
Båtsfjord. Der er det fiskere
som har den ære å legge til.
Også derfra er det kun positive
tilbakemeldinger.

Dette er produktet:
Marina Solutions har utviklet en
betongbrygge spesielt for havner hvor is- og snødannelse på
bryggene er et problem. Snøfri
betongbrygge er patentert.
Løsningen for snøfritt dekke, er
en flytebrygge i helbetong med
innebygget og langsgående kanal
som kommuniserer med sjøvannet og gjør at vannet inni kanalen sirkulerer. Flytebryggen har
en vedlikeholdsfri og sklisikker
rist over kanalen. Snøen vil falle
gjennom risten, ned i kanalen og
smelte. Man slipper kostnader
forbundet med varmekabler, strøkystogfjord.no • februar 2019, uke 6

ing eller snømåking, og derfor
reduserte vedlikeholdskostnader.
- Snøfri brygge
- Betongbrygge med snøfritt
dekke
- Snøfritt dekke uten energikrevende oppvarming
- Langsgående kanal med sklisikker og vedlikeholdsfri rist over.
- Snøen faller gjennom risten, ned
i kanalen og smelter.
- Unike muligheter for legging av
kabler og ledninger i kanalen
- Gode egenskaper for bølgedemping
- Lett tilkomst til forankringsbrønner via kanalen

www.marinas.no

TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG
Vi gratulerer Berlevåg havn med snøfri betongflytebrygge levert og
utviklet av Marina Solutions. Snøfri betongflytebrygge er en sikker og
praktisk løsning for havna uten bruk av ekstern oppvarming. Sklisikker
og vedlikeholdsfri rist over stor servicekanal.
+47 70 30 08 90 // post@marinas.no
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