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MER PELAGISK FISK I NOVEMBER 

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk for 1,1 milliarder kroner i 

november 2013. Det er en oppgang på 53 millioner kroner eller 5 prosent 

sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Norges Sjømatråd. 

Eksporten av sild ble i november på 630 millioner kroner. Det er en nedgang på 4 prosent 

sammenlignet med fjoråret.  

- På tross av lavere kvoter i år er det eksportert store volumer med sild i november, sier 

Kristin Lien, senioranalytiker i Norges sjømatråd. 

Eksporten av makrell økte med 5 prosent i november, til 418 millioner kroner. 

- 100 000 tonn makrell er på vei til konsum i Japan. Nesten halvparten av dette via 

bearbeiding i Kina, sier Lien. Japan er vårt viktigste makrellmarked og de har betalt mer for 

makrellen i årets sesong.  

Hittil i år er det eksport pelagisk fisk for 5,9 milliarder, en nedgang fra 7,4 milliarder fra 

fjoråret. 

Russland største sildemarked 
Russland var det største sildemarkedet i oktober med en eksportverdi på 148 millioner 

kroner. Litauen og Ukraina tok imot norsk sild for henholdsvis 112 og 95 millioner kroner i 

årets ellevte måned.  

Det ble eksportert 51 000 tonn fryst hel sild i november. Det er 18 000 tonn mer enn 

november i fjor. Prisen på fryst hel sild var 7,18 kroner, en nedgang på 0,65 kroner i forhold 

til november i fjor.  
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Det ble eksportert 17 000 tonn fryste sildefiletprodukter, en nedgang på 2 000 tonn fra i fjor. 

Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Hviterussland, Polen, Tyskland og Russland. 

Prisene har i november ligget gjennomsnittlig på 11,87 kroner per kilo, hvilket er 2,50 kroner 

under fjoråret.  

Hittil i år er Russland og Litauen de største markedene for norsk sild. Det er så langt i år 
eksportert 291 000 tonn til en verdi av 2,7 milliarder kroner med en gjennomsnittspris på 9,35 
kroner. Dette er en verdinedgang på 1,1 milliard, eller 29 prosent, sammenlignet med samme 
periode i 2012.  

Japan og Kina største makrellmarked  
Makrelleksporten var i november mer verdt enn den samme måneden i fjor. Totalt ble det 
eksportert makrell for 418 millioner kroner.  

Japan, Kina og Sør-Korea var de største markedene. Gjennomsnittspris på fryst hel makrell 
har i november vært 11,87 kroner, noe som er 2,32 kroner mer enn fjoråret. 

Hittil i år er makrelleksporten redusert med 110 millioner til totalt 2,8 milliarder kroner. For 

makrell er det Japan og Kina som er de største markedene. Så langt i år er det eksportert 

237 000 tonn makrell, en nedgang på 22 000 tonn. Prisen har økt med 0,59 kroner til 11,62 

kroner.  

 

 

 

 

 

 

 

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 
440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt 
hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. 
Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt 
markedsavgift. 

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet. 
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