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MINDRE TORSKEEKSPORT I NOVEMBER 

Eksportverdien av torsk, sei og hyse ble 886 millioner kroner i november. Det er 222 

millioner kroner eller 20 prosent lavere enn november i fjor, viser tall fra Norges 

sjømatråd. 

Målt i mengde gikk eksporten ned med 23 prosent eller 10 366 tonn, og det er klippfisk av 

torsk som står for den største reduksjonen.  

- I fjor på denne tiden var eksporten særdeles høy grunnet lagerflytting av klippfisk inn til EU, 

men ser man historisk på tallene er november en måned med salg på det jevne, sier Ove 

Johansen som er bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd.  

Verdien av norsk klippfiskeksport var på 255 millioner kroner i november. Sammenlignet med 

samme måned i fjor er det en reduksjon på 169,7 millioner eller 40 prosent. Det ble totalt 

eksportert 7 820 tonn klippfisk, 29 prosent mindre enn november i fjor.  

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 121 millioner kroner, en reduksjon på 168 

millioner kroner fra november i fjor. Prisen ble redusert med 12 prosent eller 5,33 kr/kg i 

samme periode. Verdien av klippfisk sei kom på 106 millioner kroner, noe som er 10 millioner 

kroner eller 11 prosent mer enn tilsvarende måned i fjor. Prisen ble samtidig redusert med 4 

prosent.  

Brasil var det største markedet og kjøpte klippfisk for 65,6 millioner kroner mens Portugal 

endte på 61 millioner kroner i november.   

Vekst for saltfisk 
Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 41,3 millioner kroner i november. Verdien 

økte med 5,3 millioner fra november i fjor, mens eksportert mengde endte på 1 459 tonn. 

Dette er en økning på 253 tonn, opp 21 prosent fra i fjor. Prisen ble redusert med 5 prosent. 
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Portugal var største marked for saltfisk og kjøpte for 15,6 millioner kroner. Dette er en økning 

på 1,9 millioner kroner fra samme måned i fjor.  

Stor eksport av tørrfisk 
Det ble eksportert tørrfisk for 71 millioner kroner i november. Dette er en redukjon på 1,8 

millioner fra november i fjor. Eksportert volum gikk opp med 88 tonn og endte på 731 tonn 

totalt.  

Av lofotrund tørrfisk ble det eksportert 495 tonn, 99 tonn mer enn november i fjor. Til Italia ble 

det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 41 millioner kroner, en vekst på 8,8 millioner 

kroner fra november i fjor. Gjennomsnittprisen til Italia falt med 6 prosent og endte på  119,78 

kr/kg i november.    

Stor reduksjon på fryst fisk 
Eksporten av fryst torsk, sei og hyse ble totalt 372,7 millioner kroner i november. Dette er 

38,2 millioner kroner eller 9 prosent mindre enn i fjor. 

Eksportverdien av fryst filet går ned med 26,6 millioner til 47,4 millioner kroner, mens verdien 

av fryst hel reduseres med 11,7 millioner til totalt 323,7 millioner kroner.  

Største mottaker av fryst torskefisk er Kina, som kjøpte for 151 millioner kroner, en reduksjon 

fra samme måned i fjor på 13 prosent. 

Redusert eksport av ferske produkter 

Verdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på 127,6 millioner kroner i november, en 

reduksjon på 14 millioner kroner eller -10 prosent.  

Fersk hel torsk økte i volum fra 1 793 tonn til 1 876 tonn, opp 5 prosent. Prisen ble redusert 

med 12 prosent eller 2,58 kroner per kilo fra oktober i fjor, til 24,47 kr/kg i gjennomsnitt.  

Eksporten av ferske filetprodukter kom på 29,4 millioner kroner, en reduksjon på 12,2 

millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.  

Torsk fra havbruk, både hel og filet ble redusert med til sammen 2 millioner kroner fra 

november i fjor til totalt 10,2 millioner kroner. Prisen på hel økte fra 25,63 kr/kg til 29,91 kr/kg 

i november, opp 17 prosent.  
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