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Forord  

 

 

På oppdrag for GATH har Menon Economics beregnet nasjonale og regionale ringvirkninger av 

havbruksnæringen. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.  

Vi takker GATH for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i 

prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Knapt noen næringer har vokst raskere enn havbruksnæringen1 de siste 10 årene. Målt i verdi eksporterte 

næringen om lag fire ganger så mye første halvår 2022 som hva den gjorde for ti år siden. Havbruksnæringen vil 

i 2022 trolig eksportere for mer enn 100 milliarder kroner, og vesentlig opp fra rekordåret 2021. 

Havbruksnæringen har et stort økonomisk avtrykk 

Menon har på oppdrag fra GATH utarbeidet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen. Vi finner at næringens 

aktivitet (både primærproduksjon, leverandøraktivitet og salgsvirksomhet) legger grunnlaget for 40 000 

arbeidsplasser i 2021. Figur 0-2 viser hvordan sysselsettingseffektene fordeler seg nasjonalt.  

Figur 0-1 Samlede sysselsettingseffekter fra havbruksnæringen (inkl. ringvirkninger) fordelt på fylker. Estimat for 2021 
basert på 2020-tallene2. Kilde: Menon Economics 

 

 

1 Begrepene «havbruk», «oppdrett» og «akvakultur» brukes ofte om hverandre når man omtaler næringen som 
oppdretter laks og regnbueørret. Selv om det er nyanseforskjeller mellom begrepene som det av og til kan være viktig 
å skille mellom, for eksempel om man snakker om forskjeller mellom sjø- og landbasert akvakultur, velger vi i det videre 
å benytte begrepet havbruksnæringen. 
2 Vi gjør oppmerksom på at dette tallet er et estimat med bakgrunn i 2020-beregningene.  Beregninger for 2021 kan 
fremdeles ikke gjøres ettersom alle selskapene enda ikke har publisert regnskap.  Når alle selskap har publisert 
regnskaper, utarbeider Menon en ringvirkningsanalyse for FHF for sjømatnæringen som helhet. Tallene for 2020 er 
estimert til 2020-nivå ved å justere for den produksjonsøkning i opprett som har forekommet i løpet av året. Samtidig 
er sysselsettingstallene justert ned som følge av produktivitetsvekst. Produktivitetsvekst er den vekst i effektivitet som 
arbeidskraft og utstyr får ettersom førstnevnte stadig blir bedre i jobben, og fordi de kan bruke stadig bedre utstyr, som 
altså er sistnevnte.  Å beregne produktivitetsvekst for oppdrett er samtidig svært vanskelig, ettersom den reelt sett har 
gått ned de siste år. Årsaken til dette er imidlertid betydelig utfordringer med rømming og sykdom. Hvorvidt dette vil 
være tilfellet også i 2021 er usikkert. Sysselsettingstallene for 2021 må derfor tolkes med forsiktighet inntil endelige tall 
for næringen publiseres senhøsten 2022. 

Fylke Samlede 
sysselsettingseffekter 

Vestland 7 750 

Møre og Romsdal 5 750 

Trøndelag 5 200 

Viken 4 050 

Oslo 3 700 

Nordland 3 550 

Troms og Finnmark 3 550 

Rogaland 3 200 

Vestfold og Telemark  1 151 

Agder 1 100 

Innlandet 1 000 
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Det er særlig i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag at havbruksnæringens aktivitet kaster av seg i form av 

sysselsettingseffekter, og om lag 47 prosent av næringens sysselsettingseffekter fordeler seg innenfor disse 

fylkene. Næringen har imidlertid et betydelig utslag spredt over hele landet. 

Norge vokser saktere og må ta føring om etterslepet skal hentes inn igjen 

Den globale havbruksnæringen har utviklet seg mye de siste 15 årene. Mens den globale produksjonen i 2005 

var på 56 millioner tonn til en verdi av 66 milliarder dollar, ble det i 2019 produsert 110 millioner tonn til en verdi 

av over 250 milliarder dollar i 2019. Dette er en økning på henholdsvis 280 og 100 prosent. Historisk utvikling i 

akvakulturproduksjon er illustrert i figurene nedenfor.  

 

 

Norge har en liten markedsandel av den globale produksjonen, i dag om lag 3 prosent av verdien og 1 prosent av 

volumet. Norge er  imidlertid den største aktøren innen oppdrett av laks og ørret, og det har også vært noe vekst 

i norsk produksjon i samme periode.  Når vi sammenligner Norges markedsandeler med andre 

sjømateksporterende land i senere tid, ser utviklingen ut til å være svakt negativ for Norge. I figuren nedenfor 

viser vi utvikling i markedsandel målt i mengde og eksportverdi i perioden 2009 til 2019 basert på OECD-statistikk. 
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Som det kommer frem av figuren til venstre, har den norske markedsandelen målt i volum sunket fra 62 prosent 

i 2009 til 54 prosent i 20193.  Målt i andel av det globale eksportmarkedet, ser vi en mer volatil, men samtidig en 

lignende utvikling, nemlig at Norge taper markedsandeler.  

Det samme bildet fremkommer om vi tar utgangspunkt i OECDs statistikk over eksport av sjømat generelt. I Figur 

0-6Figur  viser vi utviklingen i sjømateksport i Norge og sammenlignbare land, hvor vi har gruppert 

konkurrentlandene som typiske videreforedlingsland og typiske produsenter av oppdrettslaks. 

Figur 0-6: Utvikling i sjømateksport (verdi) i Norge og sammenlignbare land. Kilde: OECD4 

 

 

3 Det gjøres oppmerksom på at markedsandelen i 2009 og 2010 målt i volum var spesielt høy som følge av 
sykdomsutfordringer i andre land. I perioden 2005 til 2009 økte den norske markedsandelen særlig som følge av 
sykdomsutfordringer i andre land.  
4 Typiske videreforedlingsland omfatter Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Kina. 
Typiske produsenter av oppdrettslaks omfatter Canada, Chile, Island og Storbritannia. 
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Som figuren viser, er veksten i norsk sjømateksport faktisk lavere enn for sammenlignbare land. Dette gjelder 

både om vi sammenligner med typiske videreforedlingsland (venstre søyle) og typiske produsenter av 

oppdrettslaks (midtre søyle).  

At det er vekst i norsk havbruksnæring er positivt, men det er også viktig å se denne veksten i forhold til andre 

sjømatnasjoners eksportutvikling. Dette er ikke bare en konkurranse som er interessant på papiret, men det kan 

også ha betydning for utviklingen av ulike lands leverandørindustrier. Leverandørindustriene er tett knyttet til 

primærproduksjonen, og økt markedsandel hos konkurrentland kan tenkes å gi bedre vekstvilkår for deres 

leverandørindustri. Hvis norsk leverandørindustri skal ha best mulige forutsetninger for å vokse, både nasjonalt 

og internasjonalt, kan det være særlig viktig at den norske primærproduksjonen får gode vekstvilkår.  

Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er hvor stor verdiskaping som vil kunne realiseres fra 

leverandørnæringen i framtiden. I Figur 0-7 har vi vist det historiske forholdet i verdiskapingsmargin mellom 

leverandørindustrien til norsk havbruksnæring og primærproduksjonen. 

Figur 0-7: Leverandørindustriens verdiskaping som andel av verdiskapingen i havbruk. Kilde: Menon Economics 

 

Selv om det har variert fra år til år, har verdiskapingen i havbruksnæringens leverandørindustri vært omtrent 70 

prosent av verdiskapingen i primærproduksjonen fra havbruksnæringen mellom 2010 og 2020. Om dette 

forholdet består framover, vil altså verdiskapingen fra leverandørindustrien øke med 700 millioner for hver 

milliard med økt verdiskaping i havbruk. Dette taler for at det – også for leverandørindustrien – er svært viktig å 

etablere rammebetingelser som legger til rette for økt verdiskaping i primærleddet. 

Vi ser ikke ut til å være i rute for å nå politiske mål om vekst 

Fordi havbruksnæringen er en produktiv næring med sterk regionaløkonomisk betydning, er det knyttet store 

politiske ambisjoner til at næringen skal kunne vokse. I rapportens tredje kapittel vurderer vi utviklingen i 

næringen i senere år opp mot noen politiske målsetninger.  Vi vurderer også mulighetsrommet for vekst i 

havbruksnæringen innenfor ulike segmenter hvor det er et potensial for økt produksjon og verdiskaping. Vi viser 

at det er et betydelig rom for vekst langs flere dimensjoner, men at det likevel er mye som tyder på at det blir 

krevende å oppnå ulike politiske målsetninger om vekst.  
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Rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 skrevet av en arbeidsgruppe oppnevnt av DKNVS og 

NTVA, ført i pennen av SINTEF, har i mange sammenhenger blitt brukt som et mål på potensialet for økt 

produksjon og verdiskaping innen akvakultur i Norge. Der er det indikert et potensial for mer enn femdobling av 

marin verdiskaping fra 2010 til 2050. For å være i rute til å nå målet innen 2030, bør den samlede produksjonen 

da være 3 millioner tonn. Dette tilsvarer en økning på omtrent 1,7 millioner tonn fra dagens produksjonsnivåer.  

I figuren nedenfor sammenligner vi hvordan de ulike kildene til produksjonsøkning kan bidra til å realisere 

målsetningen om en produksjonsøkning på 1,7 millioner tonn, slik at man samlet sett oppnår en produksjon på 

3 millioner tonn i 2030. 

Figur 0-8 Kilder til produksjonsøkning i ulike scenarier. Kilde: Menon Economics 

 

Som det kommer frem av figuren, vil selv ikke en realisering av høyvekstscenariet for alle mulige teknologier 

kunne bidra til å realisere ambisjonen på 1,7 millioner tonn.  

Dette er et krevende mål å nå, særlig fordi det er forholdsvis kort tid igjen. Det krever tid å etablere stor 

verdiskaping innen nye segmenter med mye forskning og prøving og feiling. Det taler for at det haster med å 

etablere rammebetingelser for ny vekst om man skal oppnå disse målene. Det er også et viktig funn at vekst 

gjennom konvensjonell produksjon i åpne merder innenfor trafikklyssystemets rammer, er langt fra tilstrekkelig 

til å nå målene. Det kreves vekst i flere nye segmenter om vekstmålene skal nås.  

Det er flere måter man kan bidra til å åpne opp dette på. I kapittel 3 drøfter vi kort noen mulige veier som vi 

mener myndighetene bør vurdere nærmere: 

• Mulighet for å vokse gjennom omlegging av produksjon mot lukkede sjøanlegg som har vesentlig lavere 

miljøbelastning enn tradisjonelle, åpne merder.  

o Menon har tidligere tatt til orde for at en ordning hvor man konverterer eksisterende 

konsesjoner til nye konsesjoner med strengere driftsvilkår, mot at tillatelsene får vokse i 

størrelse. Dette er et positivt insentiv som kan gi mulighet for vekst i produksjon og 

verdiskaping, samtidig som lakseproduksjonen legges over på en mer miljøvennlig form.  

• Også innen andre segmenter, som havbruk til havs, er det avgjørende å få på plass rammebetingelser 

om vekstpotensialet skal realiseres.  
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• For landbasert oppdrett er det i utgangspunktet åpnet opp for friere grad av etablering, og det kan 

komme betydelig vekst innen dette segmentet. 

o Det er imidlertid tegn på at myndighetene er mer tilbakeholdne med å gi slike tillatelser på 

grunn av naturinngrep. Dette er en legitim bekymring, men som samfunn må vi da være klar 

over at vi legger en begrensning på hvor mye vekst som kan realiseres innen akvakultur. Å 

begrense på denne måten har med andre ord en samfunnsøkonomisk kostnad. 

• Å videreføre en sterk forskningssatsing er også helt avgjørende for å løse utfordringene næringen står 

overfor.  

Leverandørindustrien kan spille en viktig rolle for å understøtte denne veksten, som vi går nærmere inn på i 

rapportens kapittel 4.  
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1 Havbruksnæringen sammenlignet med øvrig norsk 
næringsliv 

Den moderne norske havbruksnæringen har sine røtter tilbake til 1950-1960 årene, en periode hvor norske 

oppdrettspionerer i samarbeid med et lite forskningsmiljø eksperimenterte med metoder og framgangsmåter, 

og opparbeidet seg erfaring med produksjonen. Man fikk et etterlengtet gjennombrudd tidlig på 1970-tallet, og 

det ble dannet en næring med stort utviklingspotensial. Pionerene hadde lyktes med å produsere laks og 

regnbueørret i flytemerder i sjøen. Produksjonen var billigere og mer effektiv enn land- og ferskvannsbaserte 

anlegg, og den norske kystlinjen med skjermede fjorder og friskt, oksygenrikt vann ga gunstige forhold for 

oppdrett.  

Allerede tidlig på 1970-tallet behøvde oppdrettere konsesjon for etablering av nye anlegg. Dette ble et 

distriktspolitisk virkemiddel for å styrke kystsamfunnene og for å motvirke at havbruksnæringen ble en 

sentralisert næring som ikke kom lokalsamfunnene til gode. I merdene dominerte lakseproduksjon, og 

markedsandelene i Europa og USA vokste. På 1980-tallet økte antallet konsesjoner og volumet fisk produsert i 

merdene. Produksjonen av fisk vokste raskt, noe som førte til at lakseprisen ble halvert i løpet av få år. Mange 

bedrifter i næringen gikk konkurs.  

Oppdrettsloven ble endret på starten av 90-tallet, og eierbegrensningene ble lempet på. Kravet om lokalt 

eierskap ble svekket, og det ble enklere for utenlandsk kapital å komme på markedet. Det ble også mulig for et 

foretak å ha flere enn en konsesjon. I denne perioden skjedde det en omfattende modernisering og konsolidering 

av næringen. I årene fram mot 2000 falt antall bedrifter som produserte matfisk fra 970 til under 300, og i 2015 

produserte de ti største bedriftene nesten 70 prosent av norsk oppdrettsfisk. Samtidig mangedoblet 

produksjonen av fisk seg.  

En sentral problemstilling for biologisk produksjon i sjø er sykdom. Sykdommer som oppstår eller kommer til 

merdene er komplekse å bekjempe på en god måte, og etter hvert som næringen har funnet løsninger på noen 

sykdommer og parasitter har nye kommet til. I dag er myndighetene særlig opptatt av lakselus, grunnet dens 

påvirkning på villaksen. Løsninger for å behandle lakselus har også hatt utfordringer med høy dødelighet blant 

oppdrettsfisken. Næringen selv, forskningsinstitusjoner og leverandørnæringer jobber aktivt med å forebygge 

sykdom og utvikle løsninger på problemer som enda ikke er løst helt.  

Fra 1970 til i dag har næringen vokst fra å være en attåtnæring for kystbøndene, til å bli en stor næring i norsk 

økonomi som i 2021 sysselsatte 40 000 personer. Oppdrettslaksen har blitt et attraktivt produkt internasjonalt, 

og store framskritt er gjort på vaksiner og produksjonstid av fisken, samt redusert svinn og forbedrede 

vekstforhold for fisken. Næringens framtid er åpen, og valgene som blir tatt i dag vil være førende for framtidige 

markedsandeler i verdensmarkedet. Mange aktører ønsker å sementere Norge som en teknologifront for 

næringen, og bygge videre på over 50 års erfaring. 

1.1 Næringens vekst og utvikling i senere år 

Beregningene i denne rapporten baserer seg på analyse av en sammenstilling av regnskapene til bedriftene i 

sjømatnæringen. I vår populasjon har vi delt inn bedriftene i hovedgruppene akvakultur, fiskeri, 

leverandørindustri, fiskeindustri og salgsaktivitet. Disse hovedgruppene er i neste rekke delt inn i undergrupper 

der dette er hensiktsmessig. Med andre ord dekker populasjonen hele sjømatnæringens verdikjede fra fiskeri og 

produksjon av rogn til eksport. I tillegg har vi inkludert leverandører som er spesialisert mot sjømatnæringen i 

populasjonen. 
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Vi vil først ta en nærmere titt på havbruksnæringens utvikling og målsetninger i primærproduksjonen, før vi ser 

på også leverandørindustri og salgsaktivitet. 

Havbruk er verdiskapende og voksende. Figur  viser verdiskaping i kroner og som andel av fastlands-BNP for 

havbruk siden 2010. Verdiskapingen som andel av BNP viser at næringens verdiskaping har blitt viktigere for 

norsk fastlands-BNP samtidig som verdiskapingen vokser. 

Figur 1-1 Utvikling i verdiskaping i havbruk (primærproduksjon). 2010-2020. Kilde: Menon Economics 

 
* Tall for 2021 og 2022 er basert på veksten i eksportverdier i oppdrettsbransjen i 2021 og 2022. 

Verdiskapingen i næringen har vokst kraftig siden 2010, med en vekst på 190 prosent fra 2010 til 2018. Veksten 

har dog stagnert noe fra 2016 til i dag grunnet økende driftskostnader, særlig knyttet til fôrkostnader og lakselus 

blant fisken. Siden 2016 har gjennomsnittlige driftskostnader for produksjon av laks og regnbueørret (utgjør over 

99 prosent av alt oppdrett målt i salgsverdi) vokst med 78 prosent. Samtidig har gjennomsnittlige driftsinntekter 

fra den samme produksjonen vokst med bare 37 prosent. Særlig i 2019 og 2020 falt verdiskapingen i 

havbruksnæringen, grunnet raskt voksende driftsutgifter. 

Eksporten av sjømat har dog tatt seg kraftig opp i 2022, i stor grad grunnet prisen på laks. I august 2022 hadde 

allerede næringen solgt for mer enn man totalt solgte for i foregående år. Dersom verdiskapingen vokser 

tilsvarende eksporten, ligger 2022 an til å bli et rekordår for verdiskaping i oppdrettsbransjen.  

1.1.1 Møre og Romsdal dominerende innen leverandørindustrien 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser hvordan verdiskapingen i næringen fordelte seg fylkesvis i 2020. Vi ser at 

Leverandørindustrien særlig er framtredende i Møre og Romsdal, mens primærleddet oppdrett er størst i 

Trøndelag, Nordland og Vestland.  
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Tabell 1-1 Fylkesfordeling av verdiskapingseffekter innen havbruksnæringen i 2020. Kilde: Menon 

Verdiskaping 

(mNOK) 

Leverandørindustri Oppdrett 

Møre og Romsdal 3 120 1 700 

Vestland 2 000 2 700 

Trøndelag 1 600 3 800 

Troms og Finnmark 1 000 2 400 

Nordland 900 2 700 

Oslo 500 100 

Rogaland 400 500 

Viken 300 25 

Agder 160 100 

Innlandet 100 4 

Vestfold og 

Telemark 

44 31 

 

Som det går frem av tabellen, er Møre og Romsdal det fylket med desidert høyest verdiskaping innen 

leverandørindustrien. 

1.1.2 Sysselsettingen går markant opp 

Antall sysselsatte i havbruksnæringen vokser også. Figur  viser utviklingen i antall ansatte i næringen, siden 2010. 

I denne tidsperioden har antall sysselsatte i næringen vokst med nesten 200 prosent. 

Figur 1-2 Antall ansatte i havbruksnæringen. 2010-2020. Kilde: Menon Economics 

 

Næringen tiltrekker seg stadig flere ansatte, men er fortsatt liten i forhold til andre norske næringer. Kun 0,3 

prosent av arbeidsstyrken jobbet i 2021 i havbruksnæringen. 
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1.1.3 Kraftig investeringsøkning 

Også investeringene vokser kraftig, slik vist i figuren nedenfor.  

Figur 1-3 Investeringer i havbruksnæringen. Basert på balansetall. Kilde: Menon Economics 

 

Siden 2004 har investeringene økt med nesten 1 000 prosent. Den sterke investeringsveksten er en indikasjon 

på at investorene har tro på vekst i næringen fremover, og at veksten vil tilta. Fra 2019 til 2020 så man et fall i 

investeringer til næringen samlet, mens akvakulturinvesteringer fortsatte å vokse, fra 13 milliarder kroner i 2019, 

til 14,9 milliarder kroner i 2020. 

1.1.4 Leverandørnæringene 

Havbruksnæringen er avhengig av en kompetent verdikjede, som leverer varer og tjenester av høy kvalitet. 

Næringen leverer til havbruk på flere forskjellige måter, det dreier seg om både den biologiske verdikjeden til 

havbruk, den maritime verdikjeden, og verdikjeden knyttet til produksjonsfasiliteter. Det vil si at 

leverandørnæringene produserer alt fra laksegenetikk til brønnbåter og til teknologi for å opprettholde 

oksygennivåer for smolt. Havbruksnæringen behøver tjenester og varer i alle ledd – leverandørnæringene dekker 

dette behovet. Næringen er enda ung, og er avhengig av innovasjon. Leverandørnæringen er en essensiell brikke 

i å oppnå slik innovasjon. Derfor er det naturlig også å følge med på vekst og utvikling i disse næringene. I dette 

delkapittelet vil vi gjøre nettopp det. 

Siden 2004 har investeringene til supplerende næringer også vokst betydelig. Utviklingen i kroner investert 

fordelt på delnæringer er illustrert i Figur . Investeringer i leverandørnæringen har vokst fra 1 milliard kroner i 

2004, til 6 milliarder i 2020, en vekst på 525 prosent. 2019 var et rekordår for investeringer i 

leverandørnæringene, med investeringer på nesten 8 milliarder kroner. De siste fire årene har investeringer til 

næringen sett store svingninger fra år til år. Det er tydelig at dette er en næring investorer har stor og voksende 

tro på.   
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Figur 1-4 Investeringer i leverandørnæringer, i milliarder kroner. Basert på balansetall. Kilde: Menon Economics 

 

Investeringer i salgsnæringen har også vokst betydelig fra 2004 til 2020, illustrert i Figur . Fra investeringer på om 

lag 31 millioner kroner i 2004 har investeringene vokst med nesten 400 prosent fram til 2020, da 150 millioner 

kroner ble investert. Investeringene har fluktuert fra år til år de seneste årene. Sett i forhold til leverandørleddet 

er imidlertid investeringene innen salgsaktivitet vesentlig lavere. 

Figur 1-5 Investeringer i salgsaktivitet, i millioner kroner. Basert på balansetall. Kilde: Menon Economics 
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I takt med investeringene vokste verdiskapingen i næringene også. I perioden 2010 – 2020 har verdiskapingen i 

leverandørindustrien og salgsaktivitet vokst med henholdsvis 240 og 366 prosent.   

Figur 1-6 Verdiskaping i leverandørindustrien og salgsaktivitet. 2010-2020. Kilde: Menon Economics 

 

1.2 Næringen i forhold til andre norske næringer 

Vi har sett på veksten i næringene som er fokus for denne rapporten, det vil si havbruksnæringen med 

leverandørindustri og salgsleddet, men for å gi disse tallene perspektiv bør man også se næringene i 

sammenheng med gjennomsnittet for norsk næringsliv. I dette delkapittelet ser vi derfor på utvalgte nøkkeltall 

for sjømatnæringen og sammenligner med andre deler av norsk næringsliv. 

Over de siste årene har sjømatnæringen vokst aller mest i Norge. Basert på analyser av regnskapsdataene til 

bedriftene i havbruksnæringen, og en sammenligning av disse regnskapene opp mot regnskap fra bedrifter i 

andre næringer, finner vi at sjømatnæringene vokste mer enn noen andre næringer i perioden 2010 - 2020. 

Veksten i havbruksnæringen, leverandørindustrien og salgsaktivtetsnæringen er illustrert i Figur . 
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Figur 1-7 Vekst i verdiskaping fra 2010 til 2020. Kilde: Menon Economics 

 

Fra 2010 til 2020 vokste verdiskapingen i havbruk, leverandørindustrien og salgsaktiviteten (heretter kalt 

havbruksnæringen) med henholdsvis 130, 239 og 366 prosent. I samme periode vokste alle norske næringer med 

i gjennomsnitt 74 prosent. Havbruksnæringen og tilknyttede næringer er tydelige vinnere relativt til den 

gjennomsnittlige norske næring (eks. oppdrett, leverandør og salgsaktivitet). Kun fiskerinæringen vokser mer 

enn havbruksnæringen, med 166 prosent vekst i perioden. 

Per sysselsatt har havbruksnæringen en høy verdiskaping. Samlet har de en verdiskaping per sysselsatt på 1,8 

millioner kroner i 2020, som vist i Figur . Dette er om lag 800 000 kroner mer enn gjennomsnittet for fastlands-

Norge, der verdiskapingen per sysselsatt ligger på en million.  

Figur 1-8 Verdiskaping per sysselsatt i 2020. Kilde: Menon Economics 
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Dette betyr at kapital og arbeidskraft som går inn i havbruksnæringen er mer produktivt enn i de aller fleste 

andre næringer. Det er dermed fordelaktig for norsk økonomi å rette mer ressurser inn mot havbruksnæringen 

og leverandørindustrien, også på bekostning av annet næringsliv.  

Møre og Romsdal er en svært viktig oppdrettsregion. 10,5 prosent av havbruksnæringens verdiskaping skjer i 

Møre og Romsdal. Vi skal se nærmere på havbruksnæringen i Møre og Romsdal i kapittel 2.  

1.3 Fremtidens behov for oppdrettsfisk 

Vi trenger mer mat i fremtiden. Verdensbefolkningen ventes å vokse fra dagens 7,8 milliarder til nesten 10,9 

milliarder personer innen år 2100. Dette bringer med seg en økning i matbehov globalt. Villfisk er en betinget 

fornybar ressurs, og har på lang vei nådd sitt potensial, man er derfor avhengig av andre kilder til mat. 

Oppdrettsbransjen vil kunne spille en viktig rolle i å dekke deler av det framtidige behovet for mat. 

Framtidig matproduksjon må være bærekraftig og ha lave eller ingen utslipp. Verden står overfor en klimakrise, 

og konsum vil på sikt være nødt til å flytte seg fra proteinkilder med høyt klimagassutslipp til protein med lavt 

eller null klimagassutslipp.  

I 2020 ferdigstilte SINTEF en analyse av sjømatens klimafotspor, der de beregnet klimagassutslipp for 21 norske 

sjømatprodukter. Generelt sett hadde pelagiske fiskeprodukter de laveste klimagassutslippene, mens produkter 

fra laks og skalldyr hadde de høyeste klimagassutslippene av gruppen. Utslipp fra torskefisk lå midt mellom de I 

rapporten fant man at utslipp fra norsk oppdrettslaks er 20 prosent så stort som det av storfe (SINTEF, 2020). 

Sammenlignet med andre kilder til protein har produksjon av oppdrettsfisk lavt utslipp. Utslipp knyttet til ulike 

proteinkilder per 100 gram protein er vist i figuren nedenfor. For hvert 100 gram protein fra storfekjøtt anslås 

det et utslipp på om lag 50 kg CO2-ekvivalenter5, som er over 8 ganger så mye som anslått utslipp fra 

oppdrettsfisk for lik mengde protein.  

Figur 1-9 Klimagassutslipp per 100 gram protein fra utvalgte proteinkilder i 2010. Kilde: Our world in data (2019) 

 

 

5 Klimagassutslipp (for eksempel metan) regnes om til CO2-ekvivalenter for å forenkle sammenligning. 
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Som det fremkommer av figuren, er oppdrettsfisk sammen med fjørfeekjøtt den animalske proteinkilden med 

lavest utslipp. Økt konsum av fisk til fordel for de fleste typer kjøtt (unntatt fjærfekjøtt) vil ha en klimagevinst. 

Dersom vekst i havbruksnæringen gjøres på en bærekraftig måte, og næringen i tillegg reduserer sine 

klimagassutslipp vil protein fra oppdrettsfisk kunne være et svært viktig bidrag i å dekke framtidens matbehov.  
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2 Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen 

I dette kapittelet redegjør vi for havbruksnæringens samlede betydning for sysselsetting for norsk økonomi 

som helhet, og med ekstra søkelys på Møre og Romsdal. For å beregne dette regner vi med aktivitet som 

genereres i hele verdikjeden til havbruksnæringen. Analysene viser at havbruksnæringens aktivitet 

understøttet 40 000 estimerte årsverk i 2021. 

2.1 Forutsetninger for beregningene 

I dette kapittelet følger en gjennomgang av havbruksnæringens betydning for sysselsetting i Norge. For å beregne 

dette må vi ta med effektene som følger av aktivitet som genereres i hele verdikjeden til havbruksnæringen. I 

ringvirkningsanalysen deler vi inn i direkte og indirekte effekter og gir anslag på fylkesfordeling og 

kommunefordeling av disse effektene. 

Man skal være litt oppmerksom når man tolker oppsplittingen i direkte og indirekte effekter i denne analysen. 

Vanligvis tolkes de direkte sysselsettings- og verdiskapingseffektene som effekter i selve næringen, mens alle 

indirekte effekter kommer hos leverandører. I denne analysen er det imidlertid en del bedrifter i 

sjømatpopulasjonen som leverer til hverandre. Dette gjør samtidig at det er vanskelig å tilskrive de indirekte 

effekter en enkelt hovedgruppe. Hvis eksempelvis en oppdrettsbedrift kjøper en brønnbåt av en maritim bedrift 

som videre kjøper advokattjenester, skal man da tilskrive effektene hos advokaten til oppdrettsbedriften eller 

den maritime bedriften? Den mest ryddige tolkning er at direkte effekter er sysselsetting i næringen, mens de 

indirekte effekter er de de sysselsettingseffekter fra sjømatnæringens økonomiske aktivitet som skapes i 

bedrifter som vi ikke har inkludert i populasjonen vår. 

Vi gjør oppmerksom på sysselsettingseffektene er et estimat med bakgrunn i 2020-beregningene6. Tallene for 

2020 er estimert til 2020-nivå ved å justere for den produksjonsøkning i opprett som har forekommet i løpet av 

året. Samtidig er sysselsettingstallene justert ned som følge av produktivitetsvekst7. Sysselsettingstallene for 

2021 må derfor tolkes med forsiktighet inntil endelige tall for næringen publiseres senhøsten 2022.  Fiskeindustri 

er samtidig ikke tatt med som en del av ringvirkningene til hverken havbruk eller fiske og fangst. Dette fordi dette 

er oppstrømsvirksomhet, mens en ringvirkningsanalyse beregner effekten nedover i verdikjeden.  

2.2 Ringvirkninger av havbruksnæringen 

Havbruksnæringen har store ringvirkninger. I dette delkapittelet følger sysselsettingsvirkningene av næringen 

nasjonalt, samt virkningene i Møre og Romsdal. 

 

6 Beregninger for 2021 kan fremdeles ikke gjøres ettersom alle selskapene innen oppdrett har fått registret og godkjent 
regnskapene i Brønnøysundregisteret. Når alle selskap har publisert regnskaper, utarbeider Menon en 
ringvirkningsanalyse for FHF for sjømatnæringen som helhet. 
7 Produktivitetsvekst er den vekst i effektivitet som arbeidskraft og utstyr får ettersom førstnevnte stadig blir bedre i 
jobben, og fordi de kan bruke stadig bedre utstyr, som altså er sistnevnte.  Å beregne produktivitetsvekst for oppdrett 
er samtidig svært vanskelig, ettersom den reelt sett har gått ned de siste år. Årsaken til dette er imidlertid betydelig 
utfordringer med rømming og sykdom. Hvorvidt dette vil være tilfellet også i 2021 er usikkert 
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2.2.1 Nasjonale virkninger 

De samlede ringvirkninger fra aktiviteten i havbruksnæringen i 2021 er beregnet om lag 40 000 sysselsatte. Som 

vist i Figur  jobbet over 20 100 i havbruksnæringen, mens våre beregninger viser en effekt på nært 20 000 hos 

mer generelle leverandører til næringen (indirekte effekter). 

Figur 2-1 Sysselsettingseffekter havbruksnæringen i 2020, direkte og indirekte. Kilde: Menon Economics 

 

Hovedparten av selskapene havbruksnæringen er lokalisert vest i Norge, og i Trøndelag. Dette gjenspeiles i 

sysselsettingseffektene i ringvirkningsanalysen. Disse fordeler seg som vist i Figur . 

Figur 2-2 Samlede sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) fordelt på fylker. 2021. Kilde: Menon Economics 
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Havbruksnæringen har desidert størst ringvirkninger i Vestland. Samlet i fylket er de samlede 

ringvirkningseffektene beregnet til 7 750 sysselsatte, hvorav om lag 4 650 er direkte sysselsatt, og 3 100 indirekte 

sysselsatt som følge av havbruksnæringen selskapenes aktivitet. 

I Møre og Romsdal er ringvirkningene også betydelige. Samlet er ringvirkningseffektene for 2021 beregnet til 

7 750 sysselsatte, hvorav litt over 3 700 er direkte sysselsatt, og 2 000 er indirekte sysselsatt. Rundt 14 prosent 

av sysselsettingseffektene fra havbruksnæringen finner sted i Møre og Romsdal. 

Havbruksnæringen har størst sysselsettingseffekt i kommunene Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim og Frøya. 

Tabell 2-1 lister sysselsettingseffektene i de 20 mest påvirkede kommunene i Norge.  Det gjøres oppmerksom på 

at effektene i Oslo nærmest utelukkende knyttet leveranser nedover i verdikjeden, og altså i mindre grad er 

spesialiserte leveranser mot havbruk. 

Tabell 2-1 Samlede sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) i de 20 mest påvirkede kommunene. Kilde: Menon 
Economics 

Fylke Samlede 
sysselsettingseffekter 

Oslo 3 700 

Bergen        2 500 

Ålesund 2 150 

Trondheim 1 400 

Frøya 1 100 

Tromsø 800 

Alta 800 

Stavanger 750 

Kinn 700 

Bærum 700 

Austevoll 600 

Senja 600 

Nærøysund 600 

Øygarden 550 

Kristiansund 500 

Haugesund 450 

Molde 400 

Herøy (M. og R.) 450 

Ullensaker 450 

Bjørnafjorden 350 
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Kystkommuner og sentrale kommuner er tydelig de mest påvirkede kommunene, fordi det i stor grad er i slike 

kommuner havbruk enten foregår eller kjøper tjenester fra.  

2.2.2 Ringvirkninger i Møre og Romsdal 

Havbruksnæringen alene er en svært viktig næring i Møre og Romsdal, og sammen med leverandørnæringene 

blir ringvirkningene betydelige. 8 prosent av omsetningen og verdiskapingen i Møre og Romsdal kommer fra 

disse næringene, og 16 prosent av all sysselsetting skjer i disse næringene.  

Andelen av samlet sysselsetting er betydelig for enkelte kommuner i Møre og Romsdal. I Tabell 2-2 ses de fem 

største kommunene rangert etter viktigheten av sjømatnæringen målt i sysselsetting.  

Tabell 2-2 Sysselsettingseffekter i utvalgte Møre og Romsdalskommuner i 2021. Kilde: Menon Economics 

Kommune Direkte 

sysselsetting 

i 2021 

Indirekte 

sysselsetting 

i 2021 

Ålesund 1 080 1 090 

Kristiansund 370 120 

Molde 200 180 

Herøy (Møre og 

Romsdal) 310 70 

Smøla 270 10 

 

Havbruksnæringen er i stor grad lokalisert i Ålesund, og de direkte sysselsettingseffektene er dermed også størst 

her. Indirekte legger havbruksnæringen grunnlag for om lag 1 090 stillinger i Ålesund alene. De omkringliggende 

kommunene, Giske, Sula, Herøy og Stranda har også noe direkte og indirekte sysselsettingseffekter, dog langt 

mindre enn Ålesund. 

2.3 Næringens relative betydning mot andre næringer i Møre og Romsdal 

Næringslivet i Møre og Romsdal er i stor grad sentrert om havet. Maritim næring, oppdrett, fiskeri, 

petroleumsutvinning og andre havbaserte næringer dominerer. I tillegg er handelsnæringen og byggenæringen 

store, noe de også er nasjonalt, både i antall sysselsatte og i total verdiskaping.  

Figuren nedenfor viser de fire mest verdiskapende næringene i 2020. Størst i fylket, målt i verdiskaping, er 

maritim næring, med 9,2 milliarder kroner i verdiskaping i 2020. Like bak kommer byggenæringen med nesten 

like høy verdiskaping. Handelsnæringen hadde en verdiskaping på 8,2 milliarder kroner i 2020. 
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Figur 2-3 De fire mest verdiskapende næringene i Møre og Romsdal i 2020. Kilde: Menon Economics 

  

Oppdrettsbransjen inkludert leverandørnæringer har til sammen den fjerde største verdiskapingen i fylket i 2020. 

Særlig leverandørindustrien bidrar her, med 3,1 milliarder kroner verdiskaping i 2020. Næringene i figuren står 

for om lag 45 prosent av den estimerte verdiskapingen i hele fylket i 2020. 

Hvis vi deler verdiskapingen i en næring på antall sysselsatte i næringen får vi verdiskaping per sysselsatt, også 

kalt arbeidskraftsproduktiviteten. For havbruksnæringen i Møre og Romsdal er denne særlig høy. Ingen andre 

næringer enn fiskerinæringen slår produktiviteten til denne gruppen. Figur  viser verdiskaping per sysselsatt i de 

tidligere viste næringene. 

Maritim næring ligger på fylkets gjennomsnitt, med 950 000 kroner verdiskaping per sysselsatt i 2020. Bygg og 

handel ligger under gjennomsnittet for fylket, med henholdsvis 800 000 og 600 000 kroner verdiskaping per 

sysselsatt. Begge disse næringene store med hensyn på sysselsetting i fylket. 
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Figur 2-4 Verdiskaping per sysselsatt i utvalgte Møre og Romsdalsnæringer. Kilde: Menon Economics 

 

Per ansatt i havbruksnæringen i Møre og Romsdal hadde man i 2020 en verdiskaping på 1,7 millioner kroner. 

Dette er nesten dobbelt så høyt som fylket i gjennomsnitt, som hadde en verdiskaping på 950 tusen kroner per 

sysselsatt (inkl. petroleumsnæringen). Fylkets gjennomsnitt ligger noe under gjennomsnittet nasjonalt, som 

ligger på 1,1 millioner kroner per sysselsatt. 

Dette betyr at for Møre og Romsdal fylke sin økonomi er det særlig positivt jo mer kapital og arbeidskraft som 

rettes mot havbruksnæringen og leverandørnæringene. 

Hver for seg ligger også havbruksnæringen, leverandørindustrien og salgsaktiviteten over det nasjonale 

gjennomsnittet. Dette er vist i Tabell 2-3. 

Tabell 2-3 Verdiskaping per sysselsatt i 2020. Kilde: Menon Economics 

Næring Verdiskaping per sysselsatt 

Gjennomsnitt fastlands-Norge 1 100 000 

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal 950 000 

Leverandørindustri (M&R) 1 359 000 

Havbruk, primærproduksjon (M&R) 3 083 000 

Salgsaktivitet (M&R) 2 232 000 

 

Generelt sett kan man si at næringer som har høyere produktivitet enn gjennomsnittet er næringer man bør 

satse på dersom det er mulighet for å vokse. Jo mer havbruksnæringen vokser i Møre og Romsdal, jo høyere vil 

derfor samlet verdiskaping for fylket være. 

Maritim næring består av flere typer bedrifter, blant annet verft. Verftsindustrien kan deles inn i tre grupper: 

- Store nybyggerverft 

- Mellomstore nybyggerverft 
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- Reparasjon og/eller mindre nybygg 

Verftene er ofte hjørnestensbedrifter og bidrar til lokal verdiskaping og sysselsetting, både direkte og indirekte 

gjennom kjøp av varer og tjenester fra maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. De siste årene har norsk 

verftsindustri fått testet sin omstillingsevne. Industriens innovasjons- og omstillingsevne er en av hovedårsakene 

til at den fortsatt er en viktig del av norsk maritim næring. Norsk skipsverft var i mange år dominert av 

offshorefartøy, som i lang tid utgjorde rundt 80 til 90 prosent av aktiviteten på norske verft. I dag utgjør 

offshorefartøy en ubetydelig del av verftenes ordrebøker. Kun ett offshoreskip ble levert på norske verft i 2020. 

Passasjer-/ cruiseskip, havbruksfartøyer, fiskefartøyer, ferger og fartøy tilknyttet montering og drift av vindkraft 

til havs utgjør hovedsakelig ordrebøkene i dag.  

Store nybyggerverft har historisk i hovedsak bygget offshoreskip, men etter offshorekrisen i 2014 har de store 

verftene omstilt seg. I dag utgjør cruise- og yachtskip hovedparten av de store verftenes produksjon. 

Mellomstore verft består av verftene som har kapasitet til å ta på seg relativt store prosjekter, men noe mindre 

enn de største nybyggverftene. I dette segmentet dominerer leveranser til havbruk i senere tid, og i perioden 

2015-2019 var i hovedsak disse verftenes kunder i havbruksnæringen. Reparasjons- og/eller mindre 

nybyggsegmentet hadde hele 70 prosent av sine leveranser til havbruksnæringen og 20 prosent til 

fiskerinæringen.  

Figuren nedenfor viser historisk resultatmargin og soliditet8 i de ulike segmentene av verftsindustrien i Norge.  

Figur 2-5 Lønnsomhetsutvikling (årsresultatmargin) for de tre hovedgruppene av verft. (til venstre) og soliditetsutvikling 
for de tre hovedgruppene av verft (til høyre). Kilde: Menon Economics 

 

Figuren viser at resultatmarginen for de store verftene etter offshorekrisen i 2014 har vært negativ, og at 

lønnsomheten ikke har snudd til tross for omstillingen til cruise og yachtsegmentet. Delene av verftsnæringen 

som henvender seg mot havbruk og fiskeri gjør det derimot bedre, særlig reparasjon og/eller mindre 

nybyggsverftene har klart seg bra, og har stødig positiv resultatmargin, og god soliditet. Dette er i stor grad fordi 

bransjen de leverer til også har klart seg bra, og vokser jevnt og trutt.  

 

8 Evne til å tåle tap. 
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Figur 2-6 Endring i verdiskaping fra 2010 til 2020, Møre og Romsdal. Kilde: Menon Economics 

 

Verdiskapingen i havbruksnæringen i Møre og Romsdal har vokst betydelig siden 2010, med en økning på hele 

203 prosent. Verdiskapingen i næringen har med andre ord tredoblet seg på 10 år. Verdiskapingen i maritim 

næring har falt med 39 prosent i samme periode, etter noen år med vekst fra 2010 til 2014. 
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3 Er vi i rute for å nå politiske målsetninger, og hvordan 
kan man realisere vekstambisjonene? 

Som vi har redegjort for i kapittel 1 og 2 er havbruksnæringen en svært produktiv næring som det er knyttet 

store vekstambisjoner til. Både innen oppdrett av laks og regnbueørret, men også innen oppdrett av andre arter, 

foreligger det et betydelig vekstpotensial. Samtidig er vekstutsiktene innenfor eksisterende reguleringer usikre.  

I dette kapittelet drøfter vi først sentrale målsetninger for vekst innen havbruk. Deretter ser vi nærmere på 

dagens utsikter til vekst innenfor ulike delsegmenter av havbruksnæringen. Vi tar først utgangspunkt i dagens 

situasjon, og definerer scenarier for mulig framtidig produksjon innenfor hvert av segmentene.  

Vi har valgt å fokusere på utviklingen frem mot 2030. Denne målsetningen passer tidsmessig overens med 

Regjeringens ambisjon om å oppnå en eksportøkning på 50 prosent. Fordi utvikling i prisnivå er usikkert, velger 

vi å fokusere på i hvilken grad ulike tiltak kan bidra til å realisere ambisjonen i SINTEF om en samlet produksjon 

på 3 millioner tonn i 2030. 

Vi drøfter avslutningsvis noen forutsetninger som har betydning for hvilken vekst som kan realiseres. 

3.1 Prisdrevet vekst – ikke volumdrevet 

Over 99 prosent av norsk oppdrettseksport kommer fra oppdrettslaks. I figuren nedenfor illustreres eksportert 

oppdrettslaks både i antall tonn eksportert og i eksportverdi. Siden 2012 har mengde (i tonn) eksportert 

oppdrettslaks vokst med 27 prosent, mens verdien av den samme eksporten har vokst med over 170 prosent. 

Når vi ser figurene sammen, ser vi at veksten i stor grad kan forklares med at vi har opplevd en økning i prisen.  

Figur 3-1 Eksportert laks og regnbueørret, tonn og verdi. 2010-2021 Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Den sterke veksten i priser er på ingen måte unik for norsk havbruk. Kombinasjonen av global økonomisk vekst 

og begrensninger i produksjonskapasitet, ser vi en vekst i globale matvarepriser over tid.  Veksten er særlig sterk 

for varer med høyt proteinnivå, ettersom personer som øker inntektsnivået ser ut til å bytte fra et særlig 

karbohydratholdig kosthold til å konsumere mer protein. Prisveksten på norsk havbruk er samtidig betydelig 

sterkere enn det vi ser på andre proteinholdige matvarer på globalt nivå. 
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Figur 3-2: Prosentvis økning i prisen på norsk havbruk i perioden 2012 til 2021 og verdensmarkedspris proteinbaserte 
råvarer. Kilde: Verdensbanken 

  

Som vi ser av figuren, har norsk sjømat opplevd en betydelig sterkere prisvekst enn tilsvarende prisvekst på det 

globale markedet.  

3.1.1 Politiske mål om vekst vises ikke i de siste års utvikling 

Selv om havbruksnæringen har skapt betydelig økt eksport, og en utvikling i prisnivå som ligger over 

verdensmarkedsprisen på noenlunde sammenlignbare produkter, ligger vi bak politiske målsetninger særlig 

knyttet til produksjonsøkning. I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», skrevet av en 

arbeidsgruppe oppnevnt av DKNVS og NTVA, ført i pennen av SINTEF, er det indikert et potensial for mer enn 

femdobling av marin verdiskaping (målt som omsetning) fra 2010 til 2050 (Olafsen, Winther, & Skjermo, 2010).  

I figuren nedenfor har vi skissert hvor man er i forhold til de målsetninger om produksjons- og eksportøkninger 

som ble skissert i rapporten.  

Figur 3-4 Målsetning og faktisk produksjon i 2021. 
Omsetningsverdi. 
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Som det går frem av figurene ligger man over det ambisiøse målet rapporten la for eksport målt i kroner, samtidig 

som man ligger vesentlig lavere enn målsetningen om vekst i produksjonen. Mens man for å nå målsetningen 

om produksjon måtte ha hatt om lag en dobling av produksjonen fra 2012 til 2021, ser vi at veksten i perioden 

kun har vært på om lag 30 prosent.   

Figur 3-5 Nødvendig produksjonsutvikling for å realisere mål og faktisk produksjonsutvikling 

 

Som vi viste tidligere i kapittelet har havbruksnæringen vokst mye siden 2000, men det har vært begrenset 

produksjonsvekst etter 2011. Veksten i omsetningsverdi kom derimot i perioden fra 2011 til 2016, og skyldes 

økende markedspriser på laks. I perioden 2010 – 2020 har eksportverdien av laks vokst med 8 prosent årlig, men 

som vi så tidligere er denne veksten avtakende, og kommer i hovedsak av et hopp fra 2011 til 2016. De seneste 

5 årene har eksportverdien kun vokst med 3,4 prosent årlig. Mengde eksportert laks har vokst med 3,8 prosent 

årlig i perioden 2010-2020, men de siste fem årene har veksten kun ligget på 0,6 prosent årlig.  

De siste ti årene har med andre ord eksportverdien vokst raskt nok til å holde følge med vekstambisjonene på 

4,1 prosent årlig. 

Hvis vi måler i omsetningsverdi slikt det måles i Nasjonalregnskapet, er tallene litt annerledes, men historien er 

den samme. De siste årene har veksten vært vesentlig lavere enn i et lengre perspektiv. Figur  viser den årlige 

omsetningsveksten i havbruksnæringen de siste 20 og 5 årene. 
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Figur 3-6: Årlig vekst i omsetning de siste 20 og 5 årene. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Også regjeringspartiet Arbeiderpartiet har satt store mål for næringen, og har i deres valgprogram uttalt et mål 

om dobling av verdiskaping fra havbruk innen 2030. Hvis vi setter valgåret 2021 som utgangspunktet, fordrer det 

at man opprettholder en årlig vekstrate på 7,1 prosent fram mot 2030 om målet skal nås. Regjeringsplattformen, 

Hurdalsplattformen, er mindre konkret enn dette, men regjeringen sier at den vil legge til rette for videre vekst 

for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Det er altså store 

og klare politiske målsetninger for videre vekst i havbruksnæringen. Om vi ser vekstraten de siste fem årene i 

forhold til verdiskapingsmålene som er definert i henholdsvis Arbeiderpartiets valgprogram og Sintef-rapporten, 

ser vi at det er et betydelig etterslep. Dette er illustrert i Figur . 

Figur 3-7: Nødvendige vekstrater for å nå forskjellige verdiskapingsmål. Kilde: Menon Economics 

 

Merknad: I Sintef-rapporten omtales målet noen ganger som et verdiskapingsmål, men rapporten benytter omsetningsverdi 

som den faktiske målvariabelen. I denne rapporten sikter vi til inntekter fratrukket kostnader når vi bruker betegnelsen 

verdiskaping. I figuren har vi regnet om Sintef-målet til et verdiskapingsmål ved å se hen til den historiske 

verdiskapingsmarginen i havbruksnæringen. 
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Det er altså flere ting som peker på at det kan bli utfordrende å nå disse målsetningene, om man legger den 

nærmeste historien til grunn. I de neste delkapitlene beskriver vi mulighetsrommet for vekst og hva som skal til 

for å realisere dette potensialet. 

3.2 Lakseoppdrett 

Oppdrett av laks og ørret er den dominerende delen av norsk akvakultur i dag, og vil trolig være det i lang tid 

framover. Vekst innen lakseoppdrett kan skje på flere måter, både gjennom trafikklyssystemet, men også 

gjennom nye produksjonsmetoder. I dette punktet gjennomgår vi de viktigste segmentene, og tegner opp noen 

mulighetsscenarier for vekst innenfor disse segmentene.   

3.2.1 Trafikklysvekst 

Trafikklyssystemet er hovedmekanismen for å regulere produksjonsvekst i havbruksnæringen i dag. Annet hvert 

år foretar Nærings- og fiskeridepartementet en vurdering av om produksjonskapasiteten kan øke, skal stå stille 

eller må trekkes ned i hvert av 13 produksjonsområder kysten er delt inn i. Beslutningen fattes basert på en 

vurdering av miljømessig bærekraft. Per i dag er dette operasjonalisert gjennom en vurdering av hvert 

produksjonsområdes samlede belastning på de ville laksebestandene i form av lakselusindusert dødelighet, eller 

enklere sagt et anslag på hvor stor andel av den ville laksefisken i området som dør som følge av 

lakselusproduksjonen i området.  

Alminnelige kommersielle tillatelser og utviklingstillatelser er omfattet av trafikklyssystemets vekst- og 

nedtrekksmekanisme, og det er disse tillatelsestypene som er omfattet av denne analysen. Siden 

trafikklyssystemet ble innført i 2017, har det blitt tildelt en samlet vekst i næringen på omtrent 67 000 MTB. Det 

tilsvarer 7,5 prosent av dagens produksjonskapasitet, som igjen tilsvarer en årlig vekst på omtrent 1,2 prosent.  

Det er høyst usikkert hvor stor vekst man vil få fra trafikklyssystemet i framtiden. Det avhenger først og fremst 

av vurderingen av miljøsituasjonen, som er en funksjon av både oppdretters atferd, teknologisk utvikling, vær- 

og klimaforhold og den komplekse interaksjonen mellom disse faktorene. Til syvende og sist er det likevel 

politiske vurderinger som beslutter fargen i områder hvor det har vært avvikende fargelegging i de to årene som 

skal vurderes. I dette ligger også muligheten for at regulatoriske forhold som påvirker hvordan vekst vil tildeles i 

framtiden kan endres, f.eks. om man endrer terskelverdiene, eller om nye indikatorer innføres (f.eks. også 

effekten på sjøørreten eller fiskedødelighet). 

For å illustrere potensialet for vekst gjennom trafikklyssystemet de kommende årene har vi definert tre 

vekstscenarioer fram til 2050: 

• Et lavt scenario med en årlig nettovekst på omtrent 0,7 prosent.  

• Et moderat scenario, som omtrent tilsvarer en framskriving av den historiske trafikklysveksten, med en 

årlig nettovekst på omtrent 1,2 prosent.  

• Et høyt scenario med en årlig nettovekst på omtrent 1,9 prosent.  

Forutsetningene for scenariene er gjengitt i rapportens vedlegg. Ved å anta at MTB-produktiviteten, altså hvor 

mye fisk som produseres per enhet produksjonskapasitet, er konstant og lik dagens nivå på omtrent 1,6, får vi et 

anslag på ny produksjon fra trafikklyssystemet. Resultatene av dette er gjengitt i figuren under: 
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Figur 3-8: Scenarier for produksjonsvekst gjennom trafikklyssystemet. Kilde: Menon Economics 

 

Figurens siste søyle viser den ekstra produksjonen som er nødvendig i henhold til produksjonsmålet som er 

definert i Sintef-rapporten. Som det kommer frem av figuren, vil ikke en videreføring av trafikklyssystemet alene 

være i nærheten av å kunne bidra til å realisere en målsetning om en samlet produksjon på 3 millioner tonn, selv 

om man legger høyvekstscenariet til grunn.  

3.2.2 Særtillatelser 

I reguleringen av laksehavbruksnæringen spiller de såkalte særtillatelsene en viktig rolle. Dette er ulike typer 

tillatelser som er tildelt med andre formål enn kun kommersiell matfiskproduksjon. Her synliggjør vi betydningen 

av forsknings-, undervisnings- og visningstillatelsene. Slaktemerd- og stamfisktillatelser holdes utenfor, ettersom 

de har en mer direkte integrert rolle i den kommersielle verdikjeden for lakseoppdrett. 

De aktuelle særtillatelsene utgjør i dag omtrent 10 prosent av den kommersielle tillatelseskapasiteten per i dag. 

Særtillatelsene står dermed for en betydelig del av produksjonen. Som hovedregel er disse tillatelsene 

tidsbegrensede (over 90 prosent har en tidsbegrensning), og i løpet av forholdsvis kort tid vil mange av dem gå 

ut på tid. Dette vil kunne få betydning for den samlede lakseproduksjonen i Norge. Tabell 3-1 viser når 

særtillatelsene begynner å løpe ut.  

Tabell 3-1: Utløpstidspunkt for særtillatelser. Kilde: Fiskeridirektoratet 

År Undervisning Forskning Visning 
Sum utløpte 
særtillatelser 

Andel av kommersiell 
tillatelseskapasitet i 
2022 

2022                             -                13 200               1 560  
14 760 

2 % 

2023                          780                7 395                   780  
8 955 

1 % 

2024                             -                  9 100                      -    
9 100 

1 % 

2025                      1 560              15 600               2 340  
19 500 

2 % 

2026                          780                7 520                   780  
9 080 

1 % 

2027                      1 560                2 340               4 680  
8 580 

1 % 
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2028                          780                1 560               3 120  
5 460 

1 % 

2029                          780                5 460               1 560  
7 800 

1 % 

2030                          550                       -                 1 560  
2 110 

0 % 

2031                      1 560                       -                     780  
2 340 

0 % 

2032                             -                         -                        -    
- 

0 % 

Sum                      8 350              62 175             17 160  
87 685 

10 % 

 

Selv om det er relativt vanlig at undervisnings- og visningstillatelsene har fått forlenget sin varighet, er det større 

usikkerhet rundt forskningstillatelsene. Disse utgjør også den største delen av særtillatelsene. I perioden mars-

juli 2021 stengte Nærings- og fiskeridepartementet muligheten for å søke om særtillatelser.9 Med stansen 

signaliserte staten at de så behov for å gjennomgå særtillatelsessystemet, og indikerte blant annet at veksten i 

norsk havbruksnæring i hovedsak bør skje gjennom trafikklyssystemet. Det ble ikke sagt noe eksplisitt om 

hvorvidt omfanget av særtillatelser også var vurdert som for høyt, men det er nærliggende å spekulere i at 

myndighetene vil praktisere nytildeling av og videreføring av tidligere særtillatelser strengere. 

Fordi signalene fra myndighetene rundt framtidig omfang av særtillatelser er svært usikkert, inkluderer vi ikke 

dette i totalanslaget vårt. Det innebærer implisitt at vi antar at omfanget av særtillatelser vil holde seg på et 

stabilt nivå framover, målt absolutt. Vi nøyer oss her med å vise til at omfanget av særtillatelser har forholdsvis 

stor betydning for den samlede produksjonen av laks og ørret i Norge, og at dette er et forhold som kan påvirke 

den samlede produksjonen fra akvakultur. 

3.2.3 Miljøtillatelser 

Omtrent all laks produsert i Norge blir produsert i konvensjonelle, åpne merder. Denne teknologitypen er direkte 

eksponert for sjøen, og kan ha et forholdsvis betydelig miljøavtrykk i form av lakselus og andre miljøutfordringer. 

De siste årene har det vært en økende interesse for produksjon av laks med ulike typer helt eller delvis lukkede 

anlegg i sjøen. Dette er teknologi som kan muliggjøre produksjon med et vesentlig lavere miljøavtrykk. Det har i 

ulike sammenhenger blitt tatt til orde for at det bør innføres nye tillatelsesordninger som legger til rette for slik 

vekst (Tveterås et. al. (2021) og Grønvik og Grünfeld (2021)). Nærings- og fiskeridepartementet har også hatt en 

slik ordning på høring i 2021-2022, men det er foreløpig usikkert om ordningen vil innføres.10  

Sett på sikt regner vi med at reguleringene vil tilpasses på en måte som åpner opp for større vekst innenfor 

konsepter som kan påvise et lavere miljøavtrykk enn konvensjonelt oppdrett i åpne merder. Det vil i så fall gi 

vekst i havbruksnæringen som kommer på toppen av vekst gjennom trafikklyssystemet gjennom denne typen 

ordninger. Det er likevel usikkert hvor stor produksjon denne driftsformen vil kunne realisere.  

I figuren under har vi tegnet opp tre scenarier for mulig vekst gjennom miljøtillatelser. Vi har laget tre scenarier 

med jevn vekst, hvor produksjon fra miljøtillatelser i 2030 utgjør henholdsvis 7, 15 og 30 prosent av dagens 

 

9https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/nfd/pressemeldinger/2021/narings-og-fiskeridepartementet-gjenapner-for-a-kunne-soke-pa-enkelte-typer-
sartillatelser-i-lakseoppdrett/id2865319/  
10 Se for eksempel https://www.intrafish.no/okonomi/lover-ingenting-om-tillatelser-hverken-pa-land-eller-til-sjos/2-1-
1221765  

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/nfd/pressemeldinger/2021/narings-og-fiskeridepartementet-gjenapner-for-a-kunne-soke-pa-enkelte-typer-sartillatelser-i-lakseoppdrett/id2865319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/nfd/pressemeldinger/2021/narings-og-fiskeridepartementet-gjenapner-for-a-kunne-soke-pa-enkelte-typer-sartillatelser-i-lakseoppdrett/id2865319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/nfd/pressemeldinger/2021/narings-og-fiskeridepartementet-gjenapner-for-a-kunne-soke-pa-enkelte-typer-sartillatelser-i-lakseoppdrett/id2865319/
https://www.intrafish.no/okonomi/lover-ingenting-om-tillatelser-hverken-pa-land-eller-til-sjos/2-1-1221765
https://www.intrafish.no/okonomi/lover-ingenting-om-tillatelser-hverken-pa-land-eller-til-sjos/2-1-1221765
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produksjon innen konvensjonelt oppdrett. I scenariene har vi ikke lagt til grunn at denne veksten vil fortrenge 

eller komme til erstatning for konvensjonell produksjon. 

Figur 3-9: Scenarier for produksjon fra miljøtillatelser innen 2030 

 

Som det kommer frem av figuren vil ikke miljøtillatelser og lukkede anlegg bidra til at vi når ambisjonsnivået om 

3 millioner tonn produsert, selv om en legger høyvekstscenariet til grunn. 

3.2.4 Landbasert oppdrett 

Det har i senere tid vært en økende interesse for landbasert oppdrett. Dette er både drevet av teknologiske 

framskritt og økende laksepris. Selv om det er usikkert hvor stort omfang denne produksjonsformen vil ha i 

framtiden, foreligger det mange og konkrete planer om slik produksjon. 

Norsk Fiskerinæring (nr. 4 2022) har kartlagt planer for landbasert produksjon av laks i Norge og resten av verden. 

De finner at det foreligger produksjonsplaner for i overkant av 800 000 tonn laks i Norge og i overkant av 2,4 

millioner tonn medregnet andre land. Kartleggingen er gjengitt i Figur 3-10. Dette tilsvarer henholdsvis 57 

prosent av Norges og 70 prosent av verdens lakseproduksjon per 2019 (OECD). 
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Figur 3-10: Produksjonsplaner for landbasert oppdrett per 2022. Kilde: Norsk Fiskerinæring 

 

Det er vanskelig å anslå hvor stor andel av produksjonsplanene som vil realiseres og når det vil skje. Det er også 

sannsynlig at det vil legges ytterligere planer om etablering av landbasert produksjon, for bare de siste årene har 

denne veksten vært betydelig. For å illustrere potensialet for vekst fra landbasert anlegg, har vi valgt å definere 

tre scenarioer som tar utgangspunkt i de eksisterende produksjonsplanene og som innebærer en gradvis 

opptrapping i produksjonen fram mot 2050.  Forutsetningene er gjengitt i Tabell 3-2. 

Tabell 3-2: Forutsetninger for scenarioer for vekst i landbasert produksjon i Norge 

Scenario Realisert innen 2030 Realisert innen 2040 Realisert innen 2050 

Lavt scenario 4 % 10 % 25 % 

Middels scenario 11 % 25 % 50 % 

Høyt scenario 22 % 50 % 100 % 
 

Resultatet er vist i Figur . Med disse forutsetningene vil produksjonen i 2030 være på omtrent 37 000, 93 000 

eller 185 000 tonn innen 2030 i de tre scenarioene.  
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Figur 3-11: Scenarioer for produksjon av laks i landbaserte anlegg i Norge. Kilde: Menon Economics 

 

Som det kommer frem av figuren, vil ikke de eksisterende planene for landbasert oppdrett alene bidra til at vi 

kan nå målsetningen om produksjonsvekst.  

3.2.5 Havbruk til havs 

Det er også et potensial for vekst i akvakultur gjennom etablering av produksjon i langt mer eksponerte områder 

lenger ut fra grunnlinjen, såkalt havbruk til havs. Mange næringsaktører har i flere år uttrykt stor interesse for 

havbruk til havs, og det pågår for tiden et omfattende reguleringsarbeid for å etablere rammebetingelser for 

tildelinger av tillatelser til havbruk. I Hurdalsplattformen framheves det som en målsetning at man ønsker å 

etablere et konsesjonsregime for havbruk til havs. Interessen for havbruk til havs kan også illustreres ved å se 

hen til at en betydelig andel av utviklingstillatelsene som har gått til eksponerte områder, se Figur 3-12.  

 

Figur 3-12: Anslåtte investeringer i millioner kroner i prosjekter (venstre panel) og antall tillatelser (høyre panel) til 
utviklingsprosjekter fordelt på egnethet etter lokalitet. Kilde: Fiskeridirektoratet og Menon Economics 
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Likevel er det fortsatt betydelig usikkerhet rundt regulatoriske rammer og lønnsomhetspotensial. Også innenfor 

havbruk til havs er det derfor fortsatt høyst usikkert hvor stor produksjon man kan forvente i framtiden. I 

rapporten Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs (2020) anslås tre scenarier for vekst innen 

havbruk til havs. Anslagene innebærer opp med en produksjon på mellom 50 000 - 130 000 tonn i 2030. Vi har 

basert oss på disse scenariene i figuren under, men har skjønnsmessig justert det lave og høye scenariet opp noe. 

Figur 3-13: Scenarier for produksjonsvekst i havbruk til havs. Kilde: Tveterås et. al (2020). Scenarier justert noe av Menon. 

 

Som det kommer frem av figuren, vil ikke anslagene for produksjonsvekst innen havbruk alene bidra til at vi kan 

nå målsetningen om produksjonsvekst.  

3.3 Annen akvakultur 

Produksjonen av matfisk i Norge domineres av laks og regnbueørret, og det er grunn til å tro at mye av veksten 

vil skje innenfor dette segmentet. Det kan imidlertid også komme vekst i produksjonen av andre fiskearter og 

alger.  

3.3.1 Andre fiskearter 

Akvakulturproduksjonen av andre fiskearter har de siste årene vært begrenset når den måles i forhold til 

lakseoppdrett, som illustrert i Figur . I 2021 var den samlede produksjonen av andre fiskearter enn laks og ørret 

i overkant av 5000 tonn. Dette tilsvarer i volum omtrent 0,3 prosent av produksjonen av laks og regnbueørret. 

Selv om produksjonen i dag er relativt lav, er det samtidig et potensial for at produksjonen i disse segmentene 

kan vokse. Særlig torsk peker seg for tiden ut som en art hvor det er oppmerksomhet rundt. Etter å ha vært lav i 

lengre tid, økte produksjonen i 2021 til over 1600 tonn matfisk.  
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Figur 3-14: Produksjon av oppdrettsfisk i Norge 2015-2021. Andre arter enn laks og regnbueørret. Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

På tidlig 2000-tallet ble det satset stort på oppdrett av torsk i Norge, men i årene rundt 2010 ble næringen preget 

av en konkursbølge. Produksjonen falt fra nesten 21 000 tonn i toppåret 2010 til 5 tonn i 2015. De viktigste 

årsakene til at man ikke etablerte lønnsomhet innen torskeoppdrett den gangen var ulike biologiske utfordringer, 

samt økte torskekvoter som reduserte salgsprisen. 

I senere år har det en ny satsing på torskeoppdrett tiltatt. Man har siden konkursen kommet lenger i å løse flere 

av de biologiske utfordringene og kan vise til lovende resultater og gryende optimisme. Nofima (2022) estimerer 

gjennomsnittlig produksjonskostnad for oppdrettstorsk, inklusiv slakting, pakking og kapitalbinding, til 40-43 

kroner per kg. Produksjonskostnadene ser fremdeles ut til å være høyere enn de historiske prisene for villfanget 

torsk, jf. Figur 3-15, men prisene i 2022 har vært betydelig høyere enn tidligere. Spesielt prisene for fryst torsk 

har økt betydelig i 2022 sammenlignet med tidligere år. Prishoppet i 2022, sett i sammenheng med Nofimas 

kostnadsanslag, illustrerer at det ligger et potensial for at oppdrett av torsk i stor skala på sikt kan bli kommersielt 

lønnsomt.  
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Figur 3-15 Torskepriser og produksjonskostnader for oppdrettstorsk, rundvekt. Kilder: Norges Råfisklag og Nofima (2022). 
Løpende priser. 

 

Det er fortsatt biologiske utfordringer med torskeoppdrett som trolig må adresseres før man kan se for seg en 

betydelig økning av produksjonen. I to risikorapporter om fiskeoppdrett i 2022 fra Havforskningsinstituttet,11 

framheves blant annet risiko for genetisk påvirkning av kysttorsk gjennom gyting og rømming. Dette kan tale for 

at vekstmulighetene for torskeoppdrett er begrensede på kort og mellomlang sikt, i alle fall inntil man har bedre 

svar på disse utfordringene 

På den andre siden er det allerede tildelt mange tillatelser til oppdrett av torsk, som i utgangspunktet gir 

mulighet for produksjon i tråd med tildelt kapasitet. Det er per juni 2022 tildelt 71 tillatelser til oppdrett av 

torsk som matfisk.12 Sammen har de en samlet produksjonskapasitet på omtrent 55 000 tonn. Noen tillatelser 

er eldre, men hele 41 av tillatelsene er tildelt i 2018 eller senere. De fleste tillatelsene er i størrelsesorden 400-

800 tonn, men én enkelttillatelse er på hele 10 000 tonn. Samtidig er tillatelseskapasiteten foreløpig lav; 

produksjonen i 2021 tilsvarte om lag 4 prosent av den da tildelte kapasiteten. Dette kan underbygge at det er 

en gryende tro på torskeoppdrett, og at man kan se for seg en betydelig produksjonsøkning i tiden framover.  

I lys av mulighetene og utfordringene for torskeoppdrett, illustrerer vi tre ulike scenarier for torskeproduksjonen 

innen 2050, hvor produksjonen i 2050 tilsvarer 25, 50 og 100 prosent kapasitetsutnyttelse ut fra tildelt kapasitet 

per 2022. Vi legger til grunn tilsvarende forutsetninger for andre fiskearter også. Resultatet er gjengitt i Figur 

3-16. 

 

11 Jamfør nyhetssak fra Havforskningsinstituttet om de to rapportene: 
https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/mai/torskeoppdrett-kan-vere-en-risiko-for-kysttorsken  
12 Fiskeridirektoratets akvakulturregister. 
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Figur 3-16: Scenarier for produksjon av andre fiskearter enn laks og regnbueørret. Fra venstre: Lavt, moderat og høyt 
scenario 

 

Som det kommer frem av figurene, vil man ved et lavt scenario ha en produksjon på i overkant av 5 000 tonn i 

2030, mens det høye scenariet vil ha en produksjon på nær 25 000 tonn i samme år.  Produksjon av andre arter 

vil samtidig alene ikke være i nærheten av å kunne realisere målsetningen om en produksjon på 3 millioner tonn 

i 2030, slik vist i figuren nedenfor.  

Figur 3-17: Scenarier for produksjon av andre fiskearter enn laks og regnbueørret.  

 

3.3.2 Alger 

Også innen algeproduksjon kan norsk akvakulturnæring vokse. Bare i perioden 2015-2021 har det vært en 

betydelig vekst både i produksjon, salgsverdi og antall tildelte tillatelser. Dette er vist i Figur 3-18. Figuren 

omfatter produksjon av butare og sukkertare, som er de eneste artene hvor det har vært produksjon av 

betydning. 
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Figur 3-18: Produksjon av alger (venstre panel) og antall tildelte tillatelser (høyre panel). Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

Antallet tildelte tillatelser har økt fra like over 50 i 2015 til over 200 i 2021. Produksjonsmengden har økt med 

nesten 400 prosent, mens salgsverdien har økt med mer enn 3500 prosent (løpende priser). At salgsverdien har 

økt med så mye må forstås i kontekst av at verdien var svært lav i 2015, men det er likevel en oppsiktsvekkende 

kraftig vekst.  

Produksjonen per tillatelse har vært svakt økende i perioden, som indikerer at det er en viss produktivitetsøkning 

i næringen. Fordi produksjonen har vært lav og kraftig økende de siste årene, er det grunn til å tro at det fortsatt 

er betydelige effektiviseringsgevinster å høste innen algeproduksjon. Produktiviteten per tillatelse er gjengitt i 

Figur 3-19. 

Figur 3-19: Produksjon per tillatelse. Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

Det er spesielt vanskelig å slå fast hvor stor algeproduksjonen vil være i framtiden, ettersom det er en i norsk 

sammenheng forholdsvis umoden næring. Markedene for alger er også under utvikling, og det er større 
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usikkerhet på etterspørselssiden enn for akvakultur av fisk. Vi har definert tre scenarier for algeproduksjon fram 

mot 2050. Disse er gjengitt i Figur 3-20. 

Figur 3-20: Scenarier for produksjon av alger mot 2030 

 

Som det kommer frem av figuren, vil vi ved et lavt scenario ha en produksjon på om lag 400 tonn, mens det høye 

scenariet gir en produksjon på om lag 800 tonn.  Ingen av scenariene vil imidlertid være i nærheten alene å kunne 

bidra nevneverdig til realiseringen av ambisjonen om en produksjon på 3 millioner tonn i 2030, slik vist i figuren 

nedenfor.  

Figur 3-21 Scenarier for produksjon av alger mot 2030. 
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3.4 Sammenligning med vekstmål 

I figuren nedenfor sammenligner vi hvordan de ulike kildene til produksjonsøkning kan bidra til å realisere 

målsetningen om en produksjonsøkning på 1,7 millioner tonn, slik at man samlet sett oppnår en produksjon på 

3 millioner tonn i 2030 

Figur 3-22 Kilder til produksjonsøkning i ulike scenarier. Kilde: Menon Economics 

 

Som det kommer frem av figuren, vil selv ikke en realisering av høyvekstscenariet for alle mulige teknologier 

kunne bidra til å realisere ambisjonen på 1,7 millioner tonn.  I vedlegg til rapport viser vi denne sammenligningen 

for verdiskaping. 

3.5 Oppsummering – hva skal til for å lykkes? 

I forrige delkapittel har vi vist at sentrale målsetninger om vekst innen akvakultur ser ut til å henge høyt, og at 

det kan være vanskelige å utløse vekstpotensialet som ligger i næringen. Hva er det så man kan gjøre for å 

realisere dette potensialet?  

Et viktig poeng er at de regulatoriske rammebetingelsene må på plass. Et framtredende eksempel er muligheten 

for å vokse med lukkede sjøanlegg som har vesentlig lavere miljøbelastning enn tradisjonelle, åpne merder. I 

Menon-rapport 79/2021 har vi tatt til orde for at det går an å etablere et virkemiddel som gjør det mulig å 

konvertere eksisterende konsesjoner til nye konsesjoner med strengere driftsvilkår, mot at tillatelsene får vokse 

i størrelse. Dette er et positivt insentiv som kan gi mulighet for vekst i produksjon og verdiskaping, samtidig som 

lakseproduksjonen legges over på en mer miljøvennlig form. Det finnes også andre måter å legge til rette for 

vekst i lukkede anlegg i sjø, men uavhengig av innretning er det viktig at de nødvendige rammebetingelsene er 

på plass. Så lenge miljøpåvirkningen er tilstrekkelig lav, er de havbruksforvaltningsmessige argumentene for å 

begrense en slik vekst svakere. 

Også innen andre segmenter, som havbruk til havs, er det avgjørende å få på plass rammebetingelser om 

vekstpotensialet skal realiseres. For landbasert oppdrett er det i utgangspunktet åpnet opp for friere grad av 

etablering, spesielt da kravet om vederlag ble opphevet. På den andre siden er det tegn på at myndighetene på 

ulike nivåer er mer tilbakeholdne med å gi slike tillatelser, blant annet med hensyn til vurderinger av 
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naturinngrep. Det er en legitim bekymring, men som samfunn må vi da være klar over at vi legger en begrensning 

på hvor mye vekst som kan realiseres innen akvakultur. 

Et relatert poeng er at leverandørindustrien kan spille en viktig rolle i denne veksten. Utover å vokse innenfor 

Norge som følge av norsk vekst i akvakultur, kan leverandørnæringen også vokse ved å ta del i og eventuelt kapre 

markedsandeler i andre lands akvakulturvekst. Dette poenget utbroderer vi ytterligere i kapittel 4.  

Å videreføre en sterk forskningssatsing er også helt avgjørende for å løse utfordringene næringen står overfor. 

Dette kan i seg selv være produktivitetsfremmende ved at innsikter fra forskningen gjør produksjonen mer 

effektiv. I tillegg kan forskningen også være med på å løsne opp i regulatoriske utfordringer, både ved å bidra til 

økt kunnskap om faktiske sammenhenger og effekter om det myndighetene regulerer, men også ved at næringen 

lærer mer om hvordan de kan drifte med et lavere avtrykk. I tillegg kan forskning bidra til å realisere ny 

verdiskaping gjennom økt produksjonen av andre arter enn laks og regnbueørret. 
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4 Internasjonal sammenligning og fallgruver 

Den globale havbruksnæringen har utviklet seg mye de siste 15 årene. Mens den globale produksjonen i 2005 

var på 56 millioner tonn til en verdi av 66 milliarder dollar, ble det i 2019 produsert 110 millioner tonn til en verdi 

av over 250 milliarder dollar i 2019. Dette er en økning på henholdsvis 280 og 100 prosent. Historisk utvikling i 

akvakulturproduksjon er illustrert i figurene nedenfor.  

 

 

Norge har en liten markedsandel av den globale produksjonen, i dag om lag 3 prosent av verdien og 1 prosent av 

volumet. Grunnen til at markedsandelen beregnet i verdi er høyere enn markedsandelen beregnet av volum er 

fordi Norge i all hovedsak eksporterer laks og ørret, som er dyrere enn gjennomsnittet for all 

akvakulturproduksjon.  Når det kommer til markedet for laksefisk, som målt i verdi står for 99 prosent av norsk 

akvakulturproduksjon, ser bildet annerledes ut. Her er Norge den dominerende aktøren med en stor 

markedsandel målt i volum og verdi. Utviklingen i akvakulturproduksjon av oppdrettslaks (og annen laksefisk) fra 

2005 til 2019 er illustrert i figurene nedenfor. 

 I figuren nedenfor viser vi utvikling i markedsandel målt i mengde og eksportverdi i perioden 2009 til 2019 basert 

på OECD-statistikk. 
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Som det kommer frem av figuren til venstre, har den norske markedsandelen målt i volum sunket fra 62 prosent 

i 2009 til 54 prosent i 201913.  Målt i andel av det globale eksportmarkedet, ser vi en mer volatil, men samtidig 

en lignende utvikling, nemlig at Norge taper markedsandeler.  

Det samme bildet fremkommer om vi tar utgangspunkt i OECDs statistikk over eksport av sjømat. I Figur Figur  

viser vi utviklingen i sjømateksport i Norge og sammenlignbare land, hvor vi har gruppert konkurrentlandene 

som typiske videreforedlingsland og typiske produsenter av oppdrettslaks. 

 

13 Det gjøres oppmerksom på at markedsandelen i 2009 og 2010 målt i volum var spesielt høy som følge av 
sykdomsutfordringer i andre land. I perioden 2005 til 2009 økte den norske markedsandelen særlig som følge av 
sykdomsutfordringer i andre land.  

Figur 4-4 Norges internasjonale markedsandel i 
markedet for laksefisk, målt i volum.  

Figur 4-3 Norges internasjonale markedsandel i markedet 
for laksefisk, målt i eksportverdi. 
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Figur 4-5: Utvikling i sjømateksport (verdi) i Norge og sammenlignbare land. Kilde: OECD14 

 

Som figuren viser, er veksten i norsk sjømateksport faktisk lavere enn for sammenlignbare land. Dette gjelder 

både om vi sammenligner med typiske videreforedlingsland (venstre søyle) og typiske produsenter av 

oppdrettslaks (midtre søyle).  

Blant videreforedlingslandene finner vi Kina. Kina er en stor sjømateksportør og har stor innvirkning på snittet, 

men av tallene ser vi faktisk at Kina er svakere enn snittet i sin gruppe (50 prosent vekst mot et snitt på 54 

prosent), men begge ligger altså høyere enn Norge på 36 prosent.  

Norges markedsandeler har gått ned i denne perioden, og dette drives blant annet av sterk vekst i Chile. Som vi 

har vært inne på er ikke forklaringen alene en produksjonsøkning innen andre arter enn oppdrettslaks, for vi 

finner det samme resultatet om vi avgrenser oss til å se på eksport av laksefisk. 

At det er vekst i norsk sjømatnæring er positivt, men det er også viktig å se denne veksten i forhold til andre 

sjømatnasjoners eksportutvikling. Dette er ikke bare en konkurranse som er interessant på papiret, men det kan 

også ha betydning for utviklingen av ulike lands leverandørindustrier. Leverandørindustriene er tett knyttet til 

primærproduksjonen, og økt markedsandel hos konkurrentland kan tenkes å gi bedre vekstvilkår for deres 

leverandørindustri. Hvis norsk leverandørindustri skal ha best mulige forutsetninger for å vokse, både nasjonalt 

og internasjonalt, kan det være særlig viktig at den norske primærproduksjonen får gode vekstvilkår. 

4.1 Betydningen av oppdrettsklyngen 

Selv om den sterke veksten i eksport naturlig nok er positivt for norsk økonomi, er reduksjonen i global 

markedsandel målt i både volum og eksportverdi bekymringsverdig.  Likeledes er det bekymringsverdig at 

produksjonsøkningen innen særlig landbasert opprett planlegges utenfor Norge, slik vist i kapitel 3.    

 

14 Typiske videreforedlingsland omfatter Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Kina. 
Typiske produsenter av oppdrettslaks omfatter Canada, Chile, Island og Storbritannia. 
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Utviklingen med en stadig synkende markedsandel er også bekymringsverdig sett i lys av utviklingen innen 

leverandørindustrien til oppdrett. Som vist i både kapitel 1 og 2 utmerker leverandørindustrien til oppdrett seg 

med betydelig høyere verdiskaping per sysselsatt enn gjennomsnittet av norsk næringsliv. Jo mer arbeidskraft 

og kapital leverandørindustrien tiltrekker seg, jo bedre vil det følgelig være for norsk økonomi.  Når produksjonen 

øker sterkere utenfor Norge, kan dette innebære at kilden til vekst i større grad vil måtte komme fra eksport enn 

leveranser til aktører innenlands.  

Leverandørene til oppdrett har de senere år vist en betydelig evne til å hente inntekter utenfor landet. Fordelen 

ved å hente midler utenfor Norge er at det gir tilgang til en betydelig større marked, ettersom varer og tjenester 

som tilbys av aktørene også kan benyttes til produksjon av andre arter enn laks og ørret, som står for 99 prosent 

av den norske produksjonen målt i verdiskaping.   

På den annen side har forteller internasjonaliseringen av leverandørindustrien til olje og gass en historie det kan 

trekkes lærdom av for havbruksnæringen. Leverandørindustrien til olje og gass hadde en internasjonal omsetning 

på 109 milliarder kroner i 2020, altså høyere enn den samlede sjømateksporten. Menon (2020) viste at 

grunnlaget for den internasjonale omsetningen ble lagt gjennom at leverandørene utviklet løsninger gjennom 

krevende utbygging og drift på norsk sokkel, en kompetanse som senere ble sterkt etterspurt internasjonalt.  

Dersom krevende leveranser til blant annet landbasert opprett i utlandet i større grad leveres fra utenlandske 

leverandører, kan dette på sikt bidra til å svekke mulighetene for internasjonalisering av den norske 

leverandørindustrien til oppdrett.  

At markedet vokser sterkere utenfor Norge er også bekymringsfullt sett i lys av utviklingen i internasjonale 

handelsvilkår.  I Regjeringens siste perspektivmelding (Finansdepartementet, 2021) vises det til at 

verdenshandelen blir stadig mer proteksjonistisk. I meldingen vises det til The Hinrich Foundation, som har 

undersøkt hvordan reguleringer i EU, USA og Kina siden 2008 enten har bidratt til å åpne for mer global handel, 

eller har fungert proteksjonistisk. I figuren nedenfor viser vi resultatet av kartlegging av om lag 16 000 

reguleringer og saker.  

Figur 4-6 : Antall nye handelstiltak internasjonalt per år. 2009–2020. Kilde: Global Trade Alert.  Gjengitt i 
Perspektivmeldingen 2021 

 

Som det går frem av figuren har omfang av saker som bidrar til å begrense den globale handelen økt sterkt de 

siste årene, og særlig fra 2019 til 2020. The Hinrich Foundation forklarer utviklingen ved at de største økonomiene 
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i verden ønsker å håndtere problemer på hjemmebane gjennom å legge begrensninger på handelen, til tross for 

at de ser at dette har negative effekter både for dem selv og sine handelspartnere på lang sikt. Gjennomgående 

er det tre hovedbegrunnelser bak mer proteksjonistiske reguleringer og tiltak:  

• Ønske om dekarborisering av økonomien 

• Ønske om å bygge opp ny innenlandsk ren energiforsyning 

• Ønske om å redusere avhengighet av global handel.  Sårbarhet knyttet svakheter ved 

globale verdikjeder avdekket under Covid-19-pandemien.  

Ettersom satsing på oppdrett kan være et av flere virkemidler landene vil bruke for å redusere utslippene av CO2, 

er det sannsynlig at man også innenfor denne sektoren vil oppleve økt proteksjonisme.  

4.2 Leverandører til akvakultur 

Norsk leverandørnæring til akvakultur er verdensledende, og i takt med at havbruksnæringen vokser er det all 

grunn til å tro at også leverandørnæringen vil vokse.  

Vekst i den norske leverandørnæringen til akvakultur vil gå gjennom to hovedkanaler: 

• Via økt akvakulturproduksjon i Norge og derigjennom behov for varer og tjenester  

• Via økt akvakulturproduksjon i utlandet hvor norske leverandører benyttes 

Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er hvor stor verdiskaping som vil kunne realiseres fra 

leverandørnæringen i framtiden. I Figur 4-7Figur  har vi vist det historiske forholdet i verdiskapingsmargin mellom 

leverandørindustrien til norsk akvakulturnæring og havbruksnæringen. 

Figur 4-7: Leverandørindustriens verdiskaping som andel av primærproduksjonen i havbruk. Kilde: Menon Economics 

 

Selv om det har variert fra år til år, har verdiskapingen i havbruksnæringens leverandørindustri vært omtrent 70 

prosent av verdiskapingen i havbruksnæringen fra 2010 til 2020. Om dette forholdet består framover, vil altså 
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verdiskapingen fra leverandørindustrien øke med 700 millioner for hver milliard med økt verdiskaping i 

akvakultur.15  

  

 

15 Det er viktig å ha med seg at en del av verdiskapingen i leverandørindustrien vil komme fra eksport til utenlandske 
aktører og ikke til norske aktører. Ved å framskrive dette forholdstallet, antar vi at også forholdet mellom 
leverandørenes import og eksport vil forbli stabilt framover. Dermed antar vi implisitt lik vekst for leverandørnæringen 
i landene den eksporterer til som i Norge. 
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Vedlegg 1: Beregning av verdiskaping i ulike scenarier 

Ved å slå sammen scenariene for produksjon, gjøre nødvendige antagelser om framtidig pris og 

verdiskapingsmargin,16 kan vi dekomponere produksjonsscenariene til verdiskapingsanslag i framtiden. I Figur  

har vi slått sammen de moderate scenariene og viser hva dette vil bety for verdiskaping innen akvakultur i Norge 

i 2030 og 2050. 

Figur 0-1: Scenario for samlet verdiskaping fra akvakultur i 2030 og 2050. Moderat scenario. Kilde: Menon Economics 

 

Vi ser av figuren at det er basisen – altså den etablerte verdiskapingen fra konvensjonelt oppdrett – som vil 

dominere i 2030 i dette scenariet. Den vil fortsatt stå for 70 prosent av verdiskapingen fra akvakultur. 

Trafikklyssystemet vil ha gitt en vekst tilsvarende 13 prosent av dagens produksjon, mens det vil være 16 prosent 

vekst fra miljøtillatelser. Havbruk til havs vil på sin side ha bidratt til en verdiskapingsvekst på 7 prosent, mens 

landbasert oppdrett vil stå for en vekst på om lag 5 prosent. Vekst innen andre fiskearter og alger vil i dette 

scenariet kun gi en vekst på omtrent 1 prosent.  

Innen 2050 tilsier scenariet at det har blitt en ganske betydelig vekst innen andre segmenter. Her står basis-

verdiskapingen fra 2021 kun for 35 prosent av den samlede verdiskapingen innen akvakultur. Scenariet tilsier 

scenariet at veksten fra trafikklyssystemet vil tilsvare omtrent 45 prosent av dagens verdiskaping, mens veksten 

fra miljøtillatelser er på 55 prosent. Havbruk til havs vil her stå for den største veksten, tilsvarende om lag 62 

prosent av dagens verdiskaping, mens landbasert oppdrett vil bidra med en vekst i verdiskaping på 24 prosent. 

Fra andre fiskearter og alger vil det være en vekst tilsvarende 2 prosent av dagens verdiskaping fra akvakultur. 

Hvordan står veksten i forhold til målene? 

Hittil i dette kapittelet har vi gått gjennom noen viktige segmenter innen akvakultur hvor det kan forventes vekst 

i framtiden. Vi har også skissert en rekke scenarier for mulig framtidig vekst. Selv om alle er heftet med 

usikkerhet, er dette en nyttig øvelse for å vurdere om og hvordan politiske ambisjoner om vekst innen akvakultur 

 

16 Forutsetningene for anslagene er forklart nærmere i vedlegg til rapporten. 
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kan realiseres i framtiden. I kapittel 1.5 drøftet vi noen relevante vekstmål som både er ofte referert til og som 

er politisk vedtatt, og i det følgende setter vi målsetningene i sammenheng med vekstscenariene. 

Regjeringspartiet Arbeiderpartiet har i sin valgplattform for stortingsperioden 2021-2025 formulert et mål om at 

de ønsker å doble verdiskapingen fra havbruk innen 2030. I Figur  har vi sammenstilt dette målet med 

verdiskapingen som vil oppnås i de tre scenariene vi har tegnet opp. Den nederste delen av søylen er basis-nivået, 

altså verdiskapingen innen akvakultur i 2021, mens den øvrige delen av søylene er tillegget fra vekst i ulike nye 

segmenter. 

Figur 0-2: Verdiskaping i 2030 i ulike vekstscenarier. Kilde: Menon Economics 

 

Kombinasjonen av de lave, moderate og høye scenariene innebærer en økning i verdiskapingen på henholdsvis 

25, 40 og 70 prosent. Vi ser dermed at målet om en dobling av verdiskapingen innen 2030 ikke vil være tilfredsstilt 

selv om man realiserer hvert av de høye scenariene hver for seg. Selv om vi understreker at ingen av scenariene 

er å betrakte som prognoser, tilsier denne markante forskjellen at det likevel vil være svært krevende å lykkes 

med dette målet. Selv om man tilrettelegger godt, lykkes bra med implementeringen og dessuten har flaks med 

forhold som er utenfor egen kontroll (f.eks. global etterspørsel og kostnadsutvikling), vil det kreve svært mye å 

oppnå en dobling i verdiskapingen på bare ni år.  

Om man skal nå det mer langsiktige scenariet i Sintef-rapporten i 2050, innebærer det en økning i verdiskapingen 

fra 2021 på omtrent 220 prosent.17 I Figur  har vi sammenholdt dette målet med de kombinasjonen av scenarier 

i 2050. 

 

17 Som forklart i kapittel 1.5 er Sintef-målet i utgangspunktet definert ut fra volum og omsetningsverdi. Vi har her 
omregnet til verdiskaping ved å ta utgangspunkt i verdiskapingsmarginen i næringen de siste årene. Sintef-målet som 
er gjengitt her er videre definert med utgangspunkt i produksjon av laks og regnbueørret, mens scenariene våre også 
inneholder produksjon av andre fiskearter og alger. 
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Figur 0-3: Verdiskaping i 2050 med ulike vekstscenarier. Kilde: Menon Economics 

 

Kombinasjonen av de lave, moderate og høye scenariene innebærer en økning i verdiskapingen på henholdsvis 

omtrent 100, 190 og 340 prosent. Det moderate scenariet er altså noe lavere enn Sintef-målet på 220 prosent, 

men avstanden mellom scenariene og dette målet er noe mindre. Selv om Sintef-målet er lavere enn det høye 

scenariet, tegner også dette et bilde av at det kan bli svært krevende å realisere ambisjonene. Det er også viktig 

å føye til at usikkerheten her er vesentlig større enn når vi sammenligner med 2030, ettersom horisonten er på 

20 år lengre. 

Det er noen forhold vi ikke har sett på her og som også vil påvirke vekstbanen for verdiskaping innen akvakultur.  

• For det første har vi ikke drøftet potensielle prisøkninger. Vi har kun benyttet de mest oppdaterte 

prisanslagene vi har funnet, og lagt disse til grunn for verdiskapingsanslagene. En prisøkning slår rett inn 

på verdiskapingen, og kan bidra til å oppnå målet i større grad. Det aller meste av verdiskapingsøkningen 

næringen har oppnådd de siste årene er nettopp knyttet til prisøkninger, for som vi har vist tidligere har 

produksjonen vært forholdsvis stabil. Selv om det går an å legge inn målrettet innsats for å oppnå 

prisøkninger, er det imidlertid viktig å være bevisst på at dette i mindre grad er en kontrollerbar 

størrelse, ettersom det til syvende og sist handler om global etterspørsel. Det er også viktig å være 

bevisst på at det er en nedsiderisiko her, ettersom redusert etterspørsel vil omsettes til reduserte priser 

og lavere verdiskaping.  

• Vi har ikke heller vurdert muligheten for produktivitetsøkninger innen konvensjonelt oppdrett. Både 

gjennom økt konsesjonsutnyttelse og gjennom kostnadsreduksjoner vil verdiskapingen kunne økes. Det 

er rimelig å regne med at det også vil foregå forbedringer langs denne dimensjonen. Samtidig er det 

relevant å ha med seg at umiddelbart etter innføringen av MTB-regimet i 2005 var denne formen for 

produktivitetsøkning kraftig, men har siden avtatt.18 Det er grunn til å tro at dette potensialet vil være 

mer begrenset framover. 

 

18 Dette er for eksempel drøftet i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. 
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Med disse forbeholdene mener vi likevel at scenariene er illustrerende for at relevante vekstmål er satt 

forholdsvis høyt, og at det er viktig å etablere rammebetingelser som legger til rette for at 

verdiskapingspotensialet i havbruksnæringen kan realiseres.  
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Vedlegg 2: Ringvirkninger av GATH 

GATH og havbruksnæringen i Møre og Romsdal 

GATH, eller Global Aquaculture Tech Hub er en samling bedrifter ifra alle ledd av oppdrettsbransjens verdikjede.  

GATH har som målsetning å skape et internasjonalt nav for kompetanse innen akvakultur, med mål om å nære 

fram markedsorientert innovasjon. I organisasjonen samler man produsenter, leverandører, forskere og 

ingeniører, for å utvikle morgendagens oppdrettsnæring. Tanken er at man ved å samle de ulike delene av 

verdikjeden kan finne synergier, videreutvikle teknologi og stimulere til innovasjon i norsk oppdrettsbransje. 

I dette delkapittelet viser vi en ringvirkningsanalyse av GATH -medlemmene, for å synliggjøre det økonomiske 

avtrykket fra viktige segmenter av havbruksnæringen og leverandørnæringen. Dette kan sees på som en case-

studie i hvordan havbruksnæringen og leverandørnæringen sammen har betydelige ringvirkninger, med 

hovedtrykk på Møre og Romsdal-regionen hvor GATH -medlemmene har størst tilstedeværelse. Medlemmene i 

GATH som er inkludert i ringvirkningsanalysen er de følgende, i alfabetisk rekkefølge19: 

• Artec Aqua 

• Atlantic Sapphire 

• Cflow 

• Gadus 

• Hofseth Aqua 

• Hyperthermics 

• MMC First Process 

• Mørenot 

• Normex 

• Optimar 

• Patogen 

• Rostein 

• Salmon Evolution  

• Schneider 

• Sølvtrans 

Ringvirkningsanalysen er basert på regnskapstall for de ovennevnte selskapene. De øvrige medlemmene av GATH 

er ikke tatt med i ringvirkningsanalysen. Dette gjelder følgende selskaper:  

• Atea, fordi selskapets hovedvirksomhet ikke er rettet mot havbruksnæringen og fordi det er vanskelig å 

skille ut selskapets oppdrettsandel  

• Møreforskning, fordi forskning rettet mot havbruksnæringen og fiskevelferd er en mindre del av deres 

drift, i tillegg til å være en forskningsinstitusjon, heller enn en kommersiell aktør. 

• Norconsult, fordi selskapets hovedvirksomhet ikke er rettet mot havbruksnæringen. 

• Oxymat, som er et dansk selskap som i større grad vil ha sitt økonomiske avtrykk utenfor Norge 

 

19 Per juni 2022. Flere medlemmer har kommet til siden analysen ble gjennomført, disse er ikke med i beregningene i 
denne ringvirkningsanalysen 
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• Visma Avento, fordi selskapets hovedvirksomhet ikke er rettet mot havbruksnæringen og fordi det er 

vanskelig å skille ut selskapets oppdrettsandel. 

Havbruksnæringen, leverandørindustrien og salgsaktivitetsnæringen er viktige aktører i Møre og Romsdal. 8 

prosent av omsetningen og verdiskapingen i Møre og Romsdal kommer fra disse næringene, og 16 prosent av all 

sysselsetting skjer i disse næringene.  

 

5.1 GATHs ringvirkninger i Møre og Romsdal 

I dette vedlegget følger en gjennomgang av GATHs betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge. For å 

beregne dette må vi ta med effektene som følger av aktivitet som genereres i hele verdikjeden til GATH. I 

ringvirkningsanalysen deler vi inn i direkte og indirekte effekter og gir anslag på fylkesfordeling og 

kommunefordeling av disse effektene. 

Ringvirkningene av GATH består i ringvirkningsanalysen av sysselsettingseffekter og verdiskapingseffekter. 

Sysselsettingseffekter i 2020 

Havbruksnæringen alene er en svært viktig næring i Møre og Romsdal, og sammen med leverandørnæringene 

blir ringvirkningene betydelige. De samlede ringvirkninger fra aktiviteten i GATH i 2020 er beregnet nær 2 400 

sysselsatte. Som vist i Figur  jobbet 1 244 i GATH, mens våre beregninger viser en effekt på 1 182 hos mer 

generelle leverandører til næringen (indirekte effekter) og bedriftene i GATH. 

Figur 0-1 Sysselsettingseffekter GATH -medlemmene i 2020, direkte og indirekte20. Kilde: Menon Economics 

 

 

20 Man skal være litt oppmerksom når man tolker oppsplittingen i direkte og indirekte effekter i denne analysen. Vanligvis 
tolkes de direkte sysselsettings- og verdiskapingseffektene som effekter i selve næringen, mens alle indirekte effekter kommer 
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Hovedparten av GATHs medlemsselskaper er lokalisert vest i Norge, noe som gjenspeiles i 

sysselsettingseffektene i ringvirkningsanalysen. Disse fordeler seg som vist i Figur . 

Figur 0-2 Samlede sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) fordelt på fylker. 2020. Kilde: Menon Economics 

 

 

GATH har desidert størst ringvirkninger i Møre og Romsdal. Samlet i fylket er de samlede ringvirkningseffektene 

beregnet til 1 939 sysselsatte, hvorav om lag 1 230 er direkte sysselsatt, og 710 indirekte sysselsatt som følge av 

GATH selskapenes aktivitet.  

Dykker man enda dypere ned i geografien ser vi at andelen av samlet sysselsetting er betydelig for enkelte 

kommuner. I Tabell 2-2 ses de fem største kommunene rangert etter viktigheten av sjømatnæringen målt i 

sysselsetting. 

Tabell 0-1 Sysselsettingseffekter i utvalgte Møre og Romsdalskommuner i 2020 (rundet av til nærmeste 5). Kilde: Menon 
Economics 

Kommune Direkte 

sysselsetting i 2020 

Indirekte 

sysselsetting i 2020 

 

hos leverandører. I denne analysen er det imidlertid en del bedrifter i GATH som leverer til hverandre, da GATH består av 
selskaper i alle ledd av havbruksnæringen. Dette gjør samtidig at det er vanskelig å tilskrive de indirekte effekter en enkelt 
hovedgruppe. Hvis eksempelvis en oppdrettsbedrift kjøper en brønnbåt av en maritim bedrift som videre kjøper 
advokattjenester, skal man da tilskrive effektene hos advokaten til oppdrettsbedriften eller den maritime bedriften? Den mest 
ryddige tolkning er at direkte effekter er sysselsetting i GATH, mens de indirekte effekter er de de sysselsettingseffekter fra 
GATHs økonomiske aktivitet som skapes i bedrifter som vi ikke har inkludert i populasjonen vår. 

 

Fylke Samlede 
sysselsettingseffekter 

Møre og Romsdal 1 939 

Vestland 122 

Viken 77 

Rogaland 63 

Nordland 59 

Oslo 53 

Agder 45 

Trøndelag 25 

Vestfold og Telemark 20 

Innlandet 18 

Troms og Finnmark 6  
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Ålesund 770 405 

Giske 170 160 

Sula 100 25 

Herøy (Møre og 

Romsdal) 90 10 

Stranda 45 0 

 

GATH -selskapene er i stor grad lokalisert i Ålesund, og de direkte sysselsettingseffektene er dermed også størst 

her. Indirekte legger GATH grunnlag for om lag 400 stillinger i Ålesund alene. De omkringliggende kommunene, 

Giske, Sula, Herøy og Stranda har også noe direkte og indirekte sysselsettingseffekter, dog langt mindre enn 

Ålesund. 

Verdiskapingseffekter i 2020 

I tillegg til å legge grunnlaget for sysselsetting, genererer oppdrettsbransjen verdiskaping også nedover i 

verdikjeden gjennom sine vare- og tjenestekjøp. Våre analyser for 2020 viser at GATH genererte verdiskaping 

for 3,6 milliarder kroner. I motsetning til sysselsettingseffektene, var de direkte verdiskapingseffektene større 

enn de indirekte, med henholdsvis 2,3 og 1,3 milliarder kroner i 2020, som vist i Feil! Fant ikke 

referansekilden.Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Figur 0-3 Verdiskapingseffekter GATH i 2020, direkte og indirekte. Kilde: Menon Economics 

 

Også for verdiskapingseffektene er de samlede ringvirkningene størst i Møre og Romsdal. Fordelingen på fylker 

er vist i Feil! Fant ikke referansekilden..  

85 prosent av de samlede verdiskapingseffektene finner vi i Møre og Romsdal. De resterende 

verdiskapingseffektene er deretter hovedsakelig lokalisert i Vestland og Viken, men også Rogaland, Oslo, 

Nordland og Agder merker effektene av GATHs virksomhet.  
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Figur 0-4 Samlede verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) fordelt på fylker. 2020. Kilde: Menon Economics 

 

 

Verdiskapingseffektene i Møre og Romsdal er til sammen på litt over 3 milliarder kroner i 2020, hvorav om lag 

2,3 milliarder er direkte verdiskapingseffekter, og 800 millioner er indirekte verdiskaping.  

Dykker man dypere ned i geografien ser vi at andelen av samlet verdiskaping er betydelig for enkelte kommuner. 

I Feil! Fant ikke referansekilden. ses de fem største kommunene rangert etter viktigheten av sjømatnæringen 

målt i verdiskapingseffekter.  

Tabell 0-2 Verdiskapingseffekter i utvalgte Møre og Romsdalskommuner i 2020 (rundet av til nærmeste 5). Kilde: Menon 
Economics 

Kommune Direkte verdiskaping 

(millioner kroner) 

Indirekte verdiskaping 

(millioner kroner) 

Ålesund 1 805 445 

Giske 205 165 

Fylke Samlede 
verdiskapingseffekter 
(millioner kroner) 

Møre og Romsdal 3 070 

Vestland 144 

Viken 80 

Rogaland 67 

Oslo 59 

Nordland 49 

Agder 45 

Trøndelag 28 

Vestfold og Telemark 21 

Innlandet 17 

Troms og Finnmark 7  
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Herøy 100 15 

Sula 95 30 

Stranda 50 0 

Fjord 30 0 

 

Seks kommuner i Møre og Romsdal peker seg ut som særlige bidragsytere i ringvirkningene fra GATH. I Ålesund 

beregner vi en direkte verdiskaping på 1,8 milliarder kroner i 2020, som gjør Ålesund til den klart største 

kommunen for HAVBRUKSNÆRINGEN. De indirekte verdiskapingseffektene i kommunen er på om lag 445 

millioner kroner i 2020. Til sammen utgjør verdiskapingseffektene i Ålesund 73 prosent av 

verdiskapingseffektene i Møre og Romsdal totalt, og 53 prosent av verdiskapingseffektene nasjonalt. Det er ingen 

tvil om at Ålesund er episenter for GATHs påvirkning og drift.  

Giske kommer på andreplass med 205 millioner kroner i direkte verdiskaping, og 165 millioner kroner i indirekte 

verdiskapingseffekter. Alle kommunene er nært lokalisert Ålesund. 

Det er tydelig at havbruksnæringen og leverandørindustrier som her er representert via GATH er svært viktige 

for Møre og Romsdal, da særlig i Ålesund og omkringliggende kommuner.  
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Vedlegg 3: Forutsetninger for trafikklysscenarier 

I kapittel 3.2.1 synliggjør vi vekstpotensial gjennom vekst fra trafikklyssystemet i framtiden. I dette vedlegget 

dokumenterer vi forutsetningene vi har gjort i de ulike vekstscenariene. I tabellene representerer 1 grønt lys, 0 

gult lys og -1 rødt lys. 

Tabell 3.1: Vekstbeslutninger i trafikklyssystemet 2018-2022 

Vekstbeslutning (i 2018 ble ikke røde lys effektuert, men 
for trend er verdien lagt inn) 

PO 2018 2020 2022 

1 1 1 1 

2 0 1 0 

3 -1 0 -1 

4 -1 -1 -1 

5 0 -1 0 

6 0 1 1 

7 1 1 0 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 0 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 1 1 

 

Tabell 3.2: Forutsetninger for vekstbeslutninger i trafikklyssystemet 2024-2050: lav vekst 

PO 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 

3 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 

4 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 

5 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Tabell 3.3: Forutsetninger for vekstbeslutninger i trafikklyssystemet 2024-2050: moderat vekst 

PO 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

5 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 

7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

8 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

9 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

12 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

13 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

 

Tabell 3.4: Forutsetninger for vekstbeslutninger i trafikklyssystemet 2024-2050: høy vekst 

PO 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

11 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
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