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Rapporten gir et øyeblikksbilde over status i sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms. Verdien på 
fangst landet i Midt-Troms utgjør 300 millioner kroner i 2012 og 263 millioner kroner i 2013. Utvalgte 
bedrifter inkl. fangstleddet hadde en omsetning på nærmere 3,3 milliarder kroner i 2012 og ca. 3,9 
milliarder kroner i 2013. Samlet sett bidrar disse bedriftene til en verdiskaping på ca. 2 milliarder kroner 
i 2013 inkl. ringvirkninger. Det er identifisert en sysselsetting på ca. 800 årsverk i sjømatnæringen i 
Senjaregionen/Midt-Troms inkl. ca. 300 registrerte fiskere. Disse genererer i tillegg rundt 750 årsverk i 
andre næringer i Norge. Basert på produksjonstall for 2013, er transporttallene fortsatt økende, med 
en transport med trailer på over 10000 VTE gjennom Finnsnes. Tallene i rapporten viser kun transport, 
verdiskaping og sysselsetting innen sjømatnæringen. Tungtrafikk langs vegene i Midt-Troms kan 
tallfestes til å være betydelig større hvis alle næringer i regionen belyses. 
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Forord 
 
Lenvik kommune har nå satt i gang en analyse for å kartlegge hva som skal til for å utløse det 
økonomiske vekstpotensialet for Midt-Troms. Prosjektet har fått tittelen «Byregionen Finnsnes – 
samspill mellom by og bygd», og gjennomføres med støtte fra Troms fylkeskommune. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med de 7 andre kommunene i Midt-Troms regionen: Berg, Torsken, Tranøy, 
Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Bardu. 
 
I Senja-regionen/Midt-Trom er sjømatnæringa av sentral betydning, og fiskeri- og havbruk utgjør en 
meget viktig del av regionens vekstkraft. Havbruksnæringens økonomiske volum og innvirkning på 
både sysselsetting og lokalsamfunn er viktig å få fram. En slik kunnskapsoppbygging vil få betydning 
for næringens legitimitet og oppslutning, herunder betydning for næringen å få nødvendig tilgang til 
produksjons- og arealressurser.  I dette prosjektet er det derfor utarbeidet en ny og oppdatert rapport 
som viser status og potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen i Senja-regionen/Midt-Troms, inkl. 
leverandørnæringer, samt kartlagte flaskehalser for vekst. Å dokumentere og synliggjøre den lokale og 
regionale verdiskapingen i havbruksnæringen er også et tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om 
vekst i sjømatnæringen, og at Norge skal bli verdens ledende sjømatnasjon. 
 
Kartleggingen skal brukes til flere områder som har betydning for fiskeri- og havbruksnæringen i 
sjømatregionen Senja/Midt-Troms, og være et grunnlag for å etablere et samarbeid om saker som har 
felles betydning for sjømatnæringen og tilknyttede næringer. Vi ser et betydelig potensiale for at 
leverandørnæringen til sjømatnæringen kan få økt både sysselsetting, omsetning og verdiskaping i vår 
region. Senja-regionen og Midt-Troms vil ta posisjonen som den viktigste verdiskaper innen sjømat, 
med Finnsnes som sjømatbyen. Finnsnes skal ta en nasjonal rolle som kunnskapsbyen innen 
driftsstøtte til sjømatnæringen.  Formålet med utredningsarbeidet er også å synliggjøre det 
tyngdepunktet sjømatregionen Senja/Midt-Troms er, for alle beslutningstakere på regionalt og nasjonalt 
nivå. Dette skal gjøre regionen, alle kommunene og næringslivet sterkere. Rapporten skal brukes i ulike 
beslutningsprosesser i utarbeidelse av en strategiplan som søkes gjennomført i en 3-årig 
gjennomføringsfase, og som grunnlag til innspill i lokalt og regionalt planarbeid. I tillegg vil kommunene 
kunne ta stilling til samarbeid på flere sjømatrelaterte områder, for eksempel tilrettelegging av sjøareal, 
landareal, infrastruktur og utviklingsmuligheter innenfor både sjømatnæringen og leverandører til 
sjømatnæringen, samt samarbeid skole-næringsliv for å øke rekrutteringen til næringen. 
 
De marine næringene er en vekstnæring som i verdens fremste sjømatnasjon spås en vekst til 550 
milliarder kroner i 2050. Sjømatnæringen i Midt-Troms vil fortsatt posisjonere seg for å være med på 
denne veksten. Legges forholdene til rette vil en kunne oppnå en kraftig økning av verdiskaping i 
havbruksnæringen i Nord-Norge. Med en årlig vekst i produksjonen, i tråd med FAOs framskrivninger, 
på 5,6 prosent vil verdiskapingen i den nordnorske havbruksnæringen stige fra 3,3 milliarder kroner i 
2012 til 23,6 milliarder i 2030, hvilket tilsvarer en vekst på hele 617 prosent. Selv om dette er en 
formidabel vekst innebærer det faktisk en lavere veksttakt enn næringen opplevde i perioden 2000-
2010. Da hadde nordnorsk havbruksnæring en produksjonsvekst på 9,4 prosent. Skulle dagens 
vekstrate opprettholdes vil verdiskapingsveksten nærme seg 1000 prosent fram mot 2030. For 
sjømatnæringen i Midt-Troms vil det kunne innebære en flerdobling av verdiskapingen fra 2013. 
 
I desember 2014 ble avgitt en NOU-rapport som har gjennomgått sjømatindustriens rammevilkår, og 
som legges ut på høring i 2015. Forslagene vil bli fulgt opp gjennom en melding til Stortinget i løpet av 
2015. Våren 2015 vil regjeringen legge fram en melding til Stortinget om vekst i havbruksnæringen. 
 
Geir-Inge Sivertsen, ordfører Lenvik kommune 
(sign.)   
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Sammendrag 
 
Samlet sett har et utvalg bedrifter og fangstleddet i sjømatregionen Midt-Troms/Senjaregionen en 
omsetning på 3,9 milliarder kroner i 2013 – opp 0,6 milliarder fra 2012. Det utgjør i 2013 kr. 
129.000,- pr. innbygger i Midt-Troms.  
 
Oppdrettere i Midt-Troms (utvalgte bedrifter) produserte fisk til en verdi på over 1,5 milliarder 
kroner i 2012 og ca. 2,3 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer rundt 46 % av verdien av produsert 
oppdrettsfisk i Troms i 2012 og 2013, og 5 % av nasjonal produksjon. Fram mot år 2030 kan 
sjømatnæringen i Midt-Troms nå en omsetning på ca. 10 milliarder kroner drevet av økt vekst i 
havbruksnæringen. I den fiskeribaserte verdikjeden var det en produksjon på nesten 1,5 
milliarder kroner i 2012 og 1,3 milliarder kroner i 2013. 
 
I kommunene i Midt-Troms ble det totalt landet henholdsvis 90 000 tonn og 83 000 tonn fisk og skalldyr 
i 2012 og 2013. Fangstverdien var ca. 700 millioner kroner i 2012 og 570 millioner kroner i 2013. 
Fartøy tilhørende kommunene i sjømatregionen landet fisk til en verdi av 303 millioner kroner i 
2012 og 263 millioner kroner i 2013 – 42 % og 46 % av den totale verdien av landinger i Midt-
Troms. 263 millioner kroner inngår i 2013 som produktinnsatskostnad hos mottaker i neste ledd – 
videreforedlingsbedrifter i den fiskeribaserte verdikjeden. Fartøy med tilhørighet i Lenvik kommune 
landet 24,6 tonn i 2013 til en verdi av 184 millioner kroner – ca. 67 % av landingene til fartøyene i Midt-
Troms i 2013. I sjømatregionen Midt-Troms er det registrert 193 fiskefartøy (20 % av fartøyene i Troms) 
i 2013. Det er over år en nedgang i antall båter i regionen. Samtidig er antall båter mellom 10 og 15 
meter forholdsvis stabilt både i Midt-Troms og Lenvik kommune. 
 
Verdiskapingen (det man sitter igjen med etter å ha trukket fra kostnader til forbruk av varer og 
tjenester i produksjonsprosessen) i form av samlet driftsresultat (overskudd) pluss lønn fra 
utvalgte bedrifter i sjømatnæringen og fiskeflåten i Midt-Troms er på over 1 milliard kroner fra 
kjernevirksomheten i 2013 – en økning fra 550 millioner kroner i 2012. I tillegg gir sjømatnæringen i 
Midt-Troms en verdiskaping på 967 millioner kroner i andre næringer (leverandører) for 2013 – en 
økning fra 517 millioner kroner i 2012. I Midt-Troms er det havbruksnæringen som står for 78 % av 
verdiskapingen i kjernevirksomheten i 2013. Samlet verdiskaping fra sjømatnæringen i Midt-Troms 
er på ca. 2 milliarder kroner i 2013. Direkte innkjøp fra sjømatnæringen i Midt-Troms er på ca. 1,5 
milliarder kroner, herav innkjøp for ca. 130 millioner kroner i Midt-Troms. 
 
Tall fra SSB viser 867 personer sysselsatt i sjømatnæringen i 2013. Det er identifisert en sysselsetting 
på ca. 524 personer i utvalgte sjømatbedrifter i Midt-Troms. I tillegg er det registrert 335 fiskere (29 % 
av antall registrerte fiskere i Troms). Når en regner med både fiskere og produksjonsleddet i 
fiskerinæringen og havbruksnæringen i Midt-Troms, så er det rimelig å anta at det er en sysselsetting 
på rundt 800 årsverk i kjernevirksomheten i sjømatnæringen både i 2012 og 2013. 
Sjømatnæringen i Midt-Troms genererer i tillegg ca. 750 årsverk i andre næringer (ringvirkninger), 
herav ca. 280 årsverk i Nord-Norge. Den havbruksbaserte verdikjeden har hatt vekst i sysselsettingen, 
og vil generere flest nye arbeidsplasser i framtiden. 
 
Det er 32 tillatelser for matfiskoppdrett (og 2 FoU tillatelser), og 6 tillatelser for settefisk i Midt-Troms 
regionen. I tillegg kommer 10 nye «grønne» konsesjoner. Sjømatregionen Midt-Troms har over 1/3 av 
akvakulturtillatelsene i Troms fylke.  4 anlegg for slakting av oppdrettet fisk av totalt 9 anlegg i Troms, 
er lokalisert i Midt-Troms. Midt-Troms har ca. 1/3 av konsesjonene i Troms for matfiskoppdrett. Samlet 
sett har oppdrettsselskapene i Midt-Troms en produksjonskapasitet på 28500 tonn matfisk laks og 
21.500.000 settefisk laks. 10 nye «grønne» konsesjoner øker denne kapasiteten. 
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1 Innledning 
 
Midt-Troms kommunene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy med samlet innbyggertall 
på 19500 i 3. kv. 2014, utgjør fylkets sterkeste sjømatregion. Bardu og Målselv har ikke 
sjømatproduksjon 
 
På oppdrag fra Lenvik kommune har Senja Næringshage AS utarbeidet denne rapporten som er en 
sammenfatting av følgende opplysninger om sjømatnæringen fra Midt-Troms:  

 Antall havner, bedrifter i sjømatnæringen, fartøy/båter pr kommune. 

 Tall over antall konsesjoner og arbeidsplasser. 

 Kart med beskrivelse. 

 Logistikkmaterialer med hensyn på sesongens innvirkninger eller sesongvariasjoner (i tonn og 
vogntogekvivalenter). 

 Flyt av råstoff, varer og tjenester. 

 Verdiskaping inkl. ringvirkninger i andre næringer.  
 

Rapporten gir et lite tilbakeblikk og øyeblikksbilde av nå-situasjonen innenfor sjømatnæringen i Midt-
Troms regionen basert på statistisk tallmateriale fra 2012 og 2013, og prognoser for videre utvikling 
basert på tall hentet inn fra utvalgte bedrifter for 2014 og 2015 og andre rapporter. Basert på 
årsregnskap fra utvalgte bedrifter i sjømatnæringen, er verdiskaping og ringvirkninger fra 
sjømatnæringen i Midt-Troms beregnet. 
 
Med produksjonsverdi menes summen av bruttoprodukt pluss verdien av innsatsvarer i produksjonen. 
 
Med ringvirkninger menes de økonomiske ringvirkningene uttrykt som virkninger for produksjonsverdi, 
verdiskaping og sysselsetting (årsverk). Etterspørselsvirkninger opptrer oppstrøms i verdikjede – 
leverandører, deres leverandører (indirekte leverandørvirkninger) etc. som leverer varer og tjenester 
som anvendes til produksjon i kjerneaktiviteten. Direkte leverandørvirkninger er mulig å tallfeste via 
virksomheter regnskapssystem. Indirekte leverandørvirkninger må en vanligvis benytte en 
beregningsmodell for å tallfeste. Det er hentet inn tall fra utvalgte bedrifter på innkjøp. 
 
Med verdiskaping menes den verdien (bruttoproduktet) en sitter igjen med etter å ha trukket ifra 
kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskapingen målt som 
bruttoprodukt vil typisk fordele seg mellom arbeidstakere (i form av lønn) og kapitaleiere (i form av 
kapitalavkastning), samt at noe også tilfaller staten (i form av skatter og avgifter). 
 
For forvaltning av og utvikling av kystnæringer, er godkjente kystsoneplaner en viktig premissgiver – 
alle kommunene i Midt-Troms med sjøarealer er med i et 3-årig samarbeidsprosjekt Kystplan Troms 
Midt- og Sør-Troms for å utarbeide kystsoneplaner. Bardu kommune har ikke kystlinje. Målselv 
kommune samarbeider med Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø i prosjektet Kystplan Tromsø-
området. 

1.1 Metode  

Tall i rapporten er hentet fra utvalgte bedrifter, Statistisk Sentralbyrå, Fiskeridirektoratet sin statistikk, og 
rapporter og planer i henhold til oppgitte kilder. Det er gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer 
med aktører i sjømatnæringen. Transporttall er i henhold til notat fra profilgruppen fra mai 2012. I 
beregning av verdiskaping inkl. ringvirkninger i denne rapporten er det brukt offentlige regnskapstall og 
forholdstall tatt ut fra rapporter om verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring for 2012 - utgitt 
av Sintef i 2014. Basert på innhentet informasjon mener vi rapporten gir et godt øyeblikksbilde av 
aktivitet og antall sysselsatte i sjømatnæringen i Midt-Troms, og verdiskaping inkl. ringvirkninger som 
følge av dette i 2012 og 2013. 
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1.2 Bakgrunn Midt-Troms kommuner 

 
I Midt-Troms kommunene bor det totalt ca. 30 000 innbyggere. Finnsnes har i overkant av 4000 
innbyggere (2012), men når man regner med tettstedet Silsand, har byen totalt ca. 5400 innbyggere.  
 
Senja er Norges nest største øy med et areal på 1586,3 km². Yttersiden er preget av dramatiske fjell 
som stuper rett ned i havet, fiskevær, men også av idyllisk skjærgård og flotte sandstrender. På 
innsiden finner man fruktbar jord og et vennlig landskap med bølgende åser og bjørkeskog. Inne i 
dalene ligger bygder og småbruk. Øya har i underkant av 8000 innbyggere, og omfatter kommunene 
Berg, Torsken, Tranøy og ca. 60 % av arealet i Lenvik kommune. Befolkningstyngdepunktet er langs 
Gisundet på innsiden av øya. Her ligger også det største tettstedet, Silsand. Finnsnes i Lenvik 
kommune fungerer som handelssenter for hele Midt-Troms regionen.  
 
Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har til sammen en kystlinje på 1069 km av kystlinjen i 
Troms på 7100 km. Tar man med Sørreisa, Dyrøy og Målselv er samlet kystlinje i Midt-Troms 1278 km. 
 
Senja-regionen og Midt-Troms har et stort mangfold og bredde innen sjømatnæringen, med produksjon 
innen en rekke felt, med både store og mindre bedrifter, samt viktige leverandørbedrifter lokalisert i 
regionen. Regionen er pr i dag et tyngdepunkt innen sjømat i Troms. 
 
Senja-regionen og Midt-Troms er blant de regioner nasjonalt og internasjonalt, som har de beste 
naturgitte forutsetninger for stor verdiskapning innen sjømat. Regionen er i dag ledende leverandør av 
ulike sjømatprodukter. Dette gir stor mulighet for videre vekst. Sjømat er regionens viktigste 
fremtidsnæring, og næringen med det største vekstpotensial nasjonalt.  I Midt-Troms er det 
næringsaktører innenfor alle segmenter i sjømatnæringen. I regionen har vi lokalisert trål- og 
kystrederier, smolt- og matfiskprodusenter, mottak, slakteri og virksomheter for foredling. Finnsnes er et 
viktig knutepunkt i regionen, med stedlig representasjon av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og en rekke 
private leverandører av utstyr, varer og tjenester til næringen. Sjømatbedriftene i regionen produserer 
også økologisk laks.  Oppdrettsaktører i Midt-Troms regionen er tildelt grønne konsesjoner, 
opplæringskonsesjon og FoU konsesjon. SalMar Nord AS har levert inn søknad om visningskonsesjon 
på Lysnes i Lenvik kommune. Nye servicebransjer i tilknytning til næringa vil vokse i tiden framover. 
 
Utfordringer for sjømatnæringen i regionen er knyttet til bærekraftig forvaltning, fiskehelse og 
konkurranse om arbeidskraft/rekruttering 
 
Sjømatnæringen er dominerende på Senja, og spesielt Nergårdkonsernets anlegg og Coldwater 
Productions AS i Senjahopen sysselsetter mange. I Senjahopen kan nevnes Aksel Hansen AS og 
Chitinor AS som har hatt en betydelig vekst i omsetningen de siste årene. Også Brødrene Karlsen på 
Husøya er en betydelig aktør. I Torsken kommune er det flere oppdrettsselskaper, lakseslakteri og 
fiskebruk – eks. Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Flakstadvåg Laks AS og Kvalitetsfisk AS. Høsten 2013 
startet Arctic Filet AS med produksjon i Torsken. I Gryllefjord er Nergård Senja AS med datterselskap 
Gryllefjord Seafood AS (etablert i 2014) stedets hjørnesteinsbedrift med mange arbeidsplasser. På 
Stonglandseidet i Tranøy kommune er Troms Stamfiskstasjon AS etablert. SalMar Nord AS har 
forretningsadresse Tranøy med kontor på Finnsnes. De har matproduksjon i 8 kommuner i Troms og 
Finnmark på 32 (35 inkl. FoU) konsesjoner på til sammen 43 000 TGW (2014E). SalMar er den tredje 
største lakseprodusenten i Norge, og den fjerde største lakseprodusenten i verden med stor 
sysselsetting i Midt-Troms. På Rubbestad, ca. 3 km øst for sentrum av Vangsvik, er det tilrettelagt for 
landbaserte oppdrettsanlegg. Her har Senja Akvakultursenter AS etablert seg i 2012. Nord-Senja Laks 
AS og Nord-Senja Fisk AS i Botnhamn er også betydelige aktør innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. 
Nygård på Finnsnes er kjent for sitt maritime miljø. Her ligger hovedkontoret til Refa Frøystad Group 
samt kjøpesenteret Refa Brygge. På fastlandet nord for Finnsnes, i Kårvikhamn, er rekefabrikken Stella 
Polaris AS en stor arbeidsgiver. I Sørreisa/Dyrøy er Salaks AS og Nordlaks Oppdrett AS etablert med 
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lokaliteter for havbruk. Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms. Flyplass på Bardufoss er et sentralt 
knutepunkt i Midt-Troms. Små avstander mellom kommuner bidrar til stor arbeidsmarkedsintegrasjon i 
Midt-Troms. Målselv sammen med Lenvik danner de to arbeidsmarkedssentraene i Midt-Troms. Alle 
kommunene tilhører en felles arbeidsmarkedsregion, med høy andel innpendlere til arbeidsplasser i 
egen kommune. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon er positivt for innflytting, da det gir innbyggerne større 
pendlingsmuligheter, og flere muligheter for valg av arbeidsplasser.  

1.2.1 Berg kommune 

Berg kommune hadde 898 innbyggere 4. kv. 2014. Kommunen har en nedgang i antall sysselsatte 
siden 2008, og sysselsettingen i sjømatnæringen utgjorde ca. 17 % av samlet sysselsetting i 2013. 
Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for å utarbeide kystsoneplan.  

1.2.2 Lenvik kommune 

Lenvik kommune (11540 innbyggere 4. kv. 2014), har hatt relativt sterk vekst i sysselsettingen fra 2005, 
og er en av kommunene i Troms med bredde i sysselsettingen. Sysselsatte i sjømatnæringen var på 
ca. 7 % av alle sysselsatte i kommunen i 2013. Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for å 
utarbeide kystsoneplan.  

1.2.3 Torsken kommune  

Torsken kommune har 899 innbyggere 4. kv. 2014. Andel sysselsatte i sjømatnæringen var ca. 28 % 
av alle sysselsatte i kommunen i 2013. Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for å utarbeide 
kystsoneplan.  

1.2.4 Tranøy kommune 

Tranøy kommuner har 1547 innbyggere 4. kv. 2014. Andel sysselsatte i sjømatnæringen av antall 
sysselsatte i kommunen har økt til 30 % i 2013 fra 16 % i 2008. Kommunen utpreger seg blant 
kommunene i Troms med høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Kommunen er med i regionalt 
utviklingsprosjekt for å utarbeide kystsoneplan.  

1.2.5 Sørreisa kommune 

Sørreisa kommune (3454 innbyggere 4. kv. 2014) har en liten andel sysselsatte i sjømatnæringen i 
2013 med 1,8 % av alle sysselsatte. Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for å utarbeide 
kystsoneplan.  

1.2.6 Dyrøy kommune 

Dyrøy kommune (1168 innbyggere 4. kv. 2014) hadde en andel på 5,5 % sysselsatte i sjømatnæringen 
av sysselsatte i kommunen i 2013. Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for å utarbeide 
kystsoneplan.  

1.2.7 Målselv kommune 

Målselv kommune (6705 innbyggere 4. kv. 2014) hadde en andel på 0,4 % sysselsatte i 
sjømatnæringen av sysselsatte i kommunen i 2013. Kommunen er med i regionalt utviklingsprosjekt for 
å utarbeide kystsoneplan.  

1.2.8 Bardu kommune 

Bardu kommune (4033 innbyggere 4. kv. 2014) hadde ingen sysselsatte i sjømatnæringen i 2013. 
Kommunen har ingen kystlinje, og er derfor ikke med i regionalt utviklingsprosjekt for å utarbeide 
kystsoneplan. Villmarksfisk AS, som hadde som idé å drive oppdrett av små røye fra Altevatn, har hatt 
en omsetningen på rundt millionen for året, men det har ikke vært nok til å generere overskudd. De 
siste tre årene har anlegget ligget brakk/for salg.  
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1.3 Sysselsetting i sjømatnæringen i Midt-Troms 

 
Sjømatnæringen er en global næring hvor utviklingen påvirkes av internasjonale trender, og 
sysselsettingen i fiskeindustrien er redusert over tid som følge av blant annet økende internasjonal 
konkurranse og automatisering av drift.  
 
Kjernevirksomheten i sjømatnæringen (fangst, akvakultur, fiskeforedlings- og eksport/handelsleddet) 
sysselsatte ca. 23550 årsverk i Norge i 2012, herav ca. 14000 årsverk i den fiskeribaserte verdikjeden 
(herav 6000 i fangstleddet) og 9550 årsverk i den havbruksbaserte verdikjeden. I Nord-Norge skapte 
kjerneaktivitetene i sjømatnæringen ca. 9403 årsverk i egen region, herav ca. 3800 årsverk innenfor 
fiske og fangst, ca. 1660 årsverk innenfor akvakultur, ca. 3700 årsverk innenfor fiskeforedling og ca. 
260 årsverk innenfor eksport-/handelsleddet.  
 
Tabell 2 Situasjon på arbeidsmarkedet i sjømatnæringen i Midt-Troms 2008 og 2013 og antall innbyggere 4. kv. 2014 

 

 
 
Tabell 3 Antall personer med fiske som hoved- eller tilleggs yrke, og antall fiskefartøy 2012 og 2013.  

 Norge Nord-Norge Troms Midt-Troms 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Fiskere blad B 9825 9546 4626 4490 1171 1153 300 281 

Fiskere blad A 2223 2055 1180 1098 344 331 58 54 

Fiskefartøy 6211 6128 3465 3427 916 883 197 193 

 
Antall fiskere er nedadgående i Midt-Troms. Tabellen viser at fra 2003 til 2013 er det ca. 238 færre 
fiskere i manntallet i Midt-Troms. 
 

Inn- 

byggere       

3. kv. 

Antall 

syssel- 

satte 

totalt

Antall 

sysseslsatte 

fiske, fangst 

og akvakultur 

Andel 

sysselsatte 

fiske, fangst 

og akvakultur 

Antall 

syssel- 

satte totalt 

Antall 

sysseslsatte 

fiske, fangst 

og akvakultur 

Andel 

sysselsatte 

fiske, fangst 

og akvakultur 

2014 2008 2008 2008 2013 2013 2013

Berg 898 512 117 22,9 % 453 76 16,8 %

Lenvik 11540 5462 438 8,0 % 5595 402 7,2 %

Torsken 899 449 194 43,2 % 412 116 28,2 %

Tranøy 1547 722 117 16,2 % 662 199 30,1 %

Dyrøy 1168 547 32 5,9 % 527 29 5,5 %

Sørreisa 3454 1648 24 1,5 % 1704 30 1,8 %

Målselv 6705 3535 11 0,3 % 3512 15 0,4 %

Bardu 4033 2158 4 0,2 % 2114 0 0,0 %

Midt-Troms 30244 15033 937 6,2 % 14979 867 5,8 %

Kommune:
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Tabell 4 Antall fiskere blad A og B - 2005-20131 

 
 

I Berg, Tranøy og Torsken er det nesten en halvering i antall fiskere i perioden, mens Dyrøy har 70 % 
færre fiskere i 2013 enn i 2003. I forhold til antall fiskere i Troms er forholdstallet stabilt i hele perioden.  
 
Figur 1 Antall fiskere blad B 1983-2013 

 
 
Figur 2 Antall fiskere blad A 1983-2013 

 
 

                                                 
1 Foreløpige tall per 19.02.2014 

Kommune - blad A og B 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131)

Bardu 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

Berg 70 65 64 59 61 56 56 56 46 42 34

Dyrøy 26 20 17 15 15 14 13 13 14 10 8

Lenvik 304 274 252 230 233 239 233 235 206 210 202

Målselv 11 9 7 8 7 7 8 6 6 5 5

Sørreisa 24 22 20 16 19 16 16 14 19 19 18

Torsken 93 83 79 73 72 66 64 58 60 49 47

Tranøy 44 40 40 38 38 37 37 34 35 23 21

Midt-Troms 573 513 479 439 446 436 428 417 386 358 335

Totalt Troms 1962 1799 1643 1547 1549 1503 1464 1413 1309 1171 1153
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I Nord-Norge og Troms var det henholdsvis 1619 og 518 personer sysselsatt innenfor produksjon av 
matfisk (laks/regnbueørret) i 2013. Innenfor produksjon av settefisk (laks/regnbueørret) var det 
sysselsatt 54 personer i Troms, og 260 personer totalt i Nord-Norge.  
 
Tabell 5 Akvakultur.  Oppdrett av laks, regnbueørret og andre marine arter. Personer i arbeid 2012 og 2013 

 
 
Totalt er det registrert 867 sysselsatte (SSB) innenfor fiske, fangst og akvakultur i Midt-Troms i 2013 
(se tabell 6). 27 % av disse har bosted i Lenvik, og 20 % har arbeidssted i Lenvik. 16 % av de 
sysselsatte i sjømatnæringen har arbeidssted i Tranøy. Det er en nedgang på totalt 70 sysselsatte i 
sjømatnæringen i Midt-Troms fra 2008 til 2013, herav 51 fiskere (70 % av nedgangen). 
 
Når vi også vet at det har blitt færre sysselsatt innenfor tradisjonell fiskeindustri inkl. fiske, er det 
akvakultur innenfor den havbruksbaserte verdikjeden som har erstattet arbeidsplassene i 
sjømatnæringen.  
 
Tranøy har en stor oppgang i antall sysselsatte fra 2008 med 82 personer samtidig som de har en 
nedgang i antall fiskere med 6. Det er sysselsatte som ikke har bosted i Tranøy kommune som står for 
meste parten av økningen. Størstedelen av sysselsettingen i Tranøy skyldes at SalMar Nord har 
forretningsadresse i Tranøy, og SalMar Nord sine regnskapstall er dermed registrert i Tranøy. SalMar 
Nord har hovedkontor på Finnsnes. Tranøy er en sterk kommune innenfor den havbruksbaserte 
verdikjeden, og har ikke landinger av fisk.  
 
Sørreisa har også en positiv utvikling. 
 
Torsken og Berg har hatt en sterk nedgang i antall sysselsette i perioden med henholdsvis 78 og 41 
personer i perioden 2008-2013. 

2012 2013

Nordland Matfiskproduksjon totalt 779 728

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret 731 682

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon totalt 261 216

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon, laks og regnbueørret 231 206

Totalt antall sysselsatte Nordland 1040 944

Troms Matfiskproduksjon totalt 381 525

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret 371 518

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon totalt 86 69

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon, laks og regnbueørret 70 54

Totalt antall sysselsatte Troms 467 594

 Finnmark Matfiskproduksjon totalt 345 424

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret 343 419

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon totalt 36 53

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon, laks og regnbueørret 35 ..

Totalt antall sysselsatte Finnmark 381 477

Nord-Norge Matfiskproduksjon totalt 1505 1677

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret 1445 1619

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon totalt 383 338

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon, laks og regnbueørret 336 260

Totalt antall sysselsatte Nord-Norge 1888 2015

Norge Matfiskproduksjon totalt 4163 4361

Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret 3969 4177

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon totalt 1548 1468

Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon, laks og regnbueørret 1457 1388

Totalt antall sysselsatte Norge 5711 5829

Personer i arbeid



 

Tabell 6 Sysselsatte i sjømatnæringen (fiske, fangst og akvakultur) per 4. kvartal 

 

Bosted Arbeidssted Bosted Arbeidssted Bosted Arbeidssted Bosted Arbeidssted Bosted Arbeidssted Bosted Arbeidssted 2008 2013

Bardu Menn 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0

Kvinner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0

Totalt bosted og arbeidssted -4 0 0 0

Målselv Menn 6 5 9 6 7 5 7 5 8 4 9 5

Kvinner 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

Totalt 6 5 9 6 7 5 8 6 9 4 10 5

Totalt bosted og arbeidssted 4 5 4 -1

Sørreisa Menn 13 11 11 9 12 8 13 7 14 12 16 14

Kvinner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

Totalt 13 11 11 9 12 8 14 7 15 13 16 14

Totalt bosted og arbeidssted 6 13 14 1

Dyrøy Menn 20 9 19 8 22 9 21 6 20 7 22 6

Kvinner 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0

Totalt 22 10 21 9 24 10 23 7 21 7 23 6

Totalt bosted og arbeidssted -3 10 7 -3

Tranøy Menn 41 67 48 93 38 75 39 84 39 111 43 142

Kvinner 4 5 7 8 2 5 4 5 3 6 4 10

Totalt 45 72 55 101 40 80 43 89 42 117 47 152

Totalt bosted og arbeidssted 82 24 18 -6

Torsken Menn 82 83 87 89 83 90 87 95 50 48 49 47

Kvinner 14 15 12 12 16 15 10 10 12 14 10 10

Totalt 96 98 99 101 99 105 97 105 62 62 59 57

Totalt bosted og arbeidssted -78 49 33 -16

Berg Menn 53 60 54 56 52 59 43 49 36 44 34 42

Kvinner 1 3 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0

Totalt 54 63 56 58 53 61 44 51 36 44 34 42

Totalt bosted og arbeidssted -41 40 28 -12

Lenvik Menn 220 198 226 191 213 177 234 193 221 181 224 164

Kvinner 12 8 7 6 9 5 11 8 7 5 8 6

Totalt 232 206 233 197 222 182 245 201 228 186 232 170

Totalt bosted og arbeidssted 36 190 177 -13

Midt-Troms Menn 437 435 457 454 429 425 445 440 389 408 397 420

Kvinner 33 32 30 29 30 28 30 27 25 26 24 26

Totalt 470 467 487 483 459 453 475 467 414 434 421 446

Totalt bosted og arbeidssted -70 332 281 -51937 970 912 942 848 867

438 430 404 446 414 402

117 114 114 95 80 76

194 200 204 202 124 116

117 156 120 132 159 199

32 30 34 30 28 29

24 20 20 21 28 30

2 0

11 15 12 14 13 15

2008

4 5 4 2

Sysselsatte fiske, fangst og akvakultur

Endring 
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Endring 

2008-

2013
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2 Sjømatnæringen 
 
Norsk sjømatnæring er definert som summen av den havbruksbaserte og den fiskeribaserte verdikjeden, samt 
alle direkte og indirekte leverandører av varer og tjenester til de ulike delene av disse verdikjedene. I denne 
rapporten opereres det med to hovedverdikjeder; den havbruksbaserte verdikjeden og den fiskeribaserte 
verdikjeden. 
 

 Den havbruksbaserte verdikjeden inkluderer leddene akvakultur, foredling (av oppdrettet 
fisk/skalldyr/skjell) og eksport-/handelsledd (av produkter fra akvakultur) 

 Den fiskeribaserte verdikjeden inkluderer leddene fangst, foredling (av villfanget fisk/skalldyr/skjell) og 
eksport-/handelsledd (av produkter fra fiske og fangst). 

 
Figur 3 Illustrasjon av norsk sjømatnæring (SINTEF 2012) 

 
 
 
Nord-Norge er den største sjømatregionen i Norge – målt i verdiskaping og årsverk, men skaper minst 
ringvirkninger i egen region. Dette har med hvor leverandørindustrien befinner seg rent geografisk, og hvordan 
sammensetningen av øvrig næringsliv er. For Nord-Norges del oppstår 36 % (2012) av ringvirkningene i egen 
region. Dette er ringvirkninger sjømatnæringen gir næringslivet for øvrig. 
 
I høringsnotat – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett -  er det et mål om at veksten i 
sjømatnæringen skal være forutsigbar og miljømessig bærekraftig. 
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2.1 Sjømatnæringen – havbruk og fiskeri 

 
Den norske sjømatproduksjonen fra fangst og akvakultur/oppdrett var på rundt 3,4 millioner tonn i 2012 til en 
verdi på ca. 45 milliarder kroner, og 3,2 millioner tonn i 2013 til en verdi på ca. 54 milliarder kroner. Ca. 2,5 
millioner tonn sjømat ble eksportert i 2012 til en verdi på 51,6 milliarder, og 2,3 millioner tonn ble eksportert i 
2013 til en verdi på 61 milliarder kroner.  
 
Sjømatproduksjonen i Nord-Norge var både i 2012 og i 2013 på ca. 1,5 millioner tonn. I 2013 var 
produksjonsverdien ca. 22,8 milliarder kroner. I 2012 var verdien av produksjonen ca. 19,5 milliarder kroner – 
10, 9 milliarder fra havbruk og 8,6 milliarder fra fangst.  
 
Sjømatproduksjonen i Troms var i 2013 på 541 tonn totalt, og i 2012 på ca. 551 000 tonn totalt. Verdien på 
produksjonen var 6,6 milliarder kroner i 2012 og 7,9 milliarder i 2013. 
 
Sjømatproduksjonen i Midt-Troms hadde en verdi på ca. 3,9 milliarder kroner i 2013, og ca. 3,3 milliarder 
kroner i 2012 (tall fra utvalgte bedrifter og fangstleddet). På landsbasis utgjør dette utgjør ca. 7 % av 
verdien av den totale sjømatproduksjonen i Norge i 2012 og 2013. Det utgjør over 17 % av verdien av 
sjømatproduksjon i Nord-Norge i 2012 og 2013. Verdien av sjømatproduksjonen i Midt-Troms var nesten 
50 % av verdien av sjømatproduksjonen i Troms i 2013 og 2012.  
 
Tabell 7 Sjømatproduksjonen i Norge, Nord-Norge og Troms. 2012 og 2013 

 

Akvakultur. Salg av slaktet matfisk.Matfisk (tonn) Matfisk (1 000 kr) Matfisk (tonn) Matfisk (1 000 kr)

Norge I alt 1321128 30039180 1247865 40479669

Nordland I alt 239861 5678561 240795 7768740

Troms I alt 144060 3278588 137217 4731488

Finnmark I  alt 86850 1945302 92459 2986789

Summer Nord-Norge I alt 470771 10902451 470471 15487017

Fangst, etter landingskommune. Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr)

Norge Fisk i alt 2154660 15848477 2038785 13880738

Nordland Fisk i alt 465369 3269751 369683 2368583

Troms Fisk i alt 407911 3367584 404038 3233894

Finnmark Fisk i alt 239807 1996363 232521 1728543

Summer Nord-Norge 1113087 8633698 1006242 7331020

Total sjømatproduksjon Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr)

Norge I alt 3475788 45887657 3286650 54360407

Nordland I alt 705230 8948312 610478 10137323

Troms I alt 551971 6646172 541255 7965382

Finnmark I  alt 326657 3941665 324980 4715332

Summer Nord-Norge I alt 1583858 19536149 1476713 22818037

Kilde: SSB

2012 2013

2012 2013

2012 2013
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2.1.1 Sjømatnæringen – havbruksbasert verdikjede 

 
Det ble omsatt fisk og skalldyr for over 40 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2013. Dette er en 
økning på 35 % fra året før. Produsert mengde gikk likevel ned med 6 %, til 1,25 millioner tonn solgt fisk i 2013. 
Produksjonen var 1,3 millioner tonn solgt fisk i 2012. Førstehåndsverdien i 2012 var 30 milliarder kroner.  
 
Det ble solgt totalt 470 000 tonn oppdrettsfisk (rund vekt) fra oppdrettere i Nord-Norge i 2012, til en verdi på 
10,9 milliarder kroner. I 2013 produserte oppdretter fra Nord-Norge samme mengde som i 2012 til en verdi på 
15,5 milliarder kroner.  
 
Fra oppdrettere i Troms ble det i 2012 solgt 144 000 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 3,28 milliarder kroner. I 
2013 var den totale produksjonen fra oppdrettere i Troms 137 000 tonn til en verdi av 4,7 milliarder kroner. 
 
Oppdrettere i Midt-Troms (utvalgte bedrifter) produserte fisk til en verdi av 1,5 milliarder kroner i 2012 
og 2,3 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer nesten 50 % av verdien av produsert oppdrettsfisk i Troms i 
2012 og 2013, og ca. 5 % av verdien av nasjonal produksjon. 
 
Tabell 8 Driftsmargin for matfiskproduksjon, laks og regnbueørret, gjennomsnittstall 

 
 
Tabell 9 Driftsmarginen for settefiskanlegg, gjennomsnittstall 

 
 
Det er ca. 230 konsesjoner for settefisk i Norge totalt i 2013, herav 47 i Nord-Norge. Det er 11 settefiskanlegg i 
Troms for produksjon av laks og ørret fordelt på 10 aktører. SalMar Nord AS bygger nytt settefiskanlegg i 
Tranøy med tillatelse til produksjon av 15 millioner smolt – en investering på over en halv milliard kroner. I Midt-
Troms er det 5 settefiskanlegg for laks og ørret med samlet tillatelse til produksjon av 21,5 millioner settefisk. 
Det er en konsesjon for settefisk av rognkjeks lokalisert i Tranøy kommune.  
 
Antall konsesjoner for matfiskoppdrett er ca. 1000 på landsbasis, herav 345 i Nord-Norge i 2013. I Troms er det 
94 konsesjoner for matfiskoppdrett (laks og ørret) i 2013 fordelt på 18 aktører, herav ca. 1/3 i Midt-Troms med 
32 konsesjoner. I tillegg er det gitt 16 konsesjoner i Troms for andre marine fiskearter, og 8 konsesjoner for 
skalldyr. Det er gitt en tillatelse for marine arter (sei) i Lenvik kommune. Nye «grønne» konsesjoner kommer i 
tillegg. 
 
Tabell 10 Antall tillatelser Norge, Nord-Norge og Midt-Troms laks og regnbueørret, marine arter per 31. desember  

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hele landet % 10,2 20,9 32,9 16,4 6,5 26,4

Finnmark og Troms % 9,1 17,3 29,9 14,5 7,9 29,5

Nordland % 13,9 21,6 33,9 17,0 9,3 28,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hele landet % 19,5 16,2 15,8 16,4 15,0 10,0

Finnmark og Troms % 10,9 26,4 16,2 15,2 12,3 12,6

Nordland % 24,6 13,0 13,5 18,4 15,1 16,6

Settefisk Matfisk Stamfisk FoU Marine arter

Fylke Antall Antall Antall Antall Antall

Finnmark 5 90 0 1 25

Troms 11 94 1 6 16

Nordland 31 161 7 8 89

Nord-Norge 47 345 8 15 130

Midt-Troms 6 32 0 2 1

Totalt Norge 230 959 36 56 352

2013
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MTB (maksimal tillatt biomasse) ble fra 1. januar 2005 det nye avgrensningssystemet for oppdrettskonsesjoner 
matfisk. MTB skal ivareta behovet for avgrensning av hensyn til miljø og helse. MTB setter en grense for 
maksimal biomasse i oppdrettsanlegget. Grensen vil slå inn på det tidspunktet på året biomassen er høyest. 
MTB pr. tillatelse i Troms er 945 tonn. Fra 2011 er det ikke lengere knyttet bestemmelser til produksjon av antall 
smolt. For settefiskanlegg er det er bestemmelser knyttet til rammer for vannforbruk, utslipp med videre som 
bestemmer produksjonskapasiteten. 
 
Antall akvakulturtillatelser med eget tillatelsesnummer er totalt 41 i Midt-Troms (av totalt 105 i Troms) – 4 i Berg 
kommune, 6 i Dyrøy kommune, 6 i Lenvik kommune, 11 i Torsken kommune, 9 i Tranøy kommune og 4 til 
Salangen kommune (lokalisert i Dyrøy kommune). Hver tillatelse har i tillegg flere lokaliteter. 
 
I 2011 ble det gitt anledning til å øke biomassen med 5 % av tidligere tillatte biomasse i sjøvann etter søknad.   
 
Figur 4 Oversiktskart (fra fiskeridir.no) 
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Det ble utdelt 45 nye laksekonsesjoner i 2013, benevnt som ”grønne laksekonsesjoner”, for et 
konsesjonsvederlag på 10 millioner kroner pr. konsesjon. Fordelingen av grønne konsesjoner gruppe A ble slik 
for Midt-Troms; Nord Seafood AS 2 konsesjoner, Nord Senja Laks AS 2 konsesjoner, Salaks AS 1 konsesjon 
og Wilsgård Fiskeoppdrett AS 2 konsesjoner. I gruppe B fikk SalMar ASA 8 konsesjoner for et samlet vederlag 
på ca. 500 millioner kroner, og en av konsesjonene flyttes til Midt-Troms. NRS Feøy AS fikk også en konsesjon 
som flyttes til Midt-Troms. I gruppe C fikk Senja Akvakultursenter AS 1 konsesjon. 10 av 45 nye «grønne» 
konsesjoner lokaliseres i Midt-Troms. 
 
I gruppe A kreves det innløsning av eksisterende konsesjoner. Konsesjoner som innehaveren har fra før, får 
nye vilkår, de samme vilkårene som blir stilt i de nye konsesjonene. For både gruppe A, B og C må søkeren 
forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som, sammenliknet med løsninger som er i 
alminnelig kommersiell bruk, reduserer miljøutfordringene vesentlig. 
 
Av totalt omlag 50 lakseslakterier i Norge er 9 i Troms og 4 i Midt-Troms; 
 

1. Ett lakseslakteri i Botnhamn, Nord Senja Laks AS. 
2. Ett lakseslakteri i Torsken, Wilsgård Fiskeoppdrett AS. 
3. Ett lakseslakteri i Flakstadvåg, Kvalitetsfisk AS.  
4. Salaks AS har eget slakteri i Rotvika i Salangen.  

 
Eidsfjord Sjøfarm AS sender fisken til Nordlaks på Børøya for slakting. SalMar Nord AS benytter Lerøy Auroras 
slakteri på Skjervøy, og de slaktet 23.800 tonn sløyd vekt i 2013 og står for 50 % av volumet som slaktes der. 
Grunnet oppkjøp forventes slaktevolumet til SalMar Nord AS å øke til +40 000 tonn sløyd vekt i 2014. Dette 
tilsvarer over 200 millioner måltider, altså 550 000 måltider pr dag. 
 
Sysselsettingstall og omsetning for de fire lakseslakteriene i Midt-Troms ligger inkludert i tallene for utvalgte 
bedrifter og tall fra SSB. 
 
Samlet sett har oppdrettsselskapene i Midt-Troms en produksjonskapasitet på 28500 tonn matfisk laks i 
november 2014, og 21.500.000 stk. settefisk laks. Produksjonskapasiteten vil øke ytterligere som følge av nye 
«grønne» konsesjoner. 
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Tabell 11 Tillatelser i Midt-Troms november 2014 

 

2.1.2 Sjømatnæringen – fiskeribasert verdikjede 

 
Norske båter leverte ca. 2,1 millioner tonn fisk, skalldyr og skjell i 2013. Dette er 2 % mindre enn i 2012. 
Førstehåndsverdien utgjorde 12,7 milliarder kroner, en nedgang på 11 % fra 2012. Totale landinger i Norge var 
2,1 millioner tonn til en verdi av 15,8 milliarder kroner. 
 
Totalt ble det landet ca. 1,1 millioner tonn fangstet fisk og skalldyr i Nord-Norge i 2012 (52 % av det totale 
landet kvantum i Norge), og den totale verdien av dette utgjorde 8,63 milliarder. Det er ca. 55 % av den totale 

Tillatelsesnr Kapasitet Enhet Formål Type Art Etablert Utgår

Bardu

T BU0001 26 TN Kommersiell Matfisk Røye 06.10.1997

Berg

T BG0002 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 30.08.1985

T BG0003 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 11.08.1986

T BG0004 2500000 STK Kommersiell Settefisk Laks 22.04.1987

T BG0006 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 03.08.1973

Dyrøy

T D 0002 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 06.07.1984

T D 0003 1000000 STK Kommersiell Settefisk Laks 17.09.1992

T D 0009 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 30.09.2004

T D 0010 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 30.09.2004

T D 0011 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 30.09.2004

T D 0012 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 30.09.2004

Lenvik

T LK0003 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 19.08.1983

T LK0013 500 TN Kommersiell Matfisk Sei 04.05.1988

T LK0026 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 04.05.1999

T LK0029 45 TN Slaktemerd Matfisk Laks 24.02.2004

T LK0031 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 08.09.2009

T LK0032 945 TN Kommersiell Matfisk-Grønn B Laks 20.10.2014

Torsken

T TK0001 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 11.08.1986

T TK0004 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 08.09.1982

T TK0005 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 06.09.1984

T TK0006 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 06.09.1984

T TK0007 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 11.08.1986

T TK0014 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 11.08.1986

T TK0015 260 TN Slaktemerd Matfisk Laks 30.06.2004

T TK0016 150 TN Slaktemerd Matfisk Laks 01.07.2004

T TK0019 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 09.09.2009

T TK0020 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 05.10.2009

T TK0021 780 TN Undervisning Matfisk Laks 05.11.2013 05.11.2023

Tranøy

T TN0001 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 05.11.1981

T TN0002 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 07.09.1984

T TN0003 15000000 STK Kommersiell Settefisk Laks 25.04.1986

T TN0005 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 10.09.1986

T TN0008 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 05.11.1981

T TN0015 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 25.06.2004

T TN0016 2500000 STK Kommersiell Settefisk Torsk 18.04.2007

T TN0017 780 TN Forskning Matfisk Laks 16.10.2012 16.10.2022

T TN0018 Kommersiell Settefisk Rognkjeks 11.06.2014

Salangen

T SL0001 500000 STK Kommersiell Settefisk Laks 06.04.1981

T SL0003 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 01.11.1984

T SL0004 945 TN Kommersiell Matfisk Laks 22.01.2003

T SL0005 450 TN Slaktemerd Matfisk Laks 01.07.2010

Total kapasitet 28480 TN Matfisk Laks

Total kapasitet 21500000 STK Settefisk Laks
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verdien på landet fangst i Norge. I Troms ble det landet 408 000 tonn fangstet fisk og skalldyr (ca. 19 % av 
totale landinger i Norge) til en verdi av 3,37 milliarder kroner (21 % av fangstverdien landet i Norge) i 2012.  
 
Tabell 12 Landinger av fisk i Norge, Nord-Norge, Troms og Midt-Troms, 2012  

Norge % N-Norge % Troms % Midt-Troms % 

2,1 mill. tonn 100 1,1 mill. tonn 52 0,41 mill. tonn 19 0,09 mill. tonn 4 

15,84 milliarder kr 100 8,63 milliarder kr 55 3,37 milliarder kr 21 0,69 milliarder kr 4 

 
Tabell 13 Landinger av fisk i Norge, Nord-Norge, Troms og Midt-Troms, 2013  

Norge % N-Norge % Troms % Midt-Troms % 

2,0 mill. tonn 100 1,0 mill. tonn 50 0,40 mill. tonn 19 0,08 mill. tonn 4 

13,88 milliarder kr 100 7,33 milliarder kr 53 3,23 milliarder kr 23 0,58 milliarder kr 4 

 
Total mengde fisk landet i Midt-Troms utgjorde både i 2012 og 2013 ca. 8 % av totale landinger i Nord-
Norge og ca. 1/5 av totale landinger i Troms. Verdien på landingene i Midt-Troms i 2012 og 2013 
utgjorde begge år ca. 8 % av fangstverdien landet i Nord-Norge og ca. 1/5 av fangstverdien landet i 
Troms.  
 
Tabell 14 Gjennomsnittlig driftsmargin for fiskeflåten i Norge 2008-2013  

 
 
Utvalgte bedrifter i den fiskeribaserte verdikjeden i Midt-Troms produserte fisk til en verdi av nesten 1,5 
milliarder kroner i 2012 og 1,3 milliarder kroner i 2013. Når en legger til fangstleddet (fartøy 
hjemmehørende i Midt-Troms) som landet fisk til en verdi av 303 millioner kroner i 2012, og 263 
millioner kroner i 2013, så har den fiskeribaserte verdikjeden i Midt-Troms en omsetning/produksjon på 
ca. 1,75 milliarder i 2012 og over 1,55 milliarder i 2013. 
 
Silde/lodde og torskefisket foregår til dels på samme tid av året. Sesongen for hvitfisk/torsk strekker seg fra 
november/desember til april/mai, mens sildefisken starter i august/september til februar. Seifisket strekker seg 
fra ettersommeren til oktober. Torsk er viktigste råstoff økonomisk, mens silda har også stort volum. Berg 
kommune har klart størst landing av fisk. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hele landet % 12,5 13,3 16,4 21,7 14,2 11,0
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Tabell 15 Fangst - etter fartøyet sin hjemkommune og fangstarter 2008-2013 

 
 
Tabell 16 Fangstmengde, etter ilandføringskommune i Troms fylke. Norske og utenlandske fartøy. 2008-2013. Rundvekt i 
tonn 

 
 

Kommune

Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr) Mengde (tonn) Verdi (1 000 kr)

Sørreisa Fisk i alt 10652 15730 37 309 86 807 197 1725 229 1580

Pelagisk fisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torsk og torskeartar 124 1029 37 307 85 790 196 1713 222 1496

Flatfisk og botnfisk 7 97 0 2 2 17 1 13 7 84

Djupvassfisk 0 0 0 0 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan fisk, uspesifisert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dyrøy Fisk i alt 102 1154 79 520 113 767 84 760 33 329

Pelagisk fisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torsk og torskeartar 75 500 113 764

Flatfisk og botnfisk

Djupvassfisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan fisk, uspesifisert 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranøy Fisk i alt 637 9512 408 5092 464 4791 427 4676 469 4977 426 4118

Pelagisk fisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torsk og torskeartar 543 8050 330 3627 392 3270 388 3753 421 4003 367 2759

Flatfisk og botnfisk 85 1349 38 923 48 974 60 1359

Djupvassfisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 0 0

Annan fisk, uspesifisert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torsken Fisk i alt 5944 36476 7901 29294 9661 37095 8554 51316 7986 53609 6935 41243

Pelagisk fisk 4029 10833 6389 12606 6463 14605 5158 21360 3656 18299 3073 14201

Torsk og torskeartar 1715 23400 1359 14723 3065 20613 3239 26972 4161 32079 3744 25203

Flatfisk og botnfisk 152 1964

Djupvassfisk 0 0 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan fisk, uspesifisert 0 0 0 0

Berg Fisk i alt 2685 36875 3000 32063 3771 33399 3795 35721 5282 48896 4391 32243

Pelagisk fisk 0 0 0 0

Torsk og torskeartar 2437 33830 2819 28979 3508 29975 3305 32855 4542 42739 3779 27907

Flatfisk og botnfisk 247 3041 166 2099 198 2802 111 1915 211 3655

Djupvassfisk 1 4 0 3 1 3 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan fisk, uspesifisert 0 0 0 0 0 0

Lenvik Fisk i alt 17640 129651 16652 108948 20546 120082 21440 170993 23849 194098 24629 183880

Pelagisk fisk 9027 21560 8383 17937 8375 19418 7537 36319 7128 37533 4859 21140

Torsk og torskeartar 7623 96985 7423 80063 11082 83979 12910 118245 15887 141971 18747 147399

Flatfisk og botnfisk 922 9277 775 8882 1013 14450 922 13985 748 11684 922 12751

Djupvassfisk 1 3 0 2

Skaldyr og blautdyr 73 2230 71 2441 85 2908 59 2452

Annan fisk, uspesifisert 2 0 0 0 1 1 0 0

Midt-Troms Fisk i alt 37660 229398 28040 175917 34592 196443 34386 264273 37783 303305 36643 263393

Pelagisk fisk 13056 32393 14772 30543 14838 34023 12695 57679 10784 55832 7932 35341

Torsk og torskeartar 12442 163294 12006 127892 18197 138908 19927 182615 25207 222505 26859 204764

Flatfisk og botnfisk 1261 13764 1093 12945 1211 17254 1073 16840 1008 16326 989 14194

Djupvassfisk 1 4 0 3 2 6 0 2 0 0 0 0

Skaldyr og blautdyr 0 0 0 0 73 2230 71 2441 85 2908 59 2452

Annan fisk, uspesifisert 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Troms Fisk i alt 164546 1104819 177766 995344 186155 1155803 176777 1451650 179912 1454575 177459 1360716

Pelagisk fisk 90550 242543 98709 236002 87098 255025 65685 327901 60145 298569 46882 226433

Torsk og torskeartar 65077 756417 71404 650165 91585 770200 104360 993456 113158 1026372 124777 1017478

Flatfisk og botnfisk 6317 62103 5741 69164 6305 93436 5078 82878 4910 78258 4835 72076

Djupvassfisk 7 21 3 15 3 15 8 26 8 38 27 46

Skaldyr og blautdyr 2580 43693 1892 39930 1156 36933 1642 47309 1686 51238 913 44459

Annan fisk, uspesifisert 14 43 17 68 8 194 3 80 5 100 25 223

201320122011201020092008

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mengde (tonn) Mengde (tonn) Mengde (tonn) Mengde (tonn) Mengde (tonn) Mengde (tonn)

Bardu Fisk i alt 0 0 0 0 0 0

Målselv Fisk i alt 0

Sørreisa Fisk i alt 0 0 0 0

Dyrøy Fisk i alt 0 0 0 0 0

Tranøy Fisk i alt 0 0

Torsken Fisk i alt 9626 11535 12430 10819 10357 10001

Berg Fisk i alt 59350 79633 79004 65451 62764 60266

Lenvik Fisk i alt 13125 11608 11571 17660 16891 13122

Midt-Troms Fisk i alt 82101 102776 103005 93930 90012 83389

Troms Fisk i alt 304983 366074 365534 401809 407911 404038
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Berg kommune har høyest ilandføringsdel med ca. 70 % av total mengde i Midt-Troms til en verdi på 380 
millioner kroner i 2013 fulgt av Lenvik kommune og Torsken kommune. 20 % av all fisk som ble levert i Troms i 
2013 til 18 % av verdien av all fisk levert i Troms ble levert i Midt-Troms. 
 
Tabell 17 Fangstverdi, etter ilandføringskommune i Troms fylke. Norske og utenlandske fartøy. 2007-2012. Verdi i tusen 
kroner 

 

2.1.3 Bedrifter i sjømatnæringen 

Figuren under viser at det i 2009 var 235 bedrifter innenfor sjømatnæringen i Midt-Troms i 2013. I 2011 er det 
sammenlignbare tallet 207 bedrifter, mens det nå i 2014 er 215 bedrifter, herav 117 bedrifter i Lenvik.  Her kan 
en i tillegg til fiskere finne igjen de store betydningsfulle arbeidsgiverne i forhold til sysselsetting og omsetning. 
 
Figur 5 Antall bedrifter i sjømatnæringen i Midt-Troms, 2009-2014 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Verdi (1 000 kr) Verdi (1 000 kr) Verdi (1 000 kr) Verdi (1 000 kr) Verdi (1 000 kr) Verdi (1 000 kr)

Bardu Fisk i alt 0 0 0 0 0 0

Målselv Fisk i alt 0

Sørreisa Fisk i alt 0 0 0 0

Dyrøy Fisk i alt 0 0 0 0 0

Tranøy Fisk i alt 0 0

Torsken Fisk i alt 100747 81195 86017 94514 92150 72453

Berg Fisk i alt 335598 366377 432707 491008 385700 380036

Lenvik Fisk i alt 161725 133858 117776 235381 215820 126404

Midt-Troms Fisk i alt 598070 581430 636500 820903 693670 578893

Troms Fisk i alt 2298428 2204383 2460654 3486725 3367584 3233894

1 1 1 1 1 1
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Tabell 18 Registrerte fiskefartøy, etter kommuner og fylke. 2003-20132 

 
 
Midt-Troms har ca. 23 % av det totale antall registrerte fiskefartøy i Troms fra 2003. Fra 2003 er antall båter 
halvert til 193 båter i 2013.  
 
Trenden er en nedgang i antall fiskefartøy i alle kommunene. Nedgangen kan ha sammenheng med innføring 
av strukturkvoteordningen i fiskeflåten fra 2004 og kondemneringsordningen fra sommeren 2003 for å redusere 
overkapasitet og bedre lønnsomheten. Adgangen til å tildele strukturkvote gjelder fartøy med en 
hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 11 og 27,9 meter. Det er imidlertid ikke mulig å overføre kvoter 
mellom fartøygrupper 11-14,9 meter, 15-20,9 meter eller 21-27,9 meter, med visse unntak. Det er nå også 
forslag fra Nærings- og fiskeridepartementets om å innføre en strukturkvoteordning for fartøy under 11 (13) 
meter. Begrunnelsen for strukturkvoteordningen som tillater en gradvis reduksjon i antall fartøy og tilpasning av 
fangstkapasiteten, er at den kan opprettholde en effektiv, lønnsom og robust fiskeflåte som er tilpasset 
ressursgrunnlaget og de økonomiske rammebetingelsene. 
 
Strukturkvoteordning for fartøygrupper mellom 11 og 27,9 meter innebærer at fartøyeier kan kjøpe fartøy med 
fiskerettigheter for å samle flere fiskerettigheter (kvoter) på sitt eksisterende fartøy. En slik overføring medfører 
et styrket driftsgrunnlag for det gjenværende fartøy. Det innebærer at 80 % av kvotegrunnlaget fra avgivende 
fartøy kan overføres til eksisterende fartøy, mens 20 % trekkes inn og refordeles på alle fartøy i vedkommende 
fartøygruppe. Fartøyet som fiskerettighetene hentes fra skal tas permanent ut av fiske og destrueres. 
Kondemneringsordning fungerer slik at det etter søknad utbetales et kondemneringstilskudd til fartøyeier som 
velger å ta fartøyet permanent ut av fisket, og samtlige fiskerettigheter knyttet til fartøyet opphører. Disse 
rettighetene fordeles så til gjenværende fartøy i den reguleringsgruppen som det uttatte fartøyet tilhørte. 
Ordningen gjelder fartøy med hjemmelslengder under 15 meter.  Fiskeri- og kystdepartementet har i 2009 
evaluert strukturkvoteordninga for fiskefartøy mellom 11 og 15 meter. Noe av konklusjon var; 
 

 Strukturkvoteordningen har gitt svært små omfordelingsmessige konsekvenser på kommunenivå. 

 Strukturkvoteordningen har hatt mye større effekt enn kondemneringsordningen for denne gruppen. 

 At gruppen av fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter per i dag er mindre strukturert enn gruppen 
med hjemmelslengde 15-21, kan være et tegn på at målet om varsom strukturering så langt har vært 
vellykket. 

 
Fartøy med deltakeradganger med hjemmelslengde 11-15 meter har hatt forholdsvis minst reduksjon både i 
Troms generelt og i Midt-Troms fra 2003 til 2013.  

                                                 
2 Foreløpige tall per 26.02.2014 

Kommune 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131)

Berg 63 56 53 48 49 42 42 39 34 34 32

Dyrøy 12 7 4 3 3 4 5 5 3 3 4

Lenvik 184 168 164 161 155 143 136 123 110 112 103

Målselv 6 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Sørreisa 7 7 7 4 6 5 4 4 5 6 7

Torsken 88 67 62 55 50 47 40 36 32 32 36

Tranøy 34 29 21 23 22 20 11 10 9 8 9

Midt-Troms 394 337 313 296 287 263 240 218 194 197 193

Totalt Troms 1706 1391 1301 1239 1199 1158 1095 1006 936 916 883
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Tabell 19 Registrerte fiskefartøy, etter lengde, fylke og kommuner.  
2003-20133.  

  
 

Kommune Lengdegruppe 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Målselv 1. Under 10 meter største lengde 6 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2

2. 10-10,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 11-14,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 15-20,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 21-27,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 28 meter største lengde og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Målselv 6 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Sørreisa 1. Under 10 meter største lengde 4 4 5 3 4 3 2 2 4 4 4

2. 10-10,99 meter største lengde 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 3

3. 11-14,99 meter største lengde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 15-20,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 21-27,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 28 meter største lengde og over 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Totalt Sørreisa 7 7 7 4 6 5 4 4 5 6 7

Dyrøy 1. Under 10 meter største lengde 11 6 3 2 2 3 3 3 2 2 2

2. 10-10,99 meter største lengde 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

3. 11-14,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4. 15-20,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 21-27,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 28 meter største lengde og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Dyrøy 12 7 4 3 3 4 5 5 3 3 4

Tranøy 1. Under 10 meter største lengde 26 21 13 13 10 9 3 2 2 1 1

2. 10-10,99 meter største lengde 5 5 5 7 7 6 4 4 4 5 6

3. 11-14,99 meter største lengde 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2

4. 15-20,99 meter største lengde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 21-27,99 meter største lengde 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

6. 28 meter største lengde og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Tranøy 34 29 21 23 22 20 11 10 9 8 9

Torsken 1. Under 10 meter største lengde 58 41 39 35 28 27 21 17 15 16 20

2. 10-10,99 meter største lengde 11 9 9 8 11 10 9 9 8 7 7

3. 11-14,99 meter største lengde 9 6 7 7 6 5 5 5 4 5 5

4. 15-20,99 meter største lengde 8 9 5 4 4 3 1 1 1 1 1

5. 21-27,99 meter største lengde 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2

6. 28 meter største lengde og over 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Totalt Torsken 88 67 62 55 50 47 40 36 32 32 36

Berg 1. Under 10 meter største lengde 47 38 38 33 30 24 25 21 18 19 18

2. 10-10,99 meter største lengde 10 10 10 9 8 8 8 8 9 9 9

3. 11-14,99 meter største lengde 2 2 1 2 4 5 4 5 3 2 2

4. 15-20,99 meter største lengde 2 3 3 3 5 3 3 3 2 1 1

5. 21-27,99 meter største lengde 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1

6. 28 meter største lengde og over 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Totalt Berg 63 56 53 48 49 42 42 39 34 34 32

Lenvik 1. Under 10 meter største lengde 124 104 104 100 88 79 76 65 48 53 51

2. 10-10,99 meter største lengde 20 24 25 24 28 30 28 28 28 24 25

3. 11-14,99 meter største lengde 21 21 22 24 26 26 24 21 22 24 18

4. 15-20,99 meter største lengde 8 8 5 6 8 4 4 5 4 3 3

5. 21-27,99 meter største lengde 7 8 6 6 4 4 4 4 5 5 3

6. 28 meter største lengde og over 4 3 2 1 1 0 0 0 3 3 3

Totalt Lenvik 184 168 164 161 155 143 136 123 110 112 103

Midt-Troms 1. Under 10 meter største lengde 276 217 204 188 164 147 132 111 90 97 98

2. 10-10,99 meter største lengde 48 50 51 49 56 57 53 53 51 48 51

3. 11-14,99 meter største lengde 35 32 32 35 40 40 37 35 32 33 28

4. 15-20,99 meter største lengde 18 20 13 13 17 10 8 9 7 5 5

5. 21-27,99 meter største lengde 10 12 9 9 8 9 9 9 9 9 6

6. 28 meter største lengde og over 7 6 4 2 2 0 1 1 5 5 5

Totalt Midt-Troms 394 337 313 296 287 263 240 218 194 197 193

Troms 1. Under 10 meter største lengde 1261 951 885 820 772 740 695 614 554 536 502

2. 10-10,99 meter største lengde 205 207 206 210 222 226 218 213 211 208 214

3. 11-14,99 meter største lengde 116 112 117 119 119 118 112 109 103 105 106

4. 15-20,99 meter største lengde 68 66 51 51 51 39 30 30 26 23 22

5. 21-27,99 meter største lengde 30 33 24 21 20 19 20 19 16 17 13

6. 28 meter største lengde og over 26 22 18 18 15 16 20 21 26 27 26

Totalt Troms 1706 1391 1301 1239 1199 1158 1095 1006 936 916 883

Fiskefartøy 

Fra 2003 til 2013 har Berg en 
reduksjon i antall båter på 31 
stk. samlet sett, med total 
nedgang på 29 båter opp til 
10 meter.  
 
Lenvik har en nedgang på 81 
båter totalt i perioden, og har 
en nedgang på 73 båter 
under 10 meter. Samtidig har 
Lenvik en liten økning i antall 
båter mellom 10 og 15 meter.  
 
Torsken har en nedgang på 
52 båter i perioden, herav 38 
båter under 10 meter.  
 
Tranøy har fra 2003 en 
nedgang på 25 båter under 
10 meter.  
 
Totalt var det 313 registrerte 
båter i Midt-Troms i 2005, 
287 i 2007, 194 i 2011 og 
193 i 2013. I perioden 2003 
til 2013 er det en reduksjon 
på 201 båter i Midt-Troms, 
herav 178 båter under 10 
meter, og 4 båter mellom 10 
og 15 meter.  
 
Antall båter mellom 10 og 15 
meter er forholdsvis stabilt i 
perioden. 
 
Midt-Troms har prosentvis litt 
større nedgang i antall båter 
(51 %) enn totalt for Troms 
(48 %). Se tabellen for 
detaljert oversikt. 
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Tabell 20 Antall fartøy og tilhørende kvote, november 2014 

 
 
En del fartøy har leveringsplikt for hele eller deler av sitt kvotegrunnlag, som følge av konsesjonsvilkår og de 
generelle reglene i forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. En viktig intensjon med 
leveringsplikten er å sørge for at landanleggene får kontinuerlig tilgang på råstoff i store perioder av året hvor 
fisken ikke er tilgjengelig for kystflåten. Leveringsplikten skal søke å sikre jevn tilgang av ferdigvarer til markedet 
og stabil sysselsetting, gjennom jevne leveranser av råstoff til industrien - uavhengig av værforhold og fiskens 
sesongvandringer. Fartøy med leveringsplikt klarer bare i begrenset grad å dempe de svingningene som 
genereres av kystflåtens sesongmessige fiskerier. Fiskerne må fiske når fisken er på fiskefeltene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 3 Foreløpige tall per 26.02.2014 

Fiskeslag Berg Dyrøy Lenvik Torsken Tranøy Sørreisa Sum tonn

Hyse 432 8 1998 322 38 12 2810

Sei 2192 8 6847 1141 205 12 10405

Torsk 2715 79 11891 2005 338 123 17152

NVG-sild 199 0 3367 1582 0 0 5147

Kongekrabbe 0 0 0 0 0 0 0

Reke 0 0 73 0 0 0 73

Makrell 142 0 431 81 0 0 654

Sum kvote 2014 tonn 5678 94 24608 5131 582 147 36241

Sum fangst pr. 25.11.2014  tonn 3473 23 17747 3363 404 73 25084

Antall båter totalt: 30 4 109 34 9 7 186

Antall båter med kvote: 12 1 58 14 3 2 88

Kvoter totalt (tonn):

Kommuner
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Tabell 21 Fiskefartøy over 15 meter i Midt-Troms og kvoter 2015 

 
 

VESTFISK 39,2 VESTFISK NOR AS STADLANDET Hyse 160,05

Sei 98,4

Torsk 621,29

EINARSON 27,91 BOTNHAMN SJØ AS BOTNHAMN Hyse 144,42

Makrell 114,32

NVG-Sild 376,83

Sei 579,78

Torsk 661,77

DUNØY 20,29 SENJAHAV AS HUSØY I SENJA

SOLSTRAND 19,22 SENJAHAV AS HUSØY I SENJA Hyse 144,5

Sei 60,85

Torsk 554,68

SEGLA 36,39 SEGLA FISKEBÅTREDERI AS FJORDGARD Hyse 144,42

NVG-Sild 876,42

Sei 797,74

Torsk 689,37

LISE-BEATE 36,39 ODDVAR NES AS BOTNHAMN Hyse 144,42

NVG-Sild 868,41

Sei 807,85

Sild 388,8

Sild 118,08

Torsk 696,44

KJØLEN 25,07 NORD-SENJA FISKEBÅTREDERI AS BOTNHAMN Hyse 125,16

NVG-Sild 564,68

Sei 364,93

Torsk 517,64

FORTUNA 27,49 TUSTERN AS HUSØY I SENJA Hyse 192,68

Reke 72,8

Sei 533,33

Sei 200

Torsk 528,3

Torsk 130

SENJAVÆRING 22 SENJAHAV AS HUSØY I SENJA
Hyse 54,84

Sei 31,36

Torsk 203,9

TRINTO 44,78 TUS-MIR AS HUSØY I SENJA Hyse 205,33

NVG-Sild 292,14

Sei 44,39

Torsk 328,11

ÅRVIKSAND 21,07 STAVLIA AS FJORDGARD Hyse 144,5

Sei 86,53

Torsk 562,55

BERGLIBUEN 18,52 BERG FISKERISELSKAP AS SENJAHOPEN Hyse 58,01

Sei 7,86

Torsk 54,24

AKSELSON 28,18 BERG FISKERISELSKAP AS SENJAHOPEN Hyse 192,66

Sei 280,16

Torsk 758,07

SOLSKJÆR 40,42 UTVIK SENIOR AS TROMSØ Hyse 129,15

Sei 189,66

Sei 500

Torsk 517,3

GUNN SISSEL 18,29 GRYLLEFJORD FISKERISELSKAP AS GRYLLEFJORD

SOLNESBUEN 15,35 SOLNESBUEN AS TORSKEN Hyse 48,17

Sei 19,93

Torsk 109,76

E.H. SENIOR 27 GRYLLEFJORD FISKERISELSKAP AS GRYLLEFJORD NVG-Sild 292,14
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3 Vegnett og havner i Midt-Troms 
Kommunene i Midt-Troms har til sammen en kystlinje på 1278 km av kystlinjen i Troms på 7100 km. Samlet 
lengde på europa- og riksvegnettet i Troms er 603 km. I Midt-Troms er det 87 km europa- og riksvegnett, mens 
fylkesveg omfatter 929 km. Fra første januar 2010 overtok fylkeskommunene en betydelig større del av 
ansvaret for riksveier med tilhørende fergesamband.  
 
Tabell 22 Kystlinje og veglengder 

 
 
De tidligere riksveiene er nå fylkesveger fra 2010. Hovedveien, Fv 86 strekker seg tvers over Senja fra Torsken 
og Gryllefjord på "Yttersia" til Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss. Fra Silsand går Fv 861 nordover langs Gisundet 
til Gibostad og Nord-Senja. Sørover fra Islandsbotn går riksvei 860 til Stonglandseidet. Og langs Nordvestsiden 
av Senja går Fv 862 fra Straumsbotn i Berg, via Senjahopen til Botnhamn i Lenvik. Fv 232 Grunnfarnes-
Svanelvmo, Fv 243 Flakstadvåg-Sifjordbotn, Fv 277 Husøy-Huselv og Fv 263 Kårvikhamn-Gisundbrua er også 
viktige samferdselsårer i Senja-regionen i tilknytning til fiskeritransporter inn på riksvegene og Ev 6 i Målselv og 
Bardu, og videre transport til markedene. Fra Sørreisa fortsetter Fv 84 gjennom Sørreisa og Dyrøy til Salangen 
og Lavangen. I Sørreisa har vi ellers Fv 202 Sørstraumen X F84 - Øvermoen, Fv 203 Hemmingsjord X Fv 86 Fv 
- Målselv/Sørreisa og Fv 211 Skøelv X F84 - Dyrøy/Sørreisa. I Dyrøy har vi Fv 211 Dyrøy/Sørreisa-Sørfjord, Fv 
212 Finnlandsmoan-Dyrøyhamn og Fv 214 i Brøstadbotn (Bergan). 
 
For Finnsnes arbeides det med en Finnsnes-pakke. Deler av Torskenpakken er ferdigstilt. De fleste av 20 
enkeltprosjektene ligger i Torsken kommune, men det er også noen i Berg, Tranøy og Lenvik kommuner fordi 
vegen mellom sør og nord i Torsken kommune går gjennom disse kommunene.  
 
Sjømatnæringen er avhengig av transport i flere ledd avhengig av produktets utviklingsfase fordi anleggene er 
lokalisert på ulike steder. Transport av smolt kan gjennomføres både med brønnbåt og lastebil, men transport 
av levendefisk primært må foregå med brønnbåt. Fiskefor kan også transporteres både med lastebil og 
sjøveien. 
 
Trafikk med vogntog og semitrailere antas å kjennetegne trafikken på vegene i Midt-Troms/Senja-regionen med 
hensyn på transport av fisk, og vegstandarden er en flaskehals spesielt på Senja. De fire Senja-kommunene 
har et omfattende vegnett med til dels stor andel av tungtransport til alle fiskerihavnene, lakseslakteriene og 
oppdrettsanleggene langs kystlinjen. Tungtransport på smale og kronglete veger på Senja med rasutsatte 
strekninger, og tunneler som ikke har kapasitet til møte mellom tungtransport og personbiler, medfører store 
utfordringer for både transport- og sjømatnæringen. Sjømatnæringen har krav om regularitet og forutsigbarhet 
for godstransport året rundt. En av de viktigste flaksehalsene i Troms er ikke overraskende knyttet til 
standarden på de lokale vegene som knytter slakteriene til E6, samt standarden på deler av E6. Økt sikkerhet, 
regularitet og fleksibilitet i transportene kan være en nødvendig forutsetning for videre satsning og omstilling i 
sjømatnæringen. Virkningen av veginvesteringer vil gi størst effekt når flaskehalser forsvinner, og det er et 

Europaveg og Riksveg Fylkesveg

Berg 211 0 84

Lenvik 393 0 250

Tranøy 273 0 122

Torsken 192 0 63

Sørreisa 44,1 0 72

Dyrøy 99,7 0 70

Målselv 65,5 39 206

Bardu 0 48 62

Midt-Troms 1278,3 87 929

Troms 7100 603 2908

lengde i kilometer

fom 2010

Kystlinje 

totalt kmFylke/kommuner:
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dermed et utviklingspotensial i Midt-Troms. Statens vegvesen har kartlagt og beregnet kostnadene for å ta igjen 
forfallet på fylkesvegnettet i Troms til ca. 5,8 mrd. kr. Forfallet er fordelt på vegdekke, drenering, vegutstyr, 
tunneler, bruer og fergekaier.  
 
Gjeldende Nasjonal transportplan er for perioden 2014-2023. Nasjonal Transportplan (NTP) setter 
rammebetingelsene for arbeid med stamvegnettet - rute 8a: E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger. Ruta 
har forbindelse med Finnsnes havn fra Ev 6 på Buktamo via Rv 855 til Finnfjordbotn, og derfra Rv 86 til 
Finnsnes. Inn til Ev 6 foregår all landbasert næringstransport fra produksjonsstedene ute på kysten i Senja-
regionen, som i det alt vesentlige leverer fiske- og skalldyrprodukter. Fra Ev 6 fortsetter de fleste av disse 
transportene til utlandet via Ev 8 over Kilpisjärvi (rute 8b) og Ev 10 over Bjørnefjell, eller omlastes til ARE-
togene i Narvik. Nasjonal Transportplan har en planperiode på 10 år, men revideres hvert 4. år. Et nytt 
satsningsområde er å stimulere til overføring av gods fra veg til sjø. Det er øremerket tre milliarder kroner de 
neste ti åra til tiltak som skal gjøre sjøtransporten mer effektiv og konkurransedyktig. Planlagte investeringer i 
fiskerihavner i Troms og Finnmark er 600 millioner kroner de neste 10 årene, og 750 millioner kroner til ulike 
farledstiltak. Et av de særskilte regionale målsettingene i fylkesvegplan for Troms 2010-2019 er: 
 

 Videre utbygging og oppgradering av fylkesvegnettet slik at det dekker næringslivets transportbehov. 
 
Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 klassifiserer fylkesvegene i Troms: 
 

 Kl. I: Høytrafikkveger. Denne klassen har veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) >1000. Veger der 
personbiltrafikken har et omfang som påvirker standardkrav ut over ren minstestandard. 

 Kl. II: Viktige fylkesveger for næringstransporter. Klassifiseringen av disse vegene bygger i stor grad på 
de utredninger som Troms fylkeskommune har foretatt i de senere årene om godsstrømmer og maritim 
infrastruktur i fylket, supplert med enkeltopplysninger om nye utviklingstrekk.   

 Kl. III: Omfatter alle fylkesveger som ikke er nevnt i kl. I og kl. II. 
 
Tabell 23 De viktigste fylkesveger for sjømatnæringen i Midt-Troms - Fylkesvegplan for Troms 2010-2019  

Veg nr.: Vegstrekning fra-til Kommune(r) 

Fv 277 Husøy-Huselv Lenvik 

Fv 274 Botnhamn-Stønnesbotn Lenvik 

Fv 862 Botnhamn-Senjahopen-Skaland-X Fv 86 Lenvik/Berg 

Fv 861 X Fv 862 – Silsand X rv 86 Lenvik 

Fv 232 Grunnfarne-Svanelvmo X Fv 86 Tranøy/Torsken 

Fv 243 Flakstadvåg-Sifjordbotn Torsken 

Fv 860 Stonglandseidet-X Fv 86 Tranøy 

Fv 263 Kårvikhamn-Finnsnes X Fv 86 Lenvik 

Fv 86 Torsken/Gryllefjord-Finnfjordbotn Torsken/Berg/Tranøy/Lenvik/Sørreisa 

Fv 855 Finnfjordbotn-Buktamo X E6 Lenvik/Målselv 

Fv 84 Sletta-Sjøvegan Sørreisa/Dyrøy/Salangen/Lavangen 

Fv 851 Sjøvegan-Brannvoll X E6 Salangen/Bardu 

 
Slaktericlustrene i Troms genererer rundt 89 000 tonn fersk laks og ørret som går til eksport. Eneste 
utpasseringstollsted i Troms er E8 Kilpisjärvi. Her gikk det ut rundt 14 500 tonn fersk laks og ørret i 2013. Noe 
av fisken fraktes også østover og ut Rv 93 i Finnmark. Mesteparten går imidlertid sørover E6 mot Narvik for 
videre transport til Oslo med jernbane. Transportstrømmene er stort sett de samme i 2007, men en mindre 
andel av fisken går i 2013 østover og ut via Rv 93 ved Kivilompolo sammenlignet med situasjonen i 2007. 95 % 
av fersk laks og ørret fra Troms transporteres med bil ut av Norge. De store tollstedene for eksport av fersk 
oppdrettet laks og ørret fra Troms er Svinesund, Kilpisjärvi og Bjørnfjell. 
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Figur 6 Transportstrømmer av fersk laks og ørret fra slakterier i Troms. Tall i tonn 2013 (2007 i parentes) 

 
Transport fra den fiskeribaserte verdikjeden kommer i tillegg. I 2013 ble det landet 83000 tonn fisk på Senja. 

3.1 Vegnett og trafikk 

De største trafikkmengdene i området finnes på E6 rundt Setermoen, mellom Elverumskrysset og Olsborg, på 
Fv 86 gjennom Finnsnes og på Fv 855 mellom Buktamoen og Finnfjordbotn. På E6 gjennom Midt-Troms ligger 
andelen tunge eller lange biler, som busser, lastebiler og vogntog på rundt 20 %. På fylkesvegnettet i Midt-
Troms er denne andelen på rundt 10 %. En oversikt over totale trafikkmengder på vegnettet er vist på kartet 
nedenfor. Inndelingen av skalaen er for hele Troms fylke, de høyeste trafikktallene i Midt-Troms er på Fv 86 
gjennom Finnsnes som har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på om lag 10 000. ÅDT som måleenhet er et gjennomsnitt 
på daglig trafikkmengde, over året. 
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Figur 7 Oversiktskart over vegnett og årsdøgnstrafikk (ÅDT) i Midt-Troms 

 

3.2 Vegnett og transport 

 
De tyngst trafikkerte fylkesvegene knytter sjømatregionen Senja til E6. Som figur 10 viser, ledes 
hovedstrømmen av trafikk over Gisundbrua via Finnsnes til Buktamoen via Fv 855. Tabell 24 under viser 
transporttall for kartleggingen utført i kommunene på Senja i 2012 - i vogntogekvivalenter (VTE).  
 
Bedriftene i sjømatnæringen har rapportert inn vogntogtrafikk for 2012, og kartleggingen baserer seg på 
følgende oppsett: 
 

 Antall tonn råvarer og utstyr som kommer inn til bedriften med bil, pluss antall tonn 
ferdigprodukt/restprodukt som går ut fra bedriften på bil, fordelt på 20 tonns vogntogekvivalenter (VTE) 
og multiplisert med to for total veibelastning – det vil si kjøring både fram og tilbake. 

 I tillegg har enkelte bedrifter oppgitt emballasje og paller i antall vogntog, som er lagt til. 

 Bedriftene har redegjort for inntransport av råvarer, fôr og nødvendig utstyr til produksjon som salt og 
emballasje.  

 Videre har de tatt med internkjøring mellom produksjonssteder på Senja og utkjøring av 
ferdigprodukter, biprodukter og til en viss grad slog og ensilasje.  

 Det er imidlertid viktig å påpeke at dette ikke utgjør alle vogntog som genereres fra bedriftene. Blant 
annet har bedriftene i svært liten eller ingen grad oppgitt vogntogtrafikk med ordinært søppel og avfall, 
kjemikalier, drivstoff, oksygen osv. Dette utgjør et ikke ubetydelig antall vogntog i tillegg. 
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Tabell 24 Sjømattransporter på Senja. Tall fra 2012 

 
 
Figur 8 Kart vegnett - antall vogntogekvivalenter (VTE) på vegnettet på Senja, 2012 

  
 
 
I rapporten Sjømattransportene i Troms og naboregioner 2011, framheves Fv 855 mellom Finnfjordbotn og 
Buktamo som den mest sjømattrafikkerte fylkesveien i Troms fylke med ca. 6500 VTE. Det er verdt å merke seg 

Vegstrekninger VTE 2012

Fv 862 Senjahopen-Stønnesbotn X Fv 862/Fv 861 3887

Fv 277 Husøy– Huselv 1011

Fv 862 Botnhamn – Huselv 718

Fv 862 Huselv– Stønnesbotn X Fv 862/Fv 861 1729

Fv 862/Fv 861 Stønnesbotn – Silsand X Fv 861/Fv 86, Gisundbru 5624

Fv 86 Torsken/Gryllefjord-Straumsbotn 1938

Fv 86 Straumsbotn-Svanelvmo 1885

Fv 232 Grunnfarnes/Kaldfarnes-Sifjordbotn 270

Fv 243 Flakstadvåg-Sifjordbotn 1096

Fv 232 Sifjordbotn– Svanelmo/XFv 86               1366

Fv 86 Svanelvmo-Islandsbotn XFv 86 3112

Fv 221 Stonglandseidet-Islandsbotn XFV 86 134

Fv 860 Stonglandseidet – XFv 86 Islandsbotn 328

Fv 86 Islandsbotn-Silsand/Gisundbru 3440

Fv 86 på Gisundbrua 8744

Fv 263 Kårvikhamn -  XFv 86 Gisundbru 1308

Fv 86 Finnsnes- Finnfjordbotn 10037

Fv 885 Finnfjordbotn – Buktamo XE6 9449

Mefjordvær Husøy

   FV 252    Senjahopen Laukvik

4004 VTE            Fjordgård         1011 VTE   Fv 274

                         Fv 275             Fv 277

      Fv 862 220 VTE 718 VTE Botnhamn

333 VTE            3887 VTE        Huselv         Fv 862

             1729 VTE Kårvikhamn

Skaland Fv 862 Stønnesbotn

373 VTE 5624 VTE Fv 861 Fv 263

Torsken/Gryllefjord                               Straumsbotn  Fv 86 3112 VTE   Silsand    1308 VTE

1938 VTE 1885 VTE Sv anelv moIslandsbotn         Bru

Fv 232 Sifjordbotn 1366 VTE    3440 VTE 8744      10037 VTE

Grunnfarnes/Kaldfarnes Fv 243         Finnsnes

270 VTE     1096 VTE        Fv 86

Flakstadvåg              Fv 860 Fv 225          Finnfjordbotn 9449 VTE

Fv 221 328 VTE Vangsvik Fv 855

Skrolsvik Stonglandseidet Buktamo

134 VTE
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at i kartleggingen fra 2012, er det Fv 86 gjennom Finnsnes som er den mest trafikkerte strekningen med over 
10 000 VTE. Ser man nærmere på tall fra 2013 hvor det ble landet 83 000 tonn fisk på Senja og produsert 
13000 tonn laks og ørret, og forutsetter at alt transporteres ut med bil tilsvarer, det ca. 10000 VTE alene. 
Forbruket av hjelpestoffer som salt, paller, emballasje og lignende øker i takt med produksjonen. Transport av 
søppel, papiravfall og brukte/ødelagte paller ut, skjer med lastebil/trailer. Det samme gjelder en del varer ut – 
spesielt fersk fisk og reker. Antall VTE gjennom Finnsnes kan nok være betydelig høyere enn 10000 for 2013. 
 
Høsten 2013 starter Artic Filet AS opp produksjon i Torsken med 13 nye arbeidsplasser i den gamle 
kassefabrikken. I 2014 startet Gryllefjord Seafood AS produksjon i Gryllefjord. Senja Bioprocessing AS er også 
etablert, og med produksjon vil denne bedriften også generer økt trafikk på Senjavegene. Salmar Nord AS er i 
ferd med å bygge et nytt stort settefiskanlegg i Tranøy. 10 nye «grønne» konsesjoner vil gi økt produksjon av 
matfisk i Midt-Troms. 
 
Man kan trygt konkludere med at tungtrafikken på vegene i sjømatregionen Senja/Midt-Troms er økende 
fra år til år. De marine næringene er spådd en årlig vekst på 4 % til 550 milliarder kroner i 2050. Når 
sjømatindustrien i Midt-Troms skal ta del i denne veksten, vil transportmengdene øke betydelig langs 
vegene hvis ikke sjøtransport blir valgt. For Midt-Troms sin del kan sjømatnæringen nå en omsetning 
på 10 milliarder kroner i 2030. Det er en tre-dobling av omsetning/produksjon fra 2012. Sammenlignet 
med produksjon og antall VTE i 2012 kan man da si at transporten langs fylkesvegene i Midt-Troms og 
gjennom Finnsnes kan øke til ca. 30 000 VTE gjennom Finnsnes om 15 år. 

3.3 Fiskerihavner 
Figur 9 Fiskerihavner 
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Det er 17 fiskerihavner i Midt-Troms. Kystverket har eierinteresser i disse og ønsker å avhende havner med lav 
fiskeriaktivitet. Herunder Olderhavn og Skrolsvik. Om en definerer en fiskerihavn til å ha mottak og kaiplass for 
båter er det 9 fiskerihavner i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner;  
 

 En i Berg kommune:  Senjahopen 

 Fire i Lenvik kommune:   Kårvik, Botnhamn, Husøy og Fjordgård 

 Tre i Torsken kommune:  Grunnfarnes, Torsken og Gryllefjord 

 En i Tranøy kommune:   Rødsand, men her er bare båthavn – ikke mottak   

3.4 Andre havner 

Figur 10 Andre havner 
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4 Ringvirkninger fra sjømatnæringen  
 
I perioden 2008-2011 økte verdiskapingen i de marine næringene fra 6,4 milliarder til 10,3 milliarder kroner, 
hvilket tilsvarer en realvekst på cirka 52 %. Produktivitetsvekst har imidlertid ikke ført til økt sysselsetting. 
Sysselsettingen har holdt seg stabil med tilnærmet nullvekst i samme periode. Økningen i verdiskaping i 
sektoren skyldes primært økning i volum i havbruksnæringen og prisnivået. Store prissvingninger gjør at 
verdiskaping i både fiskeri og havbruk kan variere mye fra år til år. 
 
For Nord-Norges del oppstår ca. 36 % av ringvirkningene i egen region (en større andel enn i 2010) i 2012, 
35% i de to andre kystregionene (Midt-Norge og Vestlandet) og 29 % i resten av Norge. Felles for alle 
sjømatregionene i Norge, er at det er en økning i ringvirkninger i form av antall årsverk fra 2010 til 2012.  
 
Figur 11 Andel av ringvirkninger fordelt på regioner - verdiskaping i form av bidrag til BNP 

 
 
Totalt hadde den norske sjømatnæringen i 2012 en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 46,5 milliarder 
norske kroner, og en sysselsetting på ca. 47 400 årsverk og hadde en produksjonsverdi på ca. 156 milliarder 
kroner. Kjernevirksomheten hadde til sammen en verdiskaping på 24,1 milliarder kroner og sysselsatte ca. 
23550 årsverk med en produksjonsverdi på 61 milliarder kroner. Denne aktiviteten ga opphav til samlede 
ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet tilsvarende en verdiskaping på 22,4 milliarder kroner, og en 
sysselsetting på ca. 23850 årsverk, og en produksjonsverdi på 95 milliarder kroner. 
 
Hver krone i verdiskaping i kjernevirksomheten til sjømatnæringen i Nord-Norge skaper 0,94 kroner i 
verdiskaping i andre næringer i Norge i 2012, herav 0,33 kroner i verdiskaping i andre næringer i Nord-Norge. 
Hvert årsverk i kjerneaktivitetene i sjømatnæringen i Nord-Norge skapte ca. 0,94 årsverk i andre næringer i 
Norge i 2012, herav 0,35 årsverk i andre næringer i Nord-Norge 
 
Nord-Norge er den største sjømatregionen i Norge i 2012 – målt i både verdiskaping og årsverk. 
Sjømatnæringen i Nord-Norge hadde i 2012 en verdiskaping, inkl. ringvirkninger, på ca. 16,1 milliarder kroner 
(herav 2,8 milliarder i Nord-Norge) og skapte totalt ca. 18200 årsverk (herav 3245 i Nord-Norge).  
 
Kjernevirksomheten i sjømatnæringen i Nord-Norge hadde til sammen en verdiskaping på 8,3 milliarder kroner 
(herav fiske og fangst 4,1 milliarder kroner, akvakultur 1,6 milliarder kroner, fiskeforedling 2,4 milliarder kroner 
og eksport-/handelsledd 0,2 milliarder kroner) med en produksjonsverdi på 19,5 milliarder kroner. 
Kjerneaktiviteten skapte også en sysselsetting på ca. 9403 årsverk. I 2013 hadde den havbruksbaserte 
(akvakultur) verdikjeden i Nord-Norge en verdiskaping på 3,3 milliarder i Nord-Norge (kilde: Nord-Norge i 
verdensklasse. En mulighetsstudie), noe som er en økning på over 100 % fra 2012. 
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Figur 12 Verdiskaping i sjømatnæringen i Nord-Norge 

 

4.1 Produksjonsverdi fra sjømatnæringen i Midt-Troms 

Med produksjonsverdi menes summen av bruttoprodukt pluss verdien av innsatsvarer i produksjonen. 
 
Totalt utgjør fangsten for fartøy som har tilhørighet i Midt-Troms 36643 tonn fisk til en totalverdi på 263 millioner 
kroner for 2013 og 303 millioner for 2012 (se tabell 15). Hvis man legger til grunn gjennomsnittlig driftsmargin4 
for fiskeflåten i Norge, så utgjør det et samlet driftsresultat for fartøyene i Midt-Troms på ca. 29 millioner kroner 
for 2013 og 42 millioner kroner for 2012. 
 
Fartøy med tilhørighet i Lenvik kommune landet 24,6 tonn i 2013 til en verdi av 184 millioner kroner – ca. 67 % 
av landingene til fartøyene i Midt-Troms i 2013. Fartøy med tilhørighet i Lenvik kommune landet 23,8 tonn til en 
verdi av 194 millioner kroner – ca. 63 % av landingene til fartøyene fra Midt-Troms i 2012.  
 
Bedrifter innenfor den fiskeribaserte verdikjeden omsatte for ca. 1,3 milliarder kroner i 2013 og ca. 1,5 milliarder 
kroner i 2012 (se vedlegg). Fangst/landinger inngår som produktinnsatskostnad hos mottaker i neste ledd – 
videreforedlingsbedrifter i den fiskeribaserte verdikjeden. Bedrifter innenfor den havbruksbaserte verdikjeden 
omsatte for ca. 2,3 milliarder kroner i 2013, og 1,5 milliarder kroner i 2012 (se vedlegg). 
 
Sjømatnæringen i Midt-Troms omsatte (produksjonsverdi) totalt for ca. 3,3 milliarder i 2012, og ca. 3,9 
milliarder i 2013. Det utgjør i 2013 kr. 129.000,- pr. innbygger i Midt-Troms (totalt 30244 innbyggere pr. 3. 
kv. 2014).  
 
Tabell 25 Mengde, etter hovedgruppe av fiskeslag og fartøy sin hjemkommune i Troms fylke, 2013. Mengde i tonn 

 
 
 
 

                                                 
4 Gjennomsnittlig driftsmargin for fiskeflåten i Norge var 13 % i 2009, 16 % i 2010, 22 % i 2011, 14 % i 2012 og 11% i 2013. 

Kommune Fisk i alt Pelagisk fisk Torsk og torskeartar Flatfisk og botnfisk Djupvassfisk Skaldyr og blautdyr Annan fisk, uspesifisert

Bardu 0 0 0 0 0 0 0

Målselv 0 0 0 0

Sørreisa 229 0 222 7 0 0 0

Dyrøy 33 0 0 0

Tranøy 426 0 367 60 0 0 0

Torsken 6935 3073 3744 0 0

Berg 4391 3779 0 0 0

Lenvik 24629 4859 18747 922 59

Midt-Troms 36643 7932 26859 989 0 59 0
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Tabell 26 Fangstverdi, etter hovedgruppe av fiskeslag og fartøy sin hjemkommune i Troms fylke, 2013. Verdi i tusen kroner 

 
 
Totalt utgjør verdien på alle landinger (norske og utenlandske båter) i sjømatregionen 579 millioner kroner i 
2013, 694 millioner kroner i 2012 og 820 millioner kroner i 2011. 

4.2 Verdiskaping skapt av sjømatnæringen i Midt-Troms 

 
Med verdiskaping menes den verdien (bruttoproduktet) en sitter igjen med etter å ha trukket ifra kostnader 
knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskapingen målt som bruttoprodukt vil 
typisk fordele seg mellom arbeidstakere (i form av lønn) og kapitaleiere (i form av kapitalavkastning), samt at 
noe også tilfaller staten (i form av skatter og avgifter). 
 
Verdiskaping i form av samlet driftsresultat (146 millioner kroner) pluss lønn (262 millioner kroner) for utvalgte 
bedrifter i sjømatnæringen i Midt-Troms er på 450 millioner kroner i 2012. I tillegg kommer et estimert samlet 
driftsresultat fra fangstleddet i den fiskeribaserte verdikjeden på 42 millioner kroner i 2012 pluss 
arbeidsgodtgjørelse til mannskap på fiskefartøyer på ca. 100 millioner kroner (gjennomsnittlig 
arbeidsgodtgjørelse til mannskap på fiskefartøyer utgjorde i 2012 33 % av driftsinntektene). Verdiskaping i 
sjømatnæringen blir dermed 550 millioner kroner fra kjernevirksomheten i 2012. 
 
I 2013 er det beregnet en verdiskaping i sjømatnæringen i Midt-Troms på 1029 millioner kroner fra 
kjernevirksomheten i utvalgte bedrifter inkl. fangstleddet (29 millioner kroner). Gjennomsnittlig 
arbeidsgodtgjørelse til mannskap på fiskefartøyer utgjorde i 2013 33 % av driftsinntektene. Av 263 millioner i 
2013 utgjør dette ca. 87 millioner kroner.  
 
Hver krone i verdiskaping i sjømatnæringen i Nord-Norge skapte kr. 0,94 i verdiskaping i andre næringer. Hver 
krone i verdiskaping i sjømatnæringen i Nord-Norge skapte kr. 0,33 i verdiskaping i andre næringer i Nord-
Norge. 
 
Med ringvirkninger menes de økonomiske ringvirkningene uttrykt som virkninger for produksjonsverdi, 
verdiskaping og sysselsetting (årsverk). Etterspørselsvirkninger opptrer oppstrøms i verdikjede – leverandører, 
deres leverandører (indirekte leverandørvirkninger) etc. som leverer varer og tjenester som anvendes til 
produksjon i kjerneaktiviteten. Direkte leverandørvirkninger er mulig å tallfeste via virksomheter 
regnskapssystem. Indirekte leverandørvirkninger må en vanligvis benytte en beregningsmodell for å tallfeste. 
 
Sjømatnæringen i Midt-Troms hadde i 2012 en verdiskaping, inkl. ringvirkninger, på over 1 milliard 
kroner (herav 181 millioner kroner i Nord-Norge) og skapte totalt ca. 1550 årsverk (herav 280 i Nord-Norge). 
Kjernevirksomheten i sjømatnæringen hadde til sammen en verdiskaping på 550 millioner kroner med en 
produksjonsverdi på 3,3 milliarder kroner i 2012. Kjerneaktiviteten skapte en sysselsetting på ca. 800 årsverk. 
 

Kommune Fisk i alt Pelagisk fisk Torsk og torskeartar Flatfisk og botnfisk Djupvassfisk Skaldyr og blautdyr Annan fisk, uspesifisert

Bardu 0 0 0 0 0 0 0

Målselv 0 0 0 0

Sørreisa 1580 0 1496 84 0 0 0

Dyrøy 329 0 0 0

Tranøy 4118 0 2759 1359 0 0 0

Torsken 41243 14201 25203 0 0

Berg 32243 27907 0 0 0

Lenvik 183880 21140 147399 12751 2452

Midt-Troms 263393 35341 204764 14194 0 2452 0
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I 2013 hadde sjømatnæringen i Midt-Troms en verdiskaping, inkl. ringvirkninger, på ca. 2 milliarder 
kroner (herav 340 millioner kroner i Nord-Norge) med ca. samme sysselsetting som i 2012. 
Kjernevirksomheten i sjømatnæringen hadde til sammen en verdiskaping på over 1 milliard kroner med en 
produksjonsverdi på 3,9 milliarder kroner i 2013. Kjerneaktiviteten skapte også en sysselsetting på ca. 800 
årsverk. 
 
Tabell 27 Verdiskaping av sjømatnæringen i Midt-Troms 

 
 
Størrelsen (og forskjellen mellom regionene i Norge) av ringvirkningene, i form av verdiskaping, er i stor grad 
avhengig av hvor leverandørindustrien geografisk befinner seg. Plassering av fôrfabrikkene langs kysten er en 
viktig del av ringvirkningene fra akvakultur, og gir store utslag i forhold til hvilken region ringvirkningene oppstår. 
For Nord-Norge har lite endret seg på dette området siden 2010. 

4.2.1 Verdiskaping i andre næringer 2012  

Det er beregnet at utvalgte bedrifter i sjømatnæringen i Midt-Troms skapte en verdiskaping på 517 millioner 
kroner i andre næringer for 2012, herav en verdiskaping på 181 millioner kroner i andre næringer i Nord-Norge. 

4.2.2 Verdiskaping i andre næringer 2013 

Sintefs analyse er basert på 2012-tall. Med den prisøkningen norsk sjømatnæring erfarte i 2013, vil 
verdiskapingen være høyere i 2013 enn 2012. Når vi bruker samme faktorer (som for 2012) for verdiskaping i 
andre næringer på tall fra 2013, gir sjømatnæringen i Midt-Troms en verdiskaping i andre næringer på 967 
millioner kroner. Herav en verdiskaping på 339 millioner kroner i andre næringer i Nord-Norge.  

4.3 Årsverk skapt av sjømatnæringen i Midt-Troms 

 

 

2012 2013 2012 2013

Kjerneaktivitet egen region 550000 1029000 800 800

Ringvirkninger Nord-Norge 181500 339570 280 280

Ringvirkninger resten av landet 335500 627690 472 472

Sum 1067000 1996260 1552 1552

ÅrsverkBruttoprodukt/verdiskaping 1000 kr.

Det er beregnet at det er 524 ansatte i 
utvalgte bedrifter i sjømatnæringen i 
2013, herav 247 i den havbruksbaserte 
verdikjeden og 277 i den fiskeribaserte 
verdikjeden. I Midt-Troms er det registrert 
rundt 358 fiskere i manntallet i 2012 og 
335 i 2013, herav 300 på blad B i 2012 
og 281 i 2013. Statistikk viser 867 
sysselsatte i sjømatnæringen i Midt-
Troms i 2013 og 848 i 2012. Samlet så 
er det ca. 800 årsverk sysselsatt i 
sjømatnæringen (fiskeribasert verdikjede 
og havbruksbasert verdikjede) i Midt-
Troms både i 2012 og i 2013. Havbruk 
bidrar til vekst i sysselsettingen. 
 



 
36 

Hvert årsverk i kjerneaktivitetene i sjømatnæringen i Nord-Norge skapte ca. 0,94 årsverk i andre næringer i 
Norge i 2012 (og antas det samme for 2013). Sjømatnæringen i Midt-Troms skaper ca. like mange årsverk i 
andre næringer som i egen kjernevirksomhet. Hvert årsverk i sjømatnæringen i Nord-Norge skapte 0,35 årsverk 
i andre næringer i Nord-Norge 

4.3.1 Årsverk skapt i andre næringer 2012 og 2013 

Når vi benytter disse forholdstallene, og forutsetter av hver sysselsatt arbeider et årsverk, skulle det tilsi at 
sysselsatte i sjømatnæringen i Midt-Troms skapte ca. 750 årsverk i andre næringer i 2012 og 2013, herav ca. 
280 årsverk i andre næringer i Nord-Norge – i tillegg til direkte sysselsetting på ca. 800 årsverk.  

4.4 Prognoser 

I et høringsnotat legges det fram tre alternativer for vekst. I et foredrag på Skjervøy 30.09.14 forutsetter 
fiskeriministeren 4 % årlig vekst i sjømatnæringen – en seksdobling fram til år 2050. Departementet anser 
miljømessig bærekraft som den viktigste forutsetningen for videre vekst i oppdrettsnæringen, mens markedet 
ikke synes ikke å være noen hovedgrunn til å regulere produksjonskapasiteten. I et notatet til Stortinget (høring) 
legges det frem tre ulike alternativer for vekst: 
  

1. Fortsatt tildelingsrunder med objektive kriterier fastsatt fra gang til gang 
2. En fast årlig vekstrate, eller  
3. Et system basert på handlingsregler 

 
Det regjeringen derimot uansett vil gå bort fra, er skjønnsmessige kriterier for slike tildelinger. Dersom det 
velges å fortsette med tildelingsrunder med ujevne mellomrom, vil tildelingene i fremtiden baseres på objektive 
kriterier for å sikre forutsigbarhet i tildelingene. En forutsetningen uansett alternativ, er at veksten skal være 
miljømessig bærekraftig. 
 
Et annet alternativ er at veksten bestemmes ut fra en handlingsregel. I dette alternativet vil et sett 
miljøindikatorer være avgjørende for om vekst skal tilbys eller ikke. Forutsigbarheten sikres her ved at det er 
bestemt på forhånd når man skal vurdere vekst og hvilke kriterier som skal være oppfylt for at vekst skal 
vurderes. Bærekraften sikres ved at det er miljøindikatorene som styrer dette. Vi har en langstrakt kyst med 
mange ulike forutsetninger. Derfor trenger vi i dette alternativet også en form for soneinndeling. Indikatorene 
skal være de samme over hele landet, men eventuell vekst vil skje på sonenivå. Høringsnotatet vier mye plass 
til dette alternativet.  
 
Et tredje alternativ er å gi vekst gjennom en gitt årlig prosent. Et slikt alternativ gir svært høy forutsigbarhet for 
næringen, men da må endringer i miljøsituasjonen ivaretas på andre måter, for eksempel gjennom reguleringer. 
Det vil redusere forutsigbarheten; ikke om vekst blir tillatt, men hvordan forutsetningene for driften blir. Hvilke 
former for reguleringer dette kan være, vil være avhengig av hvilken miljøsituasjon som har oppstått. 
 
Sektoranalysen i rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie» peker på fire sikre drivere for økt 
verdiskaping innen de marine næringene; økt behov for mat, økt fokus på helse, økt fokus på bærekraft og økt 
behov for energi.  
 
Fram mot 2020 vil det samlet sett ikke bli en stor økning i antall årsverk i sjømatnæringen. For fiskeri sin del vil 
videre strukturering sannsynligvis kunne gi en reduksjon i antall årsverk. Innen fiskeindustrien er det heller ikke 
utsikter for økning i antall årsverk, og strukturering og automatisering vil sannsynligvis gi en reduksjon i antall 
årsverk årene fram mot 2020. I 2014 har regjeringen foreslått at oppdrettere over hele landet kan få en økning i 
MTB på sine tillatelser med 5 % mot et vederlag på 1,5 millioner kroner. Vilkåret er at man holder et 
lakselusenivå på maksimalt 0,1 per fisk med maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus. 
Gjennomsnittet gjelder for hele tillatelsen og ikke bare økningen på 5 %. Forslaget må vedtas. 
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Nye «grønne» konsesjoner i Midt-Troms forutsettes av oppdrettere i regionen å få effekt fra 2016 med en 
økning i produksjonsverdi på 20 % dette året. Midt-Troms har fått en god uttelling på antall nye konsesjoner, og 
basert på dette samt prognoser fra bedriftene i sjømatnæringen på produksjonsverdi for 2014 og 2015, legges 
det til grunn en årlig vekst i sjømatnæringen samlet sett på 5 % etter 2016. Det forutsettes også en økning i 
sysselsetting på 5 % isolert for 2016, deretter en årlig økning i sysselsetting på 1 % etter 2016.  
 
Det er den havbruksbaserte verdikjeden som har best driftsmarginer i Midt-Troms med 20-30 % i 2013. Den 
fiskeribaserte verdikjeden trekker ned med lave og negative driftsmarginer. Vi gjør en forutsetning om at dette 
bedrer seg i den fiskeribaserte verdikjeden, og at den havbruksbaserte verdikjeden fortsatt leverer gode 
marginer, og slik at samlet driftsmargin for sjømatnæringen fortsatt vil ligge på 24 %. 
 
Prognoser fra sjømatnæringen i Midt-Troms indikerer en samlet omsetning på rundt 4 milliarder i 2014 og 4,2 
milliarder i 2015. Hvis en for sjømatnæringen forutsetter at fra 2017 blir det en gjennomsnittlig årlig vekst i 
produksjon/omsetning på 5 % (i 2016 skjer en markant økning som følge av nye konsesjoner), en årlig økning i 
sysselsetting på 1 % (5 % i 2016), med en gjennomsnittlig årlig driftsmargin på 24 %, vil en om 10 år ha en 
verdiskaping (inkl. ringvirkninger) på over 3 milliarder kroner med en omsetning/produksjonsverdi på over 7 
milliarder kroner. Ringvirkningene i egen region (Nord-Norge) blir prosentvis ikke vesentlig større hvis ikke 
leverandørnæringen utvikler seg, men vil ha en stor økning i verdi – fra 340 millioner kroner til over 600 
millioner kroner i 2025. Økningen i sysselsettingen (ringvirkninger) i andre næringer vil bli relativt liten. I 2030 vil 
en kunne passere 10 milliarder i omsetning fra sjømatnæringen i Midt-Troms – ekskl. leverandørleddet. 
 
Tabell 28 Scenario 1 – ingen vesentlig utvikling i regional leverandørnæring 

 
 
Hvis vi bruker samme forutsetninger, bortsett fra at nå utvikler leverandørnæringen seg regionalt likt 
leverandørnæringen i Midt-Norge fra 2015, så vil ringvirkningene i egen region tredoble seg fra 340 millioner 
kroner til over 1 milliard kroner i en 10-års periode. Sysselsettingen i andre næringer (ringvirkninger) i Nord-
Norge vil kunne øke med 200 personer.   
 
Tabell 29 Scenario 2 – leverandørnæringen regionalt utvikler seg på nivå med Midt-Norge 

 

Multiplikator egen landsdel bruttoprodukt 1,33

Multiplikator alle landsdeler bruttoprodukt 1,94

Scenario 1: Leverandørnæringen utvikler seg ikke vesentlig

Betydningen av sjømatnæringen i Midt-Troms 2012 og 2013 og prognose fram til 2030

Årlig vekst i produksjonsverdi 4 % 4 % 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Produksjonsverdi 1000 kr 3300000 3900000 4056000 4218240 5061888 5314982 5580732 5859768 6152757 6460394 6783414 7122585 7478714 7852650 8245282 8657546 9090424 9544945 10022192

Bruttoprodukt/verdiskaping 1000 kr 17 % 26 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 550000 1029000 973440 1012378 1214853 1275596 1339376 1406344 1476662 1550495 1628019 1709420 1794891 1884636 1978868 2077811 2181702 2290787 2405326

Ringvirkninger Nord-Norge 181500 339570 321235 334085 400902 420947 441994 464094 487298 511663 537246 564109 592314 621930 653026 685678 719962 755960 793758

Ringvirkninger resten av landet 335500 627690 593798 617550 741060 778113 817019 857870 900764 945802 993092 1042746 1094884 1149628 1207109 1267465 1330838 1397380 1467249

Sum 1067000 1996260 1888474 1964013 2356815 2474656 2598389 2728308 2864723 3007960 3158358 3316275 3482089 3656194 3839003 4030954 4232501 4444126 4666333

Årlig vekst i sysselsetting 1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Årsverk

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 809 801 809 817 858 867 875 884 893 902 911 920 929 938 948 957 967 976 986

Ringvirkninger Nord-Norge 283 280 283 286 300 303 306 309 312 316 319 322 325 328 332 335 338 342 345

Ringvirkninger resten av landet 477 473 477 482 506 511 516 522 527 532 537 543 548 554 559 565 570 576 582

Sum 1569 1554 1569 1585 1664 1681 1698 1715 1732 1749 1767 1784 1802 1820 1839 1857 1876 1894 1913

Multiplikator egen landsdel bruttoprodukt 1,54

Multiplikator alle landsdeler bruttoprodukt 1,94

Scenario 2: Leverandørnæringen utvikler seg på nivå med Midt-Norge fra 2015

Betydningen av sjømatnæringen i Midt-Troms 2012 og 2013 og prognose fram til 2030

Årlig vekst i produksjonsverdi 4 % 4 % 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Produksjonsverdi 1000 kr 3300000 3900000 4056000 4218240 5061888 5314982 5580732 5859768 6152757 6460394 6783414 7122585 7478714 7852650 8245282 8657546 9090424 9544945 10022192

Bruttoprodukt/verdiskaping 1000 kr 17 % 26 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 550000 1029000 973440 1012378 1214853 1275596 1339376 1406344 1476662 1550495 1628019 1709420 1794891 1884636 1978868 2077811 2181702 2290787 2405326

Ringvirkninger Nord-Norge 181500 339570 321235 546684 656021 688822 723263 759426 797397 837267 879130 923087 969241 1017703 1068589 1122018 1178119 1237025 1298876

Ringvirkninger resten av landet 335500 627690 593798 404951 485941 510238 535750 562538 590665 620198 651208 683768 717957 753854 791547 831124 872681 916315 962130

Sum 1067000 1996260 1888474 1964013 2356815 2474656 2598389 2728308 2864723 3007960 3158358 3316275 3482089 3656194 3839003 4030954 4232501 4444126 4666333

Årlig vekst i sysselsetting 1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Årsverk

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 809 801 809 817 858 867 875 884 893 902 911 920 929 938 948 957 967 976 986

Ringvirkninger Nord-Norge 283 280 283 433 455 459 464 468 473 478 483 488 492 497 502 507 512 518 523

Ringvirkninger resten av landet 477 473 477 335 352 355 359 362 366 370 373 377 381 385 389 392 396 400 404

Sum 1569 1554 1569 1585 1664 1681 1698 1715 1732 1749 1767 1784 1802 1820 1839 1857 1876 1894 1913
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Når vi forutsetter at det skjer en utvikling i leverandørnæringen slik at vi kommer på nivå mellom Midt-Norge og 
Vestlandet, vil ringvirkningene i egen region øke fra 340 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner i 2025, og mer 
enn en dobling i sysselsetting i andre næringer regionalt. 
 
Tabell 30 Scenario 3 – leverandørnæringen regionalt utvikler seg på nivå mellom Midt-Norge og Vestlandet 

 
 
Hvis leverandørnæringen utvikler seg mer likt leverandørnæringen på Vestlandet fra 2015, vil verdiskaping (inkl. 
ringvirkninger) fra sjømatnæringen øke kraftig i egen region. Da vil sjømatnæringen skape ringvirkninger i form 
av nesten like stor sysselsetting i andre næringer i regionen (Nord-Norge) som i sjømatnæringen, og det blir 
nesten like stor verdiskaping i andre næringer i regionen som i sjømatnæringen i Midt-Troms. 
 
Tabell 31 Scenario 4 – leverandørnæringen regionalt utvikler seg på nivå med Vestlandet 

 
 
Rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie» skisserer omfanget av ressurser som må på 
plass for at vekstpotensialet fram mot 2030 skal nås, i form av: 

 Kompetent arbeidskraft 

 Kompetent kapital 

 Arealer 

 Transport og infrastruktur 
 
Legges forholdene til rette vil vi kunne oppnå en kraftig økning av verdiskaping i havbruksnæringen i Nord-
Norge: 

 Opp fra 3,3 milliarder kroner i 2013 til 23,6 milliarder i 2030 
 
Rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie» viser til at med dagens politikk vil årlig vekst i 
verdiskaping i sjømatnæringen i Nord-Norge være 3,8 %. I scenarioene over er det brukt 5 % vekst i produksjon 
og omsetning, bl.a. fordi Midt-Troms har fått en meget god uttelling på nye «grønne» konsesjoner. Med en 
verdiskaping på nær 2 milliarder kroner fra sjømatnæringen i Midt-Troms i 2013 vil denne kunne øke til ca. 3,5 
milliarder kroner i 2025 og 4,6 milliarder kroner i 2030. 
 
Hvis «alt legges til rette» ifølge rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie», vil årlig vekst i 
verdiskaping kunne bli 8,1 %. Basert på beregnet verdiskaping for 2013 fra sjømatnæringen i Midt-Troms, vil en 

Multiplikator egen landsdel bruttoprodukt 1,70

Multiplikator alle landsdeler bruttoprodukt 1,94

Scenario 3: Leverandørnæringen utvikler seg på nivå mellom Midt-Norge og Vestlandet fra 2015

Betydningen av sjømatnæringen i Midt-Troms 2012 og 2013 og prognose fram til 2030

Årlig vekst i produksjonsverdi 4 % 4 % 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Produksjonsverdi 1000 kr 3300000 3900000 4056000 4218240 5061888 5314982 5580732 5859768 6152757 6460394 6783414 7122585 7478714 7852650 8245282 8657546 9090424 9544945 10022192

Bruttoprodukt/verdiskaping 1000 kr 17 % 26 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 550000 1029000 973440 1012378 1214853 1275596 1339376 1406344 1476662 1550495 1628019 1709420 1794891 1884636 1978868 2077811 2181702 2290787 2405326

Ringvirkninger Nord-Norge 181500 339570 321235 708664 850397 892917 937563 984441 1033663 1085346 1139614 1196594 1256424 1319245 1385207 1454468 1527191 1603551 1683728

Ringvirkninger resten av landet 335500 627690 593798 242971 291565 306143 321450 337523 354399 372119 390725 410261 430774 452313 474928 498675 523608 549789 577278

Sum 1067000 1996260 1888474 1964013 2356815 2474656 2598389 2728308 2864723 3007960 3158358 3316275 3482089 3656194 3839003 4030954 4232501 4444126 4666333

Årlig vekst i sysselsetting 1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Årsverk

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 809 801 809 817 858 867 875 884 893 902 911 920 929 938 948 957 967 976 986

Ringvirkninger Nord-Norge 283 280 283 596 626 633 639 645 652 658 665 671 678 685 692 699 706 713 720

Ringvirkninger resten av landet 477 473 477 172 180 182 184 186 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207

Sum 1569 1554 1569 1585 1664 1681 1698 1715 1732 1749 1767 1784 1802 1820 1839 1857 1876 1894 1913

Multiplikator egen landsdel bruttoprodukt 1,85

Multiplikator alle landsdeler bruttoprodukt 1,94

Scenario 4: Leverandørnæringen utvikler seg på nivå med Vestlandet fra 2015

Betydningen av sjømatnæringen i Midt-Troms 2012 og 2013 og prognose fram til 2030

Årlig vekst i produksjonsverdi 4 % 4 % 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Produksjonsverdi 1000 kr 3300000 3900000 4056000 4218240 5061888 5314982 5580732 5859768 6152757 6460394 6783414 7122585 7478714 7852650 8245282 8657546 9090424 9544945 10022192

Bruttoprodukt/verdiskaping 1000 kr 17 % 26 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 550000 1029000 973440 1012378 1214853 1275596 1339376 1406344 1476662 1550495 1628019 1709420 1794891 1884636 1978868 2077811 2181702 2290787 2405326

Ringvirkninger Nord-Norge 181500 339570 321235 860521 1032625 1084256 1138469 1195393 1255162 1317920 1383816 1453007 1525658 1601941 1682038 1766139 1854446 1947169 2044527

Ringvirkninger resten av landet 335500 627690 593798 91114 109337 114804 120544 126571 132900 139545 146522 153848 161540 169617 178098 187003 196353 206171 216479

Sum 1067000 1996260 1888474 1964013 2356815 2474656 2598389 2728308 2864723 3007960 3158358 3316275 3482089 3656194 3839003 4030954 4232501 4444126 4666333

Årlig vekst i sysselsetting 1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Årsverk

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kjerneaktivitet egen region 809 801 809 817 858 867 875 884 893 902 911 920 929 938 948 957 967 976 986

Ringvirkninger Nord-Norge 267 264 267 760 798 806 814 822 830 839 847 855 864 873 881 890 899 908 917

Ringvirkninger resten av landet 493 489 493 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

Sum 1569 1554 1569 1585 1664 1681 1698 1715 1732 1749 1767 1784 1802 1820 1839 1857 1876 1894 1913
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slik vekst medføre at verdiskapingen i sjømatnæringen i Midt-Troms øker fra 2 milliarder kroner i 2013 til 5 
milliarder kroner i 2025 og 7,5 milliarder kroner i 2030. I tabellen under vil tallene for ringvirkninger i Nord-Norge 
(og Midt-Troms) øke vesentlig om leverandørnæringen regionalt/lokalt utvikler seg. 
 
Tabell 32 Scenario 5 – leverandørnæringen regionalt, verdiskaping vokser med 8,1 % 

 
 
I likhet med mange andre næringer har sjømatnæringen sin verdiskaping økt uten at det har blitt en økning i 
sysselsettingen. I sjømatnæringen har sysselsettingen falt siden 2008, og dette er i hovedsak en konsekvens av 
økt produktivitet innen fiskeri og at næringen er i ferd med å bli mer kapitalintensiv. Ut fra dette kan vi slutte at 
omsetningen/produksjonsverdien i sjømatnæringen i Midt-Troms kan øke med 3 milliarder i den neste 
10-års perioden til over 7 milliarder kroner, med en mulig økning i antall sysselsatte på over 100 
personer. Som følge av dette kan verdiskapingen inkl. ringvirkninger øke fra 2 milliarder kroner til 3,5 
milliarder kroner i 2025. For at sjømatnæringen også i fremtiden skal bidra med en høy vekst må den sikre en 
tilfredsstillende prisutvikling og samtidig øke produksjonsvolumet. For fiskerinæringen begrenses mulighetene 
for volumvekst av havets reproduksjonsevne, men en viss produksjonsvekst kan komme gjennom utnyttelse av 
flere arter enn i dag. Fiskerinæringen har et begrenset potensiale for å øke fangstvolumet, og må primært bidra 
med tiltak og innovasjoner som hever prisen på produktene. Som for sjømatnæringen globalt er det 
havbruksnæringen som må være hovedmotoren for fremtidig vekst. Det er svært begrensende muligheter til å 
øke det langsiktige uttaket av fisk fra havet gjennom fangst, og oppdrett representerer derfor hovedkilden til 
volumvekst i fremtidens primærproduksjon.  
 
I dette bildet er ikke biomarin næring, som har et stort potensial, vurdert som en framtidig vekstnæring innen 
sjømat i Midt-Troms. Dette innebærer utnyttelse av biomarine ressurser for å utvikle stoffer som benyttes til 
medisinsk behandling og ernæringstilskudd for mennesker. Det er en lang tidshorisont fra FoU til 
kommersialisering i biomarin ingrediensindustri. Det kan typisk ta mellom 5 og 15 år fra forskning initieres til 
man har et produkt som kan kommersialiseres. Dette er en sektor som krever finansielle investorer som er både 
tålmodige og risikovillige. Biomarin ingrediensindustri krever også arbeidskraft med høyere formell kompetanse 
enn det man finner i andre deler av marin sektor.  
 
Det kan se ut som om det er leverandørnæringen til sjømatnæringen, som i tillegg til 
havbruk/akvakultur, har størst potensiale for økt verdiskaping regionalt som følge av økt vekst i 
sjømatnæringen. Potensielle leverandører må se muligheter, og finne sin plass. Sjømatnæringen selv vil 
ikke være de som driver leverandørutviklingen, men sjømatnæringen ønsker å handle lokalt/regionalt. 
 
Leverandørene til sjømatnæringen har historisk spilt en sentral rolle for innovasjon og produktivitetsvekst i 
fiskeri, oppdrett, bearbeiding og transport. Også i fremtiden må leverandørene forventes å ha en kritisk rolle for 
den norske sjømatnæringens vekst og attraktivitet. Det er spesielt innenfor havbruk at Norge har en 
verdensledende leverandørnæring. Innen fiskeri og fiskeindustri er det et større innslag av utenlandsk 
konkurranse. Oppdrettsselskapene selv har økonomisk mest å tjene på at man lykkes med å overvinne viktige 
flaskehalser, og samtidig har de betydelige finansielle muskler. Siden det er mye ”fellesgode” problemer knyttet 
til investeringer i FoU innen oppdrett, er det naturlig at mye av investeringene kanaliseres gjennom en felles 
kanal for næringen, slik som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) representerer. 
 
Hva er det som kjennetegner leverandørnæringen i Midt-Norge og på Vestlandet? 
 
Nærheten til havet og petroleumsressursene er selvsagt en sentral årsak til havnæringenes sterke posisjon på 
Vestlandet, men det er langt fra den eneste. Utviklingen av spesialiserte klynger er også en svært viktig drivkraft 
bak Vestlandets dominerende posisjon, blant annet innenfor leverandørnæringen til sjømat. De tre 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verdiskaping kjerneaktivitet M-Troms 1000 kr 1029000 1112349 1202449 1442939 1559817 1686162 1822742 1970384 2129985 2302513 2489017 2690627 2908568 3144162 3398839 3674145 3971751 4293463

Ringvirkninger Nord-Norge 1000 kr 339570 367075 396808 428950 463695 501254 541855 585746 633191 684480 739923 799856 864645 934681 1010390 1092232 1180702 1276339

Ringvirkninger resten av landet 1000 kr 627690 678533 733494 649816 702451 759349 820856 887346 959221 1036918 1120908 1211702 1309849 1415947 1530639 1654621 1788645 1933525

Sum (årlig vekst i verdiskaping 8,1 %) 1996260 2157957 2332752 2521704 2725963 2946765 3185453 3443475 3722397 4023911 4349848 4702185 5083062 5494790 5939868 6420998 6941099 7503327
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havnæringene - offshoreleverandører, maritim og sjømat, som representerer de sterkeste næringsmiljøene på 
Vestlandet, har de siste 10-20 årene blitt stadig mer integrert. 
 
For å være konkurransedyktig betyr det at næringslivet må levere produkter og tjenester som skaper så stor 
verdi for kundene at kostnadsulempen oppveies. Det krever kunnskap, kontinuerlig innovasjon og høy 
produktivitet. Næringsklynger spiller en nøkkelrolle i utviklingen av et næringsliv som kan konkurrere i 
kunnskapsbaserte og innovasjonsdrevne markeder. Sterke klynger er kjennetegnet ved geografisk opphopning 
av internasjonalt konkurransedyktige aktører som er koblet sammen i kunde-leverandørkjeder og samarbeid. 
Kunnskap utvikles, spres, kommersialiseres og internasjonaliseres gjennom formelle og uformelle koblinger 
mellom aktørene. Sterke klynger har også eksterne nettverk til ledende kunnskaps- og markedsmiljøer over 
hele verden. Bedrifter har ulike roller i næringsklynger. Store selskaper kan ta en lokomotivrolle ved å: 
 

 Løfte store forsknings- og innovasjonsprosjekter 

 Bidra til internasjonalisering av leverandører og samarbeidspartnere 

 Etablere klynge-infrastruktur 

 Være viktig og krevende kunde for lokale leverandører 

 «Corporate ventures» - innovative spinoffs fra hovedselskap 

 Bidra til regional næringsutvikling utenfor egen næring/bransje.  
 
I Norge har vi gode eksempler på sterke lokale biomarin klynger som skaper store verdier. Et eksempel er den 
marine ingrediens-klyngen i Ålesund/Møre. Bedriftene i klyngen representerer et bredt spekter av relaterte 
aktører, som inkluderer alt fra forskningsinstitusjoner, industriforetak, fiskebåtrederier og utstyrsleverandører. 
Det er også et tydelig innslag av utenlandske aktører i klyngen. Disse bedriftene skapte verdier for 1,8 milliarder 
kroner og over 400 arbeidsplasser i 2012. 
 
Men det er også nødvendig med en underskog av spesialiserte vekstselskaper som kan bidra til kontinuerlig 
fornyelse av klyngen. Det er også behov for sterke forskningsmiljøer, gjerne i og rundt universiteter, samt 
spesialiserte kunnskapsleverandører som fungerer som rådgivere og formidlere innad i klyngen og mellom 
klyngens aktører og eksterne miljøer. 
 
Marine Harvest har funksjon som lokomotiv for den norske sjømatnæringen på flere måter. Selskapet 
kontrollerer flere oppstrømsfirmaer. Noen er viktige leverandører til resten av sjømatnæringen som selskapets 
oppdrett av leppefisk. Marine Harvest har også FoU-prosjekter for å utvikle nye måter å produsere smolt på, 
med støtte fra Norges Forskningsråd. Selskapet bidrar også til internasjonalisering av havnæringens 
leverandørindustri gjennom å bruke norske leverandører i utlandet. Selskaper som Aqualine og AKVA Group er 
selskaper som gjennom leveranser til Marine Harvest har kunnet utvikle nye produkter og teknologi. Disse 
selskapene har kompetanse som selskapene senere har eksportert til andre land som skal utvikle 
oppdrettsnæring som Tyrkia, Australia og Russland. Lakselusproblematikken i den norske oppdrettsnæringen 
er alvorlig og Marine Harvest spiller f.eks. en viktig rolle for å løse denne problematikken ved å ta en 
koordineringsrolle. 
 
Austevoll Seafood har en viktig lokomotivfunksjon for den norske sjømatnæringen. Selskapet er sammen med 
Marine Harvest den største aktøren i næringen. Selskapet er vertikalt integrert fra forfiske gjennom Austral 
SAA, forprodusenten Hordafor AS og helt ut til Lerøys salgsapparat i hele verden. Som eier har Austevoll 
Seafood tilført kapital og muliggjort satsing på ny kapital i selskapene de eier. Mangel på kapital har tidligere 
hindret at den norske sjømatnæringen har kunnet realisere stordriftsfordeler. De har profesjonalisert næringen 
gjennom å være en krevende kunde ovenfor sine underleverandører. For Austevoll Seafood er lokal tilknytting 
viktig. Selskapet bruker lokale verft til vedlikehold av skip og lokale leverandører, noe som gjør at selskapet er 
viktig arbeidsplass i mange av de kommunene der selskapet har virksomhet. 
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Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag) har totalt sett solide verdikjeder innen oppdrett av laks der både 
avlsselskap, smoltprodusenter, matfiskprodusenter, foredling, eksport, logistikk, utstyrsleverandører, 
fiskehelseaktører, FoU-institusjoner, forvaltning, med mer er etablert og representert. Trøndelag har en variert 
og veletablert leverandørindustri som leverer både teknologi og tjenester. Dette gjelder innen avl, teknologi for 
landbasert oppdrett, fiskehelse, teknologi for oppdrett i sjø, verft, automasjon, emballasje, sertifisering, 
rådgivningsmiljøer, med mer. Trøndelag har særlig en velutviklet leverandørindustri innen havbruk. Enkelte av 
aktørene er allerede internasjonalt ledende innen sine felt, og andre har et uutnyttet nasjonalt og internasjonalt 
potensial. Utfordringene for bedriftene har vært knyttet til at de har vært relativt små, familieeide bedrifter med 
begrensede ressurser (menneskelige, kapital) for å drive teknologiutvikling og salg av produktene 
internasjonalt. Imidlertid har det skjedd en strukturering også på utstyrssiden som endrer dette bildet. For å 
styrke leverandørnæringen og bidra til et bedre samarbeid mellom leverandører, oppdrettere og FoU-miljøer er 
det etablert et klyngeprosjekt – Teknologi akvARENA. Teknologi akvARENA er en klynge av 
teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø, organisasjoner og havbruksselskaper i Trøndelag. Klyngen har 
hovedfokus på utvikling og bruk av teknologi innen oppdrettsbransjen. Totalt representerer akvARENAs 
medlemmer en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte, hovedsaklig lokalisert til Midt-Norge. 
akvARENA skal blant annet etablere og gjennomføre et leverandørutviklingsprogram for oppdrettsnæringen. 
Klyngen har fokus på innovasjon og nettverksbygging og har trukket opp ca 10 konkrete prosjekter som 
involverer en rekke aktører i klynga og som handler om å utvikle teknologiske løsninger for bærekraftig 
oppdrett. Klyngen har så langt vært finansiert gjennom ARENA -ordningen og det jobbes nå med en mulig 
fortsettelse av klyngearbeidet. I tillegg har de NTNU og SINTEF som motorer innen teknologisk forskning og 
utvikling. 
 
Havbruksklyngen i Midt-Norge som ligger innenfor produksjon av teknologi og oppdrett av laks består av 
utstyrsleverandører til alle ledd i verdikjeden, fiskehelseaktører, avlsselskap, smolt- og matfiskprodusenter, 
foredling, eksport, logistikk, FoU-institusjoner, forvaltning, finansielle institusjoner med mer. Mange (60 bedrifter 
og organisasjoner) av disse er nå medlemmer i akvARENA, men ikke alle.  
 
SalMar er den tredje største lakseprodusenten i Norge, og et selskap som satser sterkt på FoU innen både 
biologisk produksjon og foredling. SalMar har sterke koblinger mot kunnskapsmiljøer i Trondheimsområdet, 
bl.a. Sintef. Samtidig har selskapet trolig betydelig formell og praktisk kompetanse i sin egen organisasjon. 
Selskapet hevder å ha stort fokus på utvikling av fag- og prosesskunnskap innen alle konsernets 
virksomhetsområder. Gjennom ”SalMar-skolen” forsøker selskapet å samle, utvikle og distribuere kunnskap og 
”best practice” gjennom hele organisasjonen. SalMar er trolig ledende i laksenæringen når det gjelder 
systematisk forbedringsarbeid og å innovere gjennom bruk av FoU. Slik viser selskapet vei for resten av 
næringen. 
 
De økonomiske fordelene knyttet til lokalisering i klyngen fører til vekst gjennom at eksisterende bedrifter i 
klyngen vokser, bedrifter som var lokalisert utenfor klyngen flyttes til klyngen, og nye bedrifter etableres. Denne 
veksten gir større faktormarkeder og dermed grunnlag for ytterligere reduksjoner i faktorpriser gjennom enda 
sterkere konkurranse og utnytting av skalafordeler hos underleverandører. Videre blir det skapt et grunnlag for 
ytterligere produktivitetsvekst gjennom outsourcing av nye, spesialiserte tjenester til underleverandører som kan 
utføre visse funksjoner. På kunnskapssiden skapes det muligheter for nye arenaer for kunnskapsutveksling og 
vekst i næringsrelatert og næringsfinansiert FoU på universiteter og institutter. Betingelsen for at denne gode 
sirkelen med selvforsterkende vekst ikke skal brytes er at det ikke eksisterer regionale flaskehalser som direkte 
påvirker muligheten til å realisere positive eksternaliteter. Slike flaskehalser kan være: (a) infrastruktur (veier, 
ferger, havner, flyplasser, strøm, miljørenseanlegg, osv.), (b) offentlige reguleringer (lover og regler knyttet til 
miljøutslipp, produksjonskvanta, lokalisering, osv.), (c) tilgang på areal, (d) tilgang på arbeidskraft, (e) tilgang på 
råstoff. 
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En sjømatklynge i Midt-Troms? 
 
Skal leverandørnæringen til sjømatnæringen i Midt-Troms utvikle seg og være god på det den kan i dag og 
finne sin plass blant alle mulighetene, eller trenger man et «lokomotiv» i en sjømatklynge? I Midt-Troms har vi 
tilstedeværelse av to store aktører som kunne tatt rollen som «lokomotiv»: Salmar Nord AS med kontor på 
Finnsnes og Norway Royal Salmon AS med eierskap i Nor Seafood AS og Nord Senja Laks AS. I tillegg har vi 
Nergård, Norges nest største fiskerikonsern, i regionen. Dette kan sees i sammenheng med etablering av 
Campus Finnsnes – Midt-Troms og Senjaregionen sin variant av akvARENA. Fra 2015 legges Studiesenteret 
inn under Universitetet i Tromsø, men midlene er øremerket til Campus Finnsnes. 
 
Et overordnet spørsmål er om sjømatnæringen eller leverandørnæringen til sjømatnæringen i Midt-Troms har 
en kritisk masse av ulike aktører som er nødvendig for å realisere klyngefordeler som gir konkurransefortrinn? 
Leverandørindustrien spiller en nøkkelrolle i forhold til innovasjon. Leverandørene er også ofte bindeleddet 
mellom oppdrettsselskapene og forskningsinstituttene. De gjennomfører gjerne FoU aktivitet i samarbeid med 
både oppdrettsselskap og forskningsinstitutt. 
 
Oppdrettsnæringen står overfor betydelige utfordringer som krever innovasjoner fremover hvis den skal 
fortsette å vokse. For å innovere i forhold til disse utfordringene kreves det ofte store og risikable investeringer i 
FoU. Det er gjerne en samfunnsøkonomisk markedssvikt i denne FoUen, da private aktører på de fleste 
områder vil ofte bare kunne appropriere en begrenset del av den økonomiske avkastningen av slike risikable 
investeringer. Unntakene her er innovasjoner i vaksiner og til dels fiskefôr. På flere områder vil derfor private 
selskaper ikke ha økonomiske incentiver til å investere tilstrekkelig i FoU som er nødvendig for å muliggjøre 
innovasjoner. Det vil derfor fortsatt være nødvendig med betydelige felles investeringer i FoU av hele eller deler 
av havbruksnæringen, og offentlig medfinansiering av FoU.  
 
I Midt-Troms er det igangsatt et spennende FoU-prosjekt hvor UiT Norges arktiske universitet og Finnfjord AS 
forsker på å rense CO2 fra smelteverket ved hjelp av massedyrking av alger som igjen kan benyttes til fiskefôr. 
 
Tilgang til egenkapital er kritisk for den fremtidige veksten til sjømatnæringen. Historisk har næringen i perioder 
slitt tungt med å skaffe tilstrekkelig egenkapital til å sikre nødvendige investeringer og robusthet i forhold til 
økonomiske sykler. Den norske sjømatnæringen og sjømatnæringen i Midt-Troms har tradisjonelt vært en 
småskalanæring preget av lokalt eierskap med et betydelig innslag av familieeide bedrifter, dvs. bedrifter hvor 
familier har hatt eierskap gjennom flere generasjoner og hvor eierne også er aktivt involvert i driften. Dette har 
hatt flere konsekvenser. Tilgangen til finansiell kapital har som konsekvens i hovedsak vært lokal, med de 
begrensninger som ligger i dette. Først i de senere årene har man sett en vesentlig utvidelse av 
finansieringsbasen mot det nasjonale finansmarkedet. Med den konsolideringen som har funnet sted i 
oppdrettsnæringen kan det forventes at næringens evne til selv å finansiere og gjennomføre FoU øker. 
Selskapene får gjennom konsolidering økte interne ressurser i form av både human kapital og finansiell kapital 
som gir økt innovasjonskapasitet.  

4.5 Investeringer for og i sjømatnæringen i Midt-Troms 

 
Bedriftene i sjømatnæringen i Midt-Troms har samlet sett beskrevet investeringer de neste 4 årene på mellom 
1,5 og 2 milliarder kroner. Inkludert i dette kan nevnes: 
 

 SalMar Nord AS: Settefiskanlegg i Tranøy kommune på Senja. Utbygging av anlegget startet i 2014 og 
produksjonen er planlagt økt til 15 millioner smolt. 

 Salaks AS: Smoltanlegg 

 Investeringer for å effektivisere produksjonslinjen 

 Br. Karlsen AS: Nytt produksjonsanlegg 
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 For Troms og Finnmark er det i 2013 beregnet en gjennomsnittlig avskrivning på kr. 1,23 pr. kilo i 
havbruksnæringen. Med en årlig produksjon på 60000 tonn tilsvarer det en årlig reinvestering på 74 
millioner kroner – totalt 295 millioner kroner over de neste 4 årene. 

 Investeringer for bedre kapasitetsutnyttelse i eksisterende produksjon i havbruksnæringen - 45 millioner 
kroner de neste 4 årene 

 Engangsinvesteringer som følge av 10 ny «grønne» konsesjoner på 60 millioner kroner 

 200 millioner kroner i fiskeflåten 
 
Andre investeringer i tilknytning til sjømatnæringen: 
  

 Ny kai på Husøy; Lenvik kommune i samarbeid med Brødrene Karlsen 

 Landets beste visningsanlegg planlegges på Lysnes. Søknad er sendt fra SalMar Nord 

 Kai Refa under planlegging – Lenvik kommune 

 Kai Botnhamn under planlegging – Lenvik kommune 

4.6 Leverandører til sjømatnæringen 

 
Klassiske leverandører til sjømatnæringen finner man innen næringsgruppene som produksjon av maskiner og 
andre transportmidler, land- og lufttransport, reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr, fiskefor etc. 
Generelle leverandører er eks. varehandel, finansiell tjenesteyting og forsikring.  
 
I Nord-Norge er den geografiske fordelingen av innkjøpene svært forskjellig for de tre kjerneaktivitetene i 
sjømatnæringen i 2012. 
 

 Fiske og fangst gjennomfører ca. halvparten av kjøpene fra virksomheter i egen region, og det er den 
mindre kystflåten som i stor grad fisker og leverer fisken i egen region. 15 % kjøpes fra Midt-Norge og 
22 % fra Vestlandet. De resterende kjøpes fra virksomheter lokalisert i øvrige deler av landet, 
fortrinnsvis fra Osloområdet 

 Innenfor akvakultur gjennomføres ca. 65 % av innkjøpene i 2012 fra andre virksomheter i egen region. 
Ca. 6 % kjøpes fra Midt-Norge, og ca. 20 % fra Vestlandet. 

 Fiskeforedling gjennomfører ca. 91 % av kjøpene i egen region i 2012, ca. 3 % fra Midt-Norge og ca. 1 
% fra Vestlandet. 

 
I tillegg gjøres det en liten andel innkjøp i Nord-Norge fra de andre sjømatregionene i 2012, eks; 
 

 4 % fra fiske og fangst i Midt-Norge 

 11 % fra akvakultur i Midt-Norge 

 15 % fra fiske og fangst på Vestlandet 
 
Alle disse leverandørene er spredt ut over et bredt spekter av bransjekoder, og helheten av 
sjømatleverandørenes aktivitet kan derfor ikke enkelt identifiseres i nasjonale statistikker. De fem 
næringsgruppene hvor man finner de største ringvirkningene (40 %) er; 
 

 Fiskefôrproduksjon 

 Varehandel Rest inkl. detalj-, agentur og engroshandel ekskl. engroshandel av fisk/sjømatprodukter 

 Faglig, rådgivning og teknisk tjenesteyting 

 Finansiell tjenesteyting og forsikringsvirksomhet 

 Bygge- og anleggsvirksomhet 
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Innenfor fiske og fangst finner en at de største ringvirkningene (34 %) er innenfor tre næringsgrupper: 
 

 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

 Bygging av skip og båter, oljeplattformer og moduler 

 Utvinning av råolje og naturgass, rørtransport 
 
De tre næringsgruppene innenfor akvakultur hvor en finner de tre største ringvirkningene (40 %) er: 
 

 Fiskefôrproduksjon (dominerende) 

 Faglig, rådgivning og teknisk tjenesteyting 

 Bygge- og anleggsvirksomhet 
 
Innenfor fiskeforedling er de tre næringsgruppene som gir de største ringvirkningene (24 %): 
 

 Varehandel  

 Omsetning og drift av fast eiendom 

 Finansiell tjenesteyting og forsikringsvirksomhet 

4.6.1 Leverandører til sjømatnæringen i Midt-Troms 

Nofima har målt de direkte innkjøpene i 32 % av konsesjonsmassen i havbruksnæringen for 2013. Overført til 
hele næringen kjøpte den for 34,3 milliarder kroner i 2013, herav fôr på 14 milliarder kroner og 
transporttjenester for 2,7 milliarder kroner. SalMar Nord handlet varer og tjenester for kr. 631 millioner i 2013. 
Av dette 460 millioner i Troms fylke, mens vel 90 millioner ble lagt igjen i Nordre Nordland og Finnmark. I 2014 
handlet SalMar Nord for ca. 1 milliard kroner som den aktøren i Midt-Troms som skaper mest ringvirkninger i 
andre næringer. De andre aktørene i havbruksnæringen handlet i 2014 for mellom 52 og 180 millioner kroner 
hver ekskl. smolt og inkl. fôr, mens aktørene i fiskerinæringen handlet for mellom 6 til 15 millioner kroner hver 
eksklusiv råstoff (fisk).  Totalt handlet sjømatnæringen i Midt-Troms for ca. 1,5 milliarder i 2014 ekskl. 
smolt og fiskeråstoff, herav ca. 9 % fra leverandører i Midt-Troms kommunene (ca. 130 millioner kroner). 
SalMar Nord AS står for over 60 % av innkjøpene fra sjømatnæringen i Midt-Troms.  
 
Viktige bransjeaktører for SalMar Nord er innenfor fôrproduksjon, slakteri, dykkertjenester, verksted og 
verftsindustri, service, transport og varehandel/dagligvarer. Som for sjømatnæringen generelt kan de 
kategoriseres i fem næringsgrupper som gir størst ringvirkninger. 
 

 Fiskefôrproduksjon 

 Varehandel Rest inkl. detalj-, agentur og engroshandel ekskl. engroshandel av fisk/sjømatprodukter 

 Faglig, rådgivning og teknisk tjenesteyting 

 Finansiell tjenesteyting og forsikringsvirksomhet 

 Bygge- og anleggsvirksomhet 
 
Aktørene er klar på at det er et stort potensiale for utvikling av langt flere lokale leverandørtjenester. Dette har 
et stort potensiale. 
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 5 Drivere og ressurser - sjømatnæringen i Nord-Norge fram mot år 2050 
 
Etterhvert som havbruksnæringen vokser og passerer den nordnorske fiskerinæringen i volum, vil deler av de to 
næringene også integreres i stadig større grad, spesielt innenfor høykvalitetssegmentet. Tendensene er der 
allerede med gjennombrudd i levendelagring av torsk. Stor vekst i havbruksnæringen vil kreve logistikkløsninger 
og infrastruktur som også fiskerinæringen kan nyte godt av. Foredlingsprosesser og merkevarebygging kan 
også integreres i større grad enn i dag og sørge for en mer enhetlig produktutvikling av nordnorsk fisk i 
framtiden.  
 
I sektoranalysen i rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie» pekes det på 7 usikre drivere 
inne sjømatnæringen: offentlige rammebetingelser, tilgang på areal, miljø og bærekraft på nasjonalt plan, 
teknologisk utvikling, klimaendringer, tilgang på kompetent arbeidskraft, samt urbanisering og sentralisering. 
 
I tillegg er det fire sentrale ressurser som vil spille en avgjørende rolle for om mulighetsrommet kan fylles i 
2030. Disse fire ressursene er: arbeidskraft og kompetanse, arealer, infrastruktur og transport og tilgang på 
kapital. 
 
Nedenfor er listet opp drivere og ressursbehov for sjømatnæringen – noen kan også betraktes som flaskehalser 
for framtidig vekst:  

5.1 Offentlige rammebetingelser 

 

 Stabile og godt tilpassede offentlige rammebetingelser. 

 Målrettede stimuleringstiltak for å oppnå en ønsket utvikling. 

 Tydelige og kraftige satsinger direkte rettet mot leverandørleddet fra virkemiddelapparatet. 

 Opprette særlige virkemidler rettet mot pilotering, demonstrasjon og kommersialisering som gjøres 
tilgjengelige for industrileddets leverandører. 

 Generelt vil forutsigbarhet omkring rammebetingelsene kunne redusere feilinvesteringer, gjøre det mer 
interessant å investere, også i miljøteknologi, gi mer langsiktighet for den enkelte bedrift og for 
investorer, og vil kunne bidra til å stabilisere priser. Forutsigbarhet kan også gjøre det lettere å 
håndtere miljøutfordringer. 

5.2 Tilgang på areal 

 

 Med økt tilgang til arealer vil den nordnorske havbruksnæringen vokse kraftig. Det anslås at dagens 
havbruksarealer vil være tilstrekkelig til en årlig produksjonsvekst på 5 prosent. Vekst utover dette vil 
kreve at et betydelig antall nye egnede arealer måtte gjøres tilgjengelig for havbruksnæringen allerede 
innen en 5-årsperiode. Hvis det fulle potensialet i havbruksnæringen realiseres, øker arealbehovet med 
47 kvadratkilometer. Dette er beregnet ut ifra en antagelse om at den nordnorske havbruksnæringen 
blir 10 % mer arealeffektiv i 2030. Adgang til å benytte de best egnede arealene og beholde disse i en 
stand som ikke forringer egnetheten, vil være avgjørende for å kunne realisere potensialet. 60 prosent 
av alt sjøareal innenfor den norske grunnlinjen ligger i Nord-Norge. Fra å beslaglegge 5 promille av alt 
tilgjengelig sjøareal innenfor grunnlinjen til akvakultur i 2012, vil en full utnyttelse av vekstpotensialet i 
havbruksnæringen øke arealbruken til 15 promille av alt tilgjengelig areal innenfor grunnlinjen.  

 Kystkommunene sitter med nøkkelen til havbruksnæringens arealtilgang. Kommunal planlegging og 
tilrettelegging for havbruksnæringen vil derfor være avgjørende. 

 Utvikle produksjonsstrategier som gir mindre konkurranse i kystnære områder, og som gir mulighet for 
økt produksjon uten økt miljøbelastning. 
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 Tilgang på rent vann i store mengder er mangelvare de fleste steder i verden. I Nord-Norge er 
mengdene nærmest ubegrenset, både innenlands og langs kysten. Enorme tilganger på ferskvann gir 
også gode vilkår for produksjon av smolt.  

5.3 Bærekraft på nasjonalt plan 

 

 Opinionen, politikere, de store matvarekjedene og myndighetene vil måtte overbevises om at næringen 
driver miljømessig bærekraftig. Dokumentasjon og sertifisering blir viktigere. 

 Havbruksnæringens viktigste miljøutfordringer på kort sikt er knyttet til rømming av oppdrettslaks og 
spredning av lakselus fra oppdrettsanleggene, og den påvirkningen dette kan ha på viltlevende 
bestander av laksefisk. 

 Den største ressursmessige utfordringen vil i 2050 være knyttet til tilgang på fôrressurser av høy 
kvalitet og da særlig de marine ressursene. 

5.4 Teknologisk utvikling  

 

 Løsning av miljømessige utfordringer - en forutsetning for videre vekst. 

 Utviklingen av nye merder vil kunne løse mange av miljøproblemene næringen har i dag.  

 Integrert multitrofisk akvakultur gir nye næringsmuligheter og mer bærekraftig drift.  

 Utvikling av nye industrier, arter. I tillegg vil levendelagring av villfanget fisk gi nye muligheter for 
sesongutjevning og økt lønnsomhet i fiskerinæringen. 

 Et sterkere og mer forpliktende samarbeid mellom oppdrettsselskaper, leverandørindustri og 
forskningsmiljøer. 

 Leverandørnæringens rolle - innovasjonskraften som leverandørleddet representerer og leverer.  

 Det må skje en stadig profesjonalisering i alle ledd i næringen – både i kjernevirksomheten og i avledet 
virksomhet. 

 Små leverandører vil organisere seg og samarbeide på nye måter, samt at det vil skje en strukturering 
også innenfor leverandørleddet. For å være konkurransedyktig internasjonalt, må leverandørene 
samarbeide på nye måter ute i markedene.  

 En egen serviceindustri langs kysten med spesialkompetanse inn mot havbruksnæringen.  

 Videre utvikling av kjerneområder slik vi kjenner dem i dag. 

 Produsere en større mengde med mer videreforedlede produkter. 

5.5 Klimaendringer 

 

 Enkelte trusler vil det være vanskelig å påvirke, eks.: klimaendringer som tar en mer dramatisk vending 
enn hittil antatt, og det vil være med å skape usikkerhet knyttet til om man vil kunne realisere 
vekstpotensialet i sjømatnæringen. 

 Norske havområder strekker seg over flere klimaregimer og økosystemer. Det er ventet at 
økosystemene kan endre karakter med kommende temperaturøkning som følge av klimaendringer. 
Naturlige svingvinger i sjøtemperaturen vil kunne overskygge menneskeskapte endringer i en periode 
framover, men sjøtemperaturen antas å ville øke i norske havområder på lenger sikt. Klimaendringer vil 
med stor sannsynlighet påvirke eksisterende og nye marine næringer, men det er uvisst i hvilken 
retning, form og i hvilken grad. 

 Havforskningsinstituttets vurdering er at totalproduksjonen vil kunne øke som følge av økt temperatur i 
Norskehavet, Barentshavet og Polhavet. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet rundt konklusjonene, 
spesielt i et perspektiv fram mot 2050. Med økt sjøtemperatur langs norskekysten vil optimale områder 
for produksjon av laks i utgangspunktet bli flyttet nordover. 
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 Endringer i klimaet vil påvirke livsbetingelsene i havområdene. Eksempelvis har sjøvannets temperatur 
og saltholdighet stor betydning for hvilke arter som trives, hvilket mangfold av arter som finnes, og 
vekselvirkningene artene imellom. Utbredelsen av sykdommer kan også endre seg. Klimaendringer vil 
også kunne vise seg i form av mer ekstremvær, det vil si mer vind, mer nedbør og høyere bølger. Dette 
vil sette krav til utforming av installasjoner som havbruksmerder, og påvirke ferdselen på havet. 

5.6 Tilgang på kompetent arbeidskraft  

 

 Store deler av sjømatindustrien består av mindre bedrifter som er produksjonsrettet og som i liten grad 
har personer ansatt med kunnskap innen produktutvikling, FoU og innovasjon. Dette forholdet gjelder 
også flere av de større enhetene i sjømatindustrien. 

 Den forventede framtidige utviklingen innenfor sjømatindustrien, med blant annet økt automatisering og 
behov for mer innovasjon innenfor blant annet produkt, marked og strategi vil kreve økt etter- og 
videreutdanning av dagens arbeidskraft og økt kompetanse på nyansatte. 

 I framtiden vil det være viktig å ha forskerkompetanse internt i bedriftene for å kunne gjennomføre den 
nødvendige og ønskelige forskningsbaserte innovasjonen. Det må legges til rette for nødvendig 
forskning og utvikling, samt økt grad av innovasjon i marin sektor. 

 Leverandørindustrien vil fremover, på samme måte som kjernebedriftene i næringen, i større grad 
bruke FoU systematisk i sitt utviklingsarbeid. 

 Tradisjonelt har sjømatnæringen vært avhengig av arbeidskraft basert på real- og erfaringsbasert 
kompetanse. Denne type kompetanse er fortsatt viktig, men fagbrev og annen formell utdanning vil i 
stadig større grad etterspørres av bedriftene. Et utdanningstilbud med økt tilgang på læreplasser i 
havbruksnæringen er nødvendig for å kunne dekke kompetansebehovet. 

 For biomarin industri og leverandørindustrien ser den positive utviklingen fra de senere år ut til å 
fortsette, og det vil her trolig være behov for mer personell i årene framover mot 2020.  

 Det forventes en vekst i servicenæringen – det vil si leveranser av tjenester som oppdrettsselskapene 
velger å sette ut til mer spesialiserte tjenesteleverandører. Det vokser allerede nå fram en egen 
serviceindustri langs kysten med spesialkompetanse inn mot havbruksnæringen. Disse vil i årene 
framover ha behov for faglært arbeidskraft. 

 Også for havbruk sin del vil det trolig være behov for en liten økning i antall ansatte, men dette er i stor 
grad avhengig av tildelingen av nye konsesjoner. I 2014 er det tildelt 45 nye konsesjoner som vil kunne 
gi grunnlag for en svak økning i antall ansatte i årene framover. 

 Utdanningssystemet innen fag rettet mot marin sektor må kontinuerlig tilpasses virkeligheten og være 
attraktiv for "de kloke hodene og de flinke hendene". 

 Det er nødvendig å legge vekt på å gjøre marine studier attraktive på de ulike lærestedene, og 
næringen selv har en betydelig oppgave på dette feltet. 

 Med tanke på framtidig kompetansebehov melder både fiskeri, havbruk og fiskeindustri om økt 
etterspørsel etter formell utdanning fram mot 2020 og særlig fagbrevets rolle ser ut til å styrkes. På 
bakgrunn av sjømatnæringens skift til etterspørsel etter formell utdanning i årene framover, sett opp 
mot den lave andelen elever på videregående utdanning og til dels høyere utdanning, ser det ut for at 
det vil oppstå et gap mellom tilbud og etterspørsel på formelt utdannet personell med spesialisering inn 
mot sjømatnæringen i årene framover. 

 Det vil bli en stor utfordring for sjømatnæringen å konkurrere med andre industrier om kandidatene i 
fremtiden. Denne kampen blir tøffere i årene som kommer, og det vil bli viktig å utvikle strategier for 
hvordan man skal posisjonere seg i denne kampen. 

 Styrke kompetansebasen til bedriftene gjennom klyngeutvikling – etablere klyngetilbud med lavere 
etableringsterskel enn dagens Arena-ordning med en god oppslutning og eierskap fra sjømatnæringen. 
Etablere klynger i sjømatindustrien med basis i det nye klyngetilbudet. Ved innretning av 
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"lavterskelklynger" må en sette krav om at leverandører, på lik linje med industriaktører og 
forskningsmiljøer, bør delta. 

5.7 Bosetting - urbanisering og sentralisering  

 

 Vi har en veletablert kultur for sjømatproduksjon, som også inkluderer kystnær bosetting og 
kompetansesterke bedrifter og arbeidsplasser i kystkommunene. 

 En utfordring er nedbygging av tjenestetilbud i distriktene der hvor «fisk» produseres. Manglende 
offentlige tilbud kan redusere bolyst og dermed tilgang til arbeidskraft i sjømatnæringen. 

5.8 Arbeidskraft og kompetanse 

 

 Kompetanse i alle ledd i verdikjeden vil bli en avgjørende faktor for å lykkes med å utvikle den marine 
næringen videre. Mange bedrifter er små og ligger langt fra attraktive sentra, noe som utgjør en spesiell 
utfordring når det gjelder å opprettholde eller øke kunnskapen i bedriften. 

 Forholdet mellom fangstleddet og industrileddet i den fiskeribaserte verdikjeden; behov for å gjøre tiltak 
som sikrer at markedsinformasjon kommer tilbake til fisker og at fisker har en reell interesse av å levere 
en råvare med høy kvalitet.  

 Videreutvikle ordningene som finnes for å i større grad bidra til at fisker får betalt for kvaliteten på fisken 
som leveres. 

 Sjømatklyngen må bli mer attraktiv på områder som miljø, utdanning og evnen til å trekke til seg 
talenter. 

5.9 Arealer, infrastruktur og transport 

 

 Bedre logistikk må på plass for å sikre raske leveranser av høy kvalitet. Selv om Nord-Norge og Midt-
Troms har de beste forutsetningene for å erobre verdens fiskemarkeder er avstanden til markedene 
stor. Det krever raskere, sikrere og mer strømlinjeformet logistikk ut av landsdelen. 

 Tiltak for å utjevne fordelingen av fangstmønsteret i torskefiskeriene mellom årets tolv måneder. En stor 
del av årsfangsten tas i de fire første månedene i året, og representerer en betydelig utfordring for å 
oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet i deler av den hvitfiskbaserte sjømatindustrien.  

5.10 Tilgang på kapital 

 

 I sjømatnæringen investeres det i dag for ca. 350 millioner per år i Nord-Norge, bare i akvakultur (tall fra 
SSB). Med en vekst på 4,5 prosent per år skal dette opp til 800 millioner i 2030. 

 Viktig å kunne reise kapital til utvikling av nye næringer som har en høyere risiko og et mer langsiktig 
perspektiv på inntjening. 

 Det er lite utenlandsk eierskap i nordnorsk næringsliv. Andelen er det halve av hva vi finner i Norge 
totalt (14 prosent mot 28 prosent). Med kraftig vekst innen akvakultur og andre industrier må 
landsdelen hvile mer på utenlandsk kapital. 

 I fremtiden forventes det at en større andel av forskningen både utføres og finansieres av næringen. 
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5.11 Leverandører – premisser for en sterk leverandørindustri 

 

 Økt aktivitet og produksjon i selve kjernevirksomheten (fiskeri, havbruk mm). Samtidig vil økt aktivitet i 
kjernevirksomheten også være en driver i retning av videre utvikling av leverandørleddet. Gitt en økning 
i kjerneaktivitetene til næringen forventes det en betydelig vekst i leverandørindustrien. 

 Økt etterspørsel etter norsk teknologi og kompetanse fra oppdrettsvirksomhet i andre deler av verden. 

 At det skjer en viss strukturering i leverandørleddet. 

 At aktørene samarbeider på nye måter og i større grad leverer helhetlige løsninger. 

 At virkemiddelapparatet prioriterer satsinger rettet mot leverandørindustrien, slik at man avlaster risiko 
ved satsing på ny teknologi. 

 At leverandørnæringen i større grad henter impulser og kunnskap fra tilgrensende industrier. 
Leverandørindustrien til marin næring vil i enda sterkere grad enn i dag samhandle med beslektede 
leverandørindustrier rettet mot maritim industri og offshorenæringen. 

 En utfordring for leverandørnæringen er at den står overfor en syklisk etterspørsel etter sine varer og 
tjenester fra fiskeri- og havbruksnæringen, drevet av bl.a. priser på laks og andre fiskeslag. 
Leverandørbedriftene har mindre driftsmarginer enn sjømatnæringen, og derfor et begrenset 
økonomisk handlingsrom, noe som også påvirker deres evne til å investere i FoU og dermed bidra til 
innovasjon i sjømatnæringen. En struktur med små og sårbare selskaper kan være en utfordring i 
forhold til FoU og innovasjon. Derfor er finansiell medvirkning fra oppdrettsselskapene og staten trolig 
nødvendig for å sikre en tilstrekkelig FoU aktivitet i fremtiden. 

 

5.12 Flaskehalser - sjømatnæringen i Midt-Troms fram mot år 2050 

 
Sjømatnæringen i Midt-Troms ble spurt om hva som var bedriftens viktigste flaskehalser. 
 
Samlet sett påpeker sjømatnæringen på infrastruktur som kaier, veier og bredband (de som ikke har) som 
flaskehalser sammen med rekruttering av personell. Havbruksnæringen peker spesifikt også på tilgang til 
tilstrekkelig og attraktivt sjøareal, økt kapasitet på lokaliteter og økt kapasitet på konsesjoner som viktige 
flaskehalser. Fiskeribedriftene peker spesifikt på tilgang til næringsarealer på land som en flaskehals.  
 
For havbruksnæringen lokalt gjelder de samme flaskehalsene som for næringsaktørene generelt – 
lokalitetstilgangen er i ferd med å bli en vesentlig flaskehals. For å oppnå 4-5 % årlig vekst oppgir 66 % av 
informantene i en undersøkelse (ref. Nofima) at de vil trenge flere lokaliteter, og 54 % at de vil trenge bedre 
lokaliteter. Det vises også til at tilgangen til lokaliteter ikke er mangel på fysisk plass, men hva politikerne og 
samfunnet aksepterer. 
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Vedlegg:   

Regnskapstall utvalgte bedrifter i sjømatnæringen i Midt-Troms 

 

Bedrift Drifts- Driftsinntekter Lønn ansatte Lønn %

margin NOK 1000 NOK 1000 2013

2013 2012 2013 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Torsken kommune

Eidsfjord Sjøfarm, avd. Kaldfarnes (Sortland) 44949 15737 24 % 188189 132492 120295 5917 5367 4903 3,14

(tall fra Roger Simonsen)

Flakstadvåg Laks AS, Kaldfarnes/Husøy 81877 20917 32 % 252532 159763 179548 10437 9768 10075 4,13

Torsken Havprodukter AS, Torsken -2855 -1639 -5 % 55943 58705 63899 7538 7673 5128 13,47

Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Torsken 34503 9533 21 % 161781 109897 64308 16416 14163 11645 10,15

Nor Seafood AS, Torsken 27972 5721 31 % 89491 65747 53881 486 269 124 0,54

Gryllefjord Seafood AS, Gryllefjord (fra 2014)

Arctic Filet AS, Torsken, Torsken -1825 -414 -22 % 8292 2682 335 107 32,34

Nergård Senja AS, Gryllefjord -19034 -41324 -10 % 182995 209396 214368 29608 35875 34509 16,18

Kvalitetsfisk AS, Flakstadvåg 3 2 0 % 6700 6770 6980 6537 6589 6770 97,57

Sum Torsken kommune 165590 8533 945923 742770 703279 79621 80039 73261

Summer havbruksbaserte verdikjede 187479 51496 706985 474669 425012 42475 36491 33624

Summer fiskeribaserte verdikjede -21889 -42963 238938 268101 278267 37146 43548 39637

Berg kommune

Aksel Hansen AS, Senjahopen 668 4261 1 % 85130 94439 66205 8121 6935 5116 9,54

Akvafarm AS, Skaland 13037 15572 24 % 54394 55063 56764 9987 10119 10009 18,36

Nergård Sild AS, Senjahopen -3154 2369 -1 % 222761 256387 184658 17598 19011 14915 7,90

Chitinor AS, Senjahopen 632 376 5 % 13882 7708 4673 3562 2625 1719 25,66

Coldwater Prawns Production AS, Senjahopen -597 3973 0 % 151475 172025 174873 12656 14745 14602 8,36

Sum Berg kommune 10586 26551 527642 585622 487173 51924 53435 46361

Summer havbruksbaserte verdikjede 13037 15572 54394 55063 56764 9987 10119 10009

Summer fiskeribaserte verdikjede -2451 10979 473248 530559 430409 41937 43316 36352

Tranøy kommune

Troms Stamfiskstasjon AS, Stonglandseidet -40 2108 0 % 13198 12088 12588 3015 2587 2608 22,84

Senja Akvakultursenter AS, Rubbestad -953 -1182 -238 % 400 0 55 28 19 2 7,00

Salmar Nord AS, Stonglandseidet 300239 45785 31 % 981314 623306 543827 50987 36755 29468 5,20

Sum Tranøy kommune 299246 46711 994912 635394 556470 54030 39361 32078

Summer havbruksbaserte verdikjede 299246 46711 994912 635394 556470 54030 39361 32078

Summer fiskeribaserte verdikjede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lenvik kommune

Nord Senja Laks, Botnhamn 32038 7635 29 % 111099 98950 58754 9990 8935 7193 8,99

Nord Senja Fisk AS, Botnhamn -1987 582 -6 % 35752 44004 43047 4792 4259 3657 13,40

Brødrene Karlsen Sales AS, Husøy 6 17 0 % 104484 104199 88779 0 1200 1210

Brødrene Karlsen AS, Husøy -8931 1122 -4 % 199774 180045 196055 35020 33938 32236 17,53

Senja Bioprocessing AS, Fjordgård (fra 2014)

Stella Polaris AS, Kårvikhamn 11006 20306 5 % 238514 319567 341681 20814 23720 24503 8,73

Akvaprins AS, Husøy 533 478 9 % 6270 5716 243 2333 1930 0 37,21

Sum Lenvik kommune 32665 30140 695893 752481 728559 72949 73982 68799

Summer havbruksbaserte verdikjede 32571 8113 117369 104666 58997 12323 10865 7193

Summer fiskeribaserte verdikjede 94 22027 578524 647815 669562 60626 63117 61606

Dyrøy kommune

Salaks AS 98134 14180 31 % 316503 162983 62393 18600 15887 12092 5,88

Nordlaks Oppdrett AS 30000 20000 20 % 150000 90000 3000 1800 2,00

(tall fra Tor Anders Elv egård)

Sum Dyrøy kommune 128134 34180 466503 252983 62393 18600 15887 12092

Summer havbruksbaserte verdikjede 128134 34180 466503 252983 62393 21600 17687 12092

Summer fiskeribaserte verdikjede 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum totalt sjømatnæringen i Midt-Troms** 636221 146115 3630873 2969250 2537874 277124 262704 232591

Sum havbruksbaserte verdikjede Midt-Troms 660467 156072 2340163 1522775 1159636 140415 114523 94996

Sum fiskeribaserte verdikjede Midt-Troms** -24246 -9957 1290710 1446475 1378238 139709 149981 137595

Eidsfjord Sjøfarm og Nordlaks Oppdrett har oppgitt tall for sine avdelinger i regionen. Alle andre tall fra purehelp.no

* *ekskl. fangstleddet/fiskere med et estimert driftsresultat på 42 MNOK i 2012 og 29 MNOK i 2013. Arbeidsgodtgjørelse fiskere er beregnet til 100 MNOK i 2012 og 87 MNOK i 2013

Driftsresultat

NOK 1000
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Sentrale økonomiske størrelser 

(Sintef 2014) 
 
Verdiskaping (Bidrag til bruttonasjonalprodukt) 
Selve produksjonen av en vare eller tjeneste har en verdi i markedet. Dette måles gjerne ved omsetningsverdien. 
Verdiskapingen er imidlertid det man sitter igjen med etter å ha trukket ifra kostnader knyttet til forbruk av varer og 
tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskapingen kan også oppfattes som den merverdien som skapes i den 
enkelte bedrift og den enkelte næring. I nasjonalregnskapet er betegnelsen for dette verdimålet bruttoprodukt, eller 
også bidrag til BNP, og det er det vi har benyttet her. Begrepet verdiskaping blir i dagligtale brukt på mange 
forskjellige måter, men i denne sammenheng menes, litt forenklet, godtgjørelse til arbeid og kapital. 
 
Bidraget til BNP er et svært sentralt begrep i analyser, og det er i mange sammenhenger et mer presist uttrykk for 
næringers økonomiske betydning enn omsetning og/eller produksjonsverdi. Særlig gjelder dette når en ønsker å 
beregne samlet betydning for flere næringer som tilhører samme verdikjede. Innenfor en verdikjede vil 
verdiskapingen være summen av den merverdien som er skapt på hvert ledd i kjeden. 
 
Verdiskapningen vil typisk fordele seg mellom arbeidstakere (i form av lønn) og kapitaleiere (i form av 
kapitalavkastning), samt at noe også tilfaller staten (i form av skatter og avgifter). 
 
Produksjonsverdi 
Mens verdiskapingen er den merverdien som skapes på hvert ledd, er produksjonsverdien lik summen av denne 
merverdien pluss verdien av innsatsvarer i produksjonen. Ved omsetning mellom næringsvirksomheter oppstår det 
dermed en form for dobbeltelling. Produksjonen eller omsetningen hos en underleverandør inngår som en 
produktinnsatskostnad hos mottakeren i neste ledd, og dermed inngår denne produksjonsverdien også som en del 
av omsetningsverdien eller produksjonsverdien hos mottakeren. Produksjonsverdien hos mottakeren har summert 
opp i seg (en del av) produksjonsverdien på det forrige leddet, og dermed telles denne produksjonsverdien hos 
underleverandøren dobbelt. 
 
For bruttoproduktet (bidraget til BNP) er det ikke slik. Dette framkommer ved at verdien av innsatsvarer levert fra 
underleverandørene trekkes fra produksjonsverdien på hvert ledd. Dermed blir den merverdien som står tilbake på 
hvert ledd et nettouttrykk, uten noen form for dobbeltelling. 
 
Ringvirkninger 
Ringvirkningene er uttrykt ved de tre størrelsene verdiskaping, produksjonsverdi og sysselsetting (årsverk). 
"Ringvirkninger" vil vanligvis omfatte flere typer virkninger, og slike virkninger er i seg selv tolket på litt forskjellig vis i 
litteraturen. De direkte virkningene har utgangspunkt i sjømatnæringens kjerneaktiviteter, og kommer til uttrykk som 
produksjon, verdiskaping, sysselsetting mv. i de aktuelle kjerneaktivitetene. Direkte virkninger vil en vanligvis ha god 
innsikt i, og det vil dessuten være fastlagt hvor de geografisk hører hjemme. Det er to hovedtyper av ringvirkninger 
en kan skille mellom, nemlig etterspørselsvirkninger og tilbudssidevirkninger. Den første typen gjelder de virkninger 
som først og fremst opptrer oppstrøms i verdikjeden og er vanligvis observerbare og langt på vei mulig å tallfeste. 
Når en snakker om ringvirkninger av en virksomhet eller næring, er det som oftest disse det henvises til. 
Tilbudssidevirkningene tilhører en type virkninger kalt eksterne økonomiske virkninger. Disse er mer kvalitative og 
av indirekte art og er vanskeligere både å identifisere og tallfeste. Mye på grunn av dette stopper ofte kvantifisering 
av ringvirkninger ved etterspørselsvirkningene og oppfattes som synonymt med disse. 
 
Direkte leverandørvirkninger omfatter i utgangspunktet alle direkte leveranser til kjerneaktiviteten i verdikjeden 
(Fangst, oppdrett, foredling, grossist). Disse kan være levert både fra egen region og fra andre regioner. For 
eksisterende virksomheter lar disse seg registrere gjennom leverandørreskontro i virksomhetens regnskapssystem. 
Både den direkte virkningen og de direkte leverandørvirkningene lar seg altså tallfeste for eksisterende 
kjerneaktiviteter. De indirekte leverandørvirkningene oppstår på grunn av økt etterspørsel fra leverandørenes 
underleverandører osv. Slike virkninger finnes også både i egen og i de andre regionene. Disse virkningene er langt 
mer krevende å identifisere og tallfeste. 
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