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Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen. Ett viktig grunnlag 
for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er synliggjøring av hvilken betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for 
næringen samlet sett, men også for norsk økonomi.

Målsettingen med arbeidet er:
• Å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i den norske saltfisk- og tørrfiskindustrien. 
• Å beregne saltfisk- og tørrfiskindustriens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet (ringvirkninger)

Prosjektet ledes av Roy Robertsen fra Nofima.  Kontaktperson i FHF er Lorena Gallart Jornet , lorena.jornet@fhf.no.

Ringvirkninger og verdiskaping
I 2017 var det 18 selskaper i Norge med saltfiskproduksjon som sitt 
hovedvirke. Disse hadde en samlet omsetning på cirka 1,5 milliarder 
kroner. Samme år ble det eksportert saltfisk for cirka 1,25 milliarder 
kroner (kilde: SSB). 

Hovedtyngden av produksjonen foregår i de tre nordligste fylkene, men 
det er også noe aktivitet i Møre og Romsdal, hvor det meste går videre 
inn i klippfiskproduksjon. Også mye av saltfisken produsert nord i landet 
ender opp i klippfiskproduksjon rundt Ålesundsområdet.

Totalt 29 selskaper hadde tørrfiskproduksjon som hovedvirksomhet i 
2017, med en samlet omsetning på 1,4 milliarder kroner. Av denne 
omsetningen var 1,3 milliarder hos aktører lokalisert i Lofoten og 
Vesterålen, og aktiviteten har stor betydning for flere lokalsamfunn i 
regionen, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir.

Eksportstatistikken viser at det ble eksportert tørrfisk for cirka 861 
millioner kroner i 2017. 

Følgende skal gjennomføres:

• Beskrive saltfisk og tørrfisk industrien – dvs. særtrekk, struktur i 
industriledd og vareflyt i verdikjede frem til markedene. 

• Kartlegging av innkjøpsmønster og geografisk spredning av 
ringvirkninger

• Modellering og beregning av verdiskaping i industri og tilknyttet 
næringsliv basert på kryssløpsmodell og tilrettelagte data fra den 
nasjonale analysen av sjømatnæringen

• Implementere kunnskapen i norsk fiskeri- og havbruksnæring ved å 
gjøre resultatene tilgjengelig for aktuelle aktører, organisasjoner og 
virkemiddelapparatet
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Eksportutvikling for saltfisk, tørrfisk og klippfisk. Omregnet til rundvekt tonn. 
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Nofima).
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Saltfisk Tørrfisk Klippfisk

Referansegruppe:

Tørrfisk sektoren:
Geir Børre Johansen, Røst Sjømat AS
Arne Mathisen, Lofoten Viking AS
Ole Olsen, Sufi AS
Hilde Grimstad, næringssjef, Røst kommune

Saltfisk sektoren:
Rita Karlsen,  Br. Karlsen AS
Vårin Marie Lassesen,  Myre Saltfish Group AS
Steinar Eliassen,  Norfra AS
Ørjan Nergård,  Norway Seafoods ASA Finnmark

Lorena Gallart Jornet, FHF - observatør


