Sysselsettings- og verdiskapingseffekter av
sjømatnæringen i Møre og Romsdal i 2019

Vedlegg 3 til Menon-publikasjon 98 2020. Utarbeidet av Norce, Menon og
Nofima

FORORD

• Dette er et regionalt vedlegg for Møre og Romsdal for Menon-publikasjon 98 2020.
• I dette vedlegget viser vi hvor stor sjømatnæringen er i Møre og Romsdal målt i
verdiskaping og sysselsetting. Videre vises effekt i Møre og Romsdal av hele
sjømatnæringens kjøp av varer og tjenester, såkalte ringvirkninger.
• Metode for beregninger er vist i Menon-publikasjon 98 2020.
• Arbeidet er utført av Nofima, Menon og Norce på oppdrag av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).
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RINGVIRKNINGSEFFEKTER AV SJØMATNÆRINGEN I MØRE OG ROMSDAL
• I denne analysen har vi utregnet det regionale
økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i
sjømatnæringen i Møre og Romsdal
• Møre og Romsdal har 8700 sysselsatte i fiskeri,
oppdrett,
fiskeindustri
og
spesialiserte
leverandører. I tillegg kommer 5500 indirekte
sysselsatte som følge av vare- og tjenestekjøp fra
øvrige næringer.
• Direkte
og
indirekte
verdiskaping
fra
sjømatnæringen i Møre og Romsdal var i 2019 på
hele 20,6 milliarder kroner
• Denne aktiviteten understøtter skattebetalinger.
Sjømatnæringen og de tilgrensende næringer i
fylket betaler 5 milliarder kroner i skatt
• De største direkte og indirekte sysselsettings- og
verdiskapingseffekter i er i Ålesund, Herøy (M. og
R.), Giske og Molde

Sjømatnæringen i Møre og Romsdal

Sysselsettingseffekter:

14 200 sysselsatte

Verdiskapingseffekter:

20,6 milliarder kroner

Skatteeffekter:

5 milliarder kroner

SJØMATNÆRINGEN I MØRE OG ROMSDAL
• Møre og Romsdal er fylket som har størst antall sysselsatte i
direkte sjømatrelatert virksomhet. Målt i andel ansatte i
sjømatrelatert virksomhet er det kun Nordland og Troms og
Finnmark som har (litt) større andel sysselsatte innen
sjømatrelatert virksomhet.

Direkte og indirekte sysselsatte.

• Omsetningen i den sjømatrelaterte aktiviteten i Møre og
Romsdal har hatt jevn og god vekst de siste årene.
• Målt i antall ansatte har fylket sine tyngdepunkt innen
leverandørvirksomhet (utstyrsprodusenter og fartøytjenester),
fiskeindustri og fiskeri.
• Møre og Romsdal er også det fylket med flest fiskere i Norge
sør for Nordland
• Fylket var en av pionérene innen akvakultur, med blant annet
Ålesundselskapet Pan Fish. Men etter hvert har
tyngdepunktet for akvakultur flyttet sørover. Pan Fish er i dag
en del av Mowi som styres fra Bergen.
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SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I MØRE OG ROMSDAL
Verdiskapingseffekter fra sjømatnæringen
Romsdal 2019.
Kilde: Menon Economics

i Møre og

Sysselsetting

Samlede sysselsettingseffekter i sjømatnæringen i Møre og
Romsdal 2019.
Kilde: Menon Economics
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KOMMUNALE EFFEKTER AV SJØMATNÆRINGENS AKTIVITET
• De sysselsatte innenfor sjømatrelatert virksomhet
fordeler seg ut over mange av fylkets kommuner, og
er en dominerende næring i mange mindre
kommuner.
• Målt i antall sjømatrelaterte sysselsatte er Ålesund
størst sjømatkommune i fylket. Her finner vi både
salgsselskap, fiskeriselskap, fiskeindustri og
leverandørselskap.

• Ytre Sunnmøre kommunen Herøy er nest størst i
antall sjømatrelaterte sysselsatte. Her finner vi både
fiskeriselskap og fiskeindustri. Mowi har blant annet
et stort lakseslakteri her.
• Målt i andel sjømatrelatert sysselsatte er det Smøla,
Herøy, Averøy og Giske som er størst. På Smøla
finnes større havbruksanlegg og noe
leverandørvirksomhet. På Averøy har Skretting en
stor fiskefôrfabrikk. På Valderøy i Giske finnes blant
annet utstyrsleverandøren Optimar.
MENON ECONOMICS

Samlede
sysselsettingseffekter
Direkte
+ Indirekte
som andel av
sysselsatte i
sysselsettingsef sysselsetting i
sjømatnæringen fekter
kommunen

Rangering Kommune
1

Ålesund

2600

3260

16 %

2

Herøy (M. og R.)

1050

270

33 %

3

Averøy

650

120

35 %

4

Molde

350

370

4%

5

Giske

560

100

24 %

6

Kristiansund

450

200

6%

7

Sula

340

180

17 %

8

Smøla

450

20

42 %

9

Ørsta

260

150

9%

10

Sande

310

50

32 %
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SENTRALE BEDRIFTER I MØRE OG ROMSDAL
Bedrift

Est. Sysselsatte
2018

Hovedgruppe

Beskrivelse
Lakseoppdretter. Mowi har anlegg og aktivitet i hele Norge. Mowi har aktivitet i 25 land. Har 17 avdelinger i
Møre Og Romsdal lokalisert i Herøy, Vanylven, Volda, Aure, Averøy, Ørsta, Aukra, Smøla, Giske, Ulstein og
Midsund

MOWI NORWAY

386

Oppdrett + fiskeindustri

OPTIMAR

310

Leverandør av utstyr og tjenester avdelinger USA , Romania. Har 3 avdelinger i Møre Og Romsdal lokalisert i Giske, Skodje og Stranda.

ROSTEIN

169

Leverandør av utstyr og tjenester smolt og slaktefisk og utfører sortering/telling av laks og ørret. Har 1 avdeling i Møre og Romsdal lokalisert i

Optimar utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til fiskeri og havbruksnæringen globalt med egne

Rostein er et familieeid brønnbåtrederi med hovedkontor på Harøya, nord for Ålesund. Driver med transport av
Sandøy.

SØLVTRANS REDERI /
MANAGEMENT

180

Leverandør av utstyr og tjenester Tasmania og Canada. Har 1 avdeling i Møre og Romsdal lokalisert i Ålesund.

SALMAR FARMING

150

Oppdrett

Produsent av oppdrettslaks. Eier 100 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge. Har 7 avdelinger i
Møre og Romsdal lokalisert i Smøla, Rauma, Midsund, Vestnes, Aure og Ørskog.

BRØDRENE SPERRE

137

Fiskeindustri

Etablert i 1950 som tradisjonell prosessør av saltet, tørket og frosset fisk. Eksporterer fisk til hele verden.
Bearbeiding og frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr.
Har 4 avdelinger i Møre og Romsdal lokalisert i Ålesund.

MMC FIRST PROCESS

134

Leverandør av utstyr og tjenester akvakultur. Har 2 avdelinger i Møre og Romsdal lokalisert i Herøy og Skodje.

NORSK SJØMAT

130

Fiskeindustri

Norsk Sjømat har spesialisert seg på produksjon av lakse- og ørretprodukter i porsjonspakninger. Etter at Nergård
ble en del av konsernet i 2017, tilbereder og distribuerer selskapet også hvitfisk i middagsporsjoner fra anlegget
på Stranda. Har 1 avdeling i Møre og Romsdal lokalisert i Stranda,.

NILS SPERRE

128

Fiskeindustri

Nils Sperre AS er produsent og leverandør av pelagisk fisk, sjø-frossen fisk, tørket saltet og våt-saltet fisk.
Selskapet, ble grunnlagt i 1923. Har 1 avdeling i Møre Og Romsdal lokalisert i Ålesund.

1810

Fiske og fangst

Direkte sysselsatte
innen Fiske og fangst
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Sølvtrans ble etablert i 1986. Fra hovedkontoret i Ålesund drifter de 19 brønnbåter lokalisert i Norge, Skottland,

Tilbyr system-løsninger for håndtering, prosessering og avkjøling av fisk til sjømatindustrien, på land, ombord og i

De kommunene med flest sysselsatte er Ålesund Herøy og Averøy.
Tallet inkluder ansatte i fiskeriselskap og selvstendige fiskere
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