Sysselsettings- og verdiskapingseffekter av sjømatnæringen
i Viken i 2019

Vedlegg 11 til Menon-publikasjon 7 2020.
Utarbeidet av Norce, Menon og Nofima

FORORD

• Dette er et regionalt vedlegg for Viken for Menon-publikasjon 98 2020.
• I dette vedlegget viser vi hvor stor sjømatnæringen er i Viken målt i verdiskaping og
sysselsetting. Videre vises effekt i Viken 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 VIKEN
• I denne analysen har vi utregnet det regionale
økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i
sjømatnæringen i Viken
• Viken har 1300 sysselsatte i fiskeri, oppdrett,
fiskeindustri og spesialiserte leverandører. I tillegg
kommer 9200 indirekte sysselsatte som følge av
vare- og tjenestekjøp fra øvrige næringer.
• Direkte
og
indirekte
verdiskaping
fra
sjømatnæringen i Viken var i 2019 på hele 10,7
milliarder kroner

Sjømatnæringen i Viken

Sysselsettingseffekter:

10 500 sysselsatte

Verdiskapingseffekter:

10,7 milliarder kroner

• Denne aktiviteten understøtter skattebetalinger.
Sjømatnæringen og de tilgrensende næringer i
fylket betaler 3 milliarder kroner i skatt
• De største direkte og indirekte sysselsettings- og
verdiskapingseffekter i er i Bærum, Ullensaker,
Lillestrøm og Drammen

Skatteeffekter:

3 milliarder kroner

SJØMATNÆRINGEN I VIKEN
Direkte og indirekte sysselsatte.

• Viken har relativt få direkte sysselsatte
relatert til sjømatvirksomhet, men
betydelig flere indirekte sysselsatte som
følge av blant annet aktivitet ved flyplassen
på Gardermoen.
• Målt i antall ansatte har fylket sine
tyngdepunkt innen oppdrettsvirksomhet
(logistikk), fiskeindustri og
leverandørvirksomhet.
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SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I VIKEN
Figur 13. Verdiskapingseffekter fra sjømatnæringen i Viken
2019.
Kilde: Menon Economics

Sysselsetting

Samlede sysselsettingseffekter i sjømatnæringen i Viken
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.
Rangering

• Målt i antall sjømatrelaterte sysselsatte
er Bærum og Ullensaker største
sjømatkommuner i fylket. Her finner vi
blant annet logistikkselskap og
hovedkontor for fiskeri (krill) og
fiskeindustri (alginatproduksjon).
• Målt i andel sjømatrelatert sysselsatte er
det Ullensaker som er størst.
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Kommune

Direkte
sysselsatte i + Indirekte
sjømatnærin sysselsettingseffekt
gen
er

Samlede
sysselsettingseffekter
som andel av
sysselsetting i kommunen

1

Bærum

540

1840

3%

2

Ullensaker

70

1220

5%

3

Lillestrøm

30

630

2%

4

Fredrikstad

200

430

2%

5

Drammen

40

580

1%

6

Asker

40

550

2%

7

Nordre Follo

10

500

2%

8

Kongsberg

50

270

2%

9

Vestby

0

300

4%

10

Moss

30

260

1%
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SENTRALE BEDRIFTER I VIKEN
Bedrift

AKER BIOMARINE

Est. Sysselsatte
2018
300

FINDUS NORGE
MOWI MARKETS
NORWAY

70

KONGSBERG MARITIME

Hovedgruppe

Beskrivelse

Fiske og fangst
/Næringsmiddelindustri

Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler krill-avledede produkter for forbrukerhelse
og velvære og dyreernæring. Har 3 avdelinger i Viken.

Salgsaktiviteter

Findus er et multinasjonalt selskap som produserer dypfryst fisk og grønnsaker til forbrukere og
storkjøkken. Har 1 avdeling i Viken lokalisert i Asker,

Akvakultur

Lakseoppdretter. Mowi har anlegg og aktivitet i hele Norge. Mowi har aktivitet i 25 land. Har 1
avdeling i Viken lokalisert i Ullensaker,

Leverandør av utstyr og tjenester

Har aktivitet mot mange næringer, og noen av disse er sjømatrelatert. Er bl.a. leverandør av
fiskerisystemer, design av fiskebåter mm. Har 2 avdelinger i Viken lokalisert i Kongsberg og Asker

PHARMATECH

50

Næringsmiddelindustri

Produserer kosttilskudd med bl.a omega-3 innhold. Har 1 avdeling i Viken lokalisert i Fredrikstad,

FJORDFISK

30

Salgsaktiviteter

Østlandets største mottak av fisk og skalldyr. Har 3 avdelinger i Viken lokalisert i Hvaler og Vestby

POLAR SEAFOOD
NORWAY

10

Salgsaktiviteter

Polar Seafood Norway AS er et salgsselskap og er en del av Polar Seafood Group. Polar Seafood er
produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland og arktiske farvann med hovedvekt på
frosne reker. Har 1 avdeling i Viken lokalisert i Moss,

Leverandør av utstyr og tjenester

Leverer til en rekke næringer, deriblant produksjonsløsninger for fiskeindustrien. Har 1 avdeling i
Viken lokalisert i Askim,

DYNATEC SMV

Andre bedrifter som kan nevnes med noe aktivitet mot sjømatrelatert sektor er : Sleipner motor som b.ls produserer thrustersystemer, hydraulisk styring og stabilisatorer , Teknotherm som
b.la leverer kjølesystemer til fiskebåter, Pon Power som bla. leverer motorer og aggregater til fiskebåter og oppdrett.

Direkte sysselsatte
innen Fiske og fangst
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340

Fiske og Fangst

De kommunene med flest sysselsatte er Bærum Hvaler og Fredrikstad.
Tallet inkluder ansatte i fiskeriselskap og selvstendige fiskere
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