Sysselsettings- og verdiskapingseffekter av sjømatnæringen i
Rogaland i 2020

Vedlegg 2 til Menon-publikasjon 105 2021.
Utarbeidet av Norce, Menon og Nofima

FORORD

• Dette er et regionalt vedlegg for Rogaland for Menon-publikasjon 105 2021.
• I dette vedlegget viser vi hvor stor sjømatnæringen er i Rogaland målt i verdiskaping
og sysselsetting. Videre vises effekt i Rogaland av hele sjømatnæringens kjøp av
varer og tjenester, såkalte ringvirkninger.
• Metode for beregninger er vist i Menon-publikasjon 105 2021.
• Arbeidet er utført av Nofima, Menon og Norce på oppdrag av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).
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RINGVIRKNINGSEFFEKTER AV SJØMATNÆRINGEN I ROGALAND
• I denne analysen har vi utregnet det regionale
økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i
sjømatnæringen i Rogaland.
• Rogaland har 3 300 sysselsatte i fiskeri, oppdrett,
fiskeindustri og spesialiserte leverandører. I tillegg
kommer 4 200 indirekte sysselsatte som følge av
vare- og tjenestekjøp fra øvrige næringer.
• Direkte
og
indirekte
verdiskaping
fra
sjømatnæringen i Rogaland var i 2020 på 9
milliarder kroner.

Sjømatnæringen i Rogaland
Sysselsettingseffekter:

7 400 sysselsatte

Verdiskapingseffekter:

9 milliarder kroner

• De ansatte i sjømatnæringen betalte i 2020 307
millioner kroner i kommuneskatt.
• De største sysselsettings- og verdiskapingseffektene
er i Stavanger, Karmøy, Eigersund og Haugesund.

Kommuneskatt:

307 millioner kroner

SJØMATNÆRINGEN I ROGALAND
• Den sjømatrelaterte aktiviteten i Rogaland handler i stor
grad om fiskeindustri (inkludert fiskefôrproduksjon) og
spesialiserte leverandører av varer og tjenester. Da
fiskefôrproduksjon er en viktig del av fiskeindustrien, er
det korrekt å omtale Rogaland som et ‘leverandørfylke’.

Direkte og indirekte sysselsatte.

• Eksempler på viktige leverandørbedriftene er Egersund
Group/AkvaGroup med avdelinger i Klepp, Karmøy og
Eigersund, FoU-avdelingene til Skretting og Cargill i
Stavanger, Sandnes, Gjesdal og Strand (Lerang),
fiskefôrprodusenten Skretting i Stavanger og ScaleAQ i
Tysvær.
• Rogaland har også ganske stor aktivitet innen både
oppdrettsproduksjon og fiskeri.
• Fiskeindustrien i Rogaland handler både om lakseslakteri,
mottak og prosessering av villfisk og prosessering av
andre marine arter som tang og tare.
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SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I ROGALAND
i

Verdiskapingseffekter fra sjømatnæringen i Rogaland. 2020.
Kilde: Menon Economics

Sysselsetting

Samlede sysselsettingseffekter i sjømatnæringen
Rogaland. 2020.
Kilde: Menon Economics
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KOMMUNALE EFFEKTER AV SJØMATNÆRINGENS AKTIVITET
• Målt i direkte sjømatrelatert sysselsetting, er det
Karmøy, Eigersund, Stavanger, og Haugesund som er
de største sjømatkommunene i Rogaland. I Karmøy
finnes blant annet Norges største anlegg for
alginatproduksjon med tang og tare som råstoff.
Eigersund er en stor fiskerihavn, samtidig som
kommunen er stor innen fiskeindustri. Stavanger (som
nå inkluderer både Rennesøy og Finnøy) finnes det
både oppdrettsproduksjon og fiskefôrproduksjon og
fiskefôr-FoU. I Haugesund finner vi blant annet
utstyrsleverandører.
• De enkeltkommunene med høyest andel direkte og
indirekte sysselsatte i sjømatrelatert virksomhet er
Hjelmeland (24 %), Bokn (17 %) , Eigersund (12%)
Utsira (10 %) og Karmøy (9 %)
• Det er også en del oppdrettsanlegg i fylket, men i
betydelig mindre grad enn i fylkene langs kysten
nordover. De største anleggene i Rogaland finner vi i
Ryfylke hvor Hjelmeland, Finnøydelen av Stavanger
og Suldal er viktige oppdrettskommuner, Men også i
Vindafjord og Tysvær finner vi større anlegg.
MENON ECONOMICS

Rangering Kommune

Direkte
+ Indirekte
sysselsatte i
sysselsettingssjømatnæringen effekter

Samlede
sysselsettingseffekter
som andel av
sysselsetting i
kommunen

1

Stavanger

530

1431

2%

2

Karmøy

774

598

9%

3

Eigersund

594

201

12 %

4

Haugesund

358

287

3%

5

Sandnes

49

433

1%

6

Sola

47

355

2%

7

Klepp

108

222

4%

8

Hjelmeland

274

21

24 %

9

Vindafjord

71

99

3%

10

Tysvær

104

63

4%
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SENTRALE BEDRIFTER I ROGALAND
Bedrift

Est. Sysselsatte Hovedgruppe

Beskrivelse

SKRETTING inkl. FoU

240

Fiskeindustri fôr + Leverandør Aktivitet innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen og FoU. Har 3 avdelinger i Rogaland
av utstyr og tjenester
lokalisert i Stavanger og Strand (Lerang).

MOWI NORWAY

210

Oppdrett + Fiskeindustri

Lakseoppdretter. Bedriften har anlegg og aktivitet i hele Norge. Mowi har aktivitet i 25 land.
Har 11 avdelinger i Rogaland lokalisert i Hjelmeland, Vindafjord, Tysvær, Finnøy, Strand og Stavanger

AKVA
GROUP/EGERSUND
GROUP

195

Leverandør av utstyr og
tjenester

Leverer utstyr, installasjoner og service til fiskeri og oppdrettsindustri over hele verden. AKVA Group har
over 1 444 ansatte, kontorer i 10 land og hovedkontor i Klepp.

PELAGIA

150

Fiskeindustri

Pelagia er en produsent av pelagiske fiskeprodukter til konsum, og leverandør av ingredienser i alle slags
fiske- og dyrefôr; proteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje
Har 6 avdelinger i Rogaland lokalisert i Eigersund, Karmøy og Hå.

STEINSVIK

140

Leverandør av utstyr og
tjenester

Teknologi- og utstyrsleverandør til det globale havbruksmarkedet. Har 2 avdelinger i Rogaland lokalisert i
Tysvær.

DUPONT NUTRITION

120

Fiskeindustri

GRIEG SEAFOOD
(ROGALAND)

120

Fiskeindustri

PRIMA SEAFOOD AS

100

Næringsmiddelindustri Sjømat

Tar i hovedsak imot matfisk for primær foredling og videre bearbeiding. Aktivitetene består av filetering,
innfrysing og pakking av rund fisk. Bedriften ble etablert i 2019. Holder til i Eigersund.

ÅKREHAMN
TRÅLBØTERI

75

Leverandør av utstyr og
tjenester

Leverer fiskeredskaper, jernvarer og løfteredskaper. Har 2 avdelinger i Rogaland lokalisert i Karmøy,

Direkte sysselsatte
innen Fiske og
fangst
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450

Fiske og Fangst

Tidligere het bedriften FMC Biopolymer. Høster og foredler stortare. Av stortaren produserer alginat som
har en rekke anvendelsesområder, blant annet inne medisin og næringsmidler. Bedriften har 1 avdeling I
Rogaland lokalisert på Karmøy.
Lakseoppdrettselskap med oppdrettsanlegg i Rogaland og Finnmark i Norge, British Columbia og
Newfoundland i Canada og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Mer enn 800 personer er ansatt i
selskapet globalt. Har 11 avdelinger i Rogaland lokalisert i Bokn, Kvitsøy, Sandnes, Stavanger og Suldal

De kommunene med flest sysselsatte er Karmøy, Stavanger og Eigersund.
Tallet inkluder ansatte i fiskeriselskap og selvstendige fiskere
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