Sysselsettings- og verdiskapingseffekter av sjømatnæringen i
Oslo i 2020

Vedlegg 10 til Menon-publikasjon 105 2021. Utarbeidet av Norce, Menon og Nofima

FORORD

• Dette er et regionalt vedlegg for Oslo for Menon-publikasjon 105 2021.
• I dette vedlegget viser vi hvor stor sjømatnæringen er i Oslo målt i verdiskaping og
sysselsetting. Videre vises effekt i Oslo 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).

MENON ECONOMICS

01.11.2021

2

RINGVIRKNINGSEFFEKTER AV SJØMATNÆRINGEN I OSLO
• I denne analysen har vi utregnet det regionale
økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i
sjømatnæringen i Oslo.
• Oslo har 1 000 sysselsatte i fiskeri, oppdrett,
fiskeindustri og spesialiserte leverandører. I tillegg
kommer 7 200 indirekte sysselsatte som følge av
vare- og tjenestekjøp fra øvrige næringer.
• Direkte
og
indirekte
verdiskaping
fra
sjømatnæringen i Oslo var i 2020 på 10,2 milliarder
kroner.

Sjømatnæringen i Oslo
Sysselsettingseffekter:

8 200 sysselsatte

Verdiskapingseffekter:

10,2 milliarder kroner

• De ansatte i sjømatnæringen betalte i 2020 336
millioner kroner i kommuneskatt.
Kommuneskatt:

336 millioner kroner

SJØMATNÆRINGEN I OSLO
Direkte og indirekte sysselsatte.

• Oslo har rett i overkant av 1 000 sysselsatte
i direkte sjømatrelatert aktivitet, men
ringvirkningseffektene av næringen er stor.
• Oslos sjømatrelaterte aktivitet er preget av
fiskeindustri rettet mot blant annet
vaksineproduksjon og direkte salg til
forbrukere. En annen viktig aktivitet er
leverandørvirksomhet som eksempelvis
utstyr for håndtering av lakselus (Stingray)
og vaksiner (Pharmaq).
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SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I OSLO
Verdiskapingseffekter fra sjømatnæringen i Oslo 2020. Kilde:

Menon Economics

Sysselsetting

Samlede sysselsettingseffekter i sjømatnæringen i Oslo
2020.
Kilde: Menon Economics
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KOMMUNALE EFFEKTER AV SJØMATNÆRINGENS AKTIVITET
• Sysselsettingseffektene i Oslo domineres
av indirekte sysselsetting i næringer som
drives av aktiviteten i direkte
sjømatrelatert aktivitet.
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SENTRALE BEDRIFTER I OSLO
Bedrift

Est. Sysselsatte Hovedgruppe

Beskrivelse
Sjømathuset er et partnerskap mellom Lerøy Seafood Group og NorgesGruppen. Anlegg for fersk fisk og
sjømat, som inkluderer ferdigpakket fisk, løsvekt og sushi.
Har 2 avdelinger i Oslo

SJØMATHUSET

130

Salgsaktiviteter

PHARMAQ

110

Leverandør av utstyr og
tjenester

Arbeider med vaksiner/fiskehelse. Har 1 avdeling i Oslo

CERMAQ

80

Akvakultur

Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og
Canada. Har 2 avdelinger i Oslo

FISKCENTRALEN

60

Næringsmiddelindustri

Leverer til restauranter, storhusholdningskjeder og spesialforretninger. Mesteparten av det som omsettes
hos Fiskcentralen er villfisk. Har 1 avdeling i Oslo

STINGRAY

50

Leverandør av utstyr og
tjenester

Leverer systemer for avlusing av laks. Har 1 avdeling i Oslo lokalisert i Oslo,

FINDUS

70*

LAKS- &
VILDTCENTRALEN

Næringsmiddelindustri

Findus er et multinasjonalt selskap som produserer dypfryst fisk og grønnsaker til forbrukere og
storkjøkken

40

Salgsaktiviteter

Laks-& Vildtcentralen har siden 2006 vært en grossist i Lerøy Sjømatgruppen. Har 1 avdeling i Oslo

DOMSTEIN

40

Salgsaktiviteter

Salg og distribusjon av ferske sjømatprodukter til dagligvarehandelen, storhusholdning, hoteller og
restauranter i Norge. Har 2 avdelinger i Oslo (Sjømat og Sushi).

SALMON BRANDS

20

Salgsaktiviteter

Selger blant annet fersk laks og sashimi under varemerket Salma. Har 1 avdeling i Oslo lokalisert i Oslo,

LOFOTPRODUKT

20

Næringsmiddelindustri

Sjømatprodusent som ble etablert i 1994. Sjømatprodukter blir laget på fabrikk i Lofoten, og solgt i hele
landet. Har 1 avdeling i Oslo.

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA) har en stor enhet i Oslo og arbeider vannfaglige undersøkelser innen miljø, klima og ressursspørsmål.
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