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Bakgrunn

• En stor del av det norske fiskeråstoffet går ubearbeidet ut av Norge til 

EU for så å bli bearbeidet der. Dette råstoffet bidrar til mange 

fiskefordelingsarbeidsplasser i EU. 

• I dette prosjektet har vi beregnet hvor mange arbeidsplasser i EUs 

fiskeforedlingsindustri som kan knyttes direkte til norsk fiskeråstoff.

• Analysen er en oppdatering av en analyse som ble gjennomført i 

2014 hvor samme metode er benyttet.
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EUs avhengighet av norsk fiskeråstoff

• Tall fra 2019 viser at over 25 % (1/4) av volum 

fiskeråstoff importert til foredlingsindustrien i EU 

hadde norsk opprinnelse.

• Sterk vekst i norsk eksport til EU fra 2004 til 2019 til 

EU

• 2004: ~800 000 tonn

• 2012: ~1 300 000 tonn

• 2019: ~1 600 000 tonn

• Dette har bidratt til at EUs import av norsk sjømat 

økte fra en andel på 20 % i 2012 til 25 % i 2019
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Sysselsetting i fiskeforedlingsindustrien

• Norsk fiskeforedlingsindustri telte 2018 9.300 fulltidsårsverk

• EUs fiskeforedlingsindustri i 2018 telte 118.000 fulltidsårsverk

• Norsk råstoffandel representerer mellom 17–19 % av råstoffbasen i EU, som 

innebærer at ca. 21 000 fulltidsårsverk i EUs fiskeforedlingsindustri baserer seg på 

norsk råstoff. Til sammenligning viste tall for 2012 11-12.000 fulltidsårsverk.

• Det er over dobbelt så mange fulltidsårsverk i EUs fiskeforedlingsindustri basert på 

norsk fiskeråstoff som det er i norsk fiskeforedlingsindustri.     
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Flat utvikling i foredlingsindustrien i EU

• Antall årsverk i foredlingsindustrien i EU har vært stabil siste ti år

• Norsk andel av arbeidsplassene har imidlertid økt
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Årsaker til økning i antall arbeidsplasser 
fra 2013 kan forklares med

Økt betydning av norsk råstoff for EUs foredlingsindustri

• Økt markedsandel for norsk sjømat målt som totalimporten til EU

• Russisk importforbud (2014) - store mengder laks og pelagisk skiftet til EU-markedet

• Redusert egenproduksjon eller egenfangst i EU – import har blitt viktigere for foredlingsindustrien i EU

Flere sysselsatte i foredlingsindustrien i EU

• Antall årsverk i foredlingsindustrien i EU har økt noe fordi mindre foredles i Kina. Dette pga. kostnadskutt 

gjennom automatisering som gjør industrien mer konkurransedyktig mot Kina

Videreforedlingsgrad

• Av det norske råstoffet til EU videreforedles hele 75-85 % - en liten økning fra forrige rapport
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Årsaker til at en stor andel av 
fiskeråstoffet blir prosessert i EU

Kostnadsnivå – for eksempel så ligger kostnadsnivået i Polen 40% under 

gjennomsnittsnivået i EU, mens Norsk kostnadsnivå er 40% over gjennomsnittet

Handelstariffer – jo mindre foredlet produktene er jo lavere tollnivå

Markedsaspekter - markedskompetanse er viktig å ha i et svært konkurransedyktig 

forbrukermarked - å investere i slik kompetanse er kostbart og kan være en barriere 

for inngang til markedet.

Kvalitetsaspekter – prosesseringsenheter som er lokalisert nærmere sluttmarkedet 

er et konkurransefortrinn for selskaper i EU
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Teknologi for et bedre samfunn


