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Sjømatregion Senja – lokalisering av bedrifter
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LOKALISERING AV MATFISKPRODUSENTER OG 
SETTEFISKPRODUSENTER I SJØMATREGION SENJA 



Sjømatregion Senja – lokalisering av bedrifter

10 fiskemottak! 
Klippfiskprodusenter 
Saltfiskprodusenter 
Filetfabrikker hvitfisk 
Pelagiske anlegg  
Rekefabrikker  
Marin ingrediensindustri  

Offensiv kystflåte  

6 havbruksaktører! 
Settefiskanlegg  
Lakseslakteri  
Filetfabrikker laks  
Klassiske leverandører 

SJØMATKLYNGEN SENJA 8 
mrd kr  

 



Sjømatregion Senja 



Kommunemesterskap i havbruk i Troms 
tall fra 2015-2017, Nofimas ringvirkningsanalyse, jan 2018 

1. Plass 2. Plass 3. Plass 4. Plass 5. plass 

Lokalitets MTB 
matfisk, 2017 

Senja  
99 970 

Harstad 
54 375 

Karlsøy 
49 770 

Tromsø 
42 225 

Ibestad 
38 400 

Settefisk 1000 stk 
2017 

Senja 
18 000 

Salangen 
6 500 

Skjervøy 
5 600 

Skånland 
4 000 

Dyrøy/Gratangen 

3 000/3 000 

Sysselsatte årsverk 
2015 

Senja 
262 

Skjervøy 
242 

Gratangen 
70 

Salangen 
67 

Ibestad 
66 

Skatt fra sysselsatte 
2015 

Senja 
31,2 mill 

Skjervøy 
25,9 mill 

Tromsø 
13,4 mill 

Gratangen 
10,1 mill 

Salangen 
9,7 mill 

Innkjøp leverandør 
(eks for og fisk) 

Senja 
126,5 mill 

Tromsø 
119,7 mill 

Ibestad 
46,5 mill 

Harstad 
31,5 mill 

Skånland 
25,2 mill 



Nordnorsk mesterskap i sjømatnæring……. 
2016-tall fra KommuneProfilen, SSB  

 
Sysselsatte i 
Sjømatnæringa 

1. Plass 2. Plass 3. Plass 4. Plass 5. plass 

Fiskeri og 
akvakultur 

Senja  
444 pers 

Alta  
419 pers| 

Tromsø  
391 pers 

Vestvågøy  
263 pers 

Øksnes  
229 pers 

Fiskeri, 
akvakultur og 
næringsm.ind. 

Senja  
930 pers 

Tromsø  
891 pers 

Hadsel  
602 pers 

Vestvågøy  
599 pers 

Alta  
547 pers 

* På landsbasis utgjør sjømatindustrien om lag 25% av de sysselsatte i næringsmiddelindustrien. I kommuner med 
mange sysselsatte innen fiskeri og akvakultur, utgjør imidlertid sjømatindustrien en betydelig større andel av de 
sysselsatte innen næringsmiddelindustri, og tallet kan således være en av flere indikatorer for omfanget på 
sjømatnæringa i den aktuelle kommunen. 



….Regjeringen vil vurdere hvordan viktige 
eksportveier, som omfatter fylkesveier og 
riksveier, bedre kan opprustes til å dekke 
næringslivets transportbehov 

…det er en klar sammenheng mellom samferdsel og 
næringsutvikling, særlig i distrikts-Norge. 
Regjeringen vil derfor fortsette den sterke satsingen 
på samferdsel og kommunikasjon i hele landet. 



….transportsystemet har en sentral plass i petroleumsvirksomheten 
….store investeringer i transportløsninger er et særtrekk ved norsk gassproduksjon 

…..gasstransportsystemet er regulert i petroleumsloven 
….felles eierskap gjennom Gassled og Gassco som nøytral og uavhengig operatør 

…..sikre kapasitet til alle og lave tariffer (slik at feltene ikke påføres unødvendig kostnader) 
…..transportsystemet utgjør et vesentlig konkurransefortrinn for norsk gass.. 

 



rørtransportsystemet – essensielle næringsveier – nasjonale sjømatveier – 
sentrale eksportveier 

1. Tilrettelegging for tung aksellast 
 
2. Framkommelighet hele døgnet 
hele året 



Senja som nasjonal pilot? 
• Hvilke særlige transportbehov har sjømatnæringa, nå og i årene 

framover? 
• Hvordan kan man best sikre døgnåpne godsveier med god 

framkommelighet? 
• Hvordan kan man jobbe fram løsninger som i større grad 

hensynstar godstrafikk foran personbiltrafikk? 
• Hvordan kan man etablere løsninger som representerer unntak 

fra generelle standarder? 
• Hvordan kan ITS og innovasjon bistå i utviklinga av de 

nødvendige løsningene? 
• Hvordan kan man stimulere til transportløsninger for 

sjømatnæringa som kombinerer vei, luft, bane og sjø?  
• Hvilke ulike finansieringsløsninger kan man se for seg, når det 

skal investeres i nødvendig infrastruktur til sjømatnæringa? 
 
 


