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1 Begreper og ordforklaringer 

 

 
  

Begrep/forkortelse Forklaring

ÅDT Årsdøgntrafikk. Dette er et helt års trafikk i begge retninger målt som et gjennomsnitt pr. døgn. 

ÅDT (V) ÅDT for tunge godsførende kjøretøy (V= Vogntog) som f.eks. vogntog og semier.

YDT Yrkesdøgntrafikk. Dvs trafikken målt på hverdager, fra mandag til og med fredag.

YDT (V) YDT for tunge godsførende kjøretøy (V= Vogntog) som f.eks. vogntog og semier.

TEU Twenty foot Eqvivalent Unit. Mål for omregning av containere til en felles størrelse på 20 fots lengde.

Bulk
Homogen last uten embalasje. Deles ofte inn i tørr bulk (f.eks sement, gjødsel ,korn) og våt bulk (f.eks drivstoff, 

melk). Tanktransport er vanlig transportmåte.

PBE

PersonBilEnheter er et enhetlig mål for å beregne transportarbeidet på en ferge. Det tas hensyn til at en større bil 

tar mer plass enn en liten, ved at en større bil registerets med flere PBE enn en liten bil. PBE er derfor et bedre mål 

for transportarbeidet enn antallet kjøretøy.

Semihenger
Tilhenger med en eller flere aksler, og som er slik konstruert at en vesentlig del av tilhengerens vekt bæres av en 

svingskive montert på den trekkende vognen.

Vogntog Motorvogn med ett eller flere kjøretøy tilkoplet.

ExW

En INCOTERMS betingelse som i prinsippet betyr at selgeren gjør godset klart på sitt produksjonssted, og ansvaret 

går over til kjøper/transportør ved levering. Denne salgsbetingelsen plasserer transport-/forsikringsansvaret på 

kjøper. Kjøper utfører også selve eksportdokumentasjonen, og konsekvensen er bl.a. at selger ikke alltid vet hvem 

som er sluttmottaker.

INCOTERMS

Et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale 

handelstransaksjoner. INCOTERMS beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en 

transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper. Leveringsbetingelser skal være 

oppført i handelsfakturaen.

Ensilasje Ensilasje er i en sjømatkontekst biprodukter fra sjømatnæringen, dvs. fiskeavfall, død fisk fra oppdrettsanlegg mv. 

Avskjær Avskjær er et biprodukt fra næringen. Transportformen har ofte likhetstrekk med transport av ferske produkter.

Modulvogntog

Modulvogntog er ulike kjøretøykombinasjoner som er tillatt i EU. Det kan være ulike typer påbygg, men oftest 

består de av kapell, skap eller containere. Det som er spesielt med modulvogntogene er lengden og totalvekten. 

De kan være opptil 25,25 meter lange og ha en tillatt totalvekt på 60 tonn. Et "vanlig" vogntog i Norge har en 

maksimal lengde på 19.5 meter og en tillatt totalvekt på 50 tonn.

E Europaveg

FV Fylkesveg

RV Riksveg

KV Kommunal veg

NEX 1 Nordlandsekspressen - regional hurtigbåt mellom (Svolvær) - Bodø - Sandnessjøen

NEX 2 Nordlandsekspressen - regional hurtigbåt mellom Svolvær - Bodø - (Sandnessjøen)

Brønnbåt
Spesialbygget "tankbåt" hvor friskt sjøvann sirkulerer og gjør det mulig å transportere levende fisk (fra 

oppdrettsanlegg til slakteri).

Torskefisk Omfatter fisk som torsk, skrei, sei, brosme osv.

Pelagisk Fisk som jager fritt i havområder, -bl.a. sild, makrell, lodde og brisling.

LNG Flytende naturgass som i hovedsak består av metan, men også noe etan samt andre hydrokarboner og nitrogen.

Prosessindustri Foredler olje , gass, vann, mineraler og skog. Produksjon av bl.a. sement, aluminium, stål, kunstgjødsel m.m.

VTE

Betegnelse på et standard vogntog, og er ofte benyttet som et mål for kapasitet og stabilitetsvurderinger knyttet 

til fergetrafikk (på samme måte som PBE=personbilenheter). Man definerer gjerne en VTE som en nyttelast på 

rundt 18-20 tonn, og en kjøretøylengde på 19.5 meter. 

Landterminaler Terminaler som ikke inkluderer havn og sjøtransport. F.eks. bil-bil og bil-bane.

Sjøterminaler

Terminaler som inkluderer sjøtransport. Sjøtransporten er normalt tilknyttet bil og/eller bane via en havn. I enkelte 

tilfeller er ikke landbaserte transportmidler en del av transportkjeden. F.eks. kystterminaler som mottar bunkerolje 

fra skip og leverer til skip.
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2 Hovedmomenter  

 Den nordnorske sjømatnæringen transporterte ca. 3.3 millioner tonn inn og ut av 
anlegg i 2014. I dette tallet inngår ikke bare fisk, men også biprodukter som ensilasje 
og innsatsfaktorer som fôr, paller, emballasje og salt. 

 
 Det ble transportert ut ca. 1.4 millioner tonn ferdigprodukter, hvorav fangstnæringen 

(tradisjonelt fiske) stod for over 62 %. 
 

 Over 768.000 tonn (57 %) ble transportert ut med bil. Dette tilsvarer ca. 43.000 
fullastede vogntog, eller ca. 120 ÅDT og ca. 170 YDT. 

 

 Inkluderer man inntransportene av registrerte innsatsfaktorer med bil, dreide det seg 
om nærmere 60.000 biltransporter i 2014, eller ca. 164 ÅDT og ca. 230 YDT. 
 

 Tog benyttes i mange tilfeller på deler av transportstrekningen. I 2014 ble det 
transportert 178.000 tonn ut med tog. Dette tilsvarer over 9.000 vogntog. Det meste 
gikk fra Narvik, men også noe fra Kiruna, Bodø, Fauske og Mo. Havbruksnæringen er 
en større bruker av tog enn fangstnæringen. 
 

 De veiene i Nord-Norge hvor det foregår mest sjømattransport er: 
 

o E6/E10 mellom Bjerkvik og XE10 Bjørnfjell 
o E10 mellom Kåringen og XRV85 Gullesfjordbotn 
o E10 Tjeldsundbrua-Rødskjær 
o RV 85 Sortlandsbrua-XE10 Gullesfjordbotn 
o E10 Rødskjær-Kåringen 
o E10 Bjerkvik-Tjeldsundbrua 
o E6 XFV78 Kulstad-XRV73 Trofors 
o E6 Gratangen-Grense Nordland 

 
 De mest benyttede fylkesveiene er: 

o FV82 Sortland-Børøya/Stokmarknes 
o FV86/FV855 Buktamo-Finnsnes 
o FV866 Skjervøybrua-XE6 Langslett 

 
 De grensepasseringene ut av Norge som benyttes mest er: 

o E10 Bjørnfjell 
o RV93 Kiviliompolio 
o E8 Kilpisjärvi 

 

 Det forventes en betydelig vekst innenfor nordnorsk sjømatnæring. 
 

 De mest sentrale utfordringer for sjømatnæringens logistikk er: 
o Veistandard generelt og vinterstengte veier 
o Manglene regularitet og frekvens på jernbane 
o Manglene åpningstider på tollstasjoner, spesielt E10 Bjørnfjell 
o Reservematerielle på fergestrekningene og kapasitet/frekvens på enkelte 

strekninger 
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3 Mandat, prosjektmål, metode og organisering 

 
Mandat og målsetting 
Transportutvikling AS har i perioden oktober 2014 til august 2015 utarbeidet 
godsstrømsrapporter for hvert av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Hovedfokus har 
vært kartlegging av godsstrømmer, samt visualisering av disse for de utvalgte næringene. 
 
Med basis i bl.a. disse rapportene og noen nye oppdateringer, ønsker fylkene en felles 
rapport og visualisering av godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge.  
 
Veibelastning, flaskehalser, transportmiddelfordeling, utenlandskorridorer, relevante aktører, 
utvikling og historisk statistikk gjeldende havbruk og fiskeri vil bli behandlet. 
 
 
Metode 
Det meste av informasjonen er innhentet ved direkte kontakt/intervjuer med 
markedsaktørene. Bl.a. er det foretatt intervjuer med samtlige havbruksslakterier og de aller 
fleste fiskemottakene. Det er videre foretatt intervjuer/e-post korrespondanse med aktører 
fra rederier, transportører/speditører, havner, bransjeorganisasjoner, samt offentlige aktører 
som Kystverket, Tollvesenet/Tollstasjoner og Statens Vegvesen. De primærdata som er 
innhentet er kontrollert mot tilgjengelig offentlig statistikk. 
 
Veivalgene for transportene varierer, og det vil ikke være entydige ruter som benyttes i 
samme omfang fra år til år. Analysen fanger imidlertid opp hovedtrender for veibelastning. 
Informasjonen som presenteres er en statusoversikt over situasjonen pr. august 2015, og 
tallmaterialet er oppdatert pr 31.12.2014.  
 
Transportarbeidet er målt i antall tunge kjøretøy/vogntog, som et gjennomsnitt over året og 
trafikk i begge retninger (ÅDT(V)1). Det er variasjoner i transportarbeidet knyttet til sesong, 
ukedager mv. Dette fører til at trafikkbelastningen på enkelte tidspunkt kan være høyere enn 
en gjennomsnittsbetraktning.  
 
For å illustrere transportarbeidet på vei, har vi delt inn veisystemene i Nord-Norge på 470 
forskjellige delstrekninger. Vi har i 2014 registrert sjømattrafikk av betydning på 393 av 
disse. 
 
Fordelingen er basert på de benyttede/mulige veivalg og intervjuer med aktører innenfor 
havbruk og fiskeri. Det er kartlagt over 900 enkeltransporter i 2014 som danner grunnlag for 
vurderinger og veibelastningskart. 
 
Mange sjømataktører har ikke full oversikt over hvilke ruter som faktisk benyttes, da store 
deler av produksjonen selges ExW2 eller ved tilsvarende betingelser. Dette betyr at fisken 
hentes uten at leverandøren fullt ut har oversikt over transportruten. Enkelte transportruter 
må derfor estimeres ut fra en faglig vurdering, lokalkunnskap og skjønn. Det vil også finnes 
situasjoner der produktet ikke er solgt ved avgang fra produsenten i Nord-Norge, da det 
selges under veis. I slike tilfeller vil endelig destinasjon ikke kunne identifiseres ved intervju, 
men ved å legge til grunn sekundærinformasjon og rimelighetsvurderinger.  
 

                                            
1 ÅDT(V), se ordforklaringer i kapittel 1. 
2 ExW, se ordforklaringer i kapittel 1. 
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For å få frem trafikkbelastningen på vei, har vi valgt en beregningsmetodikk der vi har tatt 
utgangspunkt i registrerte utgående og inngående biltransporter målt i Vogntogenheter 
(VTE3). I beregningene er det så langt det er mulig tatt hensyn til forskjellige bilstørrelser, 
lastevekt, fyllingsgrad og retningsbalanse. Det er bl.a. hensyntatt at forskjellige 
godskategorier har forskjellig vekt og volum.  
 
Dette er en fremgangsmåte som krever detaljert primærinformasjon gjennom intervjuer, 
samt en omfattende bearbeiding av data. Men den gir samtidig en rimelig god indikasjon på 
de parametere som er relevante for Fylkeskommunens overordnede planlegging. 
 
Metodikken gir et konservativt anslag over samlet transportmengde målt i VTE, og oppgitt 
som gjennomsnittlig trafikk over døgnet; ÅDT(V).  Enkelte steder har vi også benyttet 
begrepet YDT (V)4, for å vise at det er mest trafikk på hverdagene. 
 
 
Organisering 
Arbeidet er utført av Transportutvikling AS i perioden juni-august 2015. 
 
  

                                            
3 VTE, se ordforklaringer i kapittel 1. 
 
4 YDT, se ordforklaringer i kapittel 1. 
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4 Hovedtrekk ved veiinfrastrukturen i Nord-Norge 

I det følgende gis det en kort beskrivelse av relevant veiinfrastruktur i Nord-Norge, knyttet til 
rapportens mandat og Finnmark, Troms og Nordlands fylkeskommuners rolle som eiere av 
transportinfrastruktur. Infrastruktur er bl.a. knyttet til fylkenes veier, veier ut av fylkene, 
ferger, landterminaler og havner som knutepunkt mellom land og sjø.  
 
 

 Veiforbindelser 4.1

Nord-Norge har 3.123 km riks-/europavei og 8.508 km fylkesveier. Fylkene har videre 6.922 
km kommunale veier og 12.873 km private veier. (Kilde: SSB). 
 
E6 går gjennom hele Nord-Norge og er generelt viktig for transport av gods både inn og ut 
av landsdelen. E6 er også viktig i forhold til transporter innad i landsdelen og i de enkelte 
fylker. Jernbaneknutepunktet i Narvik ligger langs E6, og mye fisk transporteres inn hit fra 
store deler av Nord-Norge, -i hovedsak fra Vest-Finnmark i nord til Nord-Salten i sør. 
 
Sjømataktørene er spredt over hele Nord-Norge. Mange er lokalisert til områder med 
utfordrende logistikkløsninger. Svært mange vei- og fergeforbindelser er derfor viktige for 
den videre utviklingen av sjømatnæringen i Nord-Norge. 
 
Landsdelen har flere veier inn til E6 som har stor sjømattrafikk. Basert på de registreringer 
som er foretatt har følgene større «innfartsårer» til E6 størst trafikk av sjømatprodukter: 
 
Finnmark: 

 RV94 (Hammerfest) 
 FV890/891 (Båtsfjord og Berlevåg) 

 
Troms 

 FV855/FV86 (Senjaområdet)  
 FV866 (Skjervøy) 
 E8 (Tromsøregionen) 

 
Nordland 

 E10 (Lofoten og Vesterålen) 
 RV80 (Bodøregionen) 
 FV12 (Helgeland, nordlige deler) 

 FV78 (Helgeland, midtre deler)  
 
Nord-Norge har en betydelig eksport av sjømatprodukter. Mye fisk transporteres over 
grenseovergangene mot øst for befraktning videre østover eller sørover til kontinentet via 
Finland/Sverige. Landsdelen har 12 grensekryssinger mot utlandet, hvorav vi har registrert 
eksport av sjømat på 10 av disse. 
 
Finnmark har 1 forbindelse mot Russland og 5 forbindelser mot Finland: 
 

 E105 Storskog (Sør-Varanger til Russland) 
 RV93 Kivilompolo (Kautokeino) 
 RV92 Karigasniemi (Karasjok) 

 RV893 Neiden (Sør-Varanger) 
 E75 Utsjok (Tana) 
 FV885 Polmak (Tana) 
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Det er ubetydelig trafikk over 
Storskog. Dette har vært 
situasjonen de siste årene.  
 
Kivilompolo er den dominerende 
grenseovergangen mot Finland.  
 
 
 
Bilde 4-1; Kivilompolo tollstasjon (Kilde: 
Altaposten) 

 
 
Troms har en forbindelse mot Finland: 
 

 E8 Kilpisjärvi (Storfjord) 
 
 
Nordland har 4 grensepasseringer mot Sverige med registrert tungtrafikk: 
 

 E10 Bjørnfjell (Narvik) 
 RV77 Graddis (Saltdal) 
 E12 Umbukta (Rana) 
 RV73 Krutfjell (Hattfjelldal) 

 
Det er ikke registrert transporter for sjømatnæringen i 2014 over FV296 Skalmodalen i 
Hattfjelldal kommune. 
 
E10 Bjørnfjell i Nordland var den dominerende grenseovergangen for sjømattransporter 
langs vei i 2014. Over 7.000 tunge kjøretøy med fisk gikk ut over denne grensestasjonen. 
Deretter kommer RV93 Kvilompolo (Finnmark) og E8 Kilpisjärvi (Troms). 
 
 

 
Figur 4-1.: Sjømattransport over grenseovergangene i 2014 (antall tunge kjøretøy) 

 -
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Det går omtrent like mange kjøretøy ut av landsdelen via E6 på Helgeland som det går ut 
over E10 Bjørnfjell. De største transportene ut av landsdelen går imidlertid via jernbanen 
over Bjørnfjell (Nordland), der utgående jernbanetransport tilsvarte over 8.200 tunge 
kjøretøy. 
 
 

 Fergesamband 4.2

Nord-Norge har en betydelig fergeaktivitet. Fergene er en del av veinettet og mange av 
sambandene er helt avgjørende for sjømatnæringen. 
 
Pr. august 2015 har Nord-Norge 43 helårlige fergesamband, noe avhengig av om enkelte 
samband betraktes som ett eller to. 63 % av sambandene er i Nordland, 25 % i Troms og 13 
% i Finnmark. Det er 4 riksvegsamband i landsdelen, alle er i Nordland. 
 
Til sammen ble det i 2014 transportert nærmere 4 millioner PBE på disse sambandene; 74 % 
i Nordland, 24 % i Troms og 2 % i Finnmark. (Kilde: Statens Vegvesen). 
 
Det ble transportert 139.280 tyngre kjøretøy (≥ 14 m), dvs. ca. 387 pr. dag i begge 
retninger. 85 % av tungtrafikken skjedde på sambandene i Nordland, 14 % i Troms og 1 % i 
Finnmark. 
 
Figur 4-2 viser en rangering av sambandene i Nord-Norge i 2014, etter antallet transporterte 
tunge kjøretøy (≥14 meter).  
 

 
Figur 4-2: Antall transporterte kjøretøy ≥14 meter, fergesamband i Nord-Norge (2014) 

 
Det er mange samband som har mye tungtrafikk fra alle typer næringer. Noen samband har 
vesentlig mer sjømattransport enn andre.  
 
5 slakterier og 30 mottak i landsdelen ligger på øyer der ferge/båt er eneste alternativ for å 
få produktene ut i markedet.  Sjømatsambandene disse er avhengige av er: 

 -
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Figur 4-3: Fergesamband der sjømataktører ikke har alternative veitransportmuligheter 

 
I tillegg er flere andre mindre 
samband viktige for sjømatnæringen i 
landsdelen. 
 
Andre store samband som benyttes av 
sjømatindustrien i stor utstrekning er: 
 

 Bognes-Lødingen 
 Bognes-Skarberget (E6) 
 Drag-Kjøpsvik 

 Moskenes-Bodø 
 
De sambandene hvor det er registrert 
størst sjømattrafikk i 2014 er gjengitt i 
tabell 4-1. 
 
Tabell 4-1: Samband i Nord-Norge med 
sjømattrafikk  ≥ 2 ÅDT(V) i 2014 

 
 

 
Bilde 4-2: Gassfergen M/F "Lødingen" på vei inn til Bognes (Foto: Transportutvikling AS, mai 2015) 

Fergesamband Finnmark Troms Nordland

Hasvik-Øksfjord-Hasvik x

Akkarfjord-Hammerfest (bilførende godsbåt) x

Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby x

Hansnes-Karlsøy-Vannøy x

Hansnes-Reinøy x

Bellvik-Vengsøy-Mjølvik x

Stornes-Bjørnerå x

Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy x

Svolvær-Skrova-Skutvik x

Bodø-Værøy-Røst x

Helligvær-Bodø (hurtigbåt) x

Nordnesøy-Kilboghamn x

Sund-Horsdal-Sørarnøy x

Lovund-Stokkvågen x

Stokkvågen-Træna-Selvær x

Sandnessjøen-Bjørn-Løkta x

Søvik-Austø-Herøy-Brasøy x

FANGST OG HAVBRUK FYLKE ÅDT (V) YDT(V)

Lødingen-Bognes Nordland 22 30

Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy Nordland 16 22

Stokkvågen - Lurøy/Træna Nordland 15 21

Kjøpsvik-Drag Nordland 11 15

Sund-Sør-Arnøy Nordland 7 10

Bodø-Moskenes Nordland 7 9

Bodø-Værøy og Bodø-Røst Nordland 6 8

Skarberget-Bognes (E6) Nordland 4 6

Svolvær-Skrova Nordland 4 6

Hasvik-Øksfjord Finnmark 4 5

Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret Troms 3 5

Sandnessjøen-Bjørn-Løkta Nordland 3 4

Sørrollnes-Stangnes Troms 2 3

Revsnes-Flesnes Troms 2 3

Melbu-Fiskebøl Nordland 2 3

Breivikeidet-Svendsby Troms 2 2
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5 Sjøtransport med relevans for sjømatnæringen 

Fylkeskommunene i Nord-Norge har ansvar for fylkesvegferger og hurtigbåter. I tillegg 
finnes det mindre godsførende fartøy (kystgodsruter) i Nordland og Finnmark. 
 
 

 Båt 5.1

Nor Lines/Hurtigruten 
Nor Lines samseiler med Hurtigruten når det gjelder godstransport, og Hurtigrutens 
godskapasitet (med unntak av personbiler) selges av Nor Lines. 
 
De 11 Hurtigruteskipene anløper daglig 10 steder i Nord-Norge. Skipene fører for det meste 
dagligvarer og fisk, -i tillegg til personbiler. 
 
Godsbåtene transporterer dagligvarer, noe brunevarer, bygningsartikler o.l. til Nord-Norge, 
samt fisk og andre varer til/fra Nord-Norge. Hurtigruten/Nor Lines oppgir ikke tall for 
godsmengdene.  
 
Kartet i figur 5-1 viser Hurtigruten og Nor Lines’ anløpssteder i Nord-Norge pr. mai 2015. Nor 
Lines inkluderer Hurtigrutens anløp i sin produktpakke. I kartet er Nor Lines’ anløp vist for de 
steder hvor de har egne båter og anløp i tillegg til Hurtigrutens anløp. 
 

 
Figur 5-1: Hurtigruten og Nor Lines’ anløpsstruktur i Nord-Norge pr. august 2015 

 
Industriell tonnasje 
Store deler av sjømattransporten med båt foregår med spesialtilpassede skip, f.eks. 
fryseskip. Det islandske rederiet Eimskip er en av de store aktørene langs kysten av Norge. 
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Fiskeflåten og annen sjøtransport  
Nord-Norge har en stor og variert fiskeflåte, mens annen rederivirksomhet er begrenset. En 
stor del av sjøverts virksomhet i landsdelen er overtatt og blir utført av rederier med 
administrasjon i Sør-Norge.   
 
Fiskebåter 
Nord-Norge har 48 % av landets fiskere. Dette tilsvarer 5.480 registrerte fiskere, hvorav 81 
% har fiskeri som hovedyrke. Nord-Norge har 3.426  registrerte fiskebåter, tilsvarende 56 % 
av landets fiskefartøy. 
 
Brønnbåter 
Nord-Norge har en betydelig havbruksnæring, men bare 18 av 79 (pr. sommeren 2015, 
Kilde: Skipsregistrene) brønnbåter som fører levende fisk er registrert i Nord-Norge.   
 
Det transporteres til dels store mengder ensilasje internt i Nord-Norge og ut av landsdelen. 
De fleste fartøyene eies og/eller leies inn av større mottakere som f.eks. Hordafor, ScanBio 
m.fl.  
 
 

 Havner og kaianlegg 5.2

Store deler av de sjømatrelaterte transportene i Nord-Norge går sjøveien. Sentrale 
infrastrukturoppgaver for å stimulere sjøtransport er knyttet til utbedring og vedlikehold av 
farleder, utvikling av havner og kaianlegg, terminal- og lagerfunksjoner, landbasert 
tilknytning mv. 
 
Nord-Norge har mange kommunale havner som opererer innenfor rammene av Havne- og 
farvannsloven.  I Norge finnes 32 stamnetthavner, som gjennom NTP er gitt 
riksveitilknytning. 10 av disse ligger i Nord-Norge, jfr. tabell 5-1. I Nord-Norge har Bodø og 
Tromsø i tillegg status som «Utpekt havn».   
 

 
Tabell 5-1: Stamnett- /utpekte havner i Nord-Norge  (Kilde: Kystverket) 

 
De største fiskerihavnene ligger i de største landingskommunene. Se kapittel 7.1. 
 
Det er et betydelig antall anløpskaier for fiskeri i landsdelen. 
 
 
 

Kommune Havn Terminal Note

Mo i Rana Mo i Rana havn Toraneset

Bodø Bodø havn Bodøterminalen Utpekt havn

Narvik Narvik havn Fagernesterminalen

Harstad Harstad havn Stagnesterminalen

Tromsø Tromsø havn Breivika Utpekt havn

Alta Alta havn Elvebakken Terminalkaia

Hammerfest Hammerfest havn Polarbase

Hammerfest Hammerfest havn Melkøya

Nordkapp Honningsvåg havn Honningsvåg havn

Sør-Varanger Kirkenes havn Passasjerterminalen
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6 Korridorer og knutepunkt  

St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal Transportplan 2002-2011 etablerte betegnelsen 
korridorer for et overordnet, nasjonalt transportnettverk som inkluderer alle de fire 
transportformene – sjø, luft, bane og veg. Korridorene forbinder regioner og sentrale strøk, 
og skal bidra til god tilknytning mellom Norge og utlandet.  
 
Korridorbetegnelsen er mest relevant for bane og veg, mens vurderinger for luftfart og delvis 
sjøfart, er mer knyttet til knutepunkt og endepunkt i korridorene. 
 
I gjeldende Transportplan, NTP 2014-2023 er det definert 8 innenlandskorridorer. Nord-
Norge omfattes av korridornummer 7 og 8, og disse er definert som følger; 
 

 Trondheim-Bodø med armer til svenskegrensen (korridor 7) 

 Bodø–Narvik-Tromsø–Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot 
Sverige, Finland og Russland (korridor 8) 

 
På grunn av Norges omfattende utenrikshandel, er det viktig å ha gode tilknytninger mellom 
korridorene innenlands og forbindelsene til og fra utlandet. I NTP 2014-2023 er det definert 
syv utenriks transportkorridorer. To av disse berører Nord-Norge; 
 

 Nord-Norge – Nord-Sverige, Finland og Russland (korridor U6)  
o Utenlandsforbindelsen omfatter i hovedsak veitransport, men også jernbane 

og fly. 
 Havner på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge til/fra utlandet (korridor U7) 

o Denne utenlandskorridoren representerer farleden langs kysten. 
 
 
Knutepunkt innenfor landsdelen 
Flere steder i Nord-Norge har viktige regionale/lokale knutepunktfunksjoner. Noen har 
imidlertid større sjømatvolum enn de øvrige. 
 
Jernbaneterminalen i Narvik er et viktig knutepunkt når det gjelder uttransport av fersk laks. 
Det går også en del fangstprodukter fra Narvik og noe fra jernbanen i Bodø.  
 
Fra jernbaneterminalene i Nordland (Narvik, Bodø, Fauske og Mo) ble det i 2014 transportert 
over 178.000 nettotonn med fiskeprodukter. Dette tilsvarer ca. 19.000 vogntog. Nærmere 90 
% gikk via Narvik. 
 
Tromsø er et viktig knutepunkt for fisk og fisketransporter. Byen har 3 store fryselager som 
bl. a. tar inn torskefisk og pelagisk fisk direkte fra fartøy; produkter som i stor grad 
transporteres ut til markeder utenfor landet/landsdelen.  I tillegg kommer det innsatsmidler 
(salt, emballasje o.l.) som transporteres videre til fiskeriaktører i Nord-Troms inn til Tromsø. 
 
 
Knutepunkt utenfor landsdelen 
Den ferske laksen og fisk fra fangstnæringen som settes på toget ved terminalen i Narvik går 
via Ofotbanen, gjennom Sverige og til Oslo/Alnabru. Herfra går så fisken videre ut til 
utenlandsmarkedet. Alnabru er således et viktig knutepunkt for fiskerinæringa. Fra 
terminalene lengre sør i Nordland følger man det norske jernbanenettet til Alnabru. 
 
Relevante flyterminaler for transport av havbruksprodukter til Asia finnes både i Norge 
(Gardermoen) og Finland (Helsinki). Lerøy Aurora på Skjervøy sender bl.a. ca. 300 VTE fersk 
laks pr år over flyplassen i Helsinki. 
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Ålesund er største eksporthavna for klippfisk i Norge. Store mengder saltfisk, og noe 
klippfisk, leveres fra Nord-Norge for videreforedling og transport til hovedmarkedene i Sør-
Europa (særlig Spania og Portugal) og Sør-Amerika (særlig Brasil). 
 
Andre knutepunkt er f.eks. Kiruna (jernbanetransport), Borg havn i Fredrikstad som tar imot 
tørkede torskehoder for videre eksport til Nigeria og Måløy for omlasting av sjømatprodukter. 
 
 
Grensepasseringer  
En oversikt over de viktigste grensepasseringene er gjengitt i kapittel 4.1. 
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7 Sjømatnæringens transporter 

I Nord-Norge var det i begynnelsen av 2015 23 aktive lakseslakterier og 132 operative 
aktører som tar i mot og videresender fangst, med eller uten vesentlig bearbeiding. 
 

Havbruksnæringen i Nord-Norge, 
som i det alt vesentlige består av 
oppdrett av laks og ørret, hadde 
ca. 530.000 tonn uttransportert 
vekt5 i 20146, mens tradisjonell 
fangst hadde utgående 
transporter på noe over 850.000 
tonn. 
 
Samlet antas det en uttransport 
på ca. 1.4 millioner tonn. 
 
 
 
Figur 7-1: Utgående transporter, 
Nord-Norge 2014 (Kilde: 
Næringsaktørene)  

 
 
Omsetningsverdi 
Selv om havbruksnæringen står for en mindre del av totalvolumet, fører prisforskjellen 
mellom laks og de øvrige tradisjonelle fiskeslag til at omsetningen i havbruksnæringen blir 
vesentlig høyere. Jfr. tabell 7-1. 
 
Tar vi utgangspunkt i de offisielle tallene for 2014, var omsetningsverdien for fisk landet i 
Nord-Norge over 8,4 mrd., mens havbruksnæringen omsatte for nærmere 15,8 mrd. Samlet 
omsetning var nærmere 24.2 mrd. i 2014. Fangstverdien i 2014 er basert på 966.395 tonn 
og havbrukstallene på 497.386 tonn laks og ørret. Beregningene tar utgangspunkt i rund 
vekt. (Kilde: Fiskeridirektoratet). 
 

 
Tabell 7-1: Omsetningsverdi/tonn for landet fangst og havbruk i Nord-Norge i 2014 

                                            
5 Uttransportert vekt omfatter både bil-, båttransport og lokal foredling, samt hovedprodukt,  
biprodukt (ensilasje) m.v.   
6 Tallene er basert på intervjuer. Enkelte av tallene for 2014 er estimater gitt av aktøren selv. 

Havbruk Fangst Total Havbruk Fangst Total

Finnmark 3 070 817         2 204 396       5 275 213     97 640           234 235        331 875        

Nordland 7 753 515         2 555 198       10 308 714   241 127        348 690        589 817        

Troms 4 948 708         3 641 499       8 590 208     158 618        383 470        542 089        

15 773 040       8 401 094       24 174 134   497 386        966 395        1 463 781     

65 % 35 % 100 % 34 % 66 % 100 %

Verdi 2014 Tonn 2014
Fylke

Nord-Norge

530 200;
38 %

851 198;
62 %

FANGST HAVBRUK
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Bilde 7-1: EWOS på Bergneset er en av de store fôrprodusentene i Nord-Norge (Foto: 
Transportutvikling AS) 

 
  

Note: Offentlig statistikk og transportarbeid 
Det er viktig å være oppmerksom på at tallene som oppgis i offentlig fangst og havbruksstatstikk 
pr. fylke, ikke nødvendigvis reflekterer transportarbeidet innenfor fylkesgrensen. Noen eksempler 
kan illustrere dette: 
 

• Den nasjonale statistikken registrerer «rund fisk» basert på forskjellige 
omregningsfaktorer, og ikke det produktet som transporteres ut.  

 
• Havbruksslakteriene i Nord-Norge slakter mer enn det som svømmer rundt i merdene i 

landsdelen, fordi det hentes fisk fra andre fylker. F.eks. Marine Harvest på Herøy som har 
inntransport fra Trøndelag.  
 

• Det transporteres også fisk mellom fylkene i landsdelen. F.eks. hos Nordlaks på 
Stokmarknes som henter fisk i Troms for slakting i Nordland. 
 

• Dette betyr at transportarbeidet ut fra flere av slakteriene er større enn det produksjonen i 
fylket tilsier. 

 
• En stor del av transportarbeidet innenfor sjømatnæringen vedrører ensilasje. Dette er 

biprodukter som benyttes til forskjellige anvendelser (olje, mel, kosttilskudd osv.). Den 
offentlige statistikken, f.eks. landinger i en kommune, inkluderer i realiteten ensilasjedelen 
som følge av de benyttede omregningsfaktorer. Ensilasjedelen er ikke alltid til stede i de 
reelle landingene. F.eks. når fisken leveres sløyd og frossen. 

 
• Inntransport av fisk, både fra fangst og havbruk berøres ikke av slik offentlig statistikk. 

Det samme gjelder fôr til havbruksnæringen. Fôrtransportene utgjør en større mengde 
enn mengden av produsert fisk. 

 
• Veitransportarbeidet i et fylke kan videre være noe annet enn det selve landingene 

representerer. Et eksempel kan være et fryselager, der fartøy kommer inn med frosne 
produkter. Produktene mellomlagres i fryselageret og går videre med båt. Innsatsfaktorer i 
form av paller og emballasje, kan imidlertid bli transportert inn via veiene i fylket. 
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 Fangst  7.1

7.1.1 Generelt 

I Nord-Norge ble det landet 966.395 tonn villfanget fisk i 2014. I tillegg ble over 438.551 
tonn fisket i norsk økonomisk sone i utlandet (Kilde: Fiskeridirektoratet).  
 

Troms var det fylket hvor det ble 
ilandført mest fisk i 2014, med ca. 
40 % av den totale mengden som 
ble landet i Nord-Norge. Over 27 % 
av landingene i Nord-Norge skjedde i 
Tromsø, i hovedsak til store 
fryselager.  
 
 
 
 
Figur 7-2: Landet fisk i Nord-Norge i 
2014 

 
Det meste av det som landes er torskefisk (70% i 2014). Flere kommuner har imidlertid 
betydelige pelagiske landinger, jfr. figur 7-3. Figuren viser de kommuner i Nord-Norge som 
hadde større landinger enn 1.000 tonn i 2014. Disse 33 kommunene sto for 99.2 % av de 
samlede landingene i Nord-Norge i 2014. 
 
 

 
Figur 7-3: Landinger av fangst i 2014 (Kilde: Fiskeridirektoratet/Transportutvikling AS) 

 
Tromsø er Nord-Norges klart største landingshavn. Selv om Nord-Norge har mange mottak 
og produsenter, er volumene av landet fangst konsentrert om et fåtall kommuner. De 5 
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største «torskekommunene» (Tromsø, Båtsfjord, Øksnes, Berg og Måsøy) står for 55 % av 
det nordnorske totalvolumet i 2014. For pelagisk fisk var det 5 kommuner som landet 92 % 
(Værøy, Tromsø, Lødingen, Berg og Træna). 
 
I små kommuner er imidlertid bedrifter med lave volum viktige for sysselsetting og utvikling. 
Vi nevner også at flere av de minste bedriftene omsetter produkter hvor det ikke er naturlig 
å operere med store tonnmengder, f.eks. krabbe, skjell mv. 
 
 
 

Siste 5 år 
Fra 2010 til og med 2014 har de samlede 

landinger i Nord-Norge blitt redusert med  
15 %. Dette tilsvarer 171.799 tonn.  
 
Som følge av at totalkvoten for Norsk 
vårgytende sild har gått dramatisk ned i 
de senere årene har pelagiske landinger 
blitt redusert med ca. 60 % (337.413 
tonn). Landingene av torskefisk har økt 

med 29 % (153.831 tonn). 
 

 
 
 
 
Utviklingen de siste 5 år er vist i figur 7-4. 
 

 
Figur 7-4: Utvikling av landet fangst 2010-2014 (Kilde: Fiskeridirektoratet/Transportutvikling AS) 
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7.1.2 Mottak og produsenter  

De største fangstkommunene basert på uttransport av ferdigprodukter (herunder ensilasje) 
behøver ikke være de samme som de største landingskommunene. Det foregår mye 
interntransport mellom anlegg/kommuner/regioner, og fisk landet i en kommune kan bli 
bearbeidet for uttransport i en annen. 
 

Det er foretatt informasjonsinnhenting fra 
135 aktive fiskemottak/produsenter i Nord-
Norge som tar inn fisk og videresender denne 
til sluttmarkedet. I tillegg til mottakene finnes 
det mange aktører som kjøper, selger og 
bearbeider fisk. 
 
Lokaliseringen av samtlige aktører er vist i 
kartet i kapittel 7.4. Kartet finnes også i 
særtrykk i større format. 
 
Figur 7-5: Fangstaktører i Nord-Norge 

 
I 2014 ble det transportert ut over 850.000 tonn fra disse bedriftene. 
 
Basert på intervjuene utgjør den oppgitte mengden av villfanget fisk over 88 % av det 
Fiskeridirektoratet har registrert som landet rund fisk i 2014. Det er derfor rimelig å anta at 
vi pr. 2015 har registret stort sett alt av 2014-fangsten i Nord-Norge gjennom denne 
undersøkelsen, bl.a. fordi deler av rundvekten forsvinner gjennom produksjonsprosessen 
(f.eks. ved tørking av fisk). 
 
Når vi ekskluderer korte lokale transporter, gikk 63 % ut med båt, 30 % med bil og 7 % med 
bil i kombinasjon med andre transportmidler, -i hovedsak tog.  
 

 
Figur 7-6: Transportmiddelfordeling i Nord-Norge for 2014 – uttransportert fangst 
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Det er verdt å merke seg at 63 % av totalmengden går direkte ut med båt. Hadde dette gått 
med bil hadde det tilsvart en økt veibelastning på nærmere 60.000 inn-/utgående kjøretøy 
på veiene i Nord-Norge.  I hovedsak er dette frosne produkter, men også saltfisk, tørrfisk og 
biprodukter som ensilasje og avskjær. 
 
Nærmere 37 % gikk ut med bil, eller bil i kombinasjon med andre transportmidler 
(«Bil/annen transport»), noe som tilsvarer ca. 17.000 inn-/utgående kjøretøy pr. år. Den 
ferske fisken går med bil, -men også deler av de øvrige produktene transporteres på vei. 
 

 

 
 
 

7.1.3 Veibelastning og transportruter fangst 

Fangstnæringens største transporter går langs flere strekninger på E6 og E10. 
Transportbelastningen er høy rundt Bjerkvik i nordre Nordland. 
 
De tyngste registreringene finner vi på E6/E10 mellom Bjerkvik og Bjørnfjell i Nordland. Her 
det det beregnet en ÅDT (V) på ca. 35. Denne strekningen har vesentlig mer trafikk enn 
andre veistrekninger som følge av mye sydvendt transport langs E6 fra Troms/Finnmark og 
store transporter fra Lofoten og Vesterålen. Veistrekningen er også hovedforbindelsen til 
jernbanen i Narvik, grenseovergangen på E10 Bjørnfjell og videre transport sørover langs E6. 
 
Deretter følger E10 strekningen mellom Kåringen (Tjeldsundet) og Gullesfjordbotn. I 
Gullesfjordbotn finner man viktige veier for fangstbedriftene i Nord-Norge; E10 mot Lofoten 
og RV85 mot Vesterålen. 
 
Flere fylkesveier har stor trafikk knyttet til fangstnæringen: 
 

 Den fylkesveistrekningen som har størst trafikkbelastning fra fangstbedriftene er i 
stor grad tilknyttet Senjaregionen i Troms. Størst trafikk har FV855/FV86 mellom 
Buktamo (E6) og Finnsnes. Det er også registret stor trafikk på andre veier på Senja, 
som f.eks. FV861 (Kjosen-Silsand), FV852 (Roaldsletta-Senjahopen) og FV862 
(Mefjordbotn-Kjosen).  I Troms er det også mye trafikk mellom Kvaløya og Tromsø 
(FV861). 

 

 I Finnmark er det stor veitrafikk knyttet til fangst på FV890 fra Tana til veikrysset 
(Geatnjajavri) som enten fører til fangstaktørene i Båtsfjord eller Berlevåg.  Det 
meste av denne trafikken går videre til/fra Båtsfjord (FV891), men også en god del 
mellom Berlevåg og Geatnjajavri. 

 
 I Nordland er trafikken størst på fylkesveistrekninger i Lofoten og Vesterålen. FV820 

mellom Sortlandbrua og Elvenes har den høyeste registeringen. Deretter kommer 
FV821 (Elvenes-Myre) og veiene til/fra Stamsund i Vestvågøy. 

 
 
 

Note jernbane og fangst 
Fangstnæringen benytter til en viss grad jernbane som en del av sin 
transportkjede. I 2014 registrerte vi over 24.000 tonn på jernbane fra bedrifter i 
Nord-Norge, - der ca. 2/3 gikk via Narvik og resten i hovedsak fra Bodø.  Totalt 
dreier det seg om en transport tilsvarende ca. 2.500 inn/utgående vogntog. 
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Det alt vesentligste av fiskeproduktene eksporteres ut av fylket. De fleste 
grensepasseringene finner sted over Bjørnfjell/E10. Deretter følger Kivilompolo i Finnmark 
(RV93) og Kilpisjärvi som forbinder Troms og Finland langs E8. 
 
Av fergesambandene er det Bognes-Lødingen i Nordland som benyttes mest.  
 
I kartet i kapittel 7.4 har vi visualisert veitransportstrømmene for sjømatnæringen i Nord-
Norge i 2014, - dvs både fangst og havbruk.  
 
 
 
 
 
  

 Havbruk 7.2

7.2.1 Generelt 

I Nord-Norge ble det i 2014 solgt 497.386 tonn laks og 
ørret fra oppdrettsnæringen (Kilde: Fiskeridirektoratet). 
 
 

 
I 2014 kom ca. 
38 % av Norges havbruksvolum 
fra Nord-Norge. 
 
Over 48 % av Nord-Norges 
havbruksproduksjon skjedde i 
Nordland. 
 
 
 
Figur 7-7: Mengde laks og ørret i 
2014 (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 
I tabell 7-2 har vi vist utviklingen av solgt/produsert mengde rund fisk de siste 5 årene i de 
nordnorske fylkene, samt landet som helhet. Fra 2010 til 2014 økte salget i Nord-Norge med 
137.351 tonn (38 %). Målt i tonn har Nordland den største veksten i Nord-Norge mens 
Finnmark har den største prosentuelle veksten. 
 
 

 
Tabell 7-2: Salg av laks og ørret, tonn rund vekt, 2010-2014 (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 
 

Tonn %

Finnmark 57 148 56 843 86 809 92 431 102 000 44 852 78 %

Troms 109 563 106 657 143 800 137 058 146 000 36 437 33 %

Nordland 192 938 219 260 233 099 237 950 249 000 56 062 29 %

Nord-Norge 359 649 382 760 463 707 467 439 497 000 137 351 38 %

Norge 994 203 1 123 413 1 306 763 1 239 875 1 368 000 373 797 38 %

2013
Endring 2010-20142014 

(estimat)
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7.2.2 Slakterier 

Figur 7-8 viser de 23 slakteriene som var operative pr. årsskiftet 2014/2015. I 2007 var det 
31 operative slakterier i Nord-Norge. I Troms og Finnmark er det blitt ett færre slakteri i 
hvert fylke, mens reduksjonen i Nordland har vært på 6 slakterier.  
 
Samtidig som det har blitt færre slakterier, har det skjedd en betydelig økning av 
produksjonen. Fra 2007 til 2014 har økningen i uttransportert slakteriproduksjon i Nord-
Norge vært på over 360.000 tonn, eller ca. 215 %. 
 
I 2014 ble det transportert ut nærmere 530.000 tonn havbruksrelaterte produkter fra 
slakteriene i landsdelen. Dette omfatter både fersk laks, fryst, filet, biprodukter mv. Ca. 88 
% gikk ut av bedriftene med bil. Resten ble transportert med båt, eller benyttet til lokal 
videreforedling. Basert på en nyttelast (nettovekt av fisk) på i underkant av 20 tonn pr bil 
dreier det seg om en samlet uttransport på over 66 ÅDT(V), eller 93 YDT(V).  
 
Anleggene har også store inntransporter i form av bl.a. paller og emballasje. 
Veitransportbelastningen fra de enkelte anlegg vil imidlertid variere siden noe går med båt 
(bl.a. ensilasje) og at det enkelte steder foregår lokal produksjon av innsatsfaktorer som 
emballasje og paller. 
 

 
Figur 7-8: Lakseslakterier i Nord-Norge - uttransport av hovedprodukt 2014 (Kilde: Bedriftene) 

 -
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Note, Havbruk i Nord-Norge i 2014 
Basert på tall fra Fiskeridirektoratet var Nordland Norges største havbruksfylket i 2014, etterfulgt 
av Hordaland og Sør-Trøndelag. Troms var nr. 4 og Finnmark nr.8.  
 
I figur 7-1 har vi oppgitt en uttransport på ca. 530.000 tonn i Nord-Norge, bestående av 
ferdigproduktet laks, ensilasje, avskjær mv. Avviket mellom 530.000 tonn og 497.000 tonn skyldes 
i hovedsak at enkelte tar inn fisk fra oppdrettsanlegg i andre fylker. 
 
I tillegg ble det transportert rundt 600.000 tonn fôr i Nord-Norge i 2014, til de forskjellige 
oppdrettslokalitetene i landsdelen. Nærmere 80.000 tonn fôr ble transportert med bil. 
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Det største slakteriet i Nord-Norge er Nordlaks Produkter på Stokmarknes i Nordland. 
Lokaliseringen av de 23 slakteriene er vist i kartet i kapittel 7.4. 
 

 
 

7.2.3 Veibelastning og transportruter havbruk 

Veitransport av fôr er ikke inkludert i ÅDT tallene som er gjengitt i dette kapitlet, men de er 
tatt med i kartvisualiseringene og samletabellen for veibelastning i kapittel 7.4. 
Havbruksnæringens veitransporter genereres primært av slakteriene. 
 
På samme måte som for fangstnæringen går de største transportene langs flere strekninger 
på E6 og E10. Transportbelastningen er også her stor rundt Bjerkvik i Nordland. 
 
De tyngste registreringene finner vi på E6/E10 mellom Bjerkvik og Bjørnfjell. Her det det 
beregnet en ÅDT (V) på ca. 57. Årsakene er de samme som for fangstnæringen. 
 
Deretter følger E10 strekningen mellom Kåringen (like ved E6-fergesambandet Lødingen-
Bognes) og Gullesfjordbotn (der veiene til/fra Lofoten og Vesterålen møtes). Her er det 
anslått en ÅDT(V) på over 45. 
 
Videre har E6 sør for Mosjøen (Kulstad) høy belastning. På Kulstad møtes både E6-
transporter som oppstår nord for Mosjøen og trafikken inn fra bl.a. Marine Harvest på Herøy 
(via FV78). Her er det anslått en ÅDT(V) på noe over 43 i 2014. 
 
I Troms er det størst trafikk på delstrekninger av E10 mellom Bjerkvik og Gullesfjordbotn, 
der veien delvis er innom både Nordland og Troms, samt flere delstrekninger lags E6. 
 
I Finnmark er det størst trafikk på RV93 strekningen mellom Alta og Kivilompolo der ÅDT(V) 
ligger opp mot 15. 
 
På samme måte som for fangst har flere korte lokale fylkesveier stor belastning. Dette er 
gjerne i tilknytning til store lakseslakterier som ikke ligger langs hovedveiene. Dette gjelder 
f.eks. FV166/828 på Herøy (Marine Harvest) og FV18 i Alta kommune, til Simanes, der Grieg 
Seafood er lokalisert.  
 
Av de større fylkesveiene har følgende størst trafikk av havbruksrelaterte produkter: 
 

 FV82 (Sortland-Stokmarknes), som følge av lokaliseringen av Nordlaks 
 FV866 (Langslett-Skjervøybrua), som følge av lokaliseringen av Lerøy Aurora 

(Skjervøy) og Arnøy Laks slakteri (Arnøya) 
 FV78 (Leirosen-Drevja) og FV17 (Søvik-Sandnessjøen), som følge av lokaliseringen av 

Marine Harvest på Herøy 
 FV17/FV12 (Stokkvågen-Mo), som følge av lokaliseringen av Nova Sea på Lovund 

 

Note jernbane og havbruk 
Havbruksnæringen i Nord-Norge benytter i stor grad jernbane som en del av 
sin transportkjede. I 2014 registrerte vi ca. 154.000 tonn fra Nord-Norge med 
tog, der rundt 90 % gikk fra Narvik. Resten gikk i hovedsak fra Mo og 
Fauske. Totalt dreier det seg om en transport tilsvarende ca. 16.000 inn-
/utgående vogntog med bane fra havbruksbedriftene i Nord-Norge. 
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Det er også stor trafikk på fylkesveiene knyttet til de øvrige slakteriene i landsdelen, selv om 
denne trafikken er mindre enn de foran nevnte.  I Finnmark er det størst trafikk på FV354 
mellom Jakobsnes og E105, som følge av lokaliseringen av Kirkenes Processing på 
Jakobsnes. 
 
Ut og inn av Nord-Norge er det størst trafikk av havbruksprodukter der E6 passerer grensen 
til Nord-Trøndelag. Her er det anslått en ÅDT(V) på ca. 42. 
 
Av grensepasseringene mot utlandet dominerer E10 Bjørnfjell. Deretter følger RV93 
Kivilompolo og E8 Kilpisjärvi. Bjørnfjell har en ÅDT(V) på noe over 18, Kivilompolo ca. 14 og 
Kilpisjärvi over 11. 
 
Det er generelt for hele næringen i Nord-Norge, at stort sett all uttransport av 
ferdigprodukter skjer med bil, selv om jernbane benyttes for deler av transportstrekningen, - 
i hovedsak fra Narvik, men også fra Kiruna, Bodø, Fauske og Mo. 
 
Av fergesambandene er det størst trafikk av havbruksprodukter på 3 samband som ligger i 
Nordland fylke: 
 

• Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy  
• Lødingen-Bognes 
• Stokkvågen - Lurøy/Træna 

 
Lødingen-Bognes har stor gjennomgangstrafikk, mens de to øvrige benyttes av slakterier 
lokalisert på øyene Herøy og Lovund. 
 
I kartet i kapittel 7.4 har vi visualisert veitransportstrømmene for sjømatnæringen i Nord-
Norge i 2014, -dvs både fangst og havbruk.  
 
 
 
 

 Andre aktører involvert i sjømatnæringen  7.3

Sjømatnæringen genererer betydelige transporter utover uttransport av ferdigprodukter. Vi 
benytter dette kapitlet til å gi litt informasjon om slike aktører/transporter. Alle er ikke med, 
men vi mener likevel kapitlet kan bidra til å gi bedre forståelse for «sjømatbransjen» ved de 
eksempler som benyttes.  De største transportvolumene er knyttet til ensilasje, fôr, paller, 
emballasje og salt.  
 
Uttransporter 
Vesentlige biprodukter ut fra næringen er ensilasje og avskjær. I de intervjuer som ble 
foretatt av Transportutvikling AS i 2014/2015 ble det registrert ca. 210.000 tonn ensilasje og 
avskjær som biprodukt i Nord-Norge, -samlet for havbruk og fangst. 
 
Båt er det dominerende transportmiddel for transport av ensilasje/avskjær. En relativt stor 
andel av biproduktene bearbeides lokalt. En bedrift som Nordlaks produserer f.eks. flere 
tusen tonn med fiskeolje basert på restprodukter fra slakteriprosessen, Aquarius på Lovund 
og Akva-Ren i Kåfjord tar inn store volum som bearbeides lojkalt.  
 
Større aktører som tar inn biprodukter fra sjømatnæringen i Nord-Norge er bl.a.: 
 

• Aquarius i Nordland (Lurøy) 
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• Akva-Ren i Troms (Lyngen/Kåfjord) 
• Hordafor 
• ScanBio 
• Pelagia Bodø 

 
 
Aquarius Lovund, (Lurøy, Nordland) er delvis eiet av Hordafor.  Bedriften tar inn ca. 75.000 
tonn råstoff (stort sett avskjær/biprodukter fra hvitfisk).  Råvarene kommer inn med båt, 
både fra inn- og utland, bearbeides og videreselges som innsatsfaktorer for annen industri, 
bl.a. til produsenter av fiskefôr. Uttransporten skjer med båt. 
 
Den dominerende aktøren i Troms er Akva-Ren AS, med administrasjonskontor på Furuflaten 
i Lyngen og egen biproduktfabrikk i Djupvik (Kåfjord). Akva-Ren driver innsamling med bil og 
båt, mellomlagring, prosessering/produksjon, konservering og salg av marine biprodukter.  
Bedriften tar inn ca. 17-18.000 tonn med bil og 8-10.000 tonn med båt. Akva-Ren har ca. 
3.000 tonn uttransport med bil av foredlede produkter fra Djupvik til forskjellige 
destinasjoner. 
 
Hordafor AS har sitt hovedkontor på Vestlandet (Austevoll). Men de har også et anlegg på 
Brettesnes i Lofoten som dekker Nord-Norge, samt nevnte eierskap i Aquarius på Lovund.  
Anlegget på Brettesnes mottar ca. 55.000 tonn (90% kommer inn med båt). 
Hordafor benytter i stor grad egne båter og biler.  
 
ScanBio Marine Group AS har kontor i Trondheim, produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund, 
transportfartøy langs norskekysten og lager i Skottland. ScanBio er i dag en av Norges 
ledende aktører i dette markedet. 
 
Pelagia i Bodø (tidlige Bodø Sildeoljefabrikk) henter råstoff lokalt og produserer både 
fiskemel og fiskeolje (samlet ca. 21.000 tonn), som i hovedsak transporteres til Vestlandet. 
 
I tillegg finnes det flere mindre aktører i dette markedet som utfører en form for bearbeiding 
av biprodukter, f.eks. Vesterålen Marine Olje AS og Sea-Pro AS på Myre, Askur AS i Kvalsund 
m.fl. 
 
Sjømatnæringen genererer i tillegg genererer flere andre uttransporter, -uten at dette er 
konkret beregnet for Nord-Norge, f.eks. uttransport av avfall/søppel. 
 
 
Inntransporter 
Råstoff til slakterier og mottak kommer vanligvis sjøveien, selv om det foregår en del 
interntransport med bil som belaster veinettet. Laks til slakteriene kommer sjøveien med 
brønnbåter. Fisk til mottakene kommer normalt også sjøveien med fiskefartøy. Disse 
transportene belaster ikke veiinfrastrukturen i Nord-Norge. 
 
Sjømatnæringen benytter store mengder paller og emballasje. Størstedelen av pallene 
kommer inn til slakteri eller mottak med bil.   
 
Sjømatnæringen i Nord-Norge kjøpte anslagsvis 3 millioner paller i 2014. Det er interessant å 
merke seg at en betydelig andel av pallene produseres lokalt i Nord-Norge, og ofte i svært 
kort avstand til kunden. Det leveres også paller mellom fylkesgrensene, f.eks. fra Troms til 
Finnmark. For øvrig leveres det en god del paller fra Finland, Øst Europa og Trøndelag, - 
gjerne med de samme bilene som transporterer fisk ut fra fylket. 
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Lokale/regionale palleprodusenter er bl.a.: 
 
Finnmark: 

 Båtsfjord Service AS, Båtsfjord 

 Aksis Arbeid og Kompetanse AS, Havøysund, Alta og Hasvik 
 Storbukt Fiskeindustri AS, Honningsvåg 
 Hammerfest Fryseterminal AS, Hammerfest 
 Tana Arbeidsservice AS, Tana 

 
Troms: 

 MITRA, Sørreisa 
 AMNOR, Lenvik 
 Aune Trevare, Lenvik 
 Flere mindre produsenter 

 
Nordland: 

 Vesterålen Vekst, Andenes 

 Vesterålsprodukter AS, Sortland, Bø i Vesterålen og Sigerfjord 

 Hadsel ASVO, Melbu 

 Lødingen Arbeidssenter, Lødingen 

 Vestvågøy ASVO, Leknes, Moskenes og Røst 

 Pallefabrikken Halsa AS, Meløy 

 Bård Marthinussen, Skutvik 

 Lurøypallen AS, Sleneset 

 CTC, Sortland  
 Safish AS, Sør-Arnøy 

 
 
Det leveres emballasje fra flere forskjellige steder, både fra Norge og fra utlandet. Mye 
leveres/produseres lokalt i Nord-Norge. Det aller meste av emballasjen transporteres med 
bil.  Lokale/regionale leverandører av emballasje, bl.a.: 
 

 BEWI Thermo AS (tidligere Thermo Polar AS), Hammerfest 

 BEWI Isopro AS (tidligere Isopro AS), Alta 
 BEWI Polar AS, Balsfjord 
 Brødr. Sunde AS, Rødskjær, Harstad 
 Atlantic Styro AS, Lovund, Lurøy 

 Løvold Industri AS, Bodø 

 Lerøy Aurora (egen produksjon på Skjervøy) 
 Marine Harvest (egen produksjon på Herøy) 
 StyroNor AS, Tana 
 Nordic Emballasje AS, Båtsfjord 

 Øksnes Thermo AS, Alsvåg, Øksnes 

 Lopack AS, Svolvær (Ellingsen Seafood, under etablering) 

Selv om mye forbrukes regionalt har flere av bedriftene et bredt geografisk salgsområde, 
f.eks. BEWI,  Brødrene Sunde og Løvold Industri. 

Fôr går til oppdrettslokalitetene, og ikke til slakteriene.  Fôr går både med båt og bil, selv 
om båt dominerer.  De store fôrleverandørene til oppdrettsnæringen i Nord-Norge er: 
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 EWOS på Bergneset i Balsfjord kommune 
 Skretting på Børøya i Hadsel kommune 
 BioMar på Myre i Øksnes kommune 
 EWOS på Halsa i Meløy kommune 
 

Disse bedriftene produserte rundt 800.000 tonn i 2014, hvorav det meste gikk til Nord-
Norge. Båt er den dominerende transportformen, men ca. 80.000 tonn gikk ut med bil til 
nordnorske oppdrettsanlegg i 2014. 
 
Salt går til fiskebruk langs hele kysten av Nord-Norge. Stort sett alt kommer inn med mindre 
bulkbåter fra GC Rieber Salt AS (Harstad, Hammerfest og Tromsø) og Saltimport AS, Bergen, 
med egen avdeling på Vannøya (Karlsøy). Det meste av saltet går til fiskebrukene, mens en 
del går til vegformål. I 2014 registrerte vi kjøp av salt blant fangstaktørene i Nord-Norge på 
ca. 85.000 tonn. 
 
Det benyttes store mengder is ved transport av ferske fiskeprodukter. Is representerer i liten 
grad veitransportarbeid, da de fleste har egen produksjon.  
 
I tillegg genererer fiskerinæringen flere andre inntransporter.  
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 Visualisering av sjømatnæringen samlet - veitransport 7.4

Markedet for norsk fisk er over hele verden.  Europa er det viktigste markedet, og i 2014 var 
Polen Norges største mottaker av sjømat. Deretter kom Frankrike, Danmark, Storbritannia, 
Russland og Kina. (Kilde: Norges Sjømatråd). 
 
Veivalgene for sjømatnæringen i 2014 er illustrert i figur 7-9. Kartet finnes også som 
særtrykk i større format. I kartet inngår også transporter av fôr til oppdrettslokalitetene og 
innsatsfaktorer til emballasjeprodusentene. Selv om dette er den mest komplette illustrasjon 
av sjømattransporter i Nord-Norge, må det nevnes at næringen har større veitransporter enn 
det som er visualisert. Det transporteres f.eks. diverse utstyr til slakterier og mottak, 
avfallstransporter går ut fra anleggene osv. 

 
Havbruksnæringens trans-
porter på vei påvirker bildet i 
stor grad.  Veier tilknyttet de 
store lakseslakteriene blir mer 
sentrale enn om en kun la den 
tradisjonelle fiskerinæringen til 
grunn.  
 
Transportstrømmene for 
sjømatnæringen går i nord-syd 
retning, noe som reflekterer at 
næringen er eksportrettet, at 
store markeder er i syd og flere 
transportretninger møtes i 
Bjerkvik i Nordland.  
 
De største sjømatveiene i Nord-
Norge er gjengitt i tabell 7-3, 
for de veistrekninger som har 
ÅDT(V) større eller lik 20.  
 
Det kan være ÅDT-variasjoner 
innenfor enkelte av de oppgitte 
veistrekninger. Noen 
strekninger er derfor gjen-
nomsnittsbetraktninger med 
basis i flere delstrekninger. 
 
Sjømatnæringen i Nord-Norge 
har sesongvariasjoner som 
påvirker transportarbeidet. 
Vintersesongen genererer f.eks. 
det største transport-arbeidet 
for tradisjonell fangst.  
 
 
 
 
Tabell 7-3: Veistrekninger med 
størst sjømattrafikk i Nord-Norge 
2014 

FYLKE FANGST OG HAVBRUK ÅDT (V)

NOR E6/E10 Bjerkvik-XE10 Bjø rnfjell 94

NOR/TRO E10 XRV85 Kåringen-XRV85 Gullesfjordbotn 80

TRO E10 Tjeldsundbrua-Rødskjær 65

NOR/TRO RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Gullesfjordbotn 62

TRO/NOR E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 61

NOR/TRO E10 Bjerkvik-Tjeldsundbrua 61

NOR E6 XFV78 Kulstad-XRV73 Trofors 56

TRO/NOR E6 Gratangen-Grense Troms/Nordland-Bjerkvik 55

NOR E6 XRV73 Trofors-Grense Nord Trøndelag 54

NOR E6 XE10 Bjø rnfjell-Narvik 54

TRO E6 Brandvoll-XFV825 Gratangen 51

TRO E6 XFV855 Buktamo-XFV851 Brandvoll 47

TRO E6 Bergneset-XFV855 Buktamo 47

TRO E6 Nordkj.botn-Bergneset 45

NOR FV 82 Sortland-Børøya/Stomarknes 44

NOR E6 Mo-XFV78 Kulstad 42

NOR E6 XFV812 Medby-XRV77 Junkerdalskrysset 41

NOR E10 XE10/6 Bjø rnfjell-Grense Sverige 41

NOR E6 XRV77 Junkerdalskrysset-Mo 38

NOR E6 Fauske-XFV812 Medby 38

NOR E6 XRV827 Dragkrysset-Fauske 36

TRO E6 Djupvik-Olderdalen-XE8 Skibotn 33

TRO E6/E8 Oteren-Nordkjosbotn 33

TRO E6 Langslett-Djupvik 32

TRO E6 /E8 Skibotn-Oteren 32

NOR E6 Ulvsvåg-XRV827 Dragkrysset 31

TRO FV86 Finnfjordbotn-Finnsnes 31

TRO FV855 Buktamo-XFV86 Finnfjordbotn 30

TRO FV86 Finnsnes-XFV861 Silsand 27

NOR E6 Bognes-Ulvsvåg 26

FIN E6 Alta-Simanes 25

FIN R93 Gievdneguoika-Kivilompolo 24

NOR E10 Gullesfjordbotn-Fiskebø lkrysset-Svolvær 23

NOR FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 22

NOR RV85 XE10 Kåringen-Lødingen 22

NOR FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 22

TRO FV866 Langslett-Skjervøybrua 21

FIN R93 Alta-Gievdnedneguoika 20

NOR FV17 XFV78 Leirosen-Sandnessjøen 20
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Figur 7-9: Sjømatnæringens samlede veitransport med tunge kjøretøy i Nord-Norge (2014) 

 
Kartet finnes som særtrykk i større format og høyere oppløsning. 
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8 Utfordringer og flaskehalser 

 

 Veistandard på offentlige veier 8.1

Basert på samtaler med fiskeprodusenter er de fleste flaskehalsene relatert til veinettet, 
spesielt fylkesveier.  
 
Mange veier er generelt dårlige, smale, har dårlige veiskuldre, for få utkjøringsmuligheter for 
hvile, manglende akseltrykk, vanskelige stigninger eller andre forhold. Spesielt gjelder dette 
for bruk som er lokalisert ytterst på kysten og må benytte fylkesveier for å komme til 
europavei eller riksvei. For eksempel er det utfordrende å kjøre store vogntog på Senja i 
Troms, Vestertana og Austertana i Finnmark, Bustneslia i Nordland m.fl. 
 
Detaljene er beskrevet i rapporter til de enkelte fylkeskommuner. 
 
 
 

 Kolonnekjøring og vinterstenging 8.2

Mange kommentarer som er mottatt fra bedriftene vedrører veiproblematikk på vinterstid. 
Generelt dårlig vintervedlikehold, stengte eller ufremkommelige veier på vinteren er et stort 
problem for en av landsdelens viktigste næringer. Når det gjelder bl.a. fangstnæringen 
foregår store deler av fisket nettopp i de perioder av året hvor veiutfordringene er størst. 
 
Statens Vegvesen utarbeidet i mars 2015 Riksvegutredningen 2015. Det ble laget separate 
vurderinger for de enkelte NTP-korridorer. Korridorene 7, 8a og 8 b vedrører Nord-Norge. 
Korridor 7 vedrører landsdelen opp til Fauske, 8a fra Fauske til Nordkjosbotn og 8b nord for 
Nordkjosbotn. 
 
Riksvegutredningene har et kapittel som omfatter «Høyfjellsproblematikk». 
Høyfjellsproblematikk er forhold som er knyttet til fremkommelighet og regularitet på 
fjelloverganger.  
 
For korridor 7 påpeker Statens Vegvesen følgende: 

• På E6 over Saltfjellet er det tidvis redusert framkommelighet pga. vinterproblematikk 
som resulterer i at vegen stenges midlertidig og at kolonnekjøring etableres som 
tiltak. 

• Samme problematikk finnes også på E12 over Umbukta og til en viss grad på RV 73, 
og RV 77 over Graddis. 

 
For korridor 8a skrives det at: 

• Stengt veg eller kolonnekjøring på grunn av høyfjellsproblematikk forekommer på to 
vegstrekninger; E6 Kråkmofjellet mellom Fauske - Bognes og E10 Bjørnfjell mellom 
E6 og riksgrensen. 

 
Når det gjelder korridor 8b er beskrivelsen noe mer omfattende: 
 

• På rute 8b er det ikke bare på høyfjellet at problemene med snøfokk som gir 
siktbegrensinger, melder seg. Det samme problemet har vi også på en del 
vegstrekninger som ligger langs med kysten. Konsekvensen av problemet vil være 
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kolonnekjøring eller midlertidig stengning av vegen. På denne ruta er det spesielt på 
følgende tre fjelloverganger problemene melder seg: 

o E6 Kvænangsfjellet 
o E6 Sennalandet 
o E6 Hatter 

 
• Siktproblemer som følge av drivsnø som medfører kolonnekjøring eller midlertid 

stengning av vegen, er det også på: 
o Rv 94 Kvalsund – Hammerfest 
o E69 Olderfjord – Honningsvåg 

 
• På andre strekninger i ruta kan også problemet oppstå, men da i en mindre skala. 

Det kan være på E6 Baddereidet, E8 opp mot riksgrensen og E75 mellom Vadsø og 
Vardø. 

 
Problematikken rundt Kvænangsfjellet vinterstid er nevnt av mange aktører i Troms. 
Vinterproblematikk på E6 nord for Bjerkvik (Gratangsfjellet) er også nevnt som en utfordring. 
Strekningen har mye sjømattrafikk. 
 
 

 

 Ferger  8.3

Sjømataktørene er ikke generelt kritiske til det ordinære fergemateriellet som trafikkerer 
sambandene, men til de fartøy som settes inn ved driftsavbrudd. Det nevnes bl.a. at 
reservefergene er for små. 
 
Men frekvens, åpningstid og i noen tilfeller kapasitet fremheves som begrensninger på 
enkelte samband.  
 
Som et eksempel nevner vi 5 havbruksslakterier med stor produksjon som er lokalisert til 
øyer hvor eneste regulære veialternativ er ferge. Disse er svært avhengig av pålitelig 
fergetransport.  
  

• Fiskekroken på Sør-Arnøy ønsker en bedre frekvens og åpningstid. Marine Harvest 
fokuserer også på åpningstiden ved at de har behov for en senere avgang. 

 
• For Nova Sea representerer Bustneslia en trafikal utfordring om vinteren, da dette er 

forbindelsen til E6 og grenseovergangen på Umbukta. Det ønskes en forbedring av 
vinterregularitet, alternativt direkte anløp av Levang og tilknytning til FV78/Toven. 

 
• Ellingsen Seafood påpeker problematikken med at det mangler en helårlig forbindelse 

mellom Skrova og Skutvik. Cermaq på Skutvik nevner at standarden på FV81 (Skutvik 
–E6/Ulvsvåg) er blitt dårligere, og at dette kan skyldes reduksjoner i fergeanløpene 
på Skutvik. 

 
• Marine Harvest på Herøy påpeker at det på sikt er behov for en fastlandsforbindelse 

mellom Herøy og Alstenøya. 
 

• Arnøy Laks Slakteri AS sliter med en ferge med lav lastekapasitet. Fra å ha kunne tatt 
3 trailere pr tur, kan ferga som benyttes i dag kun ta en fullastet trailer pr tur.  
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Det er et ønske om bedre fergedekning Malangsfjorden (Troms) hvor det nå kun er 
sommerdrift.  Mangel på nattåpne samband over Tysfjorden (E6) er en utfordring. 
 
 

 Åpningstid ved tollstasjoner 8.4

Flere sjømataktører påpeker problematikk rundt manglene nattåpne tollstasjoner. I dag er 
det kun Kivilompolo og Kilpisjärvi som har døgnkontinuerlig drift.  
 
Døgnkontinuerlig drift etterlyses på den mest trafikkerte grenseovergangen i Nord-Norge 
(E10, Bjørnfjell). 
 
 

 Togtider og frekvens 8.5

Tog blir benyttet til transport av fisk ut fra landsdelen, - spesielt fra Narvik, men også Bodø, 
Fauske og Mo.  Det er ofte forsinkelser/regularitetsproblemstikk på togene. Næringen ønsker 
også bedre frekvens, bl.a. tidligere avganger fra Narvik og ikke bare avgang på natten. 
 
 

 Havn 8.6

Kommunale havneavgifter påpekes som en problemstilling som gjør sjøtransporten 
unødvendig dyr, spesielt på korte avstander. 
 
For øvrig er det få kommentarer som vedrører havner og problematikk rundt disse. 
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9  Noen utviklingstrekk 

Fra 2010 til 2014 har: 
 

 Pelagiske landinger i Nord-Norge blitt redusert med 337.413 tonn (-60 %) 
 Landinger av torskeartet fisk økt med 153.831 tonn (+29 %) 
 Produksjon av laks/ørret økt med over 137.736 tonn (+38 %) 

 
Den tradisjonelle strukturen med mange små aktører innen sjømatnæringen er under 
endring. Vi ser b.la. dette i havbruksnæringen, ved at antallet slakterier reduseres. Det er 
mange lokaleide slakterier i landsdelen. Men vi ser en tendens til at nye eiere utenfor 
landsdelen kommer inn som medeiere eller overtar.  
 
I Nord-Norge var det 31 aktive slakterier i 2007. I dag er det 23 aktive slakterier. Samtidig 
produseres vesentlig større mengder havbruksprodukter enn tidligere.  
 
I underlagsdokumentasjonen for den siste Forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten (Sektoranalyse for Fiskeri, havbruk og nye marine næringer, 
SINTEF 2013) ser man for seg en mulig dobling av fangstvolumene og en mulig syv-dobling 
av havbruksvolumene frem mot år 2100. 
 
Det er utarbeidet flere prognoser som vedrører fremtiden for fiskeriene i Nord-Norge. 
Betydelig vekst er det gjennomgående temaet, spesielt for havbruksnæringen. 
 
Blir veksten som antatt vil dette bidra til en betydelig økning av veitransportarbeidet i fylket, 
- hvis det ikke skjer en endring i transportmiddelfordelingen. Dvs at større mengder går over 
til båt og tog. 
 
Ser man bort fra salting, tørking, filetproduksjon, ensilasjeproduksjon o.l., er det liten grad 
av høyforedlet bearbeiding av sjømatprodukter i Nord-Norge. I Nord-Norge har vi imidlertid 
noen bedrifter som produserer bearbeidede sjømatprodukter. F.eks.: 

 
 Lofotprodukter AS, Vestvågøy 

 MaxMat AS, Bodø  
 Karls Fisk og Sjømat AS, Tromsdalen 
 Reinøy Sjømat AS, Reinøya 
 Dragøy AS, Tromsø 
 Steinfjorden Sjømat AS, Bøstad 

 Petter’s Sjømat AS, Harstad 
 
Lofotprodukter AS og MaxMat AS har over 150 ansatte. Av foredlingsbedrifter med 
hovedkontor utenfor landsdelen kan nevnes Enghav og Gourmetsentralen, som begge har 
avdelinger i Tromsø og Bodø. I tillegg er det andre mindre/mellomstore bedrifter i landsdelen 
som bearbeider og selger produkter med basis i sjømatressurser. 
 
En ser stadig eksempler på at fersk/frossen fisk sendes ut av landet for foredling og retur til 
oss som ferdigvare (fersk laks til Danmark med retur som røkt laks, og frossenfisk til Kina 
med retur som fiskepinner). 
 
Med bakgrunn i rikt tilfang på ferskt råstoff av svært god kvalitet fra havet utenfor Nord-
Norge, bør potensialet for å kunne foredle større volumer av disse råstoffene i landsdelen 
være til stede. Dette gjelder også biprodukter fra næringen. 


