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Forord 
Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av Nordsjøen og 
Skagerrak (forvaltningsplan) i 2013. Forvaltningsplanen skal gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet.  

Som en del av det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan, er det utarbeidet seks 
sammenstillingsrapporter. Sammenstillingsrapportene skal knytte sammen eksisterende 
kunnskap om miljø og ressurser, næringsaktivitet, miljø- og samfunnskonsekvenser i 
Nordsjøen og Skagerrak.  

Arbeidet med sammenstillingsrapportene utføres av faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak 
bestående av representanter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern.  

Denne sammenstillingsrapporten omhandler verdiskaping og samfunnsmessige forhold i og i 
tilknytning til forvaltningsplanområdet. Rapporten inneholder relevant statistikk for 
demografi, arbeidsmarked, verdiskaping og næringsstruktur, og gir en oversikt over relevante 
økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak.  

 

Oslo, 11. mai 2012 
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Sammendrag for rapport om verdiskaping og 
samfunnsmessige forhold  

Verdiskaping og samfunnsmessige forhold 

Denne rapporten beskriver betydningen av de ulike næringene i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet. Rapporten inneholder hovedtall for demografi og arbeidsmarked i 
kystkommunene og for verdiskaping og næringsstruktur i fylkene som grenser til Nordsjøen 
og Skagerrak. Rapporten beskriver særskilt verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framtidsbilder i næringene petroleum, fiske og fangst, skipsfart, turisme, reiseliv og 
rekreasjon, og akvakultur.  

Rapporten gir også en oversikt over det som kalles økosystemtjenester i Nordsjøen og 
Skagerrak, og inneholder noen eksempler på disse økosystemtjenestenes betydning for 
samfunnet.  

Ved utgangen av 2010 var snaut 40 prosent av Norges befolkning bosatt i 
kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak, og bosettingen i 
området er økende. Næringene som befinner seg eller planlegges i eller i 
tilknytning til forvaltningsplanområdet, er petroleum, fiske og fangst, skipsfart, 
fornybar energiproduksjon til havs, turisme, reiseliv og rekreasjon, og 
akvakultur. Disse næringene bidrar til en betydelig verdiskaping for Norge. 
Petroleumsvirksomheten er den klart største næringen i forvaltningsplan-
området. I tillegg forsyner havområdene oss med en rekke miljøgoder og  
-tjenester kalt økosystemtjenester. Det er behov for økt kunnskap som 
synliggjør betydningen av økosystemtjenestene for ulike næringer og andre 
samfunnsinteresser.  

Demografi og arbeidsmarked  

Kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak dekker om lag 15 prosent av 
Fastlands-Norges areal. Ved utgangen av 2010 var snaut 40 prosent av Norges befolkning 
bosatt i dette området, og bosettingen i området er økende. Området har de seneste årene hatt 
sterk befolkningsvekst, hovedsakelig på grunn av innvandring, og denne befolkningsveksten 
forventes å fortsette. Rogaland er det fylket hvor veksten forventes å bli sterkest i årene som 
kommer. I underkant av halvparten av befolkningen i kystkommunene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak, bor nærmere enn 500 meter fra kysten. 

Antall sysselsatte i kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak, utgjorde om lag 
52 prosent av befolkningen i disse kommunene i 2010. Sysselsettingsandelen er på nivå med 
øvrige regioner i Norge. Ledigheten i regionen har falt i siste tiårsperiode, i likhet med i resten 
av landet. Ledigheten er lavest i kystkommunene i Nordsjøfylkene. Gjennomsnittlig 
bruttoinntekt har økt kraftig siden 1993, og det er kun regionen omkring indre Oslofjord som 
har høyere gjennomsnittlig inntekt. Det er også stadig flere som tar høyere utdanning i 
området. Bare regionen omkring indre Oslofjord har en høyere befolkningsandel med høyere 
utdanning.  

Verdiskaping og næringsstruktur 

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) fylkesvise nasjonalregnskap, bidro næringene i fylkene 
som grenser til Nordsjøen og Skagerrak, samlet med om lag 30 prosent av verdien av samlet 
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brutto regionalprodukt i 2007. Her er store deler av den totale verdiskapingen fra 
petroleumsaktiviteten ikke inkludert. Dersom denne inkluderes, vil det samlede verdibidraget 
øke betydelig. 

En utfordring ved bruk av det fylkesvise 
nasjonalregnskapet er at svært mye av 
verdiskapingen fra petroleumsaktiviteten føres 
på det konstruerte ekstrafylket som omfatter 
virksomheten på kontinentalsokkelen, Svalbard, 
militære baser i utlandet, ambassader og 
lignende. Når man fordeler verdiskapingen og 
sysselsettingen i ekstrafylket på ulike 
geografiske områder, viser beregninger at 
aktivitet i Nordsjøen og Skagerrak og i de 
tilgrensende fylkene står for om lag 75 prosent 
av den totale verdiskapingen fra såkalte 
havrelaterte1 næringer i Norge, og at andelen 
havrelatert virksomhet i området har hatt en noe 
økende tendens i perioden 1997–2007. Det er petroleumsvirksomheten og tilknyttet aktivitet 
som står for det meste av den havrelaterte verdiskapingen i området. Over 90 prosent av den 
beregnede verdiskapingen fra de havrelaterte næringene i Nordsjøen og Skagerrak og de 
tilgrensende fylkene, stammer herfra. 

I fylkene som grenser til Nordsjøen, sto fiskeri- og havbruksnæringen i området for 34 prosent 
av den nasjonale verdiskapingen innenfor denne næringen. I 2007 skjedde i samme område 34 
prosent av den nasjonale verdiskapingen innenfor tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning, 
26 prosent innenfor bergverksdrift og utvinning, 65 prosent innenfor bygging av skip og 
oljeplattformer og 42 prosent innenfor utenriks sjøfart.  

I Skagerrakfylkene sto verkstedindustri i 2007 for 30 prosent, industri for øvrig for 25 prosent 
og bygge- og anleggsvirksomhet for 21 prosent av den nasjonale verdiskapingen i disse 
næringene. 

Næringer i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet 

Næringene som befinner seg eller planlegges i eller i tilknytning til forvaltningsplanområdet, 
er petroleum, fiske og fangst, skipsfart, fornybar energiproduksjon til havs, turisme, reiseliv 
og rekreasjon, og akvakultur.  

Verdiskaping 

Petroleumsvirksomheten er den klart største næringen i forvaltningsplanområdet. 
Bruttoproduktet fra olje- og gassutvinning fra Nordsjøen og Skagerrak var i 2009 på om lag 
310 mrd. kroner. Fra fiske og fangst i området er bruttoproduktet samme året beregnet til om 
lag 2 mrd. kroner, fra skipsfart anslagsvis 38 mrd. kroner og fra akvakultur ca. 2 mrd. kroner. 
Det samlede bruttoproduktet for reiselivsnæringene i fylkene som grenser til forvaltnings-
planområdet var i 2007 på 25 mrd. kroner ifølge SSBs satellittregnskap for turisme, som 
inkluderer hotell- og restaurantvirksomhet, transport, kultur og underholdning. Hvor stor 
andel av reiselivsnæringen som er direkte knyttet til bruk av kysten og havet i Nordsjøen og 
Skagerrak, er ikke beregnet.  

                                                 
1 Havrelaterte næringer er nærmere beskrevet i kapittel 5.2.1 

Fylkene som grenser til Skagerrak: 

• Østfold  
• Vestfold  
• Telemark  
• Aust-Agder 
• Vest-Agder 

Fylkene som grenser til Nordsjøen: 

• Rogaland 
• Hordaland 
• Sogn og Fjordane 
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Alle disse næringene genererer i tillegg en betydelig grad av verdiskaping i form av 
ringvirkninger, men det er i ulik grad gjort beregninger av ringvirkninger fra de ulike 
næringene.  

Sysselsetting 

Næringene i og i tilknytning til Nordsjøen og Skagerrak fører med seg en god del 
sysselsetting både direkte og indirekte. Tallene for avledet sysselsetting fra de ulike 
næringene er imidlertid i stor grad utarbeidet etter ulik metodikk, og er derfor ikke egnet til 
direkte sammenligninger på tvers. 

I petroleumsnæringen er det om lag 18 000 som er direkte sysselsatt i oljeselskapene som 
driver feltene i Nordsjøen, men det er også et stort antall sysselsatte hos leverandører og 
underleverandører. Dette er beregnet til anslagsvis totalt 120 000 sysselsatte i 2010. Innenfor 
fiske og fangst var det i 2010 bosatt om lag 3 000 registrerte fiskere i Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene. Fiskeri- og akvakulturnæringen i Nordsjøfylkene sysselsatte ifølge 
beregninger totalt 10 660 årsverk i 2009, inkludert indirekte sysselsetting. Det er ikke gjort 
tilsvarende beregning for Skagerrakfylkene. Sysselsettingen i skipsfartsrelaterte næringer i 
forvaltningsplanområdet utgjorde ca. 26 000 personer i 2009, og om lag 45 000 personer hvis 
man inkluderer de indirekte sysselsatte. Innenfor akvakultur var det i 2009 sysselsatt om lag  
2 000 personer i Nordsjø- og Skagerrakfylkene. I reiselivsnæringen var det ifølge SSBs 
satellittregnskap for turisme i 2007 sysselsatt 58 000 personer i fylkene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak. Andelen som arbeider med turisme i direkte tilknytning til bruk av 
kysten og havet i Nordsjøen og Skagerrak, er ikke beregnet.  

Framtidsbilder 

For hver næring er det utarbeidet framtidsbilder som vurderer næringens utsikter framover. 
Basert på dagens kunnskap antas petroleumsaktiviteten å holde seg ganske stabil mot 2020, 
for deretter bortimot å halveres fram mot 2030. Fiskerinæringens utvikling i Nordsjøen og 
Skagerrak er usikker framover, og avhenger av EUs fiskeripolitikk, utviklingen i norske 
forvaltningsregimer og av klimatiske endringer i Nordsjøen og Skagerrak. Aktiviteten i 
skipsfarten forventes å være omtrent på dagens nivå i 2030. Fornybar energiproduksjon til 
havs i form av havvind, kan komme inn som en ny næring i Nordsjøen og Skagerrak fram mot 
2030, men sannsynligvis i begrenset grad. Det er usikkert hvordan akvakulturnæringen i 
forvaltningsplanområdet vil utvikle seg fram mot 2030. En forutsetning for vekst i denne 
næringen er at problemene med rømming og lakselus løses. Det foreligger ikke noe 
framtidsbilde for turisme og reiseliv.  

Økosystemtjenester 

I tillegg til verdiskapingen fra næringene som har sin aktivitet i og i tilknytning til Nordsjøen 
og Skagerrak, forsyner havområdene oss med en rekke miljøgoder og -tjenester. Disse kalles 
ofte økosystemtjenester, og vår velferd og livskvalitet er avhengig av slike goder og tjenester. 
De består av mange synlige og godt kjente goder og tjenester som fisk og skalldyr, rekreasjon 
og turisme, men også av mindre kjente tjenester som for eksempel sørger for nedbryting av 
skadelige organismer, opprettholdelse av stabiliteten i økosystemet og klimaregulering. 
Flesteparten av disse økosystemtjenestene er fellesgoder (kollektive goder). De omsettes ikke 
i markeder og har dermed ingen markedspris. Dette betyr at kostnadene ved å ødelegge slike 
tjenester ikke kommer fram i vanlige regnskap, i hvert fall ikke på kort sikt. Derfor er det 
større fare for at man utarmer disse tjenestene. 
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De siste årene har det vært stor internasjonal aktivitet innen forskning og utvikling (FoU) med 
sikte på å beskrive og kategorisere økosystemtjenester og gjøre dem mer synlige i 

beslutningsprosesser. Det gjelder særlig 
rapporten ”The Millennium Ecosystem 
Assessment” (MEA 2005) som beskriver og 
klassifiserer rekken av ulike tjenester som 
forskjellige økosystemer bidrar med, og 
vurderer tilstanden og utviklingen i verdens 
økosystemer. Etter MEA 2005 er det vanlig 
at økosystemtjenester grupperes som 
støttende, regulerende, produserende/ 
forsynende og kulturelle tjenester. 
Økonomisk verdsetting av disse 
økosystemtjenestene er videreutviklet i 
prosjektet ”The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity” (TEEB 2010). TEEBs 
formål er å fremme en bedre forståelse for 
”the true economic value of the benefits we 
receive from nature”.  

Det er en rekke avveininger knyttet til for 
eksempel økt skipstrafikk, oljeutvinning og 
ulike tiltak for forbedring av miljøtil-
standen, der en bedre forståelse av verdien 
av marine økosystemtjenester vil kunne 
være nyttig. I Norge er det få studier som 
eksplisitt har verdsatt miljøgoder i form av 
økosystemtjenester. Med den økende 
interessen for verdsetting av økosystem-
tjenester både nasjonalt og internasjonalt, og 

mangelen på tidligere studier i Norge, er det gode grunner til å vurdere om en eller flere slike 
studier kunne gjennomføres for å forbedre framtidig beslutningsgrunnlag.  

Ulike typer økosystemtjenester 

Støttende økosystemtjenester 

De støttende økosystemtjenestene er grunnleggende for så å si alle de andre økosystem-
tjenestene. Ivaretakelse av disse økosystemtjenestene er derfor helt avgjørende for 
bærekraften til økosystemet. Videre er havets primærproduksjon i form av marin 
planteproduksjon grunnlaget for støttende økosystemtjenester som ulike næringskjeder og 
biodiversitet.  

Regulerende økosystemtjenester 

De regulerende tjenestene omfatter tjenester eller funksjoner som klimatisk og atmosfærisk 
regulering, reduksjon av eutrofiering (overgjødsling), regulering av skadelige stoffer, 
biologisk regulering og tilbakeholdelse av sedimenter.  

Både de støttende og de regulerende økosystemtjenestene vil inngå i det som kan betegnes 
som mellomprodukter fordi verdiene i økonomisk forstand først og fremst framkommer ved at 
disse tjenestene legger grunnlag for andre tjenester som direkte påvirker vår velferd.  

Naturen har en verdi i seg selv. Det er behov for økt 
kunnskap som synliggjør betydningen av økosystem-
tjenestene for ulike næringer og andre samfunnsinteresser. 
Foto: Wenche Greve 
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Produserende økosystemtjenester 

De produserende økosystemtjenestene representerer både de mest kjente og mest synlige 
godene og tjenestene fra havet som blant annet fisk og skalldyr, men også mulige produkter 
for blant annet farmasøytisk og bioteknologisk industri. 

Kulturelle økosystemtjenester 

Kulturelle økosystemtjenester inkluderer tjenester som friluftsliv, rekreasjon og turisme, 
estetiske verdier og ivaretakelse av kulturell arv og identitet.  

Kunnskapsbehov 

Arbeidet med verdiskaping og samfunnsmessige forhold har vist at det er særlige utfordringer 
knyttet til sammenlignbarhet av statistikk for verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framskrivninger for de ulike sektorene som har sin aktivitet i og i tilknytning til forvaltnings-
planområdet. Videre at den offisielle statistikken ikke er innrettet med tanke på å få fram 
betydningen av de ulike næringene som befinner seg i dette området.  

Dersom det er slik at samfunnsmessige vurderinger skal få mer oppmerksomhet ved 
framtidige oppdateringer av forvaltningsplanen, bør det utarbeides utredningsprogrammer 
som sikrer at alle sektorene gjør utredninger av samfunnsmessige forhold etter samme 
metodikk. Dette bør gjøres som en del av det innledende arbeidet med det faglige grunnlaget 
for forvaltningsplanen.  

En viktig erfaring er at SSBs offisielle statistikk ikke er innrettet verken mot det geografiske 
området eller de problemstillingene som reises når det skal utvikles et faktagrunnlag for 
forvaltningsplanene.  

Arbeidet har også vist at det er behov for å løfte fram økosystemtjenesteperspektivet ved 
utforming av naturfaglige studier, slik at man bedre forstår og synliggjør økosystemtjenestene 
som finnes i havområdene. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne beskrive betydningen og 
verdiene av økosystemtjenester. 

Det er også behov for økt kunnskap som synliggjør betydningen av økosystemtjenestene for 
ulike næringer og andre samfunnsinteresser. Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som 
skal se på verdier av økosystemtjenester, og som skal se på hvordan kunnskapen om verdien 
av naturmangfold og økosystemtjenester kan styrkes for å bedre framtidige beslutnings-
grunnlag. Forhåpentligvis vil utvalget komme med anbefalinger om metodebruk som kan 
komme til nytte i framtidig forvaltningsplanarbeid. 
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Helhetlig forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak 

Forvaltningsplaner for alle norske havområder 

Regjeringen ønsker en økosystembasert forvaltning av norske havområder. Det innebærer at 
forvaltningen av menneskelige aktiviteter tar utgangspunkt i de rammene som økosystemet 
setter for å opprettholde strukturen, virkemåten, produksjonen og naturmangfoldet. 
Økosystembasert forvaltning skal også sikre at ny aktivitet og nye påvirkninger underlegges 
en helhetsvurdering av hvilken belastning et økosystem vil bli utsatt for.  

I Norge skal dette oppnås gjennom utarbeidelse av helhetlige forvaltningsplaner. 
Forvaltningsplanene er verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde 
miljøverdiene i havområdene. Forvaltningsplanene skal derfor gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet. Som basis for forvaltningsplanene ligger sentrale 
prinsipper knyttet til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet og samlet belastning. 

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for Barentshavet-Lofoten (2006 – oppdatert i 2010) og 
Norskehavet (2009). Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og 
Skagerrak i 2013.  

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak vil geografisk dekke områdene utenfor 
grunnlinja under norsk jurisdiksjon nord til 62°N. Der det er relevant, dekker 
utredningsarbeidet også områder og problemstillinger innenfor grunnlinja og utenfor norsk 
økonomisk sone.  I den grad det har vært relevant er det faglige arbeidet samkjørt med 
pågående internasjonalt samarbeid og knyttes til relevante EU-direktiver, blant annet 
havstrategidirektivet og vanndirektivet. 

 Arbeidet er koordinert av den interdepartementale styringsgruppa for helhetlig forvaltning av 
norske havområder. Gruppa er ledet av Miljøverndepartementet og består i tillegg av 
Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og 
Utenriksdepartementet. 
Det forberedende arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen koordineres av 
faggruppen for Nordsjøen og Skagerak og arbeidsgrupper nedsatt av denne gruppen. 
Faggruppen består av Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern.   

1.2 Om denne rapporten  

Hensikten med denne utredningen er å synliggjøre hvilken betydning havområdet Nordsjøen 
og Skagerrak har for næringer og samfunn. Rapporten beskriver betydningen av næringene i 
og i tilknytning til forvaltningsplanområdet, og bidrar til å legge til rette for en analyse av hva 
en endring i miljøtilstanden vil ha å si for verdiskaping og samfunn.  
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Det er første gang faggruppen gjør vurderinger av samfunnsmessige forhold som en del av det 
faglige grunnlaget i forvaltningsplansammenheng. Hensikten er å sikre en tettere kobling 
mellom miljøfaglige og samfunnsmessige forhold.  

Mandatet for denne rapporten: 

”Faggruppen skal beskrive betydningen av de ulike næringene i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet, herunder virkninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skal 
gis et bilde av nå-situasjonen, utviklingen i en valgt periode og forventet utvikling framover. 
Relevant statistikk skal samles inn, og det skal gis en samlet og systematisk oversikt over 
demografi, arbeidsmarked, verdiskaping og næringsstruktur i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet. Sammenlignbare tall på tvers av sektorer og næringer skal 
presenteres. Eventuelle kunnskapsbehov skal identifiseres, og det skal gis forslag til 
oppfølging av disse på kort og lang sikt.  

Arbeidet skal også inkludere en oversikt over relevante økosystemtjenester, med referanse til 
blant annet Millenium Ecosystem Assessment (2005) og rapportene fra TEEB. Rapporten skal 
så langt det er mulig beskrive og vurdere økosystemenes direkte og indirekte betydning for 
samfunnets velferd. Der det er mulig og hensiktsmessig skal også verdianslag benyttes.” 

Arbeidsgruppen som har utarbeidet denne rapporten har blitt ledet av Klima- og 
forurensningsdirektoratet og har for øvrig bestått av Direktoratet for naturforvaltning, 
Fiskeridirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. 

1.3 Kunnskapsgrunnlag og kilder 

Som grunnlag for den delen av rapporten som omhandler statistikk har Statistisk sentralbyrå 
utarbeidet et underlagsnotat Næringer og samfunn i tilknytning til Nordsjøen/Skagerrak - 
utprøving av muligheter for statistikkproduksjon. Underlagsnotat for Forvaltningsplanen for 
Nordsjøen/Skagerrak, Notater 33/2012, Statistisk sentralbyrå. (Kolshus og Homstvedt 2012), 
der eksisterende statistikk er brutt ned til geografiske områder som er relevante for denne 
forvaltningsplanen.  

For å supplere informasjonen fra Kolshus og Homstvedt (2012) er rapporten også basert på 
sektorutredninger2 og andre utredninger som er blitt utført i forbindelse med 
forvaltningsplanarbeidet, i tillegg til andre relevante utredninger og vitenskapelige 
publikasjoner.  

Arbeidet har vist at det er særlige utfordringer knyttet til sammenlignbarhet av statistikk for 
verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og framskrivninger for de ulike sektorene som har 
sin aktivitet i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet, og at den offisielle statistikken ikke 
er innrettet med tanke på å få fram betydningen av de ulike næringene som befinner seg i 
dette området. 

Som grunnlag for den delen av rapporten som omhandler økosystemtjenester har Sweco og 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) utarbeidet underlagsnotatet Økosystemtjenester i 
Nordsjøen–Skagerrak Beskrivelse vurdering og verdsetting (Sweco 2012).  

                                                 
2 Sektorutredning for petroleumsvirksomhet (2011), sektorutredning for fiskeri og havbruk (2011), 
sektorutredning for skipstrafikk (2011), sektorutredning for fornybar energiproduksjon (2011).  
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1.4 Rapportens oppbygning 

Kapittel 2 tar for seg avgrensninger av både det geografiske området og hvilke næringer som 
skal regnes som i eller i tilknytning til forvaltningsplanområdet. Kapittel 3 gir en oversikt over 
areal, befolkning og infrastruktur, mens kapittel 4 tar for seg arbeidsmarked og sysselsetting i 
kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet. Kapittel 5 gir en oversikt over 
næringsstrukturen i fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet, og omtaler spesielt de 
havrelaterte næringene som lar seg skilles ut ved hjelp av det fylkesvise nasjonalregnskapet til 
SSB. I kapittel 6 beskrives næringene som befinner seg i eller i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet både ved forskjellige strukturstatistikker fra SSB og med relevant 
statistikk fra andre utredninger. Denne tilnærmingen til å beskrive betydningen av de ulike 
havrelaterte næringene skiller seg derfor fra tilnærmingen i kapittel 5. I kapittel 7 beskrives 
relevante økosystemtjenester, basert på underlagsrapporten til Sweco (2012). Kapittel 8 angir 
noen kunnskapsbehov og anbefalinger for videre arbeid.  

 

 
Rapporten beskriver og vurderer havområdets direkte og indirekte betydning for samfunnets velferd.  
Foto: Kristian Nesser 
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2 Avgrensninger 

I denne rapporten brukes det forskjellige inndelinger av det geografiske området når ulike 
forhold som beskriver forvaltningsplanområdet skal vurderes. Disse geografiske enhetene er 
selve forvaltningsplanområdet, fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet, 
kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet og en inndeling i soner etter avstand 
fra havet.  

Næringene som befinner seg eller planlegges å befinne seg i forvaltningsplanområdet og som 
omtales nærmere i denne rapporten er petroleum, fiske og fangst, skipsfart og fornybar 
elektrisitetsproduksjon til havs. I tillegg er akvakultur og turisme, reiseliv og rekreasjon 
definert som næringer i tilknytning til forvaltningsplanområdet fordi næringene kan sies å 
være avhengig av tilstanden i havområdet. 

2.1 Geografiske avgrensninger 

2.1.1 Forvaltningsplanområdet 

Det geografiske forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak dekker områdene utenfor 
grunnlinjen i norsk økonomisk sone sør for Stad 62°N, inkludert norsk del av Skagerrak, se 
figur 2.1.  

Utredningsområdet består i tillegg av områder innenfor grunnlinja og utenfor norsk 
økonomisk sone der dette er relevant for å beskrive forhold i forvaltningsplanområdet. 

 
Figur 2.1 Kart over forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak 
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2.1.2 Prinsipper for avgrensning av områder og aktiviteter i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet 

Selv om forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak er klart definert, er det ikke entydig 
gitt hvilken avgrensning som skal benyttes for å belyse verdiskaping og samfunnsmessige 
forhold i tilknytning til Nordsjøen og Skagerrak.  

Nordsjøen og Skagerrak er ubebodde havområder der det drives ulike næringsaktiviteter i 
samspill med befolkning, bosetting og næringsveier på land. Kyststripen er tett befolket særlig 
i sør, men det er ikke alltid opplagt i hvilken grad lokalisering av bosetting og 
næringsvirksomhet har sammenheng med nærheten til kysten og havet. Det finnes 
næringsvirksomhet i innlandskommuner som kan tilbakeføres til havet, og det er tilsvarende 
virksomhet i kystkommunene som ikke har noen sammenheng med Nordsjøen og Skagerrak. 
Det vil derfor være et skjønnsspørsmål hva som skal regnes som verdiskaping og 
samfunnsmessige forhold i tilknytning til Nordsjøen og Skagerrak. 

Utfordringen med å framskaffe statistikk til forvaltningsplanen ligger i stor grad i å finne og 
bruke geografiske enheter som gjenspeiler forvaltningsområdet. For dette prosjektet har 
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet en underlagsrapport med grunnlagsmateriale (Kolshus 
og Homstvedt 2012). Denne har benyttet både fylkesvis og kommunevis statistikk, i tillegg til 
statistikk aggregert fra koordinatfestet informasjon. For mer detaljert informasjon om 
avgrensninger av statistikken vises det til Kolshus og Homstvedt (2012). 

I det videre er følgende områdeinndelinger benyttet: 

• Forvaltningsplanområdet (fig. 2.1) 
• Fylker til forvaltningsplanområdet (fig. 2.2) 
• Kommuner til forvaltningsplanområdet (fig. 2.3) 
• Soner etter avstand fra kysten (fig. 2.4) 

2.1.3 Fylker til forvaltningsplanområdet 

Områder tilknyttet Nordsjøen og Skagerrak defineres i første rekke som kyststrekningen som 
grenser mot havområdene Nordsjøen og Skagerrak. Denne kyststrekningen knyttes til 
følgende åtte fylker: Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse kalles ”fylkene til forvaltningsplanområdet”. 

Innenfor dette store området er det noen regionale ulikheter som av og til er vist, ved at 
Nordsjøen og Skagerrak skilles i to geografiske grupper. Det opereres med fem områder:  

 

Skagerrak-fylkene: Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder 

Nordsjøfylkene: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

Oslofjord- og innlandsfylkene: Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud 

Møre og Trøndelag: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

Nord-Norge:  Nordland, Troms, Finnmark 
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Figur 2.2 Norge inndelt etter fylkesgrupper. Kartgrunnlag: Statens kartverk 

2.1.4 Kommuner til forvaltningsplanområdet 

SSB har ikke statistikk som direkte kan illustrere hvordan nærheten til havet påvirker 
bosetting, infrastruktur og virksomhet i områdene som grenser til forvaltningsområdet. Det er 
derfor analysert hvilke konsekvenser det kan ha at Nordsjøen og Skagerrak er nærmeste nabo 
i sør og vest. Der det finnes statistikk på kommunenivå, er dette gjort ved å skille ut 
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kystkommunene i fylkene definert som kommuner med kystlinje mot Nordsjøen og Skagerrak 
eller fjordene innenfor. Følgende grupper er definert (se figur 2.3): 

Kommuner til Nordsjøen og Skagerrak  

Kommuner til Indre Oslofjord  

Kommuner til innlandet i Sør-Norge (Hedmark, Oppland, deler av Østfold, Akershus, Buskerud, 
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane) 3 

Møre og Romsdal og nordover 

 

En konsekvens av å følge denne definisjonen strengt er at Indre Oslofjord-kommunene er 
holdt utenfor Nordsjøen-/Skagerrakområdet, mens indre fjordkommuner på Vestlandet er 
med. Hovedbegrunnelsen for å holde Oslo og omegn utenfor er at her skjer det svært mye 
aktivitet som ikke er havrelatert, og at dette området vil egne seg for sammenlikning med 
Nordsjøen-/Skagerrakområdet. Dette fører imidlertid til at et stort areal på Vestlandet som 
ikke er direkte knyttet til havet er inkludert. Det kan være nyttig å se nærmere på 
hensiktsmessigheten ved en slik avgrensning ved en senere oppdatering av 
forvaltningsplanen.  

                                                 
3 Hordaland har ikke rene innlandskommuner 
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Figur 2.3 Norges kommuner inndelt i sammenliknende regioner. Kartgrunnlag: Statens kartverk 
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2.1.5 Inndeling etter nærhet til kysten 

For å belyse temaene befolkning og infrastruktur har SSB delt inn kystkommunene i soner 
etter avstand fra havet i følgende belter: 

• 0–100 m fra kysten 
• 100–500 m fra kysten 
• 500 m – 1 km fra kysten 
• Mer enn 1 km fra kysten 

En illustrasjon av dette er gitt i figuren nedenfor. Sonebeltene er vist i ulike sjatteringer, 
enkeltbygninger som grå punkter. Til bygningsmassen i de ulike avstandssonene kan det 
koples på personer, slik at det er mulig både å telle opp og analysere på demografiske 
variable. SSB har kun foretatt opptellinger i underlagsrapporten (Kolshus og Homstvedt, 
2012). 
 

 
Figur 2.4 Inndeling av landet langs kysten i soner. Eksempel fra Strand kommune, Rogaland 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Bygningspunkter: Matrikkelen 

2.2 Aktivitetsavgrensning 

I denne rapporten er formålet å beskrive betydningen av næringer som på ulike måter bruker 
forvaltningsplanområdet eller som på ulikt sett er avhengig av tilstanden i hele eller deler av 
dette området. Følgende næringer har aktivitet som enten befinner seg eller planlegges å 
befinne seg i selve forvaltningsplanområdet, eller har aktivitet som er avhengig av 
miljøtilstanden i hele eller deler av dette området.  

• Petroleum 
• Fiske og fangst 
• Skipsfart 
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• Fornybar elektrisitetsproduksjon til havs 
• Akvakultur 
• Turisme, reiseliv og rekreasjon 

Disse næringene blir nærmere beskrevet i kapittel 6. 

Land- og kystbasert industri for øvrig er ikke særskilt omtalt i denne rapporten. 

Når det gjelder turisme, reiseliv og rekreasjon kan ikke all aktivitet innen disse kategoriene 
knyttes til nærheten til havet. I omtalen er det derfor brukt en kombinasjon av en geografisk 
avgrensning og aktivitetsavgrensning.  

Kjernekraftproduksjon er en betydelig industri i flere land rundt Nordsjøen, men det er ikke 
en næring i eller i tilknytning til forvaltningsplanområdet. Det er derfor ikke beskrevet i denne 
rapporten. 
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3 Areal, befolkning og infrastruktur 

Dette kapitlet beskriver demografiske forhold knyttet til kystkommunene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak. Disse kommunene dekker om lag 15 prosent av Fastlands-Norges 
areal. Ved utgangen av 2010 var snaut 40 prosent av Norges befolkning bosatt i dette 
området, og bosettingen i området er økende. Området har de seneste årene hatt sterk 
befolkningsvekst, hovedsakelig på grunn av innvandring, og denne befolkningsveksten 
forventes å fortsette. Rogaland er det fylket hvor veksten forventes å bli sterkest i årene som 
kommer. 

3.1 Areal 

Arealet av kystkommunene til forvaltningsplanområdet utgjør i alt 50 500 km2. Dette utgjør 
om lag 15 prosent av Fastlands-Norge. Arealet er ulikt fordelt mellom Øst- og Vestlandet; 
41 300 km2 eller 82 prosent ligger i de tre Nordsjøfylkene, mens 9 100 km2 eller 18 prosent 
ligger i de fem Skagerrakfylkene. Dette er illustrert i figur 2.3 i kapittel 2.  

3.2 Befolkning 

3.2.1 Status folkemengde4 

Selv om arealet av kyststripen er lite, er befolkning og bosetting i stor grad knyttet opp mot 
dette arealet. Ved utgangen av 2010 var 38,8 prosent av den totale befolkningen i Norge 
bosatt i kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet.  

 
Figur 3.1 Folketall i de fire regionene 2010. Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 

 

Kommunene til Indre Oslofjord har minst areal og størst befolkningstetthet. Tettheten er her 
506 innbyggere/km2. Kommunene til forvaltningsplanområdet har til sammenlikning 34,8 

                                                 
4 Definisjoner i vedlegget  
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innbyggere/km2, innlandskommunene i Sør-Norge 9,9 innbyggere/km2, og kommunene i 
Møre og Romsdal og nordover 6,7 innbyggere/km2.  

 
Figur 3.2 Areal og befolkning i kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak, fordelt på fylke, 2010.  
Kilde: Arealstatistikk og befolkningsstatistikk, SSB 

 

I kommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak er befolkningen ujevnt fordelt. Det bor 
flest i kommunene som grenser til Nordsjøen (figur 3.2). Disse har til sammen 56 prosent av 
folkemengden i området. 

Kystkommunene i Skagerrakfylkene har om lag 3,5 ganger større befolkningstetthet enn 
kystkommunene i Nordsjøfylkene. Østfold og Vestfold har den høyeste befolkningstettheten i 
kommunene som grenser til forvaltningsplanområdet.  

Hvordan befolkningen har valgt å bosette seg fra kyststripen og innover kan gi en indikasjon 
på havets betydning. Figur 3.3 viser en oversikt over bosetting målt i avstand fra havet i 
følgende belter: Inntil 100 meter fra sjøen, inntil 500 meter fra sjøen, inntil 1 km fra sjøen og 
over 1 km fra sjøen.   

I underkant av halvparten av befolkningen i kommunene som grenser til Nordsjøen og 
Skagerrak, 43,7 prosent, bodde i 2010 innen en avstand på 500 meter fra sjøen. I tillegg 
kommer de mange fritidsboligene som brukes til boformål i deler av året. Tallene gir en 
indikasjon på at sjøen tiltrekker seg bosetting. 
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Figur 3.3 Befolkningsmengde langs kystbeltene i regionene, 2010. Kilde: Befolkningsstatistikk og GAB/Matrikkelen 

 

I 2010 bodde 9,6 prosent av befolkningen i kommunene som grenser til Nordsjøen og 
Skagerrak i en avstand på inntil 100 meter fra sjøen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet 
begrenser mulighetene for ytterligere befolkningsvekst her. 

3.2.2 Endringer i folkemengde 

Folkemengden i kommunene som grenser til forvaltningsplanområdet har økt fra 1,15 
millioner innbyggere i 1951 til 1,91 millioner innbyggere i 2011. Dette er en økning på 65 
prosent i perioden. Bare kommunene til Indre Oslofjord har økt mer; 68 prosent, mens 
økningen i innlandet i Sør-Norge har vært 40 prosent, og i Møre og Romsdal og nordover 27 
prosent. 

Figur 3.5 viser den fylkesvise fordelingen av utviklingstrenden i forvaltningsområdet. Det er 
særlig i årene etter 2005 at økningen i befolkningsstørrelsen har vært markant. Særlig 
utslagsgivende er utviklingen som har skjedd i Rogaland og Hordaland. Til sammen står de 
kystnære kommunene i disse to fylkene for 62 prosent av folketilveksten i hele regionen 
samlet de siste fire årene.  
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Figur 3.4 Utvikling i folkemengde i regionene. Antall innbyggere. 1951–2011. Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 

 

 
Figur 3.5 Årlig folketilvekst i kommunene som grenser til forvaltningsområdet. Fylkesvis sortert. I alt for 10-årsperioder 
1951–2010. Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 

3.2.3 Inn- og utflytting 

Av de fire definerte regionene er det kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet 
som har hatt klart størst innenlands innflytting. I 2010 var det 73 600 innbyggere som flyttet 
innenlands til kommuner i regionen. Noe av flyttingen kan ha skjedd mellom kommuner i 
samme region. 
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Utflyttingen har i samme periode ligget på omtrent samme nivå, slik at tallene for netto 
flytting til regionene er nokså lave (figur 3.6). Samlet sett har kystkommunene som grenser til 
forvaltningsplanområdet hatt en liten nedgang i netto innflytting siden 1994. 
  

 
Figur 3.6 Netto flytting i regionene. 1994–2010. Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 

 

I Kolshus og Homstvedt (2012) s. 41-42 er også inn- og utpendling til kystkommunene som 
grenser til forvaltningsplanområdet beskrevet. I hovedsak er det en balanse mellom inn- og 
utpendling mellom kommunene i regionen. Dette er ikke beskrevet nærmere i denne 
rapporten.  

3.2.4 Inn- og utvandring 

Innvandringen til Nordsjø- og Skagerrakkommunene har nær doblet seg i perioden 2004-
2008. Innvandringen var høy i hele landet i denne perioden, men størst for Nordsjø- og 
Skagerrakkommunene og Indre Oslofjord-området. Innvandringen bidrar i stor grad til 
befolkningsveksten i Nordsjø- og Skagerrakkommunene. 

Utvandringen har fulgt omtrent det samme mønsteret som innvandringen, men på et mye 
lavere nivå. Også her har det vært en markant økning i siste 4-årsperiode, men bare snaut 
halvparten så stor som innvandringen. Utvandringen fra Indre Oslofjord-området har vært 
klart størst. 

Nordsjø- og Skagerrak-kommunene hadde dermed den høyeste nettoinnvandringen av alle de 
fire regionene, med om lag 15 000 personer de to siste årene (figur 3.7). 
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Figur 3.7 Netto innvandring til Norge fordelt på regionene. 1999–2010. Antall personer. Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 
 

Hvilke områder innvandringen skjer fra har endret seg markant de senere årene. Figur 3.8 
viser utenlandsk inn- og utvandring til Nordsjø- og Skagerrakkommunene etter nasjonalitet i 
25-årsperioden fra 1986 til 2010. Fra 2006 er bildet dominert av innvandring fra EU-land i 
Øst-Europa, med drøyt 9 000 innvandrere siste året. Deretter kommer innvandring fra Asia 
med i overkant av 3 100 personer. Fra andre nordiske land kom 2 800 personer i 2010, om lag 
det samme som fra øvrige EU-land. Fra Afrika kom 1 750 innvandrere, og 950 fra hele det 
amerikanske kontinentet.  

 
Figur 3.8 Inn- og utvandring til Nordsjø- og Skagerrakkommunene etter statsborgerskap. 1986–2010.  Antall personer.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB 
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For utvandringen fra Nordsjø- og Skagerrakkommunene er mønsteret det samme, men nivået, 
forskjellene og svingningene er mindre. De dominerende hjemlandene for statsborgerne som 
forlot området i 2010, er EU-land i Øst-Europa, Norden og øvrige EU-land.  

Inn- og utvandringsmønsteret er noenlunde det samme for alle regionene, men nivået på 
utvandringen er lavere. I kommunene som grenser til Indre Oslofjord er dominansen av 
innvandring fra EU-landene i øst ikke like tydelig. De to siste årene har innvandringen fra 
Norden vært relativt stabil. 

3.2.5 Utvikling framover  

For denne rapporten er det ikke gjort en egen analyse av framtidig befolkningsutvikling. Dette 
avsnittet bygger på en artikkel fra SSB om befolkningsframskriving for årene 2011 til 2040 
(Texmon og Brunborg, 2011)  

Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger (Texmon og Brunborg, 2011) forventes det 
befolkningsvekst i alle fylker de nærmeste årene. I framskrivingsperiodens første femårs-
periode5 blir det aller sterkest vekst i Oslo, men det forventes også svært sterk vekst i 
Akershus og Rogaland. Også i fylkene Hordaland, Sør-Trøndelag, Agderfylkene og Buskerud 
forventes sterk vekst. Lenger ut i perioden (i 2021–2025) reduseres veksttakten i alle fylker, 
og Rogaland er da fylket med sterkest vekst ifølge prognosene. Rogaland har vært et fylke 
med ganske sterk vekst over lang tid, ifølge SSB har utviklingen i oljeindustrien gitt grunnlag 
for vekst i arbeidsmarkedet, slik at fylket har tiltrukket seg en betydelig andel av innflytting 
fra utlandet samt innenlandsk flytting. Først mot slutten av perioden (mot 2040) snur 
befolkningsutviklingen fra vekst til nedgang (primært i nordnorske fylker og Sogn og 
Fjordane). Det er altså grunn til å forvente en fortsatt sterk befolkningsvekst i store deler av 
fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet i perioden mot 2030. 

3.3 Bygningsmasse 

Bygningsmassen representerer en stor andel av realkapitalen og de samlede investeringene i 
landet. Byggevirksomheten kan derfor gi et godt bilde av den økonomiske virksomheten i en 
region.  

Norge er et kystland, og bosettingen har i stor grad samlet seg langs den relativt smale 
kyststripen. Dette gjenspeiles også i infrastrukturen i form av bygninger. En oversikt fra 
matrikkelen6 viser at av en total bygningsmasse på 3,94 millioner bygg i hele landet, er 12,5 
prosent lokalisert langs det tynne 100-metersbeltet, og 32,4 prosent av bygningsmassen innen 
500 meter fra kysten. Siden 1985 har det vært begrensninger på oppføring av nye bygg i 100-
metersbeltet i Norge, særlig i områder med press på arealene. 

I Nordsjø- og Skagerrakkommunene befinner en relativt stor andel av bygningsmassen seg i 
de kystnære beltene: 19 prosent innen 100 m, 50 prosent innen 500 m, og 65 prosent innen 1 
km. Dette indikerer at nærheten til kysten har stor betydning for både bosetting og 
virksomhet. I landet fra Møre og Romsdal og nordover befinner enda mer av bygningsmassen 
seg nærmere havet enn 500 meter, mens en mindre andel av bygningene befinner seg mellom 
500 m og 1 km fra kysten (figur 3.9). 

                                                 
5 SSB har beregnet ulike alternative framskrivninger for befolkningen, med ulike nivåer for fruktbarhet, 
levealder og innvandring. Vi refererer her framskrivningens hovedalternativ/mellomalternativ.  
6 Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister over fast eiendom.  
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Figur 3.9 Fordeling av bygningsmassen etter avstand fra havet. Hele landet og fordelt på de ulike regionene per 1. 
januar 2011. Prosent. Kilde: Kolshus og Homstvedt (2012) 

 
Nærheten til kysten har stor betydning for både bosetting og virksomhet. Her fra Aker brygge i Oslo. 
Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet 
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4 Arbeidsmarked 

Dette kapitlet gir en oversikt over arbeidsmarkedsforhold for kommunene som grenser til 
forvaltningsplanområdet og sammenligner dette med de øvrige regionene i landet. Antall 
sysselsatte i kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet utgjorde om lag 52 
prosent av hele befolkningen i området i 2010. Sysselsettingsandelen er på nivå med øvrige 
regioner i Norge. Ledigheten har falt i siste tiårsperiode, i likhet med i resten av landet. 
Ledigheten er lavest i kystkommunene i Nordsjøfylkene. Gjennomsnittlig bruttoinntekt har 
økt kraftig siden 1993, og det er kun Indre Oslofjord-regionen som har høyere gjennomsnittlig 
inntekt. Det er også stadig flere som tar høyere utdanning i området, kun Indre Oslofjord-
regionen har høyere andel med høyere utdanning.  

4.1 Arbeidsstyrke og sysselsetting 

4.1.1 Sysselsatte7 

Antall sysselsatte i kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak i aldersgruppen 
15-74 år utgjorde 907 000 personer i 2010, eller 51,7 prosent av hele befolkningen i området. 
Andelen er omtrent på samme nivå for alle regionene. Sysselsettingsandelen varierer mellom 
50,8 (Innlandet i Sør-Norge) og 53,4 (Indre Oslofjord). 

Sysselsettingen i kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak har økt fra ca. 
800 000 i 2001 til 900 000 i 2010. Det meste av økningen fant sted mellom 2004 og 2007 
(figur 4.1). 

 
Figur 4.1 Antall sysselsatte personer i regionene. 2001–2010. Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk 

                                                 
7 Jf. definisjoner i vedlegg 1 
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Sysselsettingsprosenten er antall sysselsatte personer i hver aldersgruppe i prosent av personer 
i alt i hver aldersgruppe. 

 
Figur 4.2 Sysselsettingsprosent etter aldersgrupper i kystkommunene som grenser til Nordsjøen–Skagerrak. Veid 
gjennomsnitt. Prosent. 2000–2010. Kilde: Sysselsettingsstatistikk, SSB 

 

Figur 4.2 viser at det har vært litt varierende sysselsettingsprosent for de ulike aldersgruppene 
i perioden. Størst variasjon har det vært for de yngste aldersgruppene, her har 
sysselsettingsprosenten gått ned siden 2007 etter en kortvarig oppgang. For sysselsatte i 
aldersgruppene 25–49 år er mønsteret det samme, men utslagene er mindre.  

Sysselsettingsprosenten i de eldste aldersgruppene viser et annet mønster. Selv om 
sysselsettingsprosenten synker med økende alder, er det også slik at sysselsettingsprosenten 
for de samme aldersgruppene har økt i perioden, og relativt sett mest for de eldste 
aldersgruppene. En tilsvarende utvikling kan vi også observere for de andre regionene.  

4.1.2 Arbeidsledighet 

Den registrerte arbeidsledigheten, målt som prosent av befolkningen, har gått ned på 
landsbasis siden 1990. I hovedsak er forløpet i alle regionene det samme, men utslagene er 
størst for Indre Oslofjord, jf. figur 4.3.  
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Figur 4.3 Andel registrerte arbeidsledige i regionene i prosent av befolkningen. 1990, 1995, 2000, 2005 og 2010.  
Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, SSB 
 

Det er noen regionale ulikheter innad i kystkommunene som grenser til Nordsjøen og 
Skagerrak som illustreres i figur 4.4. I 1990 var ledigheten i Hordaland og Rogaland blant de 
største, både absolutt og som andel av befolkningen. I perioden fram til 2010 var nedgangen i 
arbeidsledigheten imidlertid størst i disse fylkene. I Sogn og Fjordane har ledigheten vært lav 
gjennom hele perioden. I 2010 var ledigheten i Nordsjøkommunene mindre enn for 
kystkommunene langs Skagerrak.  

 
Figur 4.4 Andel arbeidsledige i prosent av befolkningen for kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet. 
1990, 1995, 2000, 2005 og 2010. Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, SSB 
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4.2 Inntekt 

Nordmenns inntekt, dvs. bruttoinntekt definert som summen av all lønnsinntekt, 
næringsinntekt og kapitalinntekt, har vokst kraftig siden 1993. For kystkommunene som 
grenser til Nordsjøen og Skagerrak har den økt med 130 prosent målt i løpende priser8, det er 
litt mer enn Indre Oslofjord (119 prosent), og omtrent på nivå med de andre regionene.  

I kystkommunene som grenser til Nordsjøen- og Skagerrak lå gjennomsnittlig bruttoinntekt på 
358 000 kr i 2010, ca. 20 000 kr over tilsvarende for innlandet i Sør-Norge og Møre og 
Romsdal og nordover, og ca. 56 000 kr under tilsvarende for Indre Oslofjord.  
 

 
Figur 4.5. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i de fire regionene 1993–2010. Kilde: Inntektsstatistikk, SSB 

4.3 Utdanning 

Befolkningen som helhet har fått mer utdanning over tid. I kystkommunene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak var det 276 000 personer med kort9 og 76 000 personer med lang10 
universitets-/høgskoleutdanning i 2010. Bare Indre Oslofjord hadde flere personer med lang 
utdanning. Antall personer med lang utdanning har nær doblet seg siden 1995. Det er likevel 
langt flere av befolkningen som ikke har høyere utdanning: I kystkommunene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak var det i 2010 392 000 personer med bare grunnskoleutdanning, og 
601 000 hadde videregående som sitt høyeste utdanningsnivå.  

Tallene synliggjør at selv om det er stadig flere som tar høyere utdanning, tar det lang tid før 
denne endringen gjenspeiles i statistikken over hele befolkningen.  

                                                 
8 Det relative forholdet mellom regionene blir det samme uavhengig av om man velger å måle i løpende priser 
eller ved realinntekt. 
9 Til og med fire års universitets-/høyskoleutdanning 
10 Over fire års universitets-/høyskoleutdanning, inkludert forskerutdanning 
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Sammenlignet med Indre Oslofjord-regionen har kystkommunene som grenser til Nordsjøen 
og Skagerrak noe høyere andel med kun grunnskole og videregående, og noe lavere andel 
med høyere utdanning. Sammenlignet med de andre regionene skiller ikke regionen seg 
nevneverdig ut.  

I kystkommunene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak har 26,1 prosent av befolkningen 
utdanning på universitets- eller høgskolenivå av kort eller lang varighet. Til sammenlikning 
har 41,5 prosent av befolkningen i Indre Oslofjord, 21,4 prosent av befolkningen i innlandet i 
Sør-Norge, og 24,8 prosent av befolkningen fra Møre og Romsdal og nordover høyere 
utdanning.  

 
Figur 4.6. Andel av befolkningen med kjent utdanning, fordelt etter høyeste utdanning. De fire regionene. 1995, 2000, 
2005 og 2010. Prosent. Kilde: Utdanningsstatistikk, SSB 
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5 Næringsstruktur i forvaltningsplanområdet 

Dette kapitlet gir et bilde av næringsstrukturen i forvaltningsplanområdet, med utgangspunkt i 
SSBs fylkesvise nasjonalregnskap. Kapitlet gir en oversikt over hvilke næringer som er 
dominerende i fylkene til forvaltningsområdet, og gir også en oversikt over den relative 
fordelingen av verdiskaping mellom de havrelaterte næringene. Ifølge SSBs fylkesvise 
nasjonalregnskap bidro næringene i fylkene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak med om 
lag 30 prosent av verdien av samlet brutto regionalprodukt i 2007. Her er store deler av den 
totale verdiskapingen fra petroleumsaktiviteten ikke inkludert. Dersom denne inkluderes vil 
det samlede verdibidraget øke betydelig. 

En utfordring ved bruk av det fylkesvise nasjonalregnskapet er at svært mye av 
verdiskapingen fra petroleumsaktiviteten føres på det konstruerte Ekstrafylket, som omfatter 
virksomheten på kontinentalsokkelen, Svalbard, militære baser i utlandet, ambassader og 
lignende. Når man fordeler verdiskapingen og sysselsettingen i Ekstrafylket på ulike 
geografiske områder viser beregninger at aktivitet i Nordsjøen og Skagerrak og i de 
tilgrensende fylkene står for om lag 75 prosent av den totale verdiskapingen fra såkalte 
havrelaterte næringer i Norge, og at andelen havrelatert virksomhet i området har hatt en noe 
økende tendens i perioden 1997-2007. Det er petroleumsvirksomheten og tilknyttet aktivitet 
som står for det meste av den havrelaterte verdiskapingen i området, over 90 prosent av den 
beregnede verdiskapingen fra de havrelaterte næringene i Nordsjøen og Skagerrak og de 
tilgrensende fylkene stammer herfra. 

I fylkene som grenser til Nordsjøen stod fiskeri- og havbruksnæringen i området for 34 
prosent av den nasjonale verdiskapingen innenfor denne næringen. 34 prosent av den 
nasjonale verdiskapingen innenfor tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning, 26 prosent 
innenfor bergverksdrift og utvinning, 65 prosent innenfor bygging av skip og oljeplattformer 
og 42 prosent innenfor utenriks sjøfart skjedde i samme område i 2007.  

I Skagerrakfylkene stod verkstedindustri i 2007 for 30 prosent, industri for øvrig for 25 
prosent og bygge- og anleggsvirksomhet for 21 prosent av den nasjonale verdiskapingen i 
disse næringene. 

5.1 Verdiskaping og sysselsetting i Nordsjøen-Skagerrak-fylkene 

Det fylkesvise nasjonalregnskapet (FNR) gir et grunnlag for å gi en systematisk oversikt over 
verdiskapingen og sysselsettingen i fylkene i tilknytning til forvaltningsplanområdet 
Nordsjøen og Skagerrak. FNR er den mest detaljerte statistikken for Norge hvor 
sammenlignbare tall for alle næringsaktiviteter presenteres etter en geografisk inndeling. All 
aktivitet i FNR skal føres til det fylket der den faktisk fant sted, uavhengig av om 
hovedkontoret for virksomheten ligger i et annet fylke (”hjemstavnsprinsippet”). 

I det fylkesvise nasjonalregnskapet legges virksomhet som ikke kan knyttes til noe bestemt 
fylke til et konstruert ekstra fylke. Ekstrafylket omfatter virksomheten på 
kontinentalsokkelen, Svalbard, militære baser i utlandet, ambassader og lignende. 

De nyeste tallene som nå foreligger fra FNR er fra 2007, det vil komme tall for årene 2008 og 
2009 i løpet av første halvår 201211. Dette innebærer at tallene som presenteres i dette kapitlet 
er eldre enn dem i kapittel 6, der strukturstatistikker og sektorutredninger er utgangspunktet.  

                                                 
11 Forsinkelsen skyldes overgang til ny næringsinndeling i nasjonalregnskapet. 
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5.1.1 Bruttoregionalprodukt fordelt på fylkesgrupper (FNR) 

Næringene hjemmehørende i Nordsjø- og Skagerrakfylkene bidro i 2007 til ca. 30 prosent av 
verdien av samlet brutto regionalprodukt (BNPR12). Av dette kan 17 prosent tilskrives 
Nordsjøen, mens 13 prosent kan tilskrives Skagerrak. Denne prosentvise andelen av totalt 
regionalt bruttoprodukt har i perioden mellom 1997 og 2007 vært relativt stabil (se tabell 5.1). 
BNPR for Nordsjøfylkene har ligget mellom 15 og 18 prosent av totalt BNPR, mens de 
tilsvarende andelstallene for Skagerrakfylkene har ligget mellom 11 og 14 prosent 

I forhold til de andre fylkesgruppene skiller det konstruerte Ekstrafylket seg ut i perioden 
1997 til 2007. I denne perioden kan en stadig større andel av det nasjonale bruttoproduktet 
knyttes til aktivitetene i Ekstrafylket. I 2007 bidro aktivitetene i Ekstrafylket til 25 prosent av 
totalt BNPR for hele landet (jf. tabell 5.1). I 2007 kan 97 prosent av all nasjonal verdiskaping 
innenfor olje- og gassutvinningsnæringen knyttes til Ekstrafylket (se tabell 5.2) og 94 prosent 
av verdiskapingen i Ekstrafylket kom samme år fra olje- og gassutvinningsnæringen (tabell 
5.3).  

En stor andel av verdiskapingen i Ekstrafylket kommer altså fra olje- og gassutvinning, og 
svært mye av dette foregår i Nordsjøen. SSB publiserer ikke regulær statistikk på hvor stor 
andel av verdiskapingen i Ekstrafylket som kan tilskrives Nordsjøen og Skagerrak. I kapittel 
5.2 er grunnlagsdata benyttet til å beregne hvor stor andel av verdiskaping og sysselsetting i 
næringene som kan tilskrives Nordsjøen og Skagerrak. 

Tabell 5.1. BNPR fordelt på fylkesgrupper. 1997–2007. Millioner kroner og prosent 

 Andeler av BNPR. Prosent 

Fylker til forvaltningsplanområdet Øvrige områder 

 Totalt 
bruttoprodukt i 
basisverdi, 
løpende priser. 
Mill. kr.  

Nordsjø-
fylkene 

Skagerrak-
fylkene 

I alt Innlands-
fylkene 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Ekstra-
fylket 

1997 977 083 17 13 30 35 10 7 18 

1998 1 000 989 18 14 32 38 11 7 12 

1999 1 095 380 17 14 31 37 10 7 15 

2000 1 323 855 15 12 27 33 9 6 25 

2001 1 377 414 16 12 28 33 10 6 23 

2002 1 369 980 16 13 29 35 10 6 20 

2003 1 427 264 17 13 30 34 10 7 20 

2004 1 542 833 16 12 29 34 9 6 22 

2005 1 731 948 16 12 28 32 9 6 26 

2006 1 921 295 16 11 27 31 9 6 27 

2007 2 012 391 16 12 28 32 9 6 25 

Kilde: Fylkesfordelt nasjonalregnskap. SSB 

                                                 
12 Se vedlegg 1 for definisjoner 
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5.1.2 Næringsaktiviteter i Nordsjø- og Skagerrakfylkene  

For å få et bilde av hva som ligger bak utviklingen i BNPR i fylkene som grenser til 
Nordsjøen, er BNPR brutt ned på næringsaktiviteter. Næringsstrukturen forklarer 
verdiskapingen i de respektive regionene, fordi næringene bidrar ulikt til regionenes 
bruttoprodukt (BNPR). 

Næringsaktivitetene i Nordsjø- og Skagerrakfylkene, unntatt Ekstrafylket, bidro i 2007 med 
28 prosent av totalt BNPR. Tabell 5.2 viser hvor i landet verdiskapingen i de ulike næringene 
skjer. Aktiviteter som foregår i Ekstrafylket, altså blant annet på sokkelen og på Svalbard, er i 
denne framstillingen ikke tatt med som del av aktivitetene i Nordsjø- og Skagerrakfylkene. 
Aktivitetene i Ekstrafylket er vist for seg i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Andel av totalt bruttoprodukt i næringene fordelt på fylkesgrupper, 2007 

  Fylker til 
forvaltningsplanområdet 

Øvrige områder 

2007 Hele 
landet 

Nordsjø-
fylkene 

Skagerrak
-fylkene 

I alt Innlands
-fylkene 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Ekstra-
fylket 

 Mill. kr Prosent 

I alt for 
næringene 
(mill. kr.) 

2 012 363 
16 12 28 9 6 32 25 

Jordbruk og 
skogbruk 

15 400 
20 18 38 18 6 38 0 

Fiske, 
fangst og 
fiske-
oppdrett 

11 960 

34 2 36 29 34 0 0 

Utvinning 
av råolje og 
naturgass 

478 022 
2 0 2 0 0 0 97 

Tjenester 
tilknyttet 
olje- og 
gass-
utvinning 

21 311 

34 0 34 9 0 8 49 

Bergverks-
drift 

4 276 
26 18 43 11 12 17 17 

Verksted-
industri 

59 596 
25 30 54 14 3 29 0 

Bygging av 
skip og 
olje-
plattformer 

24 380 

65 10 75 12 2 11 0 

Industri for 
øvrig 

121 003 
21 25 46 16 7 30 0 

Kraft og 
vann-
forsyning 

43 505 
26 18 44 12 13 31 0 

Bygge- og 
anleggs-
virksomhet 

100 138 
21 21 42 12 10 36 0 

Vare-
handel, 
reparasjon 
av 
kjøretøyer 
mv. 

178 696 

16 15 31 10 6 53 0 

Hotell- og 30 725 23 13 36 12 9 43 0 
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  Fylker til 
forvaltningsplanområdet 

Øvrige områder 

2007 Hele 
landet 

Nordsjø-
fylkene 

Skagerrak
-fylkene 

I alt Innlands
-fylkene 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Ekstra-
fylket 

 Mill. kr Prosent 

restaurant-
virksomhet 

Utenriks 
sjøfart 

31 108 
42 9 51 17 1 31 1 

Transport 
ellers 

59 529 
20 14 34 12 9 44 1 

Tjeneste-
ytende 
næringer 

405 361 
19 12 31 10 5 54 0 

Offentlig 
admini-
strasjon og 
forsvar 

90 950 

15 13 28 11 11 50 1 

Under-
visning 

84 645 
21 17 39 16 11 34 0 

Helse og 
sosial-
tjenester og 
andre 
sosiale og 
personlige 
tjenester  

234 874 

19 17 37 13 10 40 0 

Rør-
transport 

16 884 
0 0 0 0 0 0 100 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

75 prosent av verdiskapingen fra bygging av skip og oljeplattformer i Norge stammer fra 
Nordsjø- og Skagerrakfylkene, mens omkring halvparten av verdiskapingen fra henholdsvis 
verkstedindustrien, kraft- og vannforsyning og industri for øvrig stammer fra 
næringsaktiviteter i Nordsjø- og Skagerrakfylkene.  

I 2007 fant 34 prosent av den nasjonale verdiskapingen innenfor fiskeri- og havbruksnæringen 
sted i Nordsjøfylkene. 34 prosent av nasjonal verdiskaping innenfor tjenester tilknyttet olje- 
og gassutvinning, 26 prosent innenfor bergverksdrift og utvinning, 65 prosent innenfor 
bygging av skip og oljeplattformer og 42 prosent av verdiskapingen innenfor utenriks sjøfart 
skjedde i samme området. I tillegg er en stor andel av BNPR i Ekstrafylket relatert til 
Nordsjøen. 

I Skagerrakfylkene er verkstedindustri, industri for øvrig og bygge- og anleggsvirksomhet 
næringer med en stor andel av den nasjonale verdiskapingen. 

Tabell 5.3 gir en oversikt over verdiskapingen innenfor hver fylkesgruppe fordelt på de ulike 
næringsaktivitetene. Denne tabellen viser altså hvor mye de ulike næringsaktiviteter bidrar 
med til BNPR i hver fylkesgruppe. Tilsvarende tabell med absolutte tall ligger i vedlegg 2. 
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Tabell 5.3. Fordeling av næringsaktivitet innenfor ulike fylkesgrupper. 2007. Bruttoprodukt. Millioner kr 
og prosent 

  Fylker til forvaltningsplanområdet Øvrige områder 

2007 Hele 
landet 

Nordsjø-
fylkene 

Skagerrak-
fylkene 

I alt Innlands-
fylkene 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Ekstra-
fylket 

I alt for 
næringene 
(mill. kr.) 

2 012 363 329 073 240 459 569 532 644 746 187 262 114 629 496 194 

 Prosent 

Jordbruk og 
skogbruk 

0,8 0,9 1,1 1,0 0,9 1,5 0,8 0,0 

Fiske, 
fangst og 
fiske-
oppdrett 

0,6 1,2 0,1 0,8 0,0 1,9 3,6 0,0 

Utvinning 
av råolje og 
naturgass 

23,8 3,3 0,0 1,9 0,2 0,4 0,1 93,7 

Tjenester 
tilknyttet 
olje- og 
gass-
utvinning 

1,1 2,2 0,0 1,3 0,3 1,0 0,0 2,1 

Bergverks-
drift 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,1 

Verksted-
industri 

3,0 4,5 7,3 5,7 2,7 4,4 1,5 0,0 

Bygging av 
skip og 
olje-
plattformer 

1,2 4,8 1,0 3,2 0,4 1,6 0,4 0,0 

Industri for 
øvrig 

6,0 7,6 12,7 9,7 5,7 10,5 7,9 0,0 

Kraft og 
vann-
forsyning 

2,2 3,4 3,2 3,3 2,1 2,9 4,9 0,0 

Bygge- og 
anleggs-
virksomhet 

5,0 6,4 8,9 7,4 5,5 6,6 8,3 0,0 

Vare-
handel, 
reparasjon 
av 
kjøretøyer 
mv. 

8,9 8,8 11,3 9,8 14,7 9,5 8,7 0,0 

Hotell- og 
restaurant-
virksomhet 

1,5 2,2 1,7 2,0 2,1 1,9 2,3 0,0 

Utenriks 
sjøfart 

1,5 3,9 1,1 2,8 1,5 2,8 0,2 0,0 

Transport 
ellers 

3,0 3,6 3,5 3,5 4,1 4,0 4,5 0,1 

Tjeneste-
ytende 
næringer 

20,1 23,4 19,7 21,9 33,8 22,2 18,0 0,2 

Offentlig 
admini-
strasjon og 
forsvar 

4,5 4,1 4,9 4,4 7,0 5,2 8,8 0,2 

Under-
visning 

4,2 5,5 6,0 5,7 4,5 7,2 8,5 0,0 
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  Fylker til forvaltningsplanområdet Øvrige områder 

2007 Hele 
landet 

Nordsjø-
fylkene 

Skagerrak-
fylkene 

I alt Innlands-
fylkene 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Ekstra-
fylket 

Helse og 
sosial-
tjenester og 
andre 
sosiale og 
personlige 
tjenester  

11,7 13,9 17,1 15,2 14,5 16,3 20,9 0,1 

Rør-
transport 

0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

5.1.3 Sysselsetting i Nordsjø- og Skagerrakfylkene 

Tabell 5.4 viser hvor i landet sysselsettingen i de ulike næringene foregår. Denne tabellen kan 
sammenlignes med tabell 5.2, som angir det samme for verdiskapingen.  

Tabell 5.4 Sysselsetting per næring, fordelt på fylkesgrupper, tusen personer og prosent (jf. tabell 5.2) 

  Fylker til 
forvaltningsplanområdet 

Det øvrige landet 

  H
ele 

lan
d

et (i 
1000 

N
ord

sjø-
fylk

en
e 

S
k

agerrak
-fylk

en
e 

I alt for 
fylk

en
e til 

forv. om
r. 

In
n

land
s-

fylk
en

e 

M
øre og 

T
røn

d
elag 

N
ord

-
N

orge 

E
k

stra-
fylk

et 

I alt 2536,9 21,0 17,0 38,0 39,5 13,0 8,8 0,7 

Jordbruk og skogbruk 60 25,2 13,7 38,8 27,0 22,7 11,5 0,0 

Fiske, fangst og 
fiskeoppdrett 

14 22,1 5,0 27,1 0,0 28,6 44,3 0,0 

Utvinning av råolje og 
naturgass 

22,1 48,4 1,4 49,8 11,8 6,3 1,4 30,8 

Tjenester tilknyttet olje- 
og gassutvinning 

16,1 46,6 0,0 46,6 4,3 2,5 0,0 46,6 

Bergverksdrift 4,4 22,7 15,9 38,6 15,9 15,9 13,6 15,9 

Verkstedindustri 82,9 24,4 27,1 51,5 30,0 15,0 3,5 0,0 

Bygging av skip og 
oljeplattformer 

38,2 57,3 12,3 69,6 10,5 17,0 2,9 0,0 

Industri for øvrig 165,3 20,0 23,4 43,4 32,5 15,8 8,2 0,0 

Kraft og vannforsyning 12,7 11,0 8,7 19,7 56,7 13,4 10,2 0,0 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

184,3 20,9 20,7 41,7 36,4 13,0 8,9 0,1 

Varehandel, reparasjon 
av kjøretøyer mv. 

363,9 18,3 18,4 36,7 43,5 12,0 7,7 0,0 

Hotell- og 
restaurantvirksomhet 

79 21,3 15,9 37,2 41,8 11,9 8,9 0,3 

Utenriks sjøfart 50 35,0 15,4 50,4 43,4 4,8 1,0 0,4 

Transport ellers 116,6 19,8 14,3 34,1 40,7 13,1 11,8 0,2 

Tjenesteytende næringer 385,8 18,9 13,2 32,1 52,2 10,3 5,3 0,1 
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  Fylker til 
forvaltningsplanområdet 

Det øvrige landet 

Offentlig administrasjon 
og forsvar 

156,8 15,0 13,4 28,4 48,7 11,0 11,2 0,8 

Undervisning 185,4 21,5 17,3 38,8 34,1 15,7 11,4 0,0 

Helse og sosialtjenester 
og andre sosiale og 
personlige tjenester.   

598,8 19,9 18,2 38,2 37,4 13,6 10,8 0,1 

Rørtransport 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

Tabell 5.4 viser omtrent det samme mønsteret som tabell 5.2, med unntak av næringen 
utvinning av råolje og naturgass. Her er en stor andel av de sysselsatte lokalisert i 
Nordsjøfylkene i stedet for i Ekstrafylket. 

Tabell 5.5 viser sysselsatte i hver region fordelt på næringene.  

Tabell 5.5 Sysselsetting per region fordelt på næringer, 2007, i 1000 personer og prosent (jf. tabell 5.3) 

  Fylker til 
forvaltningsplanområdet 

Det øvrige landet 

  H
ele lan

d
et 

N
ord

sjø-
fylk

en
e 

S
k

agerrak
-

fylk
en

e 

I alt for 
fylk

en
e til 

forv. om
r. 

In
n

lan
d

s-
fylk

en
e 

M
øre og 

T
røn

d
elag 

N
ord

-N
orge 

E
k

stra-fylk
et 

I alt (1000 personer) 2536,9 532,1 432,3 964,4 1002,6 328,9 222,6 18,4 

Prosent 

Jordbruk og skogbruk 2,4 1,9 2,4 2,8 1,6 4,1 3,1 0,0 

Fiske, fangst og 
fiskeoppdrett 

0,6 0,2 0,4 0,6 0,0 1,2 2,8 0,0 

Utvinning av råolje og 
naturgass 

0,9 0,1 1,1 2,0 0,3 0,4 0,1 37,0 

Tjenester tilknyttet olje- 
og gassutvinning 

0,6 0,0 0,8 1,4 0,1 0,1 0,0 40,8 

Bergverksdrift 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 3,8 

Verkstedindustri 3,3 5,2 4,4 3,8 2,5 3,8 1,3 0,0 

Bygging av skip og 
oljeplattformer 

1,5 1,1 2,8 4,1 0,4 2,0 0,5 0,0 

Industri for øvrig 6,5 9,0 7,4 6,2 5,4 8,0 6,1 0,0 

Kraft og vannforsyning 0,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,6 0,0 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

7,3 8,8 8,0 7,3 6,7 7,3 7,4 1,1 

Varehandel, reparasjon 
av kjøretøyer mv. 

14,3 15,5 13,9 12,5 15,8 13,3 12,7 0,5 

Hotell- og 
restaurantvirksomhet 

3,1 2,9 3,0 3,2 3,3 2,9 3,1 1,1 

Utenriks sjøfart 2,0 1,8 2,6 3,3 2,2 0,7 0,2 1,1 
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Transport ellers 4,6 3,9 4,1 4,3 4,7 4,7 6,2 1,1 

Tjenesteytende næringer 15,2 11,8 12,8 13,7 20,1 12,1 9,3 1,6 

Offentlig administrasjon 
og forsvar 

6,2 4,9 4,6 4,4 7,6 5,2 7,9 6,5 

Undervisning 7,3 7,4 7,5 7,5 6,3 8,8 9,5 0,0 

Helse og sosialtjenester 
og andre sosiale og 
personlige tjenester.   

23,6 25,2 23,7 22,4 22,3 24,7 29,0 2,2 

Rørtransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

Her framkommer det tydelig at utvinning av råolje og naturgass sysselsetter en langt mindre 
andel av den totale sysselsettingen enn næringens andel av bidrag til verdiskapingen.  

5.2 Verdiskaping og sysselsetting i og i tilknytning til Nordsjøen/Skagerrak 

5.2.1 Verdiskaping i havrelaterte næringer i og i tilknytning til Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene 

I dette kapitlet vises verdiskapingen i de havrelaterte næringene i Nordsjøen og Skagerrak og i 
de geografisk tilknyttede fylkene basert på det fylkesvise nasjonalregnskapet til SSB (FNR). I 
motsetning til i kapittel 5.1 er aktivitetene i Ekstrafylket her fordelt på de ulike regionene, slik 
at andelen av aktiviteten i Ekstrafylket som kan knyttes til aktiviteten i Nordsjøen og 
Skagerrak er lagt dit.  

Følgende næringer er definert som havrelaterte næringer i dette kapitlet på bakgrunn av 
næringsinndelingen i FNR:  

• Utvinning av olje og gass 
• Tjenester tilknyttet olje og gass 
• Fiske, fangst og akvakultur 
• Bygging av skip og oljeplattformer 
• Rørtransport 
• Utenriks sjøfart 

I kapittel 6 er også innenriks sjøfart, fornybar elektrisitetsproduksjon til havs og turisme og 
reiseliv omtalt som næringer i tilknytning til Nordsjøen og Skagerrak. Disse næringene inngår 
i FNR i næringene transport ellers, kraft og vannforsyning og hotell- og restaurantvirksomhet. 
Årsaken til at disse ikke omtales i dette kapittelet er at den aktiviteten som foregår i 
havområdene ikke kan skilles ut fra den aktiviteten som foregår på land i FNR.  

Aktivitetene som foregår i det konstruerte Ekstrafylket finner sted i alle de norske 
havområdene. Både olje- og gassutvinning, tjenester i tilknytning til olje- og gassutvinning, 
rørtransport og utenriks sjøfart har verdiskaping som ifølge fylkesvis nasjonalregnskap kan 
tilskrives Ekstrafylket (se tabell 5.2 og 5.3). Følgende forutsetninger er lagt til grunn for å 
skille aktiviteten i Nordsjøen og Skagerrak fra resterende områder i Ekstrafylket: 

• For olje- og gassutvinning er andelen av bruttoproduktet fra Ekstrafylket som kan 
tilskrives Nordsjøen-Skagerrak estimert ved hjelp av informasjon fra strukturstatistikken 
brukt i kapittel 6.1 (se tabell 6.1.2). Det vil si at i underkant av 80 prosent av olje- og 
gassutvinningen i Ekstrafylket er lagt til Nordsjøen.  
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• For tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning er all aktivitet i Ekstrafylket inkludert i 
Nordsjø-Skagerraktallene, slik at noe verdiskaping som egentlig er knyttet til Barentshavet 
og Norskehavet regnes som tilhørende til Nordsjøen. 

• For rørtransport er all aktivitet i ekstrafylket inkludert, slik at også her blir noe 
verdiskaping som egentlig er knyttet til Norskehavet regnet som tilhørende til Nordsjøen. 

• For utenriks sjøfart er om lag halvparten av aktiviteten i ekstrafylket inkludert (jf. 
fordeling i tabell 5.2).  

I tabell 5.6 gis en oversikt over bruttoproduktet i de havrelaterte næringene. 

De havrelaterte næringene i Nordsjøen og Skagerrak og relaterte områder utgjorde ifølge 
tabell 5.6 om lag 75 prosent av verdiskapingen i alle havrelaterte aktiviteter i Norge i 2007. 
Denne andelen har holdt seg stabil mellom 1997 og 2007. 

Tabell 5.6. Havrelaterte næringer fordelt på fylkesgrupper. Bruttoprodukt (millioner kroner) og prosent 
av totale havrelaterte næringer. 1997–2007 

  Nordsjøen og 
Nordsjøfylkene 
 

Skagerrak og 
Skagerrakfylkene 
 

Øvrige havområder og 
fylker 
 

  BNPR, mill. 
kr. 

Prosent av 
total BNPR i 
de 
havrelaterte 
næringene 

BNPR, mill. 
kr. 

Prosent av 
total BNPR i 
de 
havrelaterte 
næringene 

BNPR, 
mill. kr 

Prosent av 
total BNPR i 
de havrelaterte 
næringene 

1997 159 185 72 4 624 2 57 295 26 

1998 119 922 69 5 612 3 47 222 27 

1999 156 766 71 5 416 2 58 615 27 

2000 288 314 73 6 451 2 98 048 25 

2001 275 465 72 7 302 2 98 208 26 

2002 241 405 73 6 596 2 84 161 25 

2003 251 288 74 5 225 2 84 903 25 

2004 308 390 75 5 093 1 98 949 24 

2005 398 729 76 5 073 1 121 216 23 

2006 459 126 74 4 725 1 152 555 25 

2007 430 501 74 5 540 1 147 845 25 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

Tabell 5.7 viser hvilke havrelaterte næringer som bidrar til verdiskapingen i Nordsjøen, 
Skagerrak samt Nordsjø- og Skagerrakfylkene. Kun ”utenriks skipsfart” er inkludert fordi 
andre skipsfartsaktiviteter ikke kan identifiseres som del av næringen ”Transport ellers” i 
FNR. Verdiskapingen fra skipsfart er derfor underrepresentert i denne oversikten. Olje- og 
gassutvinningsnæringen stod i 2007 for 86 prosent av den totale verdiskapingen i de 
havrelaterte næringene i Nordsjøen og Skagerrak og relaterte områder. 
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Tabell 5.7 Havrelaterte næringer fordelt på aktiviteter. Nordsjøen, Skagerrak samt Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene. 1997–2007.  Millioner kroner (i alt) og prosent (fordeling på næring) 

  I alt for 
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R
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1997 163 809 1,4  76,5  2,7 5,7 5,7 7,9 

1998 125 534 2,1  67,6 3,6 8,5 7,2 11,1 

1999 162 182 1,4  74,5 2,4 6,7  5,7 9,3 

2000 294 765 1,2 84,5 1,5 3,2 4,5 5,1 

2001 274 406 1,1 84,9 2,1 3,3 2,9 5,7 

2002 248 001 0,9 80,7 2,9  4,3 5,3 5,9 

2003 256 513 0,6  82,6 1,8 4,2 4,9 5,9 

2004 313 483 0,8  84,6 1,6 3,3 4,6 5,1 

2005 397 781 0,9 87,1 2,0  3,2 2,3 4,4 

2006 458 461 0,9 87,0 2,2 3,6 2,1 4,2 

2007 436 041 1,0 85,7 1,7 4,2 3,6 3,9 

Figur 5.1 viser andelene av total verdiskaping i havrelaterte næringer i Norge, inkludert verdiskaping i de havrelaterte 
næringene i innlandsfylkene, som kan tilskrives ulike havområder og tilknyttede fylker. Kilde: Nasjonalregnskapet 

 

 
Figur 5.1. Havrelaterte næringer. Andel verdiskaping (prosent) fordelt på fylkesgrupper. 1997–2007 
Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

Figur 5.2 viser verdiskapingen i de havrelaterte næringene i fylkene til 
forvaltningsplanområdet sammenlignet med verdiskapingen i alle havrelaterte næringer i hele 
landet, alle næringer i fylkene til forvaltningsplanområdet, og alle næringer i hele landet. 
Figuren viser at Nordsjøen og Skagerrak i perioden 1997-2007 har en stabil andel av 
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verdiskapingen i havrelaterte næringer i Norge, på rundt 75 prosent. Den havrelaterte 
virksomheten i Nordsjø- og Skagerrakområdet sto i samme periode for en svakt økende andel 
av den totale verdiskapingen i Norge, og en tilsvarende økende andel av den totale 
verdiskapingen i Nordsjø- og Skagerrakområdet. 

 
Figur 5.2. Verdiskaping i havrelaterte næringer i fylkene til forvaltningsplanområdet som andel av havrelaterte næringer i 
Norge, alle næringer i forvaltningsplanområdet, og alle næringer i Norge. 1997–2007. Prosent.  
Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap 

 

Figur 5.3 viser verdiskapingen i de havrelaterte næringene i fylkene til 
forvaltningsplanområdet, og i alle næringer i fylkene til forvaltningsplanområdet, 
sammenlignet med verdiskapingen i hele landet. Tallene viser at andelen av total BNPR som 
kan føres tilbake til Nordsjø- og Skagerrakfylkene har vist en moderat økning i perioden 1997 
til 2007, men med til dels kraftig variasjon underveis. Andelen fra både de havrelaterte 
næringene og fra øvrige næringer i fylkene til forvaltningsplanområdet har vist samme 
utviklingsmønster som landet for øvrig. I 2007 kunne 22 prosent av den totale verdiskapingen 
i landet knyttes til havrelaterte aktiviteter i Nordsjø- og Skagerrakfylkene.  
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Figur 5.3. Verdiskaping i havrelaterte og alle næringer i forvaltningsområdet som andel av total verdiskaping hele landet. 
1997–2007. Prosent. Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap 

5.2.2 Sysselsetting i havrelaterte næringer i og i tilknytning til Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene 

Tabell 5.8 og figur 5.5 viser sysselsettingen i og i tilknytning til Nordsjøen- og 
Skagerrakfylkene etter samme definisjoner som i kapittel 5.2.1, dvs. hvor den andelen av 
sysselsettingen i Ekstrafylket som er knyttet til aktiviteten i Nordsjøen og Skagerrak er lagt til 
Nordsjø- og Skagerraktallene. 

Tabell 5.8 viser at i 2007 jobbet 59 prosent av alle sysselsatte i havrelaterte næringer i Norge i 
og i tilknytning til Nordsjø- og Skagerrakfylkene. Forholdet mellom sysselsatte i havrelaterte 
næringer i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet og sysselsatte i øvrige havområder og 
fylker i Norge har vært relativt stabilt i tiårsperioden mellom 1997 og 2007.  

Tabell 5.8 Sysselsetting i havrelaterte næringer fordelt på fylkesgrupper. Sysselsetting (1000 personer) og 
prosent av total sysselsetting i havrelaterte næringer. 1997–2007 

  Andel av total sysselsetting i havrelaterte næringer, prosent 

   
Totalt antall 
sysselsatte  

Nordsjøen og 
Nordsjøfylkene 

Skagerrak og 
Skagerrakfylkene 

Øvrige 
havområder og 
fylker 

1997 123 000 50 9 41 

1998 127 000 50 10 40 

1999 127 000 50 10 40 

2000 124 000 50 10 41 

2001 124 000 53 8 39 

2002 128 000 54 9 37 

2003 128 000 52 7 41 
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  Andel av total sysselsetting i havrelaterte næringer, prosent 

   
Totalt antall 
sysselsatte  

Nordsjøen og 
Nordsjøfylkene 

Skagerrak og 
Skagerrakfylkene 

Øvrige 
havområder og 
fylker 

2004 127 000 53 6 41 

2005 134 000 52 7 41 

2006 142 000 50 9 41 

2007 149 000 50 9 41 

Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap, SSB 

 

Figur 5.4 viser sysselsatte i de havrelaterte næringene i Nordsjø- og Skagerrakfylkene 
sammenlignet med sysselsettingen i havrelaterte næringer i hele landet, alle næringer i 
Nordsjø- og Skagerrakfylkene, og alle næringer i hele landet. Figuren synliggjør at Nordsjø- 
og Skagerrakfylkene sysselsetter en stor andel av de sysselsatte i havrelaterte næringer på 
landsbasis, men står for en liten andel (i underkant av 10 %) av alle sysselsatte i Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene, og en enda mindre andel (ca. 3 %) av den totale sysselsettingen i Norge. 

 
Figur 5.4. Sysselsetting i havrelaterte næringer i Nordsjø- og Skagerrakfylkene sammenliknet med sysselsetting i hhv 
havrelaterte næringer hele landet, alle næringer i forvaltningsområdet og alle næringer hele landet. 1997–2007. Prosent. 
Kilde: Fylkesvis nasjonalregnskap 

 

Ses disse tallene i sammenheng med verdiskapingen, viser tallene at de havrelaterte 
næringene i Nordsjø- og Skagerrakfylkene i 2007 sysselsatte 59 prosent av alle sysselsatte i 
de havrelaterte næringene i landet, mens de stod for rundt 74 prosent av verdiskapingen i 
havrelaterte næringer i hele landet (figur 5.5).  
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Figur 5.5. Andel av sysselsetting og BNPR i havrelaterte næringer i Nordsjø- og Skagerrakfylkene i forhold til 
havrelaterte næringer i hele landet. 1997–2007. Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

Havrelaterte næringer i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet sysselsatte rundt 3 prosent 
av totalt antall sysselsatte i landet og bidro med omkring 22 prosent av totalt BNPR i 2007 
(figur 5.6).  

 
Figur 5.6. Andel av sysselsetting og BNPR i havrelaterte næringer i Nordsjø- og Skagerrakfylkene i forhold til alle 
næringer i hele landet. 1997–2007. Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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6 Næringer i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet 

I dette kapitlet presenteres de ulike næringene som har, eller planlegges å ha, sin virksomhet i 
og i tilknytning til Nordsjøen-Skagerrak. Dette er petroleum, fiske og fangst, skipsfart, 
fornybar energi, turisme, turisme, reiseliv og rekreasjon, og akvakultur. For hver næring 
beskrives verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger av virksomheten samt forventet utvikling 
framover. Til forskjell fra kapittel 5, som tok utgangspunkt i tall fra fylkesvis nasjonal-
regnskap, er det her strukturstatistikker og sektorutredninger som ligger til grunn for tallene. 
Tallene for ringvirkninger og avledet sysselsetting er i stor grad utarbeidet etter ulik 
metodikk, og er derfor ikke egnet til direkte sammenligninger på tvers av næringene. 
 

Verdiskaping 

Petroleumsvirksomheten er den klart største 
næringen i forvaltningsplanområdet. 
Bruttoproduktet fra olje- og gassutvinning fra 
Nordsjøen-Skagerrak var i 2009 på om lag 310 
mrd. kr. Fra fiske og fangst i Nordsjøen-
Skagerrak er bruttoproduktet samme året 
beregnet til om lag 2 mrd. kr, fra skipsfart 
anslagsvis 38 mrd. kr og fra akvakultur ca. 2 
mrd. kr. Det samlede bruttoproduktet for 
reiselivsnæringene i fylkene som grenser til 
forvaltningsplanområdet var i 2007 på 25 mrd. 
kr ifølge SSBs satellittregnskap for turisme, 
som innebefatter hotell- og restaurant-
virksomhet, transport, kultur og underholdning. 
Hvor stor andel av reiselivsnæringen som er 
direkte knyttet til bruk av kysten og havet i 
Nordsjøen og Skagerrak er ikke beregnet.  

Alle disse næringene genererer i tillegg en 
betydelig grad av verdiskaping i form av 
ringvirkninger.  

Sysselsetting 

Næringene i og i tilknytning til Nordsjøen-
Skagerrak fører med seg en god del 
sysselsetting både direkte og indirekte, men det 

er vanskeligere å sammenlikne sysselsettingen på tvers av næringene enn det er å 
sammenlikne verdiskapingen. Det er i ulik grad beregnet ringvirkninger og avledet 
sysselsetting for de ulike næringene.  

I petroleumsnæringen er det om lag 18 000 som er direkte sysselsatt i oljeselskapene som 
driver feltene i Nordsjøen, men det er også et stort antall sysselsatte hos leverandører og 
underleverandører. Dette er beregnet til anslagsvis 120 000 sysselsatte i 2010. Innenfor fiske 
og fangst-næringen var det i 2010 bosatt om lag 3 000 registrerte fiskere i Nordsjø- og 
Skagerrakfylkene. Fiskeri- og akvakulturnæringen i Nordsjøfylkene sysselsatte ifølge 
beregninger totalt 10 660 årsverk i 2009, inkludert indirekte sysselsetting. Det er ikke gjort 
tilsvarende beregning for Skagerrakfylkene. Sysselsettingen i skipsfartsrelaterte næringer i 
forvaltningsplanområdet utgjorde ca. 26 000 personer i 2009, og om lag 45 000 personer hvis 

Næringene som befinner seg eller planlegges i eller i 
tilknytning til forvaltningsplanområdet er petroleum, fiske 
og fangst, skipsfart, fornybar energiproduksjon til havs, 
turisme, reiseliv og rekreasjon, og akvakultur.  
Foto: Anette Otterlei, Sjøfartsdirektoratet 
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man inkluderer de indirekte sysselsatte. Innenfor akvakultur var det i 2009 sysselsatt om lag  
2 000 personer i Nordsjø- og Skagerrakfylkene. I reiselivsnæringen var det i 2007 sysselsatt 
58 000 personer i fylkene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak, ifølge SSBs satellitt-
regnskap for turisme. Andelen som arbeider med turisme i direkte tilknytning til bruk av 
kysten og havet Nordsjøen og Skagerrak er ikke beregnet.  

Framtidsbilder 

For hver næring er det utarbeidet framtidsbilder som vurderer næringens utsikter framover. 
Petroleumsaktiviteten antas å holde seg ganske stabil mot 2020, for deretter å bortimot 
halveres fram mot 2030, basert på dagens kunnskap. Fiskerinæringens utvikling i Nordsjøen-
Skagerrak er usikker framover, og avhenger av EUs fiskeripolitikk, utviklingen i norske 
forvaltningsregimer og av klimatiske endringer i Nordsjøen. Aktiviteten i skipsfarten 
forventes å være omtrent på dagens nivå i 2030.  Fornybar energiproduksjon til havs i form av 
havvind kan komme inn som en ny næring i Nordsjøen-Skagerrak fram mot 2030, men 
sannsynligvis i begrenset grad. Det er usikkert hvordan akvakulturnæringen i 
forvaltningsplanområdet vil utvikle seg fram mot 2030. En forutsetning for vekst i denne 
næringen er at problemene med rømming og lakselus løses. Det foreligger ikke noe 
framtidsbilde for turisme og reiseliv.  

6.1 Petroleum 

6.1.1 Beskrivelse av sektoren 

 
Petroleumindustrien bidrar i dag med om lag en femtedel av total verdiskaping og en fjerdedel av statens inntekter.  
Foto: Frode Haugen, Sjøfartsdirektoratet 
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En tredjedel av de forventede gjenværende utvinnbare ressursene er ennå ikke påvist. 
Estimatet for uoppdagede ressurser bygger på analyse av letemodeller. Letemodellene er 
definert ut fra geologisk kunnskap. Usikkerheten i estimatene er stor, særlig i områder med 
begrenset kunnskap om undergrunnen.  

Nordsjøen er det havområdet på norsk sokkel som er best kartlagt. Der er det boret mange 
brønner, og geologien er godt kjent. Usikkerheten i estimatene for de uoppdagede ressursene i 
Nordsjøen er derfor mindre enn for de andre havområdene. Selv om området er godt utforsket 
og det er gjort mange store funn, har Nordsjøen fortsatt et betydelig potensial. Dette er nylig 
dokumentert gjennom funnet Johan Sverdrup. 

6.1.2 Utvikling i verdiskaping og sysselsetting  

6.1.2.1 Olje- og gassutvinning i norsk økonomi 

Olje- og gassvirksomheten har en sentral rolle i norsk økonomi, og i 2010 stod olje- og 
gassutvinning, inkl. rørtransport, for om lag en femtedel av BNP, en fjerdedel av 
investeringene og halvparten av de totale eksportinntektene. 

 
Figur 6.1.2 Olje- og gassutvinning (inkl. rørtransport). Andel av BNP, eksport og investeringer. 1970–2010.  
Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB 

Av figur 6.1.2 ser vi at olje- og gassutvinningens andel av henholdsvis BNP, nasjonale 
eksportinntekter og investeringer har vokst kraftig siden 1970-tallet. Den økte andelen av 
verdiskapingen og eksportinntektene har sammenheng med både økt produksjonsvolum og 
høyere olje- og gasspriser i perioden (se figur 6.1.3). 
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Figur 6.1.3 Prisutvikling råolje (Brent Blend). USD/fat. 1976-2010.  
Kilde: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

6.1.2.2 Produksjon av råolje og naturgass i Nordsjøen 

Av totalt 68 felt i drift ligger 55 felt i Nordsjøen (2010). Det er ingen olje- og gassutvinning i 
den norske delen av Skagerrak. Figur 6.1.4 gir en oversikt over feltene. Totalt stod feltene i 
Nordsjøen for om lag 2/3 av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel i 2010, 
noe som utgjorde 153 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Store og viktige felt i 
forvaltningsområdet inkluderer Ekofisk, Troll og Oseberg. I 2010 stod disse tre feltene for 40 
prosent av olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen og 28 prosent av den totale produksjonen på 
norsk sokkel.  

Figur 6.1.5 viser sammensetningen av råolje (inkludert kondensat og NGL (Natural Gas 
Liquids)) og naturgass i og utenfor Nordsjøen. Mens 75 prosent (93 mill. Sm3 o.e.) av 
oljeproduksjonen foregår i Nordsjøen, er det tilsvarende tallet for naturgass 57 prosent (60 
mill. Sm3 o.e.). For feltene i Nordsjøen er det olje som utgjør hovedvekten av produksjonen, 
mens naturgass utgjør hovedvekten i områdene utenfor forvaltningsområdet. 
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Figur 6.1.4 Utvinningstillatelser i Nordsjøen per 20. mars 2012. Kilde: Oljedirektoratet  
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Figur 6.1.5 Produksjon råolje og naturgass i og utenfor Nordsjøen. Millioner Sm3 o.e. 2010. Produksjonstallet for 
naturgass er justert for re-injeksjon på Grane-feltet. Kilde: SSB og Oljedirektoratet  

 

I årene 2006 til 2010 har den totale produksjonen i Nordsjøen vært fallende for både olje og 
gass, med unntak av en svak økning i gassproduksjonen i 2010 (se figur 6.1.6)  

 
Figur 6.1.6 Produksjonen av olje og gass i Nordsjøen. 2006–2010. Millioner Sm3 o.e.  
Kilde: Årsstatistikk oljevirksomhet, SSB og Oljedirektoratet 
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6.1.2.3 Samlet oversikt over økonomiske størrelser for olje- og gassutvinning i 
Nordsjøen 

Tabell 6.1.1. Økonomiske størrelser for olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Milliarder kroner.  2002–2009.  

  2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008  2009 

Produksjonsverdi 220  236  288  380  438  399  492  338  

Produktinnsats 12  15  15   18  22  23  27  29  

Bearbeidingsverdi 208  221  273  362  416  376  464  309  

Produksjonsverdi 
rørtransport 

9  10  12  13  15  13  13  12  

Kilde: Årsstatistikk for olje og gassvirksomhet, SSB 

Tabell 6.1.2. Økonomiske størrelser for olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Andelen av total olje- og 
gassutvinning offshore. Prosent. 2002–2009 

  2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008  2009  

Produksjonsverdi 77  78  79  80  79  78  74  72  

Produktinnsats 71  77  81  84  80  72  75  74  

Bearbeidingsverdi 78  78  79  80  78  78  74  72  

Sysselsatte 89  88  88  86  85  85  83  82  

Lønnskostnader 88  89  85  84  82  79  83  82  

Produksjonsverdi rørtransport 68  69  80  81  66  49  46  41  

Kilde: Årsstatistikk for olje og gassvirksomhet, SSB 

Note: Sysselsetting og lønnstall for årene 2008 og 2009 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger. 

6.1.3 Sysselsetting og ringvirkninger for sysselsettingen 

Figur 6.1.7 viser den totale sysselsettingseffekten relatert til petroleumsaktiviteten i Nordsjøen 
i 2010. Totalt er dette om lag 120 000 sysselsatte (Menon og IRIS 2011). Disse er fordelt på 
sysselsatte hos operatører, sysselsatte hos leverandører som følge av kjøp i forbindelse med 
drift, og sysselsatte hos leverandører som følge av investeringer. Ringvirkningseffekter er 
inkludert. 
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Figur 6.1.7 Total sysselsettingseffekt som følge av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen i 2010 Kilde: Menon og Iris (2011) 

6.1.3.1 Sysselsettingseffekt som følge av driftsvirksomhet i Nordsjøen 

Sysselsettingseffekten av driftsvirksomhet relatert til petroleumsvirksomheten er delt opp i 
sysselsettingseffekt hos operatørene (oljeselskapene), hos norskbasert petroleums-
leverandørindustri som følge av operatørenes direkte kjøp av varer og tjenester, og den 
indirekte effekten gjennom leverandørenes bruk av egne innenlandske underleverandører. 

Effekt på sysselsettingen hos operatørene 

Petroleumsvirksomheten i Nordsjøen bidro med nær 18 000 ansatte hos operatørene i 2010. 
En regional fordeling etter bosted viser at Rogaland, Hordaland og Oslo/Akershus er de 
fylkene som har flest sysselsatte hos operatørene.  

Sysselsettingseffekt hos leverandørene og øvrige næringer 

Menon og IRIS (2011) har beregnet sysselsettingseffekten som følge av operatørenes kjøp av 
varer og tjenester i forbindelse med drift av petroleumsvirksomheten. Beregningene er basert 
på en importandel på 30 prosent av operatørenes kjøp av varer og tjenester, SSBs nærings-
baserte kryssløpstabell, og forholdet mellom omsetning og sysselsetting i de næringene som 
”nyter godt av” operatørenes kjøp. Total sysselsettingseffekt hos oljeleverandører og øvrig 
næringsliv som følge av kjøp i forbindelse med driften i Nordsjøen i 2010, er beregnet til å 
være rundt 37 500 sysselsatte. 

Den regionale fordelingen av sysselsatte (figur 6.1.8) er beregnet i en rapport fra BI og IRIS 
(2011).  Denne rapporten kombinerer regnskapsdata fra Brønnøysund og sysselsettingsdata 
fra SSBs ansattregister. Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, samt Oslo og Akershus, er 
de fylkene som ifølge denne rapporten er mest berørt av driftsvirksomheten i Nordsjøen. 
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Figur 6.1.8 Fylkesvis fordeling av sysselsetting i leverandørindustrien som følge av drift i Nordsjøen i 2010.  
Kilde: BI og IRIS (2011) 

6.1.3.2 Sysselsettingseffekt som følge av investeringer i Nordsjøen.  

Investeringer er investeringer i rør og landanlegg, investeringer i installasjoner offshore og 
brønninvesteringer.  Investeringer i Nordsjøen skiller seg vesentlig fra investeringer knyttet til 
mindre modne områder i Norskehavet og Barentshavet på grunn av godt utbygget infra-
struktur for prosessering og transport. I Nordsjøen vil man typisk ha investeringer vesentlig 
knyttet til modifikasjoner av eksisterende plattformer, mens investeringer i mindre modne 
områder vil vesentlig være knyttet til nye installasjoner. Beregningene av sysselsettingseffekt 
som følge av investeringer i Nordsjøen er basert på en fordeling av investeringene til ulike 
segmenter av leverandørindustrien, importandelen og forholdet mellom omsetning og 
sysselsetting innen hvert segment. Sysselsettingseffekten er resultat av beregninger av første- 
til syvende ordenseffekter13. Beregningene viser at investeringene i Nordsjøen la grunnlag for 
i overkant av 55 000 sysselsatte i 2010 (Menon og IRIS 2011). 

Menon og IRIS (2011) har ved hjelp av egen offshore bedriftspopulasjon og SSBs 
sysselsettingsregister foretatt en geografisk fordeling av sysselsettingseffektene som følge av 
investeringer i Nordsjøen 2010 (figur 6.1.9). 

Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo/Akershus er de fylkene som er mest berørt av 
investeringsaktiviteten i Nordsjøen.  

                                                 
13 Anskaffelser av varer og tjenester fører til nye anskaffelser hos underleverandører, og vi får nye 
sysselsettingseffekter (første runde, andre runde osv.). 
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I Nordsjøen er infrastrukturen mange steder godt utbygd, og levetiden til de eksisterende 
installasjonene har økt som følge av ny teknologi for økt utvinning fra eksisterende felt samt 
tilknytning til nærliggende felt. I ODs produksjonsprognose antas det derfor at framtidige nye 
funn vil bli bygget ut med undervannsinstallasjoner som kobles til de eksisterende 
installasjonene. Investeringer i Nordsjøen vil derfor i stor grad skille seg fra investeringer i 
mindre modne områder hvor en også trolig vil velge undervannsløsninger, men hvor det i 
tillegg må investeres i ny infrastruktur. Mens utbygging i Barentshavet og Norskehavet vil 
generere oppdrag for verftsindustrien langs kysten, vil investeringer i Nordsjøen trolig måtte 
hente kompetanse fra modifikasjonsmiljøene i Bergen, Haugesund og Stavanger.  

Framskrivninger om framtidig petroleumsproduksjon i Nordsjøen er gjort under betydelig 
usikkerhet. I tillegg til usikkerhet knyttet til de uoppdagede ressursene, vil endringer i olje- og 
gasspriser kunne få stor betydning for lønnsomhet for leting, utbygging av funn og prosjekter 
for økt utvinning fra eksisterende felt. Videre vil også framtidig teknologiutvikling få stor 
betydning for lønnsomheten av petroleumsvirksomheten og følgelig produksjonsnivået.  

Figur 6.1.12 viser en oversikt over totale drifts- og investeringskostnader knyttet til aktiviteten 
i Nordsjøen i 2010 og antatt framtidig virksomhet i 2020 og 2030. Kostnadene forventes å øke 
fram mot 2020, for deretter å falle.  

 

Figur 6.1.12 Forventede driftskostnader og investeringer knyttet til virksomheten i Nordsjøen Kilde: Oljedirektoratet 

 

Kostnadene fram mot 2020 vil trolig øke selv om produksjonen forventes å falle i samme 
periode. Dette kan skyldes at forlenget levetid for eksisterende installasjoner krever økte 
kostnader til vedlikehold og modifikasjon. I tillegg er økt utvinning kostbart. For eksempel 
må felteiere bore flere nye brønner for å øke utvinningsgraden. Disse forholdene kan bidra til 
at kostnadene øker selv om produksjonen forventes å falle.  

Menon og IRIS (2011) har beregnet sysselsettingseffekten av drift og investeringer i 
Nordsjøen basert på metoden som er beskrevet i kapittel 6.1.3 samt ODs prognose for 
produksjon, driftskostnader og investeringer for 2020 og 2030. Figur 6.1.13 viser at total 
sysselsetting relatert til aktiviteten i Nordsjøen er om lag 120 000 sysselsatte i 2010. Dette 
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tallet er ventet å øke marginalt fram mot 2020, for deretter å falle til et nivå på om lag 60 000 
i 2030. 

 
Figur 6.1.13 Framskriving av sysselsettingseffekter. Kilde: Menon og IRIS (2011) 

6.2 Fiske og fangst 

6.2.1 Beskrivelse av sektoren 

Fiskeri er en viktig næring i Norge og i regionene som grenser opp til Nordsjøen/Skagerrak-
området. Gitt en bærekraftig forvaltning, vil fiskeri og havbruk kunne skaffe mat og generere 
økonomiske verdier for nåværende og kommende generasjoner.  

Den totale eksportverdien14 av sjømat basert på villfanget fisk og skalldyr fra Norge var i 
2010 på nærmere 22 milliarder kroner. I 2009 fisket norske fartøy rundt en halv million tonn 
fisk og skalldyr til en fangstverdi15 på nær 2,5 mrd. kroner i Nordsjøen og Skagerrak. Total 
fangstverdi i Norge var det samme året 11,3 mrd. kroner, slik at verdien fra Nordsjøen og 
Skagerrak utgjorde i overkant av 20 prosent av den samlede fangstverdien fra Norges 
fiskerier.  

Det er den kystnære delen av de norske havområdene som er gjenstand for størst påvirkning 
fra ulike typer menneskelig aktivitet. Store deler av Nordsjøen og Skagerrak er blant de 
havområdene i verden hvor den menneskelige påvirkningen16 er størst. I kystområdene mot 
Nordsjøen og Skagerrak finnes det flere tett befolkede områder, og selve havområdet er 
gjennom århundrer påvirket av omfattende menneskelig aktivitet fra ulike næringer. For 
eksempel startet britene med motorisert trålfiske i Nordsjøen i 1880-årene. Menneskenes 
                                                 
14 For definisjoner, se vedlegget. 
15 For definisjoner, se vedlegget. 
16 Påvirkning i dette tilfellet omfatter påvirkninger fra landbaserte aktiviteter (for eksempel forurensning og 
avrenning fra land) og aktiviteter i sjøen (uttak av ressurser, direkte forurensning og endring i 
bestandssammensetning). Kilde: Halpern et al (2008). 
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direkte og indirekte påvirkninger har hatt stor betydning for utviklingen, og har gjort at vi i 
dag høster en betydelig mindre mengde biologiske ressurser fra havområdet enn det vi kunne 
ha gjort. 

Nordsjøen og Skagerrak er også den delen av norsk sone der norsk fiskeriforvaltning har flest 
uløste og/eller dårlig løste oppgaver. Noe av dette kan forklares med at økosystemet i 
Nordsjøen byr på andre og i noen tilfeller større forvaltningsmessige utfordringer enn det som 
er tilfellet i Norskehavet og Barentshavet. Fra et forvaltningsmessig ståsted er 
hovedproblemet hittil likevel de store utfordringene knyttet til fiskeripolitikken til EU, som er 
hovedaktøren i fiskeriene i Nordsjøen og Skagerrak. Problemer med overkapasitet i EUs 
fiskeflåte, samt EUs pålegg om at fiskerne skal kaste ut fisk de ikke har kvote på, er de 
vesentligste. 
 

 
Fisket på de største bestandene i Nordsjøen utøves av norske fiskefartøy både fra forvaltningsplanområdet og fra fylker 
utenfor forvaltningsplanområdet. Foto: Havforskningsinstituttet 
 

EU er en viktig samarbeidspartner for Norge. Norge og EU inngår årlig en omfattende avtale 
om fiskerisamarbeid, der Nordsjøen og Skagerrak er kjerneområdet. Forvaltningssystemet i 
henholdsvis Norge og EU er ulike på en rekke felt. Dette illustreres blant annet ved at Norge 
har forbud mot å kaste ut fisk som en ikke har kvote på (landingspåbud – all fisk som trekkes 
opp fra havet skal landes), mens det er påbudt å kaste ut fisk i EU (landingsforbud – kun tillatt 
å lande fisk en har kvote på). Forskjellen mellom Norges og EUs forvaltningssystem, samt at 
Norge er en mindre aktør (27,4 prosent av totalfangsten i området i perioden 2000-2008), 
bidrar til å forklare hvorfor Norge oppfatter at forvaltningen av sentrale bestander i Nordsjøen 
står langt tilbake for det som er bærekraftig og optimalt. 
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Fisket i Nordsjøen utøves av norske og utenlandske fiskefartøy. Fisket på de største 
bestandene i Nordsjøen utøves av norske fiskefartøy både fra forvaltningsplanområdet og fra 
fylker utenfor forvaltningsplanområdet. Særlig i fiske etter sei, makrell og sild deltar det også 
fartøy fra fylker utenfor forvaltningsplanområdet. Videre er det stor aktivitet i norsk sone av 
EU-fartøy som fisker på tildelte kvoter som forhandles fram gjennom de bilaterale avtalene. 

Fisket i Skagerrak utøves i hovedsak av norske, danske og svenske fiskefartøyer. Det spesielle 
med fisket i dette havområdet, er at gjennom Skagerrakavtalen av 1966 kan norske, svenske 
og danske fiskefartøy fiske innenfor hverandres territorialgrenser inn til 4 nautiske mil. 
Avtalen er imidlertid sagt opp fra norsk side, men løper til august 2012. Innen utløpet av 
avtalen er målsetningen å framforhandle en ny avtale om fiskeriene i Skagerrak, hvorav et 
norsk mål er et felles utkastforbud i Skagerrak. De norske fartøyene som deltar i fisket i 
Skagerrak er i hovedsak hjemmehørende i de fylkene som grenser til 
forvaltningsplanområdet.  

Fisket i kystnære områder (utenfor forvaltningsplanområdet) er også viktig som rekreasjon og 
matauk for fastboende og turister. Tilgangen på fisk i kystnære områder vil til en viss grad 
påvirkes av forvaltningen av fiskeriene som drives i forvaltningsplanområdet. 

6.2.2 Utvikling i verdiskaping og sysselsetting  

6.2.2.1 Fiske og fangst i norsk økonomi 

Fisket mengde og verdi fra norsk fiske og fangst vil variere i takt med naturens svingninger 
og endringer i verdensøkonomien. Utviklingen i en gitt periode vil derfor i varierende grad 
angi de mer langsiktige utviklingstrekkene. Dette fører til at variasjonene både i 
fangstmengder og -verdier for enkelte arter har variert i betydelig grad over tid.  

Generelt er variasjonen fra år til år større for de pelagiske17 fiskeslagene enn for de 
bunnlevende fiskebestandene.  

De siste 20 årene har norske fiskefartøy landet om lag 2,5 millioner tonn fisk og skalldyr hvert 
år. Fangstverdien har variert mer, men var i 2011 15,9 mrd. kr. Dette er det høyeste nivået 
noensinne, også målt i faste priser.  

Figur 6.2.1 viser at næringen fiske og fangst sin andel av henholdsvis BNP og 
produksjonsverdi har falt i årene mellom 1990 og 2009.  Både totalt bruttoprodukt og 
produksjonsverdi i fiske og fangst utgjorde 0,3 prosent av totalene for henholdsvis 
bruttoprodukt og produksjonsverdi for norske næringer i 2009. Bruttoproduktet fra fiske og 
fangst var i 2009 på 7,6 mrd. kroner.  Andelene har på 20 år falt fra drøye 0,4 prosent til 0,3 
prosent.  

Selv om fiskerinæringens andel av BNP og total produksjonsverdi har gått ned i perioden etter 
1990, har likevel både bruttoproduktet og produksjonsverdien målt i løpende priser økt. 

                                                 
17 Pelagisk fisk brukes som begrep på organismer som lever i de frie vannmassene. Mest kjent er sild, makrell, lodde og 
brisling. Men også kolmule og hestmakrell er viktige pelagiske fiskeslag 
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Figur 6.2.1. Fiske og fangst. Andeler av BNP og total produksjonsverdi. 1990–2009. Prosent. 
Kilde: Nasjonalregnskap SSB 

 

I 2009 var produksjonsverdien18 og førstehåndsverdien av fangsten19 henholdsvis 11,6 og 11,3 
milliarder kroner målt i løpende priser, jf. figur 6.2.2. Samme år utgjorde bruttoproduktet 7,6 
milliarder kroner. Både produksjonsverdien og fangstverdien gikk ned sammenlignet med 
2008. Fangstmengden økte imidlertid i samme periode. Det var i hovedsak torsk og makrell 
som bidro til verdifallet. For disse to fiskeslagene falt gjennomsnittsprisen med henholdsvis 
30 og 25 prosent (SSB 2010).  

Figur 6.2.2 viser også at både produksjonsverdi og verdiskaping målt som bruttoprodukt 
innenfor fiske- og fangstnæringen hovedsakelig har vist en positiv trend i perioden 1990 til 
2010, men med tidvis store årlige variasjoner.  

                                                 
18 For definisjoner, se vedlegget. 
19 For definisjoner, se vedlegget. 
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Figur 6.2.2 Fiske og fangst. Bruttoprodukt, produksjonsverdi og fangstverdi i millioner kroner. Løpende priser. 1990–
2010. Kilde: Nasjonalregnskapet og strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 

 

Torsk er det viktigste fiskeslaget målt i fangstverdi. Fangsten av torsk tilsvarte 11 prosent av 
total fangstmengde og 25 prosent av total fangstverdi i 2010. Fangsten av sild falt med 15 
prosent fra 2009 til 2010, men utgjorde likevel 34 prosent av total fangstmengde og 21 
prosent av total fangstverdi. Endelige data for bruttoprodukt og produksjonsverdi i 2010 
foreligger ikke i skrivende stund. 

Eksport av fisk som andel av total eksport var i 2009 på 1,8 prosent, ca. 18,62 mrd. kroner. 

6.2.2.2 Fiske og fangst i Nordsjøen og Skagerrak 

Bruttoproduktet fra fiske og fangst i Nordsjøen og Skagerrak var i 2009 på om lag 1,9 mrd. 
kroner. Fangstverdien av fiske og fangst fra Nordsjøen og Skagerrak har i perioden 1990–
2010 utgjort drøye 25 prosent av total fiske- og fangstverdi i Norge.  I perioden 2002-2005 
var andelen oppe i 28 prosent, mens den i 2001 var nede i 21 prosent. Figur 6.2.3 viser 
utviklingen i fangstverdi fra 2000-2010.  
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Figur 6.2.3 Fangstverdi av fiske og fangst i Nordsjøen og Skagerrak vs. andre norske havområder. 2000–2010. Millioner 
kroner. Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 

 

Andelen av fangstmengden av fiske og fangst i Nordsjøen og Skagerrak har i perioden 1990–
2010 ligget på rundt 23 prosent, altså noe lavere enn andelen av fangstverdien. I 2002 var 
andelen oppe i 28 prosent, mens den i 2009 og 2010 lå på 21 prosent, den laveste andelen 
målt i ti-årsperioden etter 2000. Årsaken til dette er i første rekke at Norges utbytte fra de 
store bestandene i Norskehavet og Barentshavet har økt mer enn utbyttet fra bestandene i 
Nordsjøen og Skagerrak. Figur 6.2.4 viser utviklingen i fangstmengde fra 2000-2010. 

 
Figur 6.2.4 Fangstmengder i fiske og fangst i Nordsjøen og Skagerrak vs. andre norske havområder. 2000–2010. Tonn.  
Kilde: Fiske- og fangststatistikken, SSB 
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Figurene 6.2.5 og 6.2.6 viser fangstverdiene fordelt på ulike grupper fisk fordelt på fiske i 
henholdsvis Nordsjøen og Skagerrak og for andre norske havområder. Hovedårsaken til at 
torsk og torskeartet fisk utgjør en mindre andel av fangstverdien i Nordsjøen og Skagerrak er 
den store bestanden av nordøstarktisk torsk som fiskes i Barentshavet og Norskehavet. 

 
Figur 6.2.5 Nordsjøen/Skagerrak: Andel av fangstverdi etter hovedgruppe av fangstarter. 2008. Prosent.  
Kilde: Fiske- og fangststatistikken, SSB 

 
Figur 6.2.6 Andre havområder enn Nordsjøen/Skagerrak: Andel av fangstverdi etter hovedgruppe av fangstarter. 2008. 
Prosent. Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 
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550 000 tonn, og gjennomsnittsfangsten per år i perioden 2000-2010 var 578 000 tonn. Blant 
hovedgruppene av fiskearter er det pelagisk fisk som har vært viktigst, og utgjorde 86 prosent 
av mengden og 74 prosent av verdien i perioden. Variasjon i fangsten av pelagisk fisk, særlig 
kolmule, sild, øyepål og tobis, forklarer mye av svingningene i fangstmengde. 

Fiske i Skagerrak 

Som for Nordsjøen har det vært en nedgang i den årlige fangstmengden gjennom perioden. 
Sammenlignet med 2000 har fangstmengden minket med 39 prosent, men førstehåndsverdien 
har likevel økt med 14 prosent. Mye av forklaringen ligger i endret fangstsammensetning fra 
arter som oppnår lavere priser til arter med høyere verdi. Fangsten i 2010 var 12 000 tonn, og 
gjennomsnittsfangsten per år var 15 000 tonn. Pelagisk fisk var viktigst i fangstmengde og 
utgjorde halvparten av fisket kvantum. I førstehåndsverdi var skalldyr og bløtdyr viktigst og 
utgjorde i snitt for perioden 65 prosent av total verdi. Fartøy fra Agder-fylkene og Østfold har 
fisket mest, og mest fisk er levert i Østfold, Vest-Agder og i utlandet. Saltkokte reker omsatt 
på lokalmarkedet er klart viktigst. Figur 6.2.7 viser fangstverdien fordelt på fangststed 
Nordsjøen og Skagerrak, mens figur 6.2.8 viser fangstmengde fordelt tilsvarende. 

 
Figur 6.2.7 Fangstverdi i Nordsjøen og Skagerrak. 2000-2010. Millioner kroner.   
Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 
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Figur 6.2.8 Fangstmengde i Nordsjøen og Skagerrak. 2000–2010. Tonn.  
Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 

6.2.2.3 Utvikling i antall fiskefartøy 

Figur 6.2.9 viser utviklingen i antall registrerte fiskefartøy i perioden 2000 - 2010. Antall 
fiskefartøy er betydelig redusert både nasjonalt og i fylkene som grenser til Nordsjøen og 
Skagerrak. Antall registrerte fiskere er også betydelig redusert i samme periode (over 30 
prosent). Både reduksjonen i antall fartøy og antall fiskere er uttrykk for en restrukturering og 
effektivisering av fiskeriene, blant annet som følge av en insentivpolitikk fra norske 
myndigheter. At reduksjonen synes større andre steder i landet, har først og fremst 
sammenheng med at et flertall av fiskefartøyene hører hjemme i Nord-Norge. 
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Figur 6.2.9 Utvikling i antall fiskefartøy 2000–2010 Kilde: Aktivitetsrapport fiskeri (2010)  

6.2.2.4 Utvikling i sysselsetting 

Alle norske fiskere skal være registrert i fiskermanntallet. Per 31.12.2010 var det 12 280 
manntallsførte fiskere i Norge, hvorav 9 924 heltidsfiskere og 2 356 deltidsfiskere. Av disse 
var 2 260 og 680 fiskere bosatt i fylkene som grenser til henholdsvis Nordsjøen og Skagerrak. 
Andelen deltidsfiskere er større i Skagerrakfylkene enn i Nordsjøfylkene. 

Fiskeflåten sysselsetter imidlertid også personer som ikke står i fiskermanntallet, for eksempel 
maskinister, stuerter og annet mannskap. Det foreligger for tiden ikke totale tall for antallet 
personer/årsverk som kan knyttes til norske fiskefartøy. 

Figur 6.2.10 og 6.2.11 viser at antallet manntallsførte fiskere, både heltids- og deltidsfiskere, 
er redusert kraftig i perioden 1990 til 2010. 

Flesteparten av de sysselsatte er fra Nordland, Troms og Finnmark, og det er også her at 
nedgangen er kraftigst, spesielt innenfor deltidssysselsatte fiskere. Det er spesielt på 
begynnelsen av 2000-tallet at nedgangen er kraftig. Den relative nedgangen i antall 
manntallsførte fiskere er noe større i fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet (rundt 
50 prosent) enn i landet for øvrig (ca. 40 prosent). 
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Figur 6.2.10 Antall heltidsfiskere. Fiske og fangst. Fordelt på fylkesgrupper. 1990–2010.  
Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 

  

                           
Figur 6.2.11 Antall deltidsfiskere. Fiske og fangst. Fordelt på fylkesgrupper. 1990-2010.  
Kilde: Strukturstatistikken for fiske og fangst, SSB 

6.2.3 Ringvirkninger av fiskerinæringen 

6.2.3.1 Ringvirkninger av fiskeri- og akvakulturnæringen i Norge 

SINTEF Fiskeri og Havbruk har siden 1999 laget ringvirkningsanalyser av fiskeri- og 
akvakultursektoren. Den seneste utgaven (SINTEF 2011a) omtaler året 2009 og beregner 
betydningen av fiskeri- og akvakulturnæringen for Norge. Beregningene er foretatt på 
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Figur 6.2.13 Virkninger av fiskeri- og akvakulturnæringen: Årsverk (antall årsverk) og bidrag til BNP (i 1000) i 2009 
(løpende priser). Kilde: SINTEF 

6.2.3.2 Ringvirkninger av fiskerinæringen i Norge 

For å beregne ringvirkningene av fiskerinæringen separat er verdikjede fiskeri definert. I 
denne inngår kjerneaktivitetene fangst, fiskeforedling samt grossistledd. Den totale 
betydningen av fiskeriverdikjeden på landsbasis inkludert ringvirkninger utgjorde i 2009 en 
verdiskaping på 19,5 mrd. kroner og 25 700 årsverk.  

6.2.3.3 Ringvirkninger av fiskeri- og akvakulturnæringen regionalt 

SINTEFs ringvirkningsanalyse behandler Vestlandet (uten Møre og Romsdal) som en egen 
region, hvilket med unntak av områdene vest for Lindesnes i Vest-Agder er sammenfallende 
med den norske grensen mot Nordsjøen. Områdene som grenser mot Skagerrak er imidlertid 
ikke med i den regionale analysen, men inngår i tallene for hele landet. Den regionale 
analysen skiller ikke ringvirkninger av akvakulturnæringen fra virkningene av 
fiskerinæringen. 

Fiskeri- og akvakulturnæringen på Vestlandet hadde i 2008 en verdiskaping (bidrag til BNP) 
på 9,5 mrd. kroner og stod for 10 660 årsverk når ringvirkninger er inkludert. 

De totale ringvirkningene utgjorde 5,6 mrd. kroner i bidrag til BNP, 56 prosent av disse 
oppstod i egen region, 16 prosent i de to andre kystregionene og 28 prosent i resten av landet.  

De totale ringvirkningene målt i sysselsetting var 5 520 årsverk, 55 prosent av disse oppstod i 
egen region, 17 prosent i de to andre kystregionene og 28 prosent i resten av landet.  

6.2.4 Framtidsbilde 2030 

Å forutse utviklingen i fiskerinæringen i framtiden er beheftet med stor usikkerhet. Fiskerier 
er høsting av utbytte fra viltlevende fiskebestander, som betinger at utbyttet som høstes over 
tid ikke overstiger det utbyttet bestandene forrenter. Ettersom utbyttet bestandene forrenter 
styres av samspillet mellom artene og naturlige variasjoner, i tillegg til menneskelig 
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påvirkning, kan utbyttet variere betydelig og endre seg raskt. Gjennom bestandsestimering og 
beskatningsstrategier er målsetningen å redusere usikkerheten og gjøre utviklingen mer 
forutsigbar. 

Utviklingen i det høstbare overskuddet fra Nordsjøen og Skagerrak går i negativ retning. I 
tabell 6.2.2 vises utviklingen fra år 2000 til 2008 i den registrerte fangsten av fisk og skalldyr 
fra havområdene som forvaltningsplanen omfatter. Den årlige totalfangsten fra havområdene 
(uavhengig av fartøyenes nasjonalitet) har i perioden blitt redusert med om lag en million tonn 
fra 2,3 millioner tonn til 1,3 millioner tonn.  

Tabell 6.2.2 Registrert fangst av fisk og skalldyr i Nordsjøen og Skagerrak 2000–2008. Tonn 

Art 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tobis 712 910  897 875   908 418  311 749  374 609  159 984  288 674  231 684  361 268  

Nordsjø-
sild 

333 831  325 002  300 989  420 731  66 956  565 504  486 898  367 289  223 807  

Makrell 246 185  282 048  319 012  270 005  270 014  178 137  195 557  243 994  211 847  

Sei  85 278  88 535  114 838  105 850  103 204  111 820  112 428  90 852  114 525  

Øyepål 196 085  77 056  100 326  30 410  17 693  335  53 599  4 795  39 218  

Kolmule 130 430  125 640  161 198  189 738  176 255  134 189  112 337  64 829  29 982  

Torsk  67 007  48 854  46 848  29 001  27 452  26 025  26 129  22 622  23 805  

Reke 12 422  12 708  13 180  14 219  15 248  13 613  13 675  12 937  12 387  

Andre 599 726  570 680  573 152  555 522  584 339  596 071  444 448  384 356  353 385  

Total 2 383 874  2 428 398  2 537 961  1 927 225  2 035 770 1 785 678  1 733 745  1 423 358  1 370 224  

 

Det har de senere år vært betydelig oppmerksomhet rundt torskefisket i Nordsjøen og 
Skagerrak som følge av negativ bestandsutvikling. Den registrerte fangsten av torsk har siden 
1960-tallet gått fra mellom 200 000 og 300 000 tonn per år til mellom 20 000 og 30 000 tonn. 
Som følge av at problemene med utkast fra EU-fartøyer har tiltatt, har den faktiske 
beskatningen de senere årene ligget høyere. Uansett viser utviklingen at etter mange år med 
overfiske forrenter bestanden av torsk i dag vesentlig lavere utbytte enn tidligere. De siste par 
årene ser imidlertid utviklingen ut til å snu. Utkastproblemene er på dagsorden og det er nå en 
større vilje til å treffe tiltak for å begrense omfanget. Det er tegn på at torskebestanden er i 
ferd med å bygge seg opp igjen. Forutsatt at forvaltningsplanen for torsk følges er det 
muligheter for at det kan høstes stadig større utbytter av bestanden. Dermed kan utviklingen 
som er observert gjennom mange år snus, og verdien av torskefiskeriene fra havområdene 
øke. Usikkerheten er imidlertid stor, da sammenhengene i de marine økosystemene er 
komplekse, og ytterligere økning i sjøtemperaturene kan medføre at torsken trekker nordover 
og ut av områdene.  

Tre overordnede forhold vil være bestemmende for norsk fiskerinæring og forvaltning i 2030. 
Disse vil være: 

• Forholdet til EU, og eventuelt hvilke fundamentale endringer som gjennomføres i EUs 
fiskeripolitikk 

• Utviklingen av norske forvaltningsregimer, inkludert en del viktige karakteristika ved 
norsk fiskerinæring i 2030 

• Klimatiske endringer. 

Det er framsatt to overordnede utviklingsbaner for de norske fiskeriene i forvaltningsområdet 
i årene fram mot 2030: 
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6.3.1 Beskrivelse av sektoren 

Skipsfarten er en svært viktig transportform globalt og en viktig forutsetning for 
internasjonaliseringen av verdensøkonomien. En tendens er økt produksjon av varer i 
asiatiske lavkostland som i stor grad transporteres til sjøs til Europa og Amerika. Tilsvarende 
fraktes store mengder olje fra Midtøsten til vestlige markeder. I dette bildet utgjør Norge et 
voksende marked for konsumvarer som i stor grad kommer fra produksjonslandene med skip 
til de store havnene på kontinentet, og som videredistribueres på mindre skip til Norge, og da 
i hovedsak til Oslo. På den andre side er Norge en betydelig eksportør av olje og gass, men 
også fisk, særlig fra Vestlandet.  

6.3.1.1 Godstransportarbeid og markedsandeler 

I utenrikshandelen i Norge er skipsfarten dominerende. Mens mellom 20 og 28 millioner tonn 
har blitt importert med skip den siste femårsperioden, har tilsvarende mellom 34 og 44 
millioner tonn blitt eksportert i samme periode. I 2010 var skipsfartens andel av totalt 
godstransportarbeid 77 prosent av importen og 88 prosent av eksporten. Tilsvarende andelstall 
kjennetegner de siste årene.  

Tabell 6.3.1 Utenrikshandelen til/fra fastlandet og dens godstransportarbeid på norsk område fordelt på 
eksport og import. 1985–2010. Millioner tonn. Kilde: TØI (2011) 

 Skip Veg Jernbane 

År Import Eksport Import Eksport Import Eksport 

2006 25,7 37,8 6,7 4,0 1,0 0,8 

2007 27,7 41,0 7,3 4,4 1,1 0,6 

2008 26,2 44,0 7,1 4,5 1,2 0,5 

2009 21,8 34,3 6,3 4,2 1,0 0,4 

2010 25,6 40,7 6,8 4,7 0,9 0,6 

 

Skipsfarten har i Norge også stor betydning for den innenlandske godstransporten. I figur 
6.3.1 beskrives markedsandelene i godstransportarbeidet målt i tonnkilometer fra 2006 til 
2010.  Tonnkilometer er produktet av godsmengde og transportavstand, og 
godstransportarbeidet blir dermed et viktig mål for omfanget av godstransporten.  

Hovedtendensen er at sjø og veg er totalt dominerende med markedsandeler på til sammen 
over 90 prosent den siste femårsperioden. I 2010 hadde sjø (eksklusive oljetransportene fra 
kontinentalsokkelen) 42,4 prosent av innenlandsk godstransport, mens veg i samme år for 
første gang i historien økte sin andel til over 50 prosent. Utviklingen de siste årene viser at 
veg styrker sin stilling på bekostning av sjø og bane. Målt i godstransportarbeid ble 
nedgangen i 2010 på 1,7 prosent fra året før. Veg økte imidlertid sin markedsandel med 6,6 
prosent, mens andre transportmidler hadde en tilsvarende nedgang.  
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Figur: 6.3.1 Markedsandeler i godstransportarbeidet 2006–2010. Kilde: TØI (2011) 
1) Eksklusive oljetransportene fra kontinentalsokkelen 

6.3.1.2 Havnestatistikk 

For å illustrere godsmengdene som lastes og losses i havnene tilknyttet 
forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak, sammenliknet med total godsmengde for 
alle havnene i Norge, kan en bruke den årlige havnestatistikken til SSB. Denne statistikken 
omfatter 81 havner, hvorav 37 ligger i tilknytning til forvaltningsplanområdet. 

Tabell 6.3.2 Godsmengde i 81 norske havner fordelt på lastetype og innenriks- og utenriksfart. Millioner 
tonn. Kilde: SSB 

 2002  2006  2010  

 Innenriksfart Utenriksfart Innenriksfart Utenriksfart Innenriksfart Utenriksfart 

Våt bulk 39,5 73 33,4 66,7 27,1 60,6 

Tørr bulk 17,2 36 25 39,4 24,4 49,3 

Containere 1,3 3 1,1 4,2 1,2 4,6 

Annet roro 2,2 3,2 3,9 3,9 4,8 2,7 

Annet 
stykkgods 

6,5 10,4 8,2 9,4 7,8 7,7 

Tabell 6.3.3 Godsmengde for 37 havner tilknyttet forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak 
fordelt på lastetype og innenriks- og utenriksfart. Prosent av total godsmengde. Kilde: SSB 

 2002  2006  2010  

 Innenriksfart Utenriksfart Innenriksfart Utenriksfart Innenriksfart Utenriksfart 

Våt bulk 90,1 96,8 89,5 93,6 84,1 83,7 

Tørr bulk 44,2 34,7 36,0 33,0 32,4 28,0 

Containere 46,2 90,0 36,4 85,7 50,0 82,6 
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 2002  2006  2010  

Annet roro 100,0 100,0 97,4 97,4 100,0 100,0 

Annet 
stykkgods 

53,8 39,4 57,3 43,6 52,6 36,4 

 

Total godsmengde fraktet med skip har ifølge havnestatistikken holdt seg på omtrent 200 
millioner tonn årlig i perioden 2002–2010. Dette inkluderer både gods i innenriksfart og 
utenriksfart.  

 I 2002 hadde havnene tilknyttet forvaltningsplanområdet 75 prosent av total godsmengde for 
alle havnene, mens i 2010 var denne andelen redusert til om lag 62 prosent. Dette skyldes i 
stor grad nedgangen i lastet og losset olje innenfor kategorien våt bulk i Bergen og Omland 
Havnevesen, hvor nedgangen fra 2002 til 2009 var på om lag 37 prosent.  

6.3.1.3 Persontransport innenlands og utenlands 

Veksten i utført innenlandsk persontransportarbeid fra 2009 til 2010 er beregnet til 1,2 
prosent. Persontransportarbeidet måles i personkilometer og defineres som produktet av 
reiselengde og antall personer som blir transportert. Markedsandelene mellom 
transportformene har vært svært stabil i perioden 2006-2010. Veg er totalt dominerende med 
om lag 88 prosent markedsandel, mens sjø har om lag 1 prosent markedsandel, jf. tabell 6.3.4.  

Tabell 6.3.4 Markedsandeler i persontransportarbeidet 2006–2010. Prosent Kilde: TØI (2011) 

År Sjø Bane Veg Luft I alt 

2006 1,2 4,8 87,7 6,2 100 

2007 1,2 4,9 87,7 6,2 100 

2008 1,2 5,0 87,5 6,2 100 

2009 1,1 4,9 87,8 6,2 100 

2010 1,1 5,0 87,7 6,2 100 
 

Utenlandstrafikken til sjøs er også omfattende. I 2010 var det 8,0 millioner ombord- og 
ilandstigninger i norske havner. Dette fordelte seg på 4,6 millioner passasjerer til Indre 
Oslofjord (dvs. til Oslo havn, som er den eneste havna i regionen som tar i mot 
utenlandstrafikk) og 3,4 millioner til Nordsjøen og Skagerrak. Havnene fra Møre og Romsdal 
og nordover har ikke ordinær utenlandstrafikk. 

6.3.2 Skipsfartens betydning for sysselsetting og verdiskaping inkludert 
ringvirkninger 

I forbindelse med utarbeidelsen av sektorrapporten Skipsfart i Nordsjøen og Skagerrak høsten 
2011 utarbeidet SINTEF Teknologi og Samfunn en rapport om samfunnsmessige 
konsekvenser av skipsfarten i tilknytning til forvaltningsplanområdet (SINTEF 2011b). I det 
følgende brukes det stoff fra denne rapporten. Merk at SINTEF (2011b) har inkludert Indre 
Oslofjord i området som er i tilknytning til forvaltningsplanen, mens dette er holdt utenfor i 
Kolshus og Homstvedt (2012). 

Det vil her gis en beskrivelse av samfunnsmessige konsekvenser av skipsfart i Nordsjøen og 
Skagerrak når det gjelder sysselsetting og verdiskaping, samt ringvirkninger for øvrig 
næringsliv, i 2009.  
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Dette omfatter:  

1 Beskrivelse av hvor stor betydning skipsfartens kjerneaktiviteter har for sysselsetting og 
verdiskaping i de tre regionene20 og for forvaltningsplanområdet samlet sett i 2009. 

2 Beskrivelse av den indirekte21  betydningen som de skipsfartsrelaterte næringene vil ha for 
sysselsetting og verdiskaping i 2009 ved hjelp av simuleringer i SSBs modellverktøy 
PANDA.  

Skipsfartens kjerneaktiviteter vil i det følgende bety utenriks sjøfart (inkludert supplybåter) og 
innenriks sjøfart. Tjenester knyttet til skipsfart er lagt inn som en del av innenriks sjøfart. 
Dette omfatter bl.a. havnevesen, fyrvesen, forsyningsbaser, redningstjeneste mv. 
Fiskeoppdrett og oljeaktivitet er ikke inkludert.22 SINTEF (2011b) inkluderte næringene fiske 
og fangst som del av skipsfartens kjerneaktiviteter. Fangst og fiske utelates i den videre 
omtalen her som en del av skipsfarten, fordi dette allerede er omhandlet i kapittel 6.2.  

6.3.2.1 Økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvenser av skipsfarten, og 
ringvirkninger for det øvrige næringsliv 

I tabell 6.3.5 nedenfor er verdiskapingen i de skipsfartsrelaterte næringene for 2009 gjengitt. 
Som mål på verdiskapingen er bruttoprodukt23 etter næring benyttet. Verdiskapingen i 
forvaltningsplansområdet for skipsfartsrelaterte næringer er beregnet til 54,9 mrd. kroner i 
2009 inkludert ringvirkninger. Dette tilsvarer 4,6 prosent av den samlede verdiskapingen i 
forvaltningsplanområdet, noe høyere enn tilsvarende sysselsettingsandel. 69 prosent av 
verdiskapingen er knyttet til kjerneaktivitetene, mens de resterende 31 prosent er verdiskaping 
knyttet til ringvirkninger i det øvrige næringslivet. Utenriks sjøfart er den største næringen 
med en verdiskaping på i overkant av 42 mrd. kroner (inkludert ringvirkninger).  

Indre Oslofjord og Nordsjøfylkene har høyest verdiskaping relatert til skipsfart med nesten 20 
mrd. kroner hver. For Nordsjøfylkene utgjør dette en andel på 5,3 prosent av samlet 
verdiskaping i regionene, mens for Indre Oslofjord utgjør det en andel på 3,1 prosent. 
Utenriks sjøfart dominerer som næring. For Indre Oslofjord utgjør aktiviteten i utenriks sjøfart 
om lag 85 prosent av verdiskapingen i all skipsfartsrelatert aktivitet. For både Skagerrak- og 
Nordsjøfylkene er denne andelen i underkant av 80 prosent.  

Tabell 6.3.5 Verdiskaping (bruttoprodukt) i næringer knyttet til skipsfart i regionene 2009, Mill. kr. 
Kilde: SINTEF (2011b) 

Bruttoprodukt i 2009 Indre  
Oslofjord 

Skagerrak-
fylkene 

Nordsjø-
fylkene 

Nordsjøen, 
Skagerrak og 
Indre 
Oslofjord 

Samlet verdiskaping i regionene 652 440 198 500 373 060 1 219 730 

Utenriks sjøfart (inkl. supplybåter) 14 240 3 810 14 190 31 520 

                                                 
20 I SINTEF (2011b) er regionene definert som Indre Oslofjord, Ytre Oslofjord og Agder (her omdøpt til 
Skagerrakfylkene, jf. definisjon i resten av rapporten), og Vestlandet (her omdøpt til Nordsjøfylkene, jf. øvrig 
terminologi i rapporten). 
21 Den indirekte betydningen eller ringvirkninger av næringene er beregnet som summen av 
produksjonsvirkninger (underleverandører mv) og konsumvirkninger. 
22 For mer om avgrensinger samt metode for beregning av ringvirkninger, se SINTEF (2011b) 
23 For definisjoner, se vedlegget.  
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Innenriks sjøfart utgjør den største næringen innen skipsfartsrelatert aktivitet målt i 
sysselsetting, mens utenriks sjøfart er størst når vi ser på bidrag til BNP. Årsaken til denne 
forskjellen er at utenriks sjøfart i stor grad benytter seg av innleid mannskap fra utlandet. 
Disse vil ikke være registrert i den norske sysselsettingsstatistikken. Siden vi er ute etter å 
måle aktiviteten som tilhører norsk økonomi, vil dermed ikke disse innleide sysselsatte være 
inkludert. For innenriks sjøfart, som har en stor andel sysselsatte registrert i Norge, vil 
sysselsettingstallene være høyere. Det er derfor viktig å være bevisst hvilket fokus en ønsker å 
ha når en ser på betydningen av de skipsfartsrelaterte næringene.  

Summen av skipsfartsrelatert aktivitet (både målt i sysselsetting og bidrag til BNP) i de tre 
delregionene blir lavere enn om forvaltningsplanområdet ses under ett (region Nordsjøen, 
Skagerrak og Indre Oslofjord). Årsaken til dette er at når ringvirkningene beregnes for hele 
området, vil ringvirkninger mellom de enkelte delområdene (interregionale virkninger) gjøre 
seg gjeldende, fordi hele området har et større felles marked å spille på. 

6.3.3 Framtidsbilde for 2030 

Omfanget av skipsfarten i Nordsjøen og Skagerrak vil i stor grad reflektere aktivitetsnivået i 
andre sektorer. Endringer i aktivitetsnivået i oljesektoren, internasjonale 
konjunktursvingninger, utbygging av alternativ offshore energi og klimaendringer er 
eksempler på elementer som kan påvirke aktiviteten i skipsfartssektoren. Framfor alt vil det 
være den generelle økonomiske utviklingen og næringsutviklingen på land som gir sterke 
føringer. Forventet aktivitetsutvikling i andre sektorer er derfor av avgjørende betydning for 
utviklingen innen skipsfarten.  

I SINTEF (2011b) er det gjort beregninger av verdiskaping og sysselsetting fra 
skipsfartsnæringen i 2030. Sysselsetting i næringer som kan relateres til skipsfart i 
forvaltningsplanområdet utgjør om lag 44 000 personer i 2030. Dette tilsvarer 2,3 prosent av 
den samlede sysselsettingen i forvaltningsplanområdet. Av disse er 28 710 involvert i 
kjerneaktivitetene, mens de resterende er sysselsatte i det øvrige næringsliv som har relasjoner 
til skipsfart. Innenriks sjøfart (inkludert tjenester tilknyttet sjøfart) sysselsetter flest personer 
med en andel på 61 prosent av den skipsfartsrelaterte sysselsettingen i 
forvaltningsplansområdet.  

I tabell 6.3.7 er sysselsettingen relatert til skipsfart i utredningsområdet gjengitt i mer detalj. 
Her er det også inkludert beregnede ringvirkninger knyttet til disse aktivitetene.  

Nordsjøfylkene har størst sysselsetting relatert til skipsfart, 16 270 inkludert ringvirkninger. 
Dette tilsvarer 2,9 prosent av samlet sysselsetting i hele regionen. Indre Oslofjord er nummer 
to med 13 040 sysselsatte, mens Skagerrakfylkene har 9 270 sysselsatte.  

For alle de tre delregionene har Innenriks sjøfart (inkludert ringvirkninger) størst aktivitet 
målt i antall sysselsatte sammenliknet med Utenriks sjøfart (inkludert ringvirkninger).  

Tabell 6.3.7 Sysselsetting i næringer knyttet til skipsfart i regionene. 2030 Kilde: SINTEF (2011b) 

Sysselsetting i 2030 Indre  
Oslofjord 

Skagerrak-
fylkene 

Nordsjø-
fylkene 

Nordsjøen, 
Skagerrak og 
Indre Oslofjord 

Samlet sysselsetting i regionene 1 009 090 341 290 556 690 1 922 220 

Utenriks sjøfart (inkl. supplybåter) 1 920 2 100 1 920 5 610 

   Ringvirkninger Utenriks sjøfart 3 390 530 1 970 11 590 

Innenriks sjøfart (inkl. tjenester) 7 130 6 330 11 360 23 100 
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Tabell 6.3.8 Verdiskaping (bruttoprodukt) i næringer knyttet til skipsfart i regionene 2030, Mill. kroner.  
Kilde: SINTEF (2011b) 

Bruttoprodukt i 2030 Indre  
Oslofjord 

Skagerrak-
fylkene 

Nordsjø-
fylkene 

Nordsjøen, 
Skagerrak og 
Indre Oslofjord 

Samlet verdiskaping i regionene 1 019 110 285 330 528 980 1 845 670 

Utenriks sjøfart (inkl. supplybåter) 27 500 7 110 24 010 54 450 

   Ringvirkninger Utenriks sjøfart 3 760 490 1 940 12 790 

Innenriks sjøfart (inkl. tjenester) 2 970 1 470 3 440 8 380 

   Ringvirkninger Innenriks sjøfart 1 210 330 1 530 7 170 

Sum 35 440 9 610 30 910 82 780 

Andel av samlet verdiskaping i reg. 3,5 % 3,3 % 5,8 % 4,5 % 
 

I figur 6.3.5 er verdiskapingstall for 2030 for hele forvaltningsplanområdet illustrert, og 
verdier for 2009 er tatt med for sammenligningens skyld. Vi ser at utenriks sjøfart utgjør den 
største næringen målt i bidrag til BNP for begge årene.  

 
Figur 6.3.5 Verdiskaping relatert til skipsfart i utredningsområdet – kjerneaktiviteter og ringvirkninger. 2009 og 2030. Mill. 
kroner. Kilde: SINTEF (2011b) 

6.4 Fornybar energiproduksjon 

6.4.1 Offshore vindkraft i forvaltningsplanområdet  

I henhold til havenergilova av 1.7.2010 kan etablering av fornybar energiproduksjon til havs 
kun skje etter at staten har åpnet nærmere bestemte geografiske områder for søknader om 
konsesjon. I medhold av loven skal det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning i 
statlig regi før det tas beslutning om åpning av areal. Denne prosessen pågår og er ikke 
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fullført før utredning av konsekvenser til forvaltningsplanen er ferdig. Et av temaene som vil 
bli utredet er nærings- og samfunnsinteresser. Den strategiske konsekvensutredningen skal 
etter planen være ferdig i oktober 2012. 

Omtalen her begrenses til de arealer som er lagt fram som aktuelle utbyggingsområder (i det 
videre omtalt som utredningsområder) for offshore vindkraft i Havvindrapporten (NVE 2010). 
For Nordsjøen er dette seks områder. Området Stadthavet ligger så vidt nord for 62°N, men er 
likevel tatt med i utredningene. De seks foreslåtte utredningsområdene som ligger i Nordsjøen 
er vist i figur 6.4.1. 

Fornybar energiproduksjon til havs er i dag en marginal sektor, men i framtiden kan det bli 
annerledes. Utviklingen vil avhenge av flere forhold. Blant disse er teknologisk utvikling, 
politiske forhold, klimakrav og kraftbehov.  

I flere andre land er utbygginger av offshore vindkraft kommet betydelig lenger enn i Norge. I 
Storbritannia er det for eksempel lyst ut områder for bygging av offshore vindkraft på 33 GW. 
Med maksimal utbygging vil produksjonen være nesten like stor som den samlede 
kraftproduksjonen i Norge i ett år. I Norge derimot er det ingen kommersielle parker i drift, 
men flere prosjektplaner er kjent for myndighetene.  

Omfang av en mulig framtidig utbygging avhenger blant annet av forhold som politisk vilje til 
å støtte investeringer, teknologi- og kostnadsutvikling og hvordan ulike arealbruks- og 
miljøinteresser veies opp mot ønsket om å bygge ut.  
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Figur 6.4.1 Utredningsområder for vindkraft i Nordsjøen 

6.4.2 Utviklingstrekk fram mot 2030 

Fornybarsektoren i Norge har en kort historikk og det er per januar 2012 kun bygget én 
fullskala vindturbin til havs. Graden av utbygging av havvind og annen fornybar 
kraftproduksjon til havs avhenger primært av om denne typen elektrisitetsproduksjon er 
lønnsom for utbygger. Inntektene til en kraftprodusent vil være avhengig av elektrisitetspriser 
og eventuell støtte for utbygging av elektrisitetsproduksjon, samt kostnadene knyttet til 
utbyggingen.  

Norge og Sverige har et felles støttesystem for utbygging av fornybar kraftproduksjon som i 
tiden fram til og med 2020 skal utløse bygging av 26,4 TWh i de to landene totalt. 
Støttesystemet er et felles sertifikatmarked som er teknologinøytralt. Norge er gjennom EU-
direktivet (2009/28/EF) forpliktet til at 67,5 % av energiforsyningen skal være fra fornybare 
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energikilder innen 2020. Dette vil kunne realiseres innenfor rammene av et norsk-svensk 
elsertifikatmarked, og forutsetter ikke utbygging av offshore vindkraft.  

Dersom det skal bygges havvind som skal finansieres over det eksisterende 
sertifikatmarkedet, må kostnadsnivået forbundet med havvind være tilsvarende eller lavere 
enn kostnadsnivået forbundet med annen fornybar kraftproduksjon. Dette er per i dag ikke 
tilfelle. De landene som bygger ut vindkraft til havs har det til felles at de har særlige 
subsidieordninger for havvind og/eller ikke har mulighet til å bygge ut fornybar 
elektrisitetsproduksjon på land. I Norge er det gitt konsesjon til ca. 4000 MW vindkraft på 
land, hvorav ca. 800 MW er bygget eller er under bygging. Det må antas at en større del av 
potensialet på land vil bli bygget ut før det bygges kommersielle vindkraftverk til havs, med 
mindre det etableres særlige støtteordninger for å bygge havvind.  

Alternativet til differensierte støttesystemer til havvind er at kostnadsnivået forbundet med 
havvind reduseres. Kostnadsnivået for bunnfast havvind er høyere enn for vindkraft på land, 
og det finnes ennå ingen flytende vindkraftverk og derfor ingen kostnadsreferanser for denne 
teknologien.  De strategiske konsekvensutredningene vil blant annet omhandle framtidige 
kostnader for utbygging av bunnfast- og flytende vindkraftverk. Det vises også til 
Havvindrapporten for en beskrivelse av kostnadsbildet.  

Det forventes at produksjonen av fornybar elektrisitet til havs har økt innen 2030. Imidlertid 
er det grunn til å tro at sektoren ikke er blitt veldig stor i Norge. Ressurspotensialet Norge har 
på land kan dekke opp målene fra elsertifikatmarkedet og kravene i EU-direktivet.  I tillegg er 
kostnadene forbundet med havvind høye, slik at utbyggere må få betydelige subsidier for å 
oppnå lønnsomhet i de havbaserte prosjektene.  

En eventuell utbygging i Nordsjøen som skissert i Havvindrapporten vil eventuelt skje i et 
tidsrom som strekker seg utover 2030.  

Fram mot 2020 er det mest sannsynlige utbyggingsscenarioet at det etableres flere testanlegg 
for pilotteknologier for turbiner, fundament, tårn og flytere. Det er gitt konsesjon til flere slike 
testanlegg i medhold av energiloven innenfor grunnlinjen, hvorav Hywind utenfor Karmøy er 
den eneste som er i drift. 

6.5 Turisme, reiseliv og rekreasjon 

6.5.1 Beskrivelse av sektoren 

Havet og kysten har stor betydning for rekreasjon, friluftsliv, reiseliv og turisme i Norge. 
Kyststrekningen er meget attraktiv og mye benyttet av befolkningen. Kyst- og havmiljøet er 
viktig for friluftsliv ved at det gir opplevelsesverdi, det er et sted å utøve aktiviteter, det gir 
helseeffekter og det er et viktig grunnlag for lokal og nasjonal næringsaktivitet gjennom 
turisme- og reiselivsnæringen.  

Det kan være vanskelig å skille rekreasjon og næringssegmentet fra hverandre når man skal 
analysere turisme. Turisme og friluftsliv kan være to sider av samme sak, da deler av 
reiselivet er basert nettopp på folks ønske om friluftslivsaktiviteter og naturbaserte 
opplevelser. Naturbasert turisme/reiseliv kan betraktes som en spesialform for 
rekreasjon/friluftsliv som fordrer reise eller betaling for en tjeneste/produkt. Rekreasjon og 
naturbasert reiseliv kan betraktes som kulturelle økosystemtjenester. Verdsetting av 
økosystemtjenester blir nærmere drøftet i kapittel 7. 

Reiselivsnæringene er næringer som i stor grad er rettet mot turisme og reiseliv, men som 
også selger varer og tjenester til andre formål.  Overnattings-, serverings-, transport- og 
formidlingsbedrifter samt aktører som tilbyr ulike former for attraksjoner og aktiviteter er 
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eksempler på aktører i reiselivsnæringen. Hotell og restaurant er de største av 
reiselivsnæringene. Turistene kjøper også varer og tjenester som produseres utenfor 
reiselivsnæringene. 

Å måle turismens betydning er en utfordring fordi det ikke er en næring i henhold til de 
standardene som benyttes til å utarbeide nasjonalregnskapet og annen økonomisk statistikk. 
SSB har derfor utviklet et satellittregnskap for turisme.  
 

 
Kysten og havmiljøet har en opplevelsesverdi, og rekreasjon og naturbasert reiseliv er kulturelle økosystemtjenester.  
Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet 

 

SSB definerer en turist som "en besøkende eller tilreisende som reiser til eller oppholder seg 
på et sted som ligger utenfor det området hun eller han normalt ferdes i. Reisen skal ikke være 
av rutinemessig karakter, og oppholdet må ikke vare over et år. Reisene kan være private 
reiser og forretningsreiser". I følge fylkesfordelt satellittregnskap for turisme 2007 utgjorde 
norske husholdningers ferie- og fritidsreiser over halvparten av det totale turistkonsumet dette 
året, mens det resterende var fordelt på utenlandsk turisme og forretningsreiser. Fordelingen 
er noe ulik mellom de ulike fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet, i Rogaland er 
for eksempel om lag en fjerdedel av turistkonsumet forretningsreiser, mens tilsvarende andel i 
Østfold er under fem prosent.  

Turisme belyses ofte ved å måle konsumet fordi turisme er et etterspørselsrelatert begrep 
(relatert til turistenes forbruk og aktiviteter), men relasjonen til produksjonen i 
reiselivsnæringene er nær. Dette skyldes at produksjonen i reiselivsnæringene i høy grad 
består av tjenester som produseres i det øyeblikk de leveres og dermed konsumeres. 
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Samlet nasjonal produksjon24 i reiselivsnæringene er beregnet til vel 181 milliarder kroner i 
2009, jf. SSBs satellittregnskap for turisme. Sysselsettingen utgjorde 139 000 normalårsverk i 
reiselivsnæringene ifølge foreløpige beregninger for 2009. Reiselivsnæringenes andel av total 
sysselsetting i Fastlands-Norge var på 6,5 prosent25. 

Samme år er samlet bruttoprodukt for reiselivsnæringene i Norge beregnet til nærmere 79 
milliarder kroner. Dette utgjorde 4,3 prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. 
Andelen har holdt seg temmelig stabil siden 2003. Det er ikke mulig å skille ut i statistikken 
hvor stor andel av turisme og reiseliv som knytter seg til bruk av kysten og havet.  

6.5.2 Turisme, reiseliv og rekreasjon i Nordsjø- og Skagerrakfylkene - betydning 
for verdiskaping og sysselsetting  

Det er store rekreasjonsinteresser knyttet til Nordsjøen og Skagerak. I og med at det er 
vanskelig å gi et fullstendig bilde av verdiskapingen fra reiseliv som er forbundet med 
forvaltningsplanområdet, gis det her noen eksempler for å illustrere betydningen av området i 
rekreasjons- og reiselivssammenheng.  

Det gis tall for reiselivsnæringen samlet i fylkene, tall for antall fritidsbygninger, for 
hytteturistenes rekreasjonsdager og omtale av deres bidrag til verdiskaping. Det gis også 
informasjon om turistfiske. 

6.5.2.1 Bruttoprodukt og sysselsetting i reiselivsnæringene 

SSB satellittregnskap for turisme gir fylkesfordelte tall for bruttoproduktet i 
reiselivsnæringene. Det samlede bruttoproduktet for reiselivsnæringene i fylkene som grenser 
til forvaltningsplanområdet var på 25 mrd. kr i 2007 ifølge dette satellittregnskapet. Av dette 
var 11 mrd. koner knyttet til hotell og restaurantvirksomhet. Hvor stor andel av dette som 
knytter seg til opphold ved og bruk av kysten og havet i forvaltningsplanområdet finnes det 
ikke informasjon om.  

I reiselivsnæringen var det i 2007 sysselsatt 58 000 personer i fylkene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak, ifølge SSBs satellittregnskap for turisme. 16 800 personer var 
sysselsatt innen hotell og restaurant i Nordsjøfylkene, og tilsvarende 12 600 personer i 
Skagerrakfylkene. 

6.5.2.2 Produksjon i hotell- og restaurantvirksomhet.  

SSB satellittregnskap for turisme gir også fylkestall for produksjon i reiselivsnæringene. 
Produksjonen er fordelt på kategoriene hotell og restaurantvirksomhet, transport, og kultur og 
underholdning. Hvor stor andel av dette som knytter seg til de kystnære deler av 
forvaltningsplanområdet og opphold ved havet og kysten er det ikke mulig å trekke ut.  

Tall for 2007 viser at produksjonen innen hotell- og restaurantvirksomhet beløp seg til rundt 
13 mrd. kroner i Nordsjøfylkene, og til rundt 8 mrd. kroner i Skagerrakfylkene26.  

                                                 
24 Definisjon jf. nasjonalregnskapet: Verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet, dvs. fra 
markedsrettet virksomhet, produksjon for eget bruk og ikke-markedsrettet virksomhet i offentlig forvaltning og i 
ideelle organisasjoner. Produksjon av varer og tjenester er ikke det samme som salg av varer og tjenester. 
Produksjon publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men ikke merverdiavgift eller andre 
produktskatter. 
25 SSB Satellittregnskap for turisme 2007-2009 http://www.ssb.no/emner/09/01/turismesat/ 
26 SSB Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme 2007  
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Kolshus og Homstvedt (2012) viser at 25 prosent av omsetningen innen hotell og restaurant i 
kystkommunene i forvaltningsområdet i 2007 fant sted innenfor det smale 100-metersbeltet 
langs kystlinjen.  

6.5.2.3 Fritidsboliger langs kysten i forvaltningsplanområdet  

Tabell 6.5.1 viser antall hytter fordelt etter avstand fra kysten i kystkommunene som grenser 
til forvaltningsplanområdet og Indre Oslofjord. Av tabellen framgår det at i kystkommunene i 
forvaltningsplanfylkene er det over 80 000 hytter som ligger mindre enn 1 km fra kysten. Ca. 
50 000 av disse ligger i fylkene fra Østfold til Vest-Agder, mens de resterende drøyt 30 000 
ligger i de tre Nordsjøfylkene. 

I Skagerrakfylkene er andelen av hyttene som ligger innen 1000 meter fra kysten hhv 93 
prosent i Østfold, 91 prosent i Vestfold, 85 prosent i Telemark, 95 prosent i Aust-Agder og 74 
prosent i Vest-Agder.   

Tabell 6.5.1 Antall hytter fordelt etter avstand fra kysten for kystkommunene til forvaltningsplanområdet 
og Indre Oslofjord. Kilde: Bearbeidet fra Kolshus og Homstvedt (2012) ved hjelp av grunnlagsdata fra 
SSB 

 0-100 m  100-500 m 500-1000 m Over 1000 m I alt (i kyst-
kommunene)  

Antall 
hytter  
0-1000 m  

01 Østfold  6 245  7 274  989  1 166  15 674  14508  

07 Vestfold  5 407  5 533  939  1 110  12 989  11879  

08 Telemark  4 372  1 973  301  1 200  7 846  6646  

09 Aust-Agder  4 749  2 258  142  367  7 516  7149  

10 Vest-Agder  5 459  2 357  432  2 845  11 093  8248  

11 Rogaland  6 309  4 225  907  5 436  16 877  11441  

12 Hordaland  11 551  5 464  947  10 997  28 959  17962  

14 Sogn og 
Fjordane  

2 945  1 275  338  5 398  9 956  4558  

02 Akershus  2 199  3 623  878  1 646  8 346  6700  

03 Oslo  623  22  3  1 650  2 298  648  

06 Buskerud  1 312  1 662  285  1 163  4 422  3259  
 

Mer enn 42 prosent av alle hyttene i kystkommunene befinner seg i 100-metersbeltet fra 
kysten.  Rundt 70 prosent av hyttene befinner seg innen 500-metersbeltet fra kysten. I tillegg 
til hyttene i forvaltningsområdet kommer 41600 naust. 

Hytteturistenes bidrag til verdiskaping i forvaltningsplanområdet  

Antall hytter er av interesse da det det er mulig å vurdere hvilken verdiskaping som skjuler 
seg bak de mange hyttene. Det er sparsomt med statistikk over bruken av norske hytter, særlig 
bruken av hytter som ligger ved kysten. Men det finnes noen undersøkelser der reiseliv med 
utgangspunkt i private hytter er inkludert. I området foreligger det for eksempel slike 
undersøkelser for henholdsvis Østfold; Vestfold, Telemark og Buskerud; og Agder-fylkene 
(Dybedal 2005, 2006; Dybedal og Farstad 2010).  

I Dybedal (2005) gjøres noen vurderinger av antall gjestedøgn for ulike typer hytter, og basert 
på disse tallene kan man anta at bruken av hytter ved kysten varierer mellom 100 og 150 
gjestedøgn per år. Med dette som utgangspunkt kan man gjøre noen vurderinger av 
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verdiskaping knyttet til hytter i kystområdene i forvaltningsplanområdet, se boks 6.5.1 for et 
regneeksempel.  

Boks 6.5.1  

Hytteturistenes rekreasjonsdager og bidrag til verdiskaping i forvaltningsplanområdet 

Kystkommunene som grenser til forvaltningsplanområdet har totalt ca. 80 000 hytter (som 
ligger 1000 meter eller mindre fra kysten). Tall fra Dybedal (2005) tilsier at disse hyttene har 
anslagsvis 8 millioner – 12 millioner bruksdøgn per år. Dette vil kunne tilsvare deres 
rekreasjonsdager i området.  

Bruksdøgnene fordeles mellom Nordsjøfylkene med anslagsvis 3 millioner – 5 millioner og 
Skagerrak-området med anslagsvis 5 millioner – 7 millioner bruksdøgn per år. Dybedal 
(2005) oppgir forbrukstall per gjestedøgn som tilsvarer ca. 225 (2012-) kr. Dette omfatter 
servering, transport, bensin, verksted, varekjøp, aktiviteter og andre utgifter, men ikke 
kostnader til vedlikehold eller bygging og påbygging av hyttene.  

Forbrukstallene for alle hyttegjestedøgn i forvaltningsplanområdet, gir at hyttegjestene 
handler for anslagsvis 1,8–2,7 milliarder kroner per år. Det kan imidlertid være overlapp 
mellom fastboende og hyttegjester i dette regneeksempelet. 

6.5.2.4 Turistfiske 

Å drive fiske som rekreasjon har lang tradisjon i Norge. I de senere år har dette også utviklet 
seg til en næringsaktivitet, gjennom å tilrettelegge og tilby turister fiskemuligheter. Det store 
antall fritidshus langs kysten med tilhørende brygge og båt, er grunnlaget for et turistfiske av 
relativt betydelig omfang. Noen velger å skaffe kunder på egen hånd, mens andre velger å leie 
ut gjennom større utleiebyråer. Det samlede omfanget er foreløpig ikke kartlagt. I 2001 ble 
det registrert 1369 boenheter som gjennom byråene hadde tilbud om båt og muligheter for 
fiske i sjøen. Dette er et segment i vekst, og de større byråene har nå en egen kategori for 
“fiskehus” (Hallenstvedt 2011).  

Tilbudet av sengeplasser gjennom utleiebyråer har sitt desiderte tyngdepunkt i Sør-Norge. Av 
3806 utleieenheter i 2011 i Norge totalt, var 2809 i Sør-Norge, 781 i Midt-Norge og 218 i 
Nord-Norge (Hallenstvedt 2011). Tilbudet gjennom bedriftene viser langt på vei et omvendt 
mønster. Av sengeplassene i bedriftene er 68 prosent lokalisert fra Møre og nordover. For 
utleie av private hus og hytter gjennom byråene er det bare 11 prosent som er lokalisert langs 
denne kyststrekningen. 

Det er gjort flere undersøkelser for å fastslå omfanget av turistfisket i sjøen i Norge. I 2010 er 
det kartlagt 80 utenlandske reiseoperatører og bookingselskaper som tilbyr opphold ved 
turistfiskeanlegg ved sjøen, noe som utgjør en fordobling på ti år (Hallenstvedt 2011). Dette i 
tillegg til utleiebyråenes tilbud av ”fiskehus”, og uorganiserte, private tilbydere.  

Hallenstvedt og Wulff (2001) beregnet det samlede antall turister som fisket i sjøen i Norge til 
224 000, bygd på data fra 1999/2000. Fem år senere beregnet Transportøkonomisk institutt 
det samlede antall turister som kom med bil og som fisket i sjøen til 274 500 (TØI 2005). 
Denne undersøkelsen omfattet ikke turister som kom med buss eller fly. Løvfall og Akselsen 
(2006) kalkulerte med at undersøkelsen fra TØI utgjorde 80 prosent av alle turistfiskerne, og 
at 20 prosent kom med fly og andre transportmidler. Dette gir til sammen 343 000 fiskende 
turister. Alle tallene omfatter hele landet. 

Det har vært gjort ulike beregninger av den økonomiske verdien av turisme basert på fiske i 
sjøen i Norge. Den mest omfattende undersøkelsen ble publisert i 2002 basert på tall fra 
1999/2000 (Hallenstvedt og Wulff 2002). Basert på tall fra over 900 bedrifter legger 
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turistfiskerne igjen mellom 2,2 og 2,4 mrd. kroner årlig (turistenes forbruk på reisen). Fylkene 
som grenser til forvaltningsplanområdet representerer 46 prosent av dette, dvs. ca. 1 mrd. 
kroner per år. I 2011-kroner utgjør dette 1,3 mrd. kroner. I tillegg til dette kommer aktiviteten 
knyttet til utleie av private (uorganiserte), hvilket utgjør en betydelig del i Sør-Norge, samt 
investeringer i anlegg og utstyr nasjonalt. 

6.5.3 Ringvirkninger 

Ønsket om opphold og aktiviteter langs kysten og i havet genererer næringsaktivitet og 
verdiskaping, men data for dette er mangelfullt.  Det er ikke foretatt egne analyser for 
ringvirkninger knyttet til den kystnære og kystbaserte turismen i forvaltningsplanområdet, 
men det finnes et eksempel fra Østfold. 

Dybedal og Farstad (2010) har beregnet økonomiske virkninger av reiselivet i Østfold i 2009. 
De konkluderer med at turister handlet varer og tjenester for omtrent 2,5 milliarder kroner i 
Østfold (inkludert merverdiavgift). Overnattingsgjester stod for nesten 80 prosent av 
forbruket, herunder hotell- og campinggjester: 790 millioner kroner, besøkende hos slekt og 
venner og annen overnatting: 486 millioner kroner, hytteeiere: 389 millioner kroner og 
båtturister: 29 millioner kroner. Dagsturister og gjennomreisende forbrukte for 347 millioner 
kroner. Indirekte produksjonsvirkninger utgjør et tillegg på 37 prosent til de direkte 
virkningene. Sysselsettingsvirkningene av turistkonsumet utgjorde ca. 2 770 arbeidsplasser. 
Antall turistovernattinger foretatt av personer som er bosatt utenfor fylket er beregnet til ca. 
3,4 millioner, mens ca. 585 000 overnattinger ble foretatt av østfoldinger i andre deler av 
fylket.  

Av totalt 3 363 000 overnattinger var det bare 592 000 som ble foretatt i Indre Østfold, mens 
resten, dvs. 2 771 000, ble foretatt i ytre, kystnære Østfold.  

6.5.4 Utviklingstrekk fram mot 2030 

Reiseliv er blant verdens raskest voksende næringer. Det er et mål at norske reiselivsnæringer 
skal ta sin del av denne veksten. I regjeringens reiselivsstrategi (2007) er det fokus på 
utfordringer og muligheter, og hvordan man i samarbeid mellom alle berørte aktører kan bidra 
til utvikling og bærekraftig vekst i næringene.  

Reiselivsnæringen er ett av fem uttalte satsingsområder for regjeringen, og bevilgningene til 
markedsføring internasjonalt og nasjonalt har økt. Det er i reiselivsstrategien pekt ut fire 
opplevelsesområder som skal være spydspisser i profileringen av Norge: fjord- og 
fjellandskapet, kysten og kystkultur, fjell og villmark og det arktiske Norge.  

6.6 Akvakultur 

6.6.1 Beskrivelse av sektoren 

Oppdrett av laksefisker er den dominerende form for akvakultur i Norge. Norge er verdens 
største produsent av atlantisk laks og eksporterte 944 000 tonn laks i 2010, noe som var 66 
prosent av verdenseksporten av atlantisk laks. Oppdrett av torsk og blåskjell er også etablerte 
næringer, men skjer ikke i like stor skala. Tilgangen på gode oppdrettslokaliteter er en 
knapphetsfaktor, og er samtidig en forutsetning for bærekraftig utvikling av næringen. 
Økologisk bærekraft er den største utfordringen for næringen, spesielt i Vestlandsfylkene. En 
forutsetning for at næringen skal vokse, eller eksistere på samme nivå som i dag, vil være at 
problemene med rømming og lakselus er løst eller redusert til mer akseptable nivå. 
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Norge er verdens største produsent av atlantisk laks; i 2010 eksporterte vi 66 prosent av all atlantisk laks.  
Foto: Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning 

 

Akvakultur er en viktig aktivitet i kystområdene i tilknytning til forvaltningsplanområdet 
Nordsjøen og Skagerrak. Det er relevant å analysere akvakultur i lys av at aktivitetene her vil 
kunne påvirke blant annet fiske og fangst i forvaltningsplanområdet (for eksempel påvirkning 
på villaksstammer (lakselus, rømt oppdrettslaks), forurensning av sjøbunn og 
markedsforhold), men også fordi aktivitet og miljøtilstand i forvaltningsplanområdet vil 
kunne påvirke akvakulturnæringens aktiviteter.  

6.6.2 Utvikling i verdiskaping og sysselsetting  

6.6.2.1 Akvakultur i norsk økonomi 

Akvakultur i Norge startet for alvor på begynnelsen av 1980-tallet. Da lyktes man med å 
produsere laks i stor skala. For tiden utgjør laks 90 prosent av det totale salget av norsk 
oppdrettsfisk og skjell. Av andre arter er det regnbueørret som dominerer med en andel på om 
lag 8 prosent. Blant øvrige fiskeslag er torsk viktigst.  

Sett i forhold til BNP og produksjon i Norge, utgjør akvakultur kun en liten, men stigende 
andel, jf. figur 6.6.1. I 2009 utgjorde totalt bruttoprodukt i akvakultur 0,3 prosent av totalt 
BNP, dette tilsvarer om lag 6,8 mrd. kroner. Produksjonsverdi i akvakultur utgjorde samme år 
0,7 prosent av total produksjonsverdi for alle næringer i Norge. Akvakulturnæringens andeler 
av både BNP og total produksjonsverdi i Norge har imidlertid økt de siste 20 årene. I 1990 
utgjorde bruttoproduktet i akvakultur bare 0,16 prosent av totalt BNP, mens 
produksjonsverdien utgjorde 0,4 prosent av total produksjonsverdi i Norge.  
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 Figur 6.6.1 Akvakultur. Andel av BNP og av produksjonsverdi 1990–2009. Prosent.   
Kilde: Nasjonalregnskapet og strukturstatistikken for akvakultur, SSB 

 

Produksjonsverdien og salgsverdien av slaktet matfisk lå i 2009 på henholdsvis 27 og 22 mrd. 
kroner, jf. figur 6.6.2. Samme år utgjorde bruttoproduktet 6,8 mrd. kroner.  

 
Figur 6.6.2 Akvakultur. Bruttoprodukt, produksjonsverdi og salgsverdi av slaktet matfisk. 1990–2010. Millioner kroner.  
Kilde: Nasjonalregnskapet og strukturstatistikken for akvakultur, SSB 

 

Tall for 2009 viser at både salgsverdi og salgsmengde økte fra 2008 til 2009, jf. figur 6.6.3, 
mens sysselsettingen økte svakt.  

I 2009 var det sysselsatt 5070 personer i akvakulturnæringen i Norge, hvorav anslagsvis 40 % 
er ansatt i Nordsjø-Skagerrakfylkene (og da hovedsakelig i de tre Nordsjøfylkene).  
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Figur 6.6.3 Akvakultur. Salgsmengde, salgsverdi og sysselsetting. Indeks, 1990=1.  
Kilde: Strukturstatistikken for akvakultur, SSB 

 

Eksportverdien av akvakulturprodukter var i 2009 på i underkant av 30 mrd. kroner, en andel 
på om lag 3 prosent av total eksport. EU er det viktigste markedet for norsk oppdrettsfisk. I 
2009 gikk 74 prosent av den eksporterte laksen til landene i EU. Også Russland er et viktig 
marked for fersk og fryst oppdrettslaks, og i 2009 utgjorde eksporten til Russland 10 prosent 
av Norges eksport av disse produktene. 

6.6.2.2 Akvakultur i tilknytning til Nordsjø- og Skagerrakfylkene 

I 2009 var bruttoproduktet i akvakulturnæringen i Nordsjø- og Skagerrakfylkene om lag 2 
mrd. kr. Dette var om lag en tredjedel av det totale bruttoproduktet i næringen i Norge dette 
året.  

Utviklingen for akvakultur i Nordsjø- og Skagerrakfylkene viser grovt sett samme trend som 
de resterende kystfylkene i Norge når en sammenligner solgt mengde fisk. Det har vært en 
økning i solgt mengde fisk for begge områdene mellom 2002 og 2010. Solgt mengde fisk 
ligger 80 prosent høyere i 2010 sammenlignet med 2002 for fiskeoppdrettsanlegg i Nordsjø- 
og Skagerrakfylkene, mens tilsvarende tall for de resterende kystfylkene er 84 prosent. Figur 
6.6.4 viser utviklingen.  
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Figur 6.6.4 Total mengde solgt og total salgsverdi. Fylkene i tilknytning til forvaltningsområdet og resterende fylker. 1 
000 tonn og millioner kroner. 2002–2010. Kilde: Strukturstatistikk for akvakultur, SSB 

6.6.3 Ringvirkninger 

I verdikjede for akvakultur inngår kjerneaktivitetene oppdrett (avl, stamfisk, settefisk, 
matfisk), fiskeforedling (den del av slakting og foredling som skjer på oppdrettet fisk) samt 
grossistledd. Verdikjeden for akvakultur inkluderer i tillegg til oppdrett av laks og ørret også 
oppdrett av marin fisk og skjell. Den totale betydningen av akvakulturverdikjeden på 
landsbasis inkludert ringvirkninger var i 2009 22 milliarder kroner målt i verdiskaping, og 22 
700 årsverk målt i sysselsetting. Tallene finnes ikke fordelt på regioner i Norge, men 
Vestlandskysten er et av Norges viktigste havbruksområder.  

Ringvirkningsanalysen for regionene som tar for seg fiskeri- og akvakulturnæringen under ett, 
viser at Vestlandskysten er den regionen hvor størsteparten av ringvirkningene kan knyttes til 
egen region. Dette illustrerer også hvor viktig regionen er for fiskeri- og havbruksnæringene. 
Se for øvrig kapittel 6.2.3 for ytterligere omtale av ringvirkninger innenfor fiske/fangst og 
akvakultur. 

6.6.4 Framtidsbilde 2030 

En forutsetning for at næringen skal kunne vokse, eller eksistere på samme nivå som i dag, vil 
være at problemene med rømming og lakselus er løst, eller i det minste redusert til mer 
akseptable nivå. Utslippene av reststoffer fra havbruksnæringen skal, som i dag, ikke være 
større enn det havmiljøet tåler. Kanskje vil utviklingen av ny teknologi og bedre fôr medføre 
at oppdrettslokalitetene i 2030 har større bæreevne enn i dag og vil kunne produsere mer fisk 
innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Mangel på egnede lokaliteter i kystsonen vil kunne 
bli en begrensning for ekspansjon, ikke minst dersom ovennevnte problemer ikke blir løst.  

Framtidsbilde 1 for havbruk i 2030:  

De største problemene for næringen er fortsatt knyttet til rømming/genetisk forurensning, 
sykdom og lakselus. Lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks vil fortsatt gjøre det 
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vanskelig å karakterisere situasjonen i norsk oppdrettsnæring som bærekraftig fra Rogaland til 
og med Møre. Utvikling av resistens mot flere av de mest brukte legemidlene mot lakselus er 
fortsatt et stort problem.  

Endringer i klimaet i Nordsjøområdet kan påvirke miljøet og naturmangfoldet i havet. Økt 
sjøtemperatur og mer ekstremvær antas å gi størst konsekvens for akvakulturvirksomheten. 
Økt ferskvanninnblanding i fjordene på grunn av større nedbørsmengder vil kunne påvirke 
strømforholdene, slik at spredningsmønsteret for lus og andre sykdomsframkallende 
mikroorganismer endres. Sannsynligheten for oppvekst av mer varmekjære mikroorganismer 
vil kunne øke. Dermed vil sykdommer som tidligere bare har vært kjent fra varmere strøk 
kunne gi sykdom hos norsk oppdrettsfisk. Vi kan få raskere og mer alvorlig utvikling av 
sykdommer som tidligere har utgjort et lite problem. 

Høye sommertemperaturer i sjø kan skape ugunstige forhold og medføre at Sør-Norge blir 
mindre egnet for oppdrett, mens kysten lenger nord vil få økt betydning som oppdrettsområde. 
Perioder med vesentlig høyere sommertemperaturer i fjordene vil kunne øke sannsynligheten 
for lavere oksygenkonsentrasjon og sykdomsutbrudd. Særlig i fjordene i Sør-Norge ventes en 
økning i antall episoder med ekstremtemperatur med lav eller ingen vekst på fisken, samt 
hyppigere og mer tapsbringende sykdomsutbrudd. Tyngdepunktet av norsk oppdrettsnæring 
har flyttet nordover, samtidig som omfanget av norsk oppdrettsvirksomhet er redusert. 
Oppdretterne langs Nordsjøkysten vil ha problemer med å konkurrere økonomisk med aktører 
lenger nord og vil ikke ha samme mulighet til å finne alternative lokaliteter og øke 
produksjonen.  

Innvandring av mer varmekjære organismer kan medføre utfordringer for driften av 
akvakulturanleggene. Maneter kan tette igjen nøtene slik at vanngjennomstrømmingen 
reduseres eller hindres helt, og oppblomstring av skadelige alger dreper oppdrettsfisken.  

I noen områder av Sør-Norge er det gjort forsøk med oppdrett av arter fra sørligere farvann, 
men det har vært vanskelig å oppnå lønnsom drift. Sjøabbor og andre arter betales ikke like 
godt som laksen, og produksjonsforholdene er bedre i sørligere farvann. 

Framtidsbilde 2 for havbruk i 2030:  

Problemene med rømming, sykdom og lakselus er redusert til akseptable nivå. All 
oppdrettslaks er triploid og derfor steril, og problemet med genetiske interaksjoner mellom 
oppdrettet og vill laks er eliminert. Det er videre utviklet vaksiner mot lakselus, som sammen 
med utstrakt bruk av leppefisk og sonering har redusert infeksjonspresset på villfisk til et nivå 
som ikke har bestandsregulerende effekt. 

Det er vanlig at fisken holdes i lukkede systemer til den når 1 kg og deretter overføres til åpne 
merdsystemer i sjø. De lukkede systemene har oppsamling av partikler. Fisken som overføres 
til de åpne merdene er mer robust og tapene ved overføring er små, samtidig som varigheten 
av fiskens liv i åpne merder er redusert.  

De klimatiske endringene som beskrevet i avsnittet ovenfor, har ikke hatt så stor konsekvens 
som enkelte har spådd. Fornuftige utsett av biomasse og bruk av dype nøter har generelt gjort 
at en har taklet temperaturutfordringene for laksenæringen som opererer langs Nordsjøkysten.  

Merdanleggene har fortsatt å vokse i størrelse, og klynger med en produksjon på opptil 10 000 
tonn per produksjonssyklus er vanlig i godt egnede områder. Antall oppdrettsområder og 
lokaliteter er redusert. Hensynet til bærekraft og akseptabelt økologiske virkninger er blitt en 
grunnleggende premiss for næringen, og miljøovervåkningen i oppdrettsområdene er utvidet 
og omfatter de viktigste påvirkningsfaktorene. Bruken av fiskefôr er redusert i forhold til i 
dag. Alt i alt har næringen i sør klart å konsolidere seg og oppnå en viss økonomisk vekst. 
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Økningen i verdiskaping skyldes særlig etablering av et produktspekter med bedret kvalitet, 
god leveringsdyktighet av fersk fisk til Europa og nisjeprodukter inn mot spesielle markeder.  

En del oppdrettere har hatt suksess med produksjon av lysing, men det er fortsatt oppdrett av 
laks og regnbueørret som dominerer i sør. 

6.7 Oppsummering av nøkkeltall for næringer i og i tilknytning til Nordsjøen-
Skagerrak 

6.7.1 Petroleum 

De siste ti årene har petroleumssektorens andel av BNP ligget rundt 20 %, med noen 
svingninger. Bruttoproduktet fra virksomheten i forvaltningsplanområdet lå i 2009 på om lag 
310 mrd. kroner. 

Det er om lag 18 000 ansatte hos oljeselskapene som driver feltene i Nordsjøen. Videre er det 
et betydelig antall sysselsatte som er ansatt hos leverandørbedriftene. Ifølge beregninger er 
den totale sysselsettingseffekten relatert til petroleumsaktiviteten i Nordsjøen i 2010 om lag 
120 000 sysselsatte. Dette inkluderer direkte sysselsatte hos oljeselskapene og leverandører, i 
tillegg til sysselsettingseffekten hos underleverandører. Sysselsettingstallet inkluderer 
sysselsettingseffekten som følge av både drift og investeringer. 

Fram mot 2020 antas petroleumsaktiviteten å holde seg omtrent på dagens nivå, både når det 
gjelder produksjonsnivå og sysselsetting, mens prognosene tilsier om lag en halvering av 
aktivitetsnivå og sysselsetting fram mot 2030. Dette er imidlertid svært avhengig av hvilke 
funn som gjøres på norsk sokkel de nærmeste årene, investeringer i økt utvinning, utviklingen 
i oljeprisen og kostnader per produsert enhet petroleum. 

6.7.2 Fiske og fangst 

Fiske og fangst i Norge som helhet stod i 2009 for om lag 0,3 prosent av BNP, det totale 
bruttoproduktet fra næringen var på 7,6 mrd. kroner. Andelen har falt noe de siste ti årene, 
selv om fangstverdien av fisken har økt. Bruttoproduktet for næringen i Nordsjøen og 
Skagerrak er om lag 1,9 mrd. kroner. 

Alle norske fiskere skal være registrert i fiskermanntallet. Per 31.12.2010 var det 12 280 
manntallsførte fiskere i Norge, hvorav 9 924 heltidsfiskere og 2 356 deltidsfiskere. Av disse 
var 2 260 og 680 fiskere bosatt i fylkene som grenser til henholdsvis Nordsjøen og Skagerrak. 
Fiskeflåten sysselsetter imidlertid også personer som ikke står i fiskermanntallet, for eksempel 
maskinister, stuerter og annet mannskap. Det foreligger ikke totale tall for antallet personer 
eller årsverk som kan knyttes til fiskefartøyene. 

SINTEF Fiskeri og Havbruk har gjort beregninger av ringvirkninger av fiskeri- og 
akvakulturnæringen i Norge. Totalt for Norge bidro næringen med 25 700 årsverk. Det er ikke 
gjort regionale beregninger for ringvirkninger i forvaltningsplanområdet, men det er gjort 
beregninger for Nordsjøfylkene som viser at fiskeri- og akvakulturnæringen i disse fylkene i 
2008 bidro med 10 660 årsverk, når ringvirkninger er inkludert. Det er ikke gjort tilsvarende 
beregninger for Skagerrak-fylkene, men disse tallene vil være en del lavere. 

Utviklingen i fiskerinæringen i Nordsjøen-Skagerrak framover er usikker, og avhenger både 
av fiskeripolitikk i EU, utviklingen i norske forvaltningsregimer og av klimatiske endringer i 
Nordsjøen. Skjer det få forbedringer av forvaltningssystemet de nærmeste 20 årene vil 
totaluttaket av fisk fra forvaltningsplanområdet ligge på om lag samme nivå som i dag, mens 
antallet fiskere og fiskefartøy sannsynligvis vil reduseres som følge av behov for 
effektivisering for å opprettholde lønnsomme enheter. Om det derimot skulle komme en bedre 
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europeisk forvaltning av fiskebestandene på plass, vil det over tid kunne høstes større verdier 
fra Nordsjøen-Skagerrak enn i dag, og dermed kunne sysselsettes flere personer innenfor 
virksomheten.  

6.7.3 Skipsfart 

Verdiskapingen (bruttoproduktet) i skipsfartsrelaterte næringer i forvaltningsplanområdet (her 
definert som fylkene som grenser til Nordsjøen, Skagerrak og Indre Oslofjord) er beregnet til 
37,9 mrd. kroner i 2009. Sysselsettingen i skipsfartsrelaterte næringer i forvaltningsplan-
området (utenriks og innenriks skipsfart) utgjør om lag 26 000 personer i 2009, en andel på i 
underkant av tre prosent av sysselsettingen i fylkene som grenser til forvaltningsplanområdet. 
Inklusive ringvirkninger er sysselsettingen beregnet til i alt 45 000 personer i 2009.  

Når det gjelder utvikling framover forventes sysselsettingen i skipsfartsnæringen både med og 
uten ringvirkninger å ligge på omtrent dagens nivå også i 2030, mens verdiskapingen fra 
næringen forventes å øke 

Skipsfartens betydning når det gjelder sysselsetning og verdiskaping varierer i de ulike 
regionene som grenser opp mot forvaltningsplanområdet. Vestlandet har størst sysselsetting 
og verdiskaping relatert til skipsfart. Inkludert ringvirkninger tilsvarer dette 3 prosent av den 
samlede sysselsettingen og 5,3 prosent av samlet verdiskaping i denne regionen, mens for 
Skagerrakfylkene utgjør skipsfarten en andel av verdiskapingen på 2,8 prosent og en andel på 
2,7 prosent av sysselsettingen i denne regionen. Et tilsvarende bilde forventes også i 2030. 

6.7.4 Fornybar energiproduksjon 

Det er per nå ingen stor fornybar energiproduksjon i forvaltningsplanområdet, men dette er en 
næring som vil kunne etableres i forvaltningsplanområdet innen 2030. Det er i denne 
rapporten ikke gjort forsøk på å beskrive framtidig verdiskaping eller sysselsetting knyttet til 
offshore vind, siden det foreløpig ikke er på plass noen offshore vindkraftanlegg. Det kan 
imidlertid forventes at ny informasjon om temaet vil foreligge i forbindelse med de strategiske 
konsekvensutredningene som skal være ferdig i løpet av høsten 2012. 

Generelt forventes det at produksjonen av fornybar elektrisitet til havs har økt innen 2030. 
Imidlertid er det grunn til å tro at sektoren ikke er blitt veldig stor i Norge. Ressurspotensialet 
på land kan dekke opp målene som Norge har når det gjelder å øke produksjonen av fornybar 
energi.  Kostnadene forbundet med havvind er høye. I dagens situasjon er næringen avhengig 
av betydelige subsidier for å oppnå lønnsomhet i de havbaserte prosjektene. 

6.7.5 Turisme, reiseliv og rekreasjon 

Havet og kysten har stor betydning for rekreasjon, friluftsliv, reiseliv og turisme i Norge. 
Kyststrekningen er meget attraktiv og mye benyttet av befolkningen. Kyst- og havmiljøet er 
viktig for friluftsliv ved at det gir opplevelsesverdi, det er et sted å utøve aktiviteter, det gir 
helseeffekter og det er et viktig grunnlag for lokal og nasjonal næringsaktivitet gjennom 
turisme- og reiselivsnæringen.  

Reiselivsnæringene er næringer som i stor grad er rettet mot turisme og reiseliv, men som 
også selger varer og tjenester til andre formål.  Overnattings-, serverings-, transport- og 
formidlingsbedrifter samt aktører som tilbyr ulike former for attraksjoner og aktiviteter er 
eksempler på aktører i reiselivsnæringen. Hotell og restaurant er de største av 
reiselivsnæringene. Turistene kjøper også varer og tjenester som produseres utenfor 
reiselivsnæringene. 
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SSB satellittregnskap for turisme gir fylkesfordelte tall for bruttoproduktet i 
reiselivsnæringene. Det samlede bruttoproduktet for reiselivsnæringene i fylkene som grenser 
til Nordsjøen og Skagerrak var på 25 mrd. kr i 2007 ifølge dette satellittregnskapet. Av dette 
var 11 mrd. kr. knyttet til hotell og restaurantvirksomhet. Hvor stor andel av dette som knytter 
seg til opphold ved og bruk av kysten og havet i forvaltningsplanområdet finnes det ikke 
informasjon om.  

I reiselivsnæringen var det i 2007 sysselsatt 58 000 personer i fylkene som grenser til 
Nordsjøen og Skagerrak, ifølge SSBs satellittregnskap for turisme. 16 800 personer var 
sysselsatt innen hotell og restaurant i Nordsjøfylkene, og tilsvarende 12 600 personer i 
Skagerrakfylkene. 

6.7.6 Akvakultur 

Akvakulturnæringen i Norge stod i 2009 for totalt 0,3 prosent av BNP. Av dette stod fylkene 
som grenser mot Nordsjøen-Skagerrak for om lag en tredjedel, ca. 2 mrd. Produksjonsverdien 
av oppdrettet fisk i Nordsjø- og Skagerrakfylkene var på om lag 9,6 mrd. kroner i 2010. I 
2009 var det sysselsatt 5070 personer i akvakulturnæringen i Norge, hvorav anslagsvis 40 % 
er ansatt i Nordsjøen-Skagerrakfylkene, hovedsakelig i de tre Nordsjøfylkene.  

Den totale betydningen av verdikjeden for akvakultur27 på landsbasis i 2009 er beregnet til 22 
mrd. kroner i verdiskaping og 22 700 årsverk i sysselsetting, begge inkludert ringvirkninger. 
Tallene finnes ikke fordelt på regioner i Norge, men Vestlandskysten er å betrakte som et av 
Norges viktigste havbruksområder. 

Det er usikkert hvordan akvakulturnæringen i forvaltningsplanområdet vil utvikle seg fram 
mot 2030. En forutsetning for at næringen skal kunne vokse, eller eksistere på samme nivå 
som i dag, vil være at problemene med rømming og lakselus er løst eller redusert til mer 
akseptable nivå. En eventuell økning i sjøtemperatur og ekstremvær som følge av 
klimaendringer vil kunne påvirke akvakulturvirksomheten i negativ retning.  

                                                 
27 Inkluderer oppdrett, fiskeforedling og grossistledd av laks, ørret, marin fisk og skjell. 
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7 Økosystemtjenester  

Sweco Norge og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet underlagsrapporten 
"Økosystemtjenester i Nordsjøen – Skagerrak: Beskrivelse, vurdering og verdsetting" (Sweco 
2012). Dette kapitlet baserer seg i stor grad på denne rapporten. Det finnes mer utførlig 
informasjon og flere eksempler i den opprinnelige rapporten.  
 

 
I tillegg til sjømat, rekreasjon og turisme, består økosystemtjenester også av mindre kjente goder som nedbryting av 
skadelige organismer og opprettholdelse av økosystemet slik vi kjenner det. Foto: Svein Magne Fredriksen, 
Miljøverndepartementet 

7.1 Innledning  

”Naturressursene fra havet har gjort Norge til en av verdens viktigste havnasjoner. Havet har 
medvirket til verdiskaping og velstand. Olje- og gassvirksomheten og fiskerinæringen er 
Norges største eksportnæringer. Sjøtransport er en vesentlig aktivitet i norske havområder, 
og det er et betydelig potensial for framtidig produksjon av fornybar energi. I tillegg gir 
rekreasjon og turisme grunnlag for økonomiske verdier i flere ledd”. Slik beskrives havets 
ressurser i ”Norske miljømål” (Miljøverndepartementet 2011).  

Sammenhengene mellom verdiskaping fra havet og bevaring av de grunnleggende marine 
økosystemene er uttrykt særlig i Mål 1.1. der det heter at: ”De marine økosystemenes struktur, 
virkemåte, produktivitet og naturmangfold skal opprettholdes eller gjenopprettes og danne 
grunnlag for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester”.  

Vår velferd og livskvalitet er avhengig av en rekke miljøgoder og -tjenester, som ofte kalles 
økosystemtjenester. Disse består dels av synlige og godt kjente goder og tjenester som fisk 
og skalldyr, rekreasjon og turisme, men også av mindre kjente tjenester som for eksempel 
sørger for nedbryting av skadelige organismer, opprettholder stabiliteten i økosystemene, osv. 
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De fleste av disse godene og tjenestene er fellesgoder som ikke omsettes i markeder, og de har 
derfor ingen markedspris til tross for at de har stor verdi for samfunnet. Dette betyr at 
kostnadene ved å ødelegge slike tjenester ikke kommer fram i vanlige regnskap, i hvert fall 
ikke på kort sikt. Det er derfor større fare for at man utarmer disse tjenestene.  

Internasjonalt har det skjedd mye de siste årene for å beskrive og kategorisere alle typer goder 
og tjenester fra økosystemene, og for å bringe dem inn i økonomiske analyser og gjøre dem 
mer synlige i ulike beslutningsprosesser.  

Et viktig skritt, og grunnlaget for mye av det som har blitt gjort på dette området senere, er 
rapporten ”The Millennium Ecosystem Assessment” (MEA) fra 2005. MEA beskriver og 
klassifiserer rekken av ulike tjenester som forskjellige økosystem forsyner oss med, og i 
tillegg vurderes tilstanden og utviklingen i verdens økosystemer.  

Et annet viktig initiativ er ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB), som ble 
startet i 2007 av lederne av G8-landene. TEEB har som formål å fremme en bedre forståelse 
for ”the true economic value of the benefits we receive from nature”.  

Høsten 2011 nedsatte den norske regjeringen et offentlig utvalg om verdier av 
økosystemtjenester28. Dette utvalget skal utrede hvordan kunnskapen om verdien av 
naturmangfoldet og økosystemtjenestene kan styrkes slik at beslutningsgrunnlaget blir bedre, 
og foreslå metoder for å vurdere og verdsette konsekvensene for velferd og livskvalitet av 
endringer i naturmangfoldet og økosystemtjenestene. Utvalgets arbeid skal munne ut i en 
NOU høsten 2013.  

Det er ikke forsøkt å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til aktiviteter i 
Nordsjøen og Skagerrak i denne rapporten. Det gis derimot en beskrivelse av bredden av 
økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak, med illustrasjoner og eksempler på økonomiske 
verdier.  

7.2 Økosystemtjenester og -verdier 

7.2.1 Hva er økosystemtjenester? 

Økosystemtjenester er goder og tjenester fra økosystemene som gir mennesker nytte. Naturen 
blir sett i et menneskelig perspektiv, men med utgangspunkt i en økosystembasert tankegang. 
I en slik sammenheng er nytte vidt definert. Økosystemtjenester er nå et allment brukt begrep 
blant annet i Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), og i det omfattende prosjektet 
”The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) i EU- og UNEP-regi. 

Som en forenkling for å illustrere de økologiske funksjonene og tjenestene med økonomiske 
begreper, kan den biologiske strukturen eller prosessen illustreres som en beholdning eller 
kapital i økonomisk forstand. Denne beholdningen gir en viss avkastning, som her måles i 
strømmen av ulike tjenester, som produksjon av fisk for konsum, klimatisk regulering osv. 
Disse strømmene kan måles enten i kroner, dersom priser er tilgjengelige eller mulige å 
framskaffe, eller på andre måter – ved kvantitativ eller kvalitativ verdivurdering.  

Avkastningen, eller strømmen av tjenester, er avhengig av beholdningen. Dersom man tar ut 
deler av beholdningen eller forringer kvaliteten på denne, kan strømmen eller avkastningen 
være stor i en periode, men vil i de neste periodene være desto mindre fordi det tæres på 

                                                 
28 Ekspertutvalget for økosystemtjenester, ledet av Stein Lier Hansen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2011/hva-er-norsk-natur-
verdt.html?id=661599 
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kapitalen. Dette bildet er gyldig for ressurser som er fornybare, eller betinget fornybare, som 
fauna og arter som lever i eller er avhengig av det marine miljø. Dersom vi utnytter en ikke-
fornybar ressurs, er det deler av kapitalen som tas ut.  

Sammenhengen mellom beholdning og årlige strømmer av forskjellige tjenester vil imidlertid 
være ulik for ulike organismer i forskjellige økosystem, og det vil også være slik at 
beholdning og strømmer av en art vil påvirke og påvirkes blant annet av beholdning og 
strømmer av andre arter. Slike forhold gjør at sammenhengene mellom kapital og strømmer er 
mer kompliserte i et økosystem enn i den økonomiske parallellen. Disse sammenhengene har 
vi bare delvis kunnskap om.  

Økosystemer og biodiversitet, eller beholdningen, er utsatt for en rekke ulike påvirkninger 
som kan føre til at beholdningen endres – og dermed kan også de årlige strømmene av 
tjenester endres. En del av disse påvirkningene er menneskeskapt. 

7.2.2 Økosystemtjenester fra havmiljø 

Grupperingen av økosystemtjenester i dette kapittelet følger inndelingen i Millennium 
Ecosystem Assessment (MEA 2005), som fortsatt er den mest brukte. Mange av de alternative 
inndelingene som finnes representerer større eller mindre justeringer av denne. MEA (2005) 
deler økosystemtjenester i fire grupper: Produserende (også kalt forsynende på norsk; 
provisioning på engelsk), kulturelle, regulerende og støttende økosystemtjenester.  

Havet er storprodusent av mat i form av blant annet fisk og skalldyr. Havets produserende 
økosystemtjenester omfatter imidlertid mer enn dette. Markedet for helsekost basert på 
råvarer fra havet (som alger, for eksempel stor- og sukkertare) ekspanderer. Alger fra havet 
kan brukes som gjødsel og finnes ofte i produkter i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien. 
Produksjon av biodrivstoff fra tang og tare er foreløpig kun en mulighet. Det finnes også 
mange arter som anvendes eller kan anvendes i legemiddel- og bioteknologiindustrien. Havet 
forsyner oss med genetisk materiale som kan være viktig for å restaurere ødelagte og 
forringede habitater eller truede bestander, eller som kan være med å forbedre stammen av 
oppdrettsfisk. 

Kulturelle økosystemtjenester inkluderer rekreasjon og bidrag til utdannelse, vitenskapelig 
informasjon og til vår kulturarv. Turisme knyttet til hav og sjø forutsetter i stor grad at det 
finnes rene, fine strender å reise til, og klart vann for å bade, padle, seile osv., og ressurser 
som fisk og sjøfugl for å fiske og jakte. Havet er utgangspunkt for mange 
forskningsprosjekter. Forskernes undersøkelser har blant annet bidratt til bedre forvaltning av 
våre kommersielle fiskeressurser og til bedre å forstå hvordan miljøet i havet henger sammen 
og forandrer seg. Dette kan også hjelpe oss til bedre å forstå hvilke forandringer vi kan vente 
oss i framtiden. 

Alle de verdiene vi har beskrevet ovenfor, bygger på og er avhengige av havets støttende og 
regulerende økosystemtjenester. Disse økosystemtjenestene er grunnleggende for alle de 
andre tjenestene, og ivaretakelse av disse økosystemtjenestene er derfor avgjørende for 
økosystemets bærekraft. For eksempel gir fotosyntesen primærproduksjon. De to 
økosystemtjenestene som har størst innvirkning på primærproduksjonenes størrelse, er det 
biogeokjemiske kretsløpet (særlig næringsstoffenes, vannets og karbonets kretsløp), og havets 
evne til å regulere klimaet. Det biogeokjemiske kretsløpet og klimareguleringen påvirker 
nesten alle andre økosystemtjenester, og hverandre. 

Havets primærproduksjon i form av plankton og marin planteproduksjon gir grunnlag for de 
støttende økosystemtjenestenes mangfold, næringsvev og livsmiljø. Samlet gir disse opphav 
til de ulike varer og tjenester som er til direkte nytte for menneskene. De bidrar også til å 
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bevare evnen til resiliens (motstandskraft), dvs. havets evne til å innhente seg etter en 
forstyrrelse. I et velfungerende økosystem håndteres forstyrrelser av de regulerende tjenestene 
som sørger for å gjenopprette utgangssituasjonen. 

7.2.3 Verdsetting av økosystemtjenester 

En utfordring i beslutningssammenheng er å ta hensyn til ressurser i tråd med deres reelle 
verdi eller viktighet, uavhengig av hvordan verdien er uttrykt. Å overse og forringe en 
økosystemfunksjon av stor betydning kan i neste omgang gi et stort tap, også i økonomiske 
termer.  

Det er særlig de grunnleggende funksjonene i økosystemet, altså de støttende og regulerende 
tjenestene, det kan være vanskelig å fastsette verdiene av.  

Figur 7.1 illustrerer at man ikke fanger opp hele bildet av økosystemene og 
økosystemtjenestene gjennom økonomiske verdsettingsstudier. Begrepet verdier i 
sammenheng med økosystemtjenester er de forhold og tjenester som har betydning for oss 
mennesker. For en fullstendig vurdering av verdien av økosystemtjenestene må man benytte 
både kvalitative, kvantitative og monetære verdsettingsmetoder. 

 
Figur 7.1 Sammenheng mellom marine økosystemtjenester og økonomisk verdsetting. Kilde: Sweco (2012) 

 

Selv om det ofte ikke settes en eksplisitt kroneverdi på miljøgoder og tjenester, kan 
verdsettingen mange ganger sies å skje implisitt. Det skjer for eksempel når lover og 
forskrifter utformes for å ivareta miljøhensyn, når det vedtas marine verneplaner, eller det 
ilegges krav om tiltak for å redusere utslipp. Slik implisitt verdsetting kan også gi et uttrykk 
for hvordan samfunnet verdsetter økosystemtjenester, selv om det ikke er en anerkjent 
verdsettingsmetode i samfunnsøkonomisk forstand.  

Den verdien man søker å inkludere ved økonomisk verdsetting er det som kalles ”Total 
samfunnsøkonomisk verdi” (Total Economic Value – TEV) som inkluderer både bruksverdier 
(direkte-, indirekte- og opsjonsverdi) og ikke-bruksverdier (eksistens- og 
bevarings/arveverdi). Dette er nærmere forklart i boks 7.1.  

Monetær 
verdsetting

Kvantitativ vurdering

Kvalitativ gjennomgang

Omfanget av økosystemets tjenester understøttet av 
biodiversitet

Monetær: for eksempel unngåtte kostnader til 
vannrensing, verdi av matforsyning, verdi av 
lagring av karbon

Kvantitativ: for eksempel kubikkmeter renset 
vann, tonn lagret karbon, andel av befolkningen 
som blir berørt av tap av matforsyning

Kvalitativ: Omfang og viktighet av 
økosystemtjenester fra ulike økosystemer, og 
kunnskapshull
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Boks 7.1 

Total samfunnsøkonomisk verdi (Total Economic Value – TEV) består av følgende deler: 

• Bruksverdi: Med bruksverdi menes verdier knyttet til bruk av godet. 
Bruksverdien kan deles i direkte og indirekte verdier, og opsjonsverdi: 
 
Direkte bruksverdier vi får fra marine økosystemer er for eksempel verdien av 
fiskeriressurser og andre arter med kommersiell verdi, samt rekreasjonstjenester som 
bading, båtliv, dykking osv. 
 
Indirekte bruksverdi refererer til nytte som er relatert til tjenester vi får fra funksjonen av 
marine økosystemer og overlevelse av marine ressurser, selv om disse ikke har noen 
direkte kommersiell verdi. Indirekte bruksverdi kan også være knyttet til det å se hav, 
havmiljø, kystlandskap etc. 
 
Opsjonsverdi betyr at personer som ikke bruker en ressurs i dag, kan verdsette muligheten 
(opsjonen) til å bruke ressursen i framtiden.  
 

• Ikke-bruksverdi er verdien av godet/økosystemtjenesten uten tanke på egen bruk, men 
knyttet til å ville bevare den for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige 
generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Eksistensverdien refererer til nytten som 
oppstår ut fra kunnskapen om at marine økosystemer er beskyttet uten å bli brukt. 
Bevaringsverdier refererer til nytten som oppstår for et individ ut fra kunnskapen om at 
framtidige generasjoner kan ha glede av eksistensen av marine økosystemer. 

 

Det er en utfordring at man i vurderinger og verdsetting knyttet til marine økosystemtjenester 
støter på forhold som usikkerhet og risiko, langsiktige virkninger, mulige terskelverdier og 
irreversible virkninger. Ved stor usikkerhet bør man ifølge TEEB støtte seg på andre 
beslutningsregler enn økonomisk verdsetting. For en gjennomgang av utfordringer knyttet til 
verdsetting av økosystemtjenester vises det til underlagsrapporten Sweco(2012) og Dalen, 
Hoel og Strøm (2012). Økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak 

7.2.4 Støttende økosystemtjenester 

Støttende økosystemtjenester er grunnleggende for så å si alle de andre økosystemtjenestene. 
Ved siden av at de danner basis for de andre kategoriene økosystemtjenester er det også en 
stor grad av interaksjon, samvirke og gjensidig avhengighet mellom de ulike støttende 
økosystemtjenestene. Dette gjelder også for Nordsjøen og Skagerrak.  

De støttende økosystemtjenestene omfatter følgende tjenester:  

• Vedlikehold av biogeokjemiske sykluser  
• Primærproduksjon  
• Vedlikehold av næringsnettdynamikk  
• Vedlikehold av biodiversitet  
• Vedlikehold av habitater (leveområder)  
• Vedlikehold av resiliens (motstandskraft) 

Under gis det en kort beskrivelse av disse støttende økosystemtjenestene. Det finnes mer 
utfyllende informasjon om økosystemet og enkelte viktige komponenter i Nordsjøen og 
Skagerrak i Sweco (2012).  
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7.2.4.1 Vedlikehold av biogeokjemiske sykluser  

Biogeokjemiske sykluser referer til de sykliske bevegelsene av energi og materialer som 
finnes innen ulike økosystemer. Syklusene er avgjørende for forsyning av 
konstruksjonsmaterialer for alle levende organismer, inkludert ressurser som blir brukt og 
verdsatt av samfunnet.  
 

 
 Tareskogen i Nordsjøen og Skagerrak er gjemmested for fiskeyngel som skjuler seg for predatorer. På den måten 
bidrar tareskogen blant annet med å opprettholde næringsnettdynamikk Foto: Erling Svensen, UWPhoto 

 

Blant de viktige syklusene i marine økosystem er årssyklus for lys og temperatur, og karbon-, 
nitrogen- og fosforsykluser. Disse syklusene kan være styrende for de andre støttende 
økosystemtjenestene, som vedlikehold av primærproduksjon og habitat. Primærproduksjonen 
kan på sin side virke tilbake på blant annet karbon- og oksygensyklusen. Denne funksjonen er 
også sterkt forbundet med de regulerende tjenestene, spesielt klimatisk og atmosfærisk 
regulering.  

7.2.4.2 Primærproduksjon  

Primærprodusenter bruker solenergi for å omdanne dødt (uorganisk) materiale til levende 
(organisk) materiale gjennom fotosyntese. Dette er en grunnleggende prosess for alt liv på 
jorden – til lands og til havs. Primærproduksjonen påvirker de fleste andre økosystemtjenester 
ved å regulere nivået av atmosfærisk oksygen og ved å legge grunnlag for næringskjeden. 
Blant mange andre viktige funksjoner påvirker primærproduksjonen biokjemiske sykler og 
regulerer det globale klimaet ved å bruke karbondioksid (CO2).  

7.2.4.3 Vedlikehold av næringsnettdynamikk  

Figurer av næringsnett (eller næringskjeder) forsøker å beskrive sammenhengen mellom ulike 
organismer i et økosystem (for eksempel hvem som spiser hva og hvem). Gjennom 
næringsnettet blir næringsstoff overført fra plankton til de ressursene som brukes mer direkte 
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av samfunnet. En organismes stilling innen et spesielt næringsnett er definert av dens 
funksjon (for eksempel om den er primærprodusent, spiser planter eller dyr eller døde 
organismer). Organismene i et hvilket som helst vanlig næringsnett kan deles i følgende tre 
grupper: i) produsenter (planter), ii) konsumenter (primær- og sekundærkonsumenter; som 
består av planteetere, rovdyr og omnivore (som spiser både planter og dyr)); og iii) detrivore 
og nedbrytere (henholdsvis konsumenter av dødt organisk materiale og nedbrytere av avfall).  

Forringelse av habitat (leveområder) resulterer ofte i redusert biodiversitet og forandringer i 
næringsnettdynamikken, som igjen kan forandre økosystemets motstandskraft (resiliens) 
(Folke et al. 2004).  

7.2.4.4 Vedlikehold av biodiversitet  

Biologisk diversitet refererer til variasjonen av livsformer på alle nivåer. En variasjon av arter 
med like og ulike funksjoner er viktig for de fleste økosystemtjenester, og særlig for 
næringsnettdynamikk og resiliens. For enkelhets skyld blir biodiversitet som regel referert til 
som sammensetningen av et antall arter og antall individer av hver art i et gitt område.  

Med funksjonell diversitet menes variasjonen blant økologisk funksjonelle prosesser innen et 
økosystem. Dette aspektet ved biodiversitet er spesielt viktig for vedlikehold av næringsnett 
og resiliens.  

Boks 7.2  

Kostnader knyttet til spredning av fremmede arter 

En fremmed art er en art som er blitt introdusert utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. 
Noen fremmede arter er regnet som mer skadelige enn andre, de er såkalte invasive eller 
invaderende arter. Dette er fremmede arter med negativ innvirkning på de nye omgivelsene, 
og som kan utrydde naturlig forekommende arter.  

I Sverige har man gjort økonomiske betraktninger knyttet til spredning av fremmede arter, se 
Naturvårdsverket (2009). Her refereres det blant annet til da ansjosbestanden kollapset i 
Svartehavet på 1990-tallet på grunn av den introduserte arten kammanet. Det økonomiske 
tapet ble beregnet til ca. 240 millioner euro.  

Naturvårdsverket (2009) refererer også til at det å jobbe med forebyggende tiltak for en art 
som innen kort tid fryktes å kunne komme inn i landet kan koste mellom 0,1 og 0,2 millioner 
euro per art og år. Dersom man venter til arten allerede har etablert seg, vil man få mye større 
kostnader: Kontroll og utrydningsinnsats kan koste mellom 1,5 og 7 millioner euro per art og 
per år.  

7.2.4.5 Vedlikehold av habitat (leveområder)  

Med habitat menes det miljøet der en organisme lever. Habitater av ulike slag er av vesentlig 
betydning for å vedlikeholde økosystemenes diversitet og funksjoner. Noen habitater blir 
tillagt spesiell vekt og verdi. For eksempel anses sammensatte habitat som algebunn eller 
korallrev som spesielt viktige, fordi de er leveområde for et mangfold av organismer. Fordi de 
støtter opp om diversitet, er stort sett alle økosystemtjenester direkte eller indirekte avhengig 
av at ulike habitater tas vare på. Forsyning av matfisk er avhengig av at det finnes tilgjenge-
lige habitater for gyting, klekking, oppvekst og beiting, men det er like viktig at habitater for 
planter og dyr som matfisken beiter på, bevares. I Nordsjøen er det bløtbunnsområder som i 
tillegg til de frie vannmasser utgjør de store habitatene som er viktige blant annet for 
matressurser fra området.  
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7.2.4.6 Vedlikehold av økologisk motstandskraft mot forandring (resiliens)  

En mye brukt definisjon av økologisk motstandskraft mot forandring (resiliens) er i hvilken 
grad et økosystem er i stand til å absorbere naturlige og menneskeskapte forstyrrelser og 
regenerere uten å bli ødelagt eller gå over til en alternativ tilstand. Denne tjenesten er 
avgjørende for ivaretakelse av økosystemfunksjonene.  

Økosystemenes motstandskraft avhenger blant annet av biodiversitet. Stor biodiversitet bidrar 
til å øke robusthet, stabilitet og evnen økosystemet har til å hente seg inn igjen. Det at stor 
diversitet har en stabiliserende effekt, har sammenheng med at det da er mer enn en art som 
utfører samme funksjon i økosystemet. Dersom en effekt virker forstyrrende på en art, kan en 
annen art ta over dens funksjon som svar på forstyrrelsen. Ved siden av at diversitet innenfor 
funksjonelle grupper har en stabiliserende effekt, virker også diversitet i form av forskjellige 
arter innenfor samme funksjonelle gruppe stabiliserende. Ved svekkelse av økosystemets 
motstandskraft, for eksempel ved overfiske eller eutrofiering, kan man sette i gang såkalte 
”trofiske kaskader” der økosystemet går over fra et dynamisk likevektsnivå til et annet (såkalt 
regimeskifte) (Folke et al. 2004). 

7.2.4.7 Støttende økosystemtjenester – oppsummering 

De støttende funksjonene utgjør selve grunnlaget for at det er mulig å høste de kontinuerlige 
strømmene av fisk, rekreasjon osv., som vi vanligvis forbinder med tjenester fra havet. Disse 
tjenestene kan vurderes og verdsettes indirekte gjennom å se på hva som blir endring i verdien 
av produserende eller kulturelle tjenester dersom de grunnleggende, støttende tjenester av en 
eller annen grunn forstyrres. Slike vurderinger kan illustreres ved hjelp av det som ofte kalles 
produksjonsfunksjonsmetoden. De verdiene som framkommer ved denne metoden er først og 
fremst verdien av de støttende tjenestene i kraft av at de er grunnlag for andre tjenester 
(spesielt de kulturelle og produserende).  

Det å opprettholde de grunnleggende biostrukturene, altså de støttende tjenestene, kan 
imidlertid også sies å ha en verdi i seg selv. Verdsetting av slike tjenester vil kunne inngå i 
ikke-bruksverdi-delen av folks betalingsvillighet i betinget verdsettingsstudier for en 
forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak, i den grad de har informasjon om og klare 
preferanser for disse tjenestene. Folk vil lettere uttrykke preferanser for det kjente enn for det 
som er ukjent og lite synlig, og de har begrenset kunnskap om de støttende 
økosystemtjenestene. Resultater fra oppgitte preferansestudier av en verne- eller 
forvaltningsplan vil sannsynligvis gi et underestimat av samfunnsøkonomisk verdi av å unngå 
forringelse av støttende økosystemtjenester.  

Det er i hovedsak to måter å si noe om verdien av de støttende tjenestene i økonomiske 
termer. Den ene er å beregne kostnader forbundet med at tjenester forsvinner i form av tapt 
produksjon for eksempel av kommersielle fiskearter eller kostnader ved å erstatte de støttende 
funksjonene – hvis det er mulig. Den andre tilnærmingen er å benytte metoder for betinget 
verdsetting og spørre om folks betalingsvillighet for å bevare slike grunnleggende 
økosystemfunksjoner. Det er store utfordringer knyttet til disse metodene (se for eksempel 
Dalen, Hoel og Strøm (2012)). 

I Nordsjøen er hittil ingen av disse tilnærmingene benyttet. Det er gjort noen grove anslag for 
økonomisk verdi av tap av tareskog langs hele norskekysten ved å benytte en forenklet 
produksjonsfunksjonstilnærming. Produksjonsfunksjonsmetoden kan brukes som illustrasjon 
dersom det er kjent hvordan økosystemtjenester bidrar til produksjon av markedsgoder. For 
eksempel er noen fiskearter svært avhengig av tilgjengeligheten av egnede habitater som 
oppvekstområde for yngel. Hvis det skjer en endring i kvalitet eller kvantitet av disse 
habitatene, kan dette påvirke fiskebestanden, noe som igjen kan redusere fangsten (eller 
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produksjonen) i kommersielt fiske. Hvis det foreligger informasjon om disse 
sammenhengene, er det mulig å sette en verdi på habitatendringen. Slike verdivurderinger og 
beregninger begrenses imidlertid ofte av manglende kunnskap om 
produksjonssammenhengene i havet.  

Det er ikke gjennomført betinget verdsettingsundersøkelser spesifikt knyttet til bevaring av de 
støttende tjenestene i Nordsjøen og Skagerrak. Det finnes imidlertid studier i Norge knyttet til 
ikke-bruksverdier av bedre vannkvalitet som følge av redusert eutrofiering29, av å unngå 
miljøgiftproblemer30 og av redusert risiko for påvirkning av oljeutslipp ved økt 
oljevernberedskap31. Alle slike studier som innhenter betalingsvillighet for ikke-bruksverdier 
vil sannsynligvis i større eller mindre grad inneholde deler av betalingsvillighet for de 
grunnleggende, støttende økosystemtjenester, men det er usikkert hvor mye. Disse studiene av 
ikke-bruksverdier er omtalt under 7.3.2 (regulerende tjenester) og 7.3.4 (kulturelle tjenester).  

En oppsummering av tjenester, typer verdier og mulige økonomiske verdsettingsmetoder for 
støttende økosystemtjenester er vist i tabell 7.1. Tabellen er ikke uttømmende når det gjelder 
type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på noen viktige eller typiske verdier og 
metoder. 

Tabell 7.1 Støttende økosystemtjenester. Forenklet oversikt over økosystemtjenester, type verdier de 
representerer, aktuelle økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på bruk for marine 
områder.  

Støttende tjenester  

Tjeneste  Type verdi  Aktuelle økonomiske 
verdsettings-metoder  

Eksempler/ 
kommentarer  

Vedlikehold av 
biogeokjemiske sykluser 

Ikke-bruksverdi; 
grunnlag for andre 
tjenester  

Oppgitte preferanser 
(Kan synliggjøre 
grunnlag for andre 
tjenester ved 
produktfunksjons-
metoden).  
Erstatningskostnader og 
kostnader til forebygging 
kan gi en indikasjon.  

Ingen økonomisk 
verdsetting foreligger for 
forvaltningsplanområdet. 
For kystområdet fra 
svenskegrensen til 
Lindesnes:  
- Ikke-bruksverdier av 
forbedret vannkvalitet 
som del av totalverdi;  
For Norge generelt: 
Verdsatt det å unngå 
skader på marine og 
kyst-økosystemer av 
oljesøl.  

Primærproduksjon 

Vedlikehold av 
næringsnettdynamikk 

Vedlikehold av 
biodiversitet 

Vedlikehold av 
habitater/leveområder 

Vedlikehold av resiliens 

7.2.5 Regulerende økosystemtjenester 

De regulerende økosystemtjenestene omfatter følgende tjenester:  

• Klimatisk og atmosfærisk regulering  

                                                 
29 For eksempel Magnussen og Navrud (1992) 
30 For eksempel Magnussen og Bergland (1996) og Barton et. al (2010) 
31 For eksempel Klethagen (2005) 
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• Reduksjon av eutrofiering (overgjødsling) 
• Regulering av skadelige stoffer  
• Biologisk regulering  
• Tilbakeholdelse av sedimenter (sedimentretensjon)  

7.2.5.1 Klimatisk og atmosfærisk regulering 

Havmiljøet og de organismene som lever i havet, er involvert i en rekke fysiske, kjemiske og 
biologiske prosesser som regulerer temperatur, vind, nedbør, oksygen, karbondioksid (CO2) 
og andre gasser. Havtemperaturen er med på å regulere klimatiske forhold som temperatur, 
nedbør og tåke både på sjø og på land. Biologiske prosesser som fotosyntese bidrar til å øke 
oksygentilførselen som alle dyr er avhengig av. I den senere tid har klimaendringer ført til 
økende temperatur og økt innhold av CO2 i atmosfæren, og havet bidrar til å regulere disse 
klimaendringseffektene. Overskudd av temperatur og CO2 kan tas opp i havet, fordeles på et 
stort vannvolum og transporteres ned på dypere vann. Imidlertid kan både økning i temperatur 
og økning i CO2 bli så stor at det skaper problemer. CO2-opptak i havvann er økende. For 
nærmere om konsekvensene av dette, se rapporten  Samlet påvirkning og konsekvenser 
(2012). 

7.2.5.2 Reduksjon av eutrofiering (overgjødsling) 

Havområdene har en evne til å håndtere tilførsler av næringssalter ved at planter tar opp 
næringsstoffer. Dette fører til økt produksjon av biomasse og økt produksjon av oksygen til 
overflaten. Dette kan inntil en viss grense være positivt, men ved for store tilførsler av 
næringssalter kan responsen bli negativ. Siden Nordsjøen er omkranset av tett befolkete 
områder, er tilførsler av næringssalter som nitrogen og fosfor stor, både fra kloakk, landbruk 
og andre kilder. Når store tilførsler fører til at algeveksten blir for stor, oppstår ulike 
eutrofieringsproblemer (overgjødslingsproblemer). 

Boks 7.3  

Et regneeksempel: Verdsetting av bedre vannkvalitet som følge av redusert eutrofiering 
fra svenskegrensen til Lindesnes 

Tidlig på 90-tallet ble det gjennomført en studie som verdsatte vannkvalitetsforbedringer i 
vassdrag og kystområder i det som den gang ble kalt Nordsjøplanområdet, dvs. fra svenske-
grensen til Lindesnes, eller omtrent tilsvarende det som kalles Skagerrak-området i 
forvaltningsplanen (Magnussen og Navrud, 1992).  

Dette er rekreasjonsområde for en stor del av Norges befolkning. Studien viste at både de som 
brukte området til egen rekreasjonsaktivitet og de som bodde langt vekk og sjelden eller aldri 
besøkte det aktuelle området, syntes det hadde en verdi å få bedre vannkvalitet. Men de som 
bodde nærmest og brukte området mest, hadde – naturlig nok - høyere betalingsvillighet enn 
de andre. Betalingsvilligheten for en vannkvalitetsforbedring i dette området var i gjennom-
snitt ca. 1000 kroner per husholdning per år i 1992-kroner, noe som tilsvarer ca. 1470 kroner 
nå.  

Det kan antas at prisstigningen for ”renere hav” er lik konsumprisindeksen. Dette er ikke 
nødvendigvis riktig. En del studier har pekt på at den kanskje burde settes høyere – fordi ren 
natur blir stadig mer av en mangelvare, samtidig som folk (i Norge) blir rikere. Dette tilsier at 
priser på miljøgoder øker mer enn prisen på vanlige forbruksgoder, men av mangel på bedre 
anslag, benyttes konsumprisindeksen for framskriving av prisene fra 1992 til i dag.  

Som et meget røft estimat kan man også anta at betalingsvilligheten hos den norske befolk-
ning er like stor for å få forbedringer i Skagerrak i dag som den var for å få en viss forbedring 
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i Nordsjøplanområdet. Det ville tilsvare en samlet betalingsvillighet på ca. 3,2 milliarder 
kroner per år.  

Man skal være varsom med bruk av disse tallene. De er kun ment som en illustrasjon. Men de 
kan brukes til å illustrere et viktig poeng. Verdien av bedre vannkvalitet over var en årlig 
verdi. Hvis man antar at denne vil vare år etter år i for eksempel ti eller 100 år, ville en slik 
årlig verdi i samfunnsøkonomisk forstand tilsvare en nåverdi på henholdsvis 25 eller 80 
milliarder kroner (med 4 % diskonteringsrente i henholdsvis 10 eller 100 år). Dette under-
streker betydningen av å vurdere de langsiktige verdiene av å bevare eller forbedre 
miljøkvaliteten i havet. 

7.2.5.3 Regulering av skadelige stoffer, miljøgifter 

Nordsjøen tilføres en rekke skadelige stoffer som miljøgifter, olje- og petroleumsprodukter og 
søppel. Det fysiske og biologiske miljøet i Nordsjøen har flere typer tjenester som håndterer 
forurensende stoffer. De stoffene som er nedbrytbare, blir tatt hånd om av mikroorganismer, 
andre kan fortynnes av havstrømmer og blandingsprosesser, mens andre igjen kan lagres i 
organismer eller deponeres i bunnsedimentene. Havets mekanismer som nedbryter av 
skadelige og fremmede stoffer er viktig i mange sammenhenger og for mange tjenester som er 
viktige for menneskers velferd. For eksempel vil rekreasjonsbrukere, virksomheter knyttet til 
turisme og fiske være avhengige av god vannkvalitet for å utøve sin virksomhet.  

Boks 7.4  

Verdien av å unngå kostholdsråd 

I Norge er det gjennomført to verdsettingsundersøkelser der man har forsøkt å finne verdier 
for å unngå negative effekter av miljøgifter i vann. Begge er gjennomført i Grenlandsfjordene 
i Telemark. Dette området er et fjordområde – ikke havet – og det er mye mer geografisk 
begrenset enn Nordsjøen-Skagerrak-området. I begge undersøkelsene ble verdiene av 
reduserte miljøgiftkonsentrasjoner i vannet knyttet til kostholdsråd og omsetningsforbud for 
sjømat fra fjorden.  

Magnussen og Bergland (1996) gjennomførte en betinget verdsettingsundersøkelse av 
betalingsvilligheten hos husstander i tilgrensende kommuner for å oppheve kostholdsråd og 
omsetningsforbud i Grenlandsfjord-området.  

Gjennomsnittlig betalingsvillighet per husstand i kommunene som omgir Grenlandsfjordene 
for total opphevelse av kostholdsråd og omsetningsforbud i Grenlandsfjordene var kr. 430–
1000 per år i 1996-kroner, noe som tilsvarer ca. 600–1350 kroner per i dag.  

Barton et al. (2010) gjennomførte i 2005 en betinget verdsettingsundersøkelse blant 
befolkningen i kommunene i området rundt Grenlandsfjordene, og fant en gjennomsnittlig 
betalingsvillighet i størrelsesorden 750-1700 2005-kr per husstand per år for å gjennomføre 
sedimenttiltak som ville oppheve omsetningsforbud og kostholdsråd for fisk og skalldyr i 
Grenlandsfjordene. Betalingsvilligheten avtok med respondentenes boavstand fra fjorden. 
Betalingsvilligheten var noe større enn det man fant i Magnussen og Berglands (1996) studie 
fjorten år tidligere.  

Betalingsvilligheten som ble målt i Grenlandsfjordene ga uttrykk for ”total økonomisk verdi” 
som intervjuobjektene knyttet til opphevelse av kostholdsrådene. Denne inkluderer både 
bruksverdier (for eksempel fritidsfiske) og ikke-bruksverdier (for eksempel eksistensverdi).  

Samlet samfunnsøkonomisk nytte for alle berørte husstander i kommunene rundt 
Grenlandsfjordene ble av Barton et al. beregnet til omtrent 100 millioner 2005-kr per år i 
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oppryddingsperioden. Dette ble beregnet å være i samme størrelsesorden som de årlige 
kostnadene ved å rydde opp i hele fjordsystemet i samme periode. 

7.2.5.4 Biologisk regulering 

Med biologisk regulering menes en situasjon der en organisme regulerer en annen ved 
beiting/predasjon eller begrenser skadene av en negativ prosess ved å spise en annen art. Et 
eksempel er at blåskjell ved sin effektive filtrering av vannmasser kan begrense partikler og 
dermed bidra til forbedret vannkvalitet. Man har i norske farvann (for eksempel 
Larviksfjorden) forsøkt småskala blåskjellanlegg for å rense fjordområder som et alternativ til 
renseanlegg. 

7.2.5.5 Tilbakeholdelse av sedimenter, flom- og bølgedemping 

Klimaendringer har ført til større fare for stormer og flom, endring i nedbørsmengder og 
avsmeltingsforhold, og alt dette påvirker erosjon og tilførsler av partikler og næringssalter. 
Mange av våre store vassdrag munner ut i fjorder, og fjordene fungerer i stor grad som 
retensjonsområder der partikler blir fanget opp og lagret. Langs kysten har vegetasjon som 
ålegras og tareskoger evne til å dempe vannbevegelse og fange opp sedimenter, og det er også 
trolig at de kan bidra til å redusere erosjon. En stor tilførsel av partikler av både mineralsk og 
organisk opprinnelse vil også bli lagret og omsatt i bunnsedimentene der det lever en rekke 
gravende dyr som rører om i sedimentene og omsetter det organiske materialet. 

7.2.5.6 Regulerende økosystemtjenester – oppsummering  

En oppsummering av tjenester, typer verdier og mulige verdsettingsmetoder for regulerende 
økosystemtjenester er vist i tabell 7.2. Tabellen er ikke uttømmende når det gjelder type verdi 
og verdsettingsmetoder, men peker på noen viktige eller typiske verdier og metoder. 

Tabell 7.2 Regulerende økosystemtjenester Forenklet oversikt over økosystemtjenester, type verdier de 
representerer, aktuelle økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på bruk for marine 
områder.  

Regulerende tjenester  

Tjeneste  Type verdi  Aktuelle økonomiske 
verdsettings-metoder  

Eksempler/ kommentarer  

Klimatisk og 
atmosfærisk 
regulering (for 
eksempel CO2-
binding) 

Bruksverdi (indirekte); 
ikke-bruksverdi; 
grunnlag for andre 
tjenester 

Erstatningskostnader 
(skyggeprosjekt); sparte 
kostnader til rensing; 
oppgitte preferanser (for 
ikke-bruksverdiene) 

Kan regne på tonn CO2 bundet i 
havet*skadekostnad per tonn (for 
eksempel CO2-kvotekostnad). Vær 
obs på kapasitetsgrense 

Tilbakeholdelse av 
sedimenter 
(sedimentretensjon) 

Ikke beregnet for Norge 

Regulering av 
eutrofiering 
(overgjødsling) 

Norge: Betalingsvillighet for 
vannkvalitets-forbedring i 
Nordsjøplanområdet. Tilsvarende 
for Østersjøen, Storbritannia m.fl. 

Biologisk regulering Ingen norske, noen svenske 
eksempler finnes 

Regulering av 
skadelige stoffer (for 
eksempel miljøgifter, 
olje, søppel) 

Norge: Betalingsvillighet for 
fjerning av miljøgifter i 
Grenlandsfjordene 
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7.2.6 Produserende økosystemtjenester 

De produserende (også kalt forsynende) økosystemtjenestene omfatter følgende tjenester:  

• Produksjon/forsyning av mat egnet for konsum  
• Produksjon/forsyning av ikke-spiselige produkter  
• Forsyning av genetiske ressurser  
• Forsyning av marine ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri  
• Forsyning av dekorative ressurser  
• Energiforsyning fra havet  
• Forsyning av areal og vannveier 

7.2.6.1 Produksjon/forsyning av mat egnet for konsum 

I Nordsjøen og Skagerrak er det mange marine arter som forsyner folk med mat - både fisk, 
skalldyr, sjøpattedyr og alger brukes til menneskemat. Fisk og skalldyr fra fiskerier og 
akvakulturnæring forsyner oss med mat, samtidig som det foregår verdiskaping i selve 
næringen, i foredlingsindustrien og i form av økonomiske ringvirkninger lokalt, regionalt og 
nasjonalt.  

I Norge er akvakulturnæringen lokalisert langs kysten, og dermed i hovedsak utenfor 
forvaltningsplanområdet. Akvakulturnæringen er imidlertid avhengig av rent hav og fôr som i 
stor grad stammer fra marin fisk (fiskemel og fiskeolje). Fôret stammer både fra 
forvaltningsplanområdet og fra andre områder. Samtidig kan fiskeoppdrettsanleggene påvirke 
økosystemene der de er lokalisert og i tilgrensende områder. 

Verdiene fra fiskeri- og akvakulturnæringene er nærmere beskrevet i kapittel 6.  

Boks 7.5  

Eksempel: Betydning av trygg sjømat 

Innholdet av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat har betydning for mattrygghet og human 
helse, og det er både i EU og Norge fastsatt øvre grenseverdier for maksimal mengde av et 
gitt fremmedstoff som er tillatt i sjømat som omsettes for salg. Det finnes i dag øvre 
grenseverdier for en rekke fremmedstoffer som tungmetaller og organiske miljøgifter i ulike 
typer sjømat.  

Nivåene av fremmedstoffer/miljøgifter i norsk sjømat fra Nordsjøen og Skagerrak er generelt 
lave. Selv om nivåene i mange tilfeller er noe høyere i Nordsjøen og Skagerrak enn i 
Norskehavet og Barentshavet, er det for de fleste arter som benyttes til mat ingen grunn til 
bekymring når det gjelder sjømattrygghet. Noen få arter kan ha nivåer av fremmedstoffer som 
ligger svært nær eller overskrider de øvre grenseverdier som gjelder for enkelte miljøgifter. 
Særlig nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB i lever (men ikke filet) fra torsk kan gi 
grunn til bekymring, men også nivået av kvikksølv i brosmefilet kan være høyt i deler av 
forvaltningsplanområdet (Samlet påvirkning og konsekvenser (2012)).  

Mange norske kystfarvann har imidlertid problemer med forurenset sjøbunn – det gjelder også 
kystfarvann innenfor forvaltningsplanområdet for Nordsjøen og Skagerrak. Siden 1970-tallet 
har norske myndigheter gitt kostholdsråd for arter eller deler av fisk (for eksempel lever) i 
bestemte geografiske området som virkemiddel for å unngå at befolkningen får i seg skadelige 
mengder miljøgifter fra sjømat. Ved mulig risiko for human helse ved konsum av fisk og 
skalldyr fra forurensede områder vil Mattilsynet innføre kostholdsråd. De fleste 
kostholdsrådene skyldes funn av PCB eller PAH i fiskelever eller blåskjell. Per i dag er det i 
størrelsesorden 30 havne- og fjordområder på landsbasis som omfattes av kostholdsråd, og 
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flere av disse er på kyststrekningen som befinner seg innenfor forvaltningsplanområdet for 
Nordsjøen og Skagerrak32.  

Kyststrekningen er som nevnt ikke inkludert i selve forvaltningsplanområdet, men 
restriksjoner som er innført der illustrerer hvilke begrensninger forurensning med miljøgifter 
kan ha på konsum av mat fra kyst og hav. 

7.2.6.2 Produksjon/forsyning av ikke-spiselige produkter 

7.2.6.2.1 Fiskemel og -olje  

En relativt liten del av fiskefangsten fra havet blir til fiskemel og fiskeolje som brukes til fôr 
til husdyr og oppdrettsfisk. Andelen er synkende. En stadig større andel av fangstene går til 
konsum. Fra 2008 til 2010 gikk andelen ned fra 25 til 18 prosent. Denne trenden synes å 
fortsette i 2011 og så langt i 201233.  

7.2.6.2.2 Taretråling  

Stortaren brukes som råstoff for produksjon av alginat. Alginat er tarens støttesubstans på 
samme måte som cellulose er hos landplanter. Hele planten brukes i produksjonen, men det er 
stilken som gir alginat de mest verdifulle egenskapene. Den store stivheten i stilken er 
grunnlaget for disse egenskapene. Stilken utgjør ca. 60 % av planten. Det resterende av 
planten, altså bladene, egner seg til utvinning av biodrivstoff. 

Gjennomsnittlig årlig totalkvantum av høstet tare på landsbasis har de siste fem årene ligget i 
underkant av 150 000 tonn. Eksportverdien av alginatproduktene er anslagsvis 0,5 -1 
milliarder kroner per år. Anslagsvis 25 prosent av denne verdien er knyttet til høsting av 
tareskog i forvaltningsplanområdet for Nordsjøen – Skagerrak.  

7.2.6.2.3 Uttak av sand og grus – potensielle verdier 

Utvinning av sand, grus og stein for eksempel for landfylling, jordforbedring, bygging og 
vedlikehold av strender, er eksempler på produkter som stammer fra det marine miljøet. Det 
tas ikke ut sand og grus i forvaltningsplanområdet i henhold til Arealrapporten. (2010), men 
det tas ut noe skjellsand innenfor grunnlinjen i Rogaland og Vest-Agder 

7.2.6.3 Forsyning av genetiske ressurser 

Genetiske ressurser kan forstås som “genetisk materiale av faktisk eller potensiell verdi”. 
Vanligvis blir genetiske ressurser fra planter og dyr brukt til å forbedre helsen og 
produksjonen av avlinger eller buskap. Slik bruk av genetiske ressurser har økt og forbedret 
produksjon, resistens mot sykdom, smak og tilpasningsevne etc. hos mange forskjellige 
plante- og dyrearter i landbruket i en årrekke.  

Verdien av genetiske ressurser er vanskelige å tallfeste. Nytten for samfunnet kommer for 
eksempel i form av at man kan bruke mindre antibiotika og andre medisiner i 
oppdrettsnæringen, få bedre vekst (mindre fôr for å produsere en kg fisk) osv. Det er derfor i 
stor grad ”unngåtte kostnader” for miljø og næring som er nytteverdien. I tillegg er det 
opsjonsverdier og kvasi-opsjonsverdier knyttet til denne tjenesten. 

                                                 
32 Se www.matportalen.no for oversikt over de gjeldende kostholdsrådene.  
33 Kilde: Fiskeridirektoratet 
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7.2.6.4 Forsyning av marine ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk 
industri 

Forsyning av marine ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri er nøye 
forbundet med det som er beskrevet over om at havet kan forsyne oss med viktige genetiske 
ressurser. Forsyning av marine ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri 
inkluderer all slik bruk av de marine ressurser som finnes, eller kan finnes, i dag og i 
framtiden. Ingen kan gi et eksakt tall for alle arter på kloden. Ingen kan heller forutse deres 
nytte for mennesker, industri og samfunn. Naturen er en kilde til inspirasjon, særlig i 
farmakologi og bioteknologi. Mer enn 35 000 arter i verden produserer stoff som er, eller har 
vært, brukt til farmasøytiske formål.  

Noen eksempler på bruk og noen eksempler på stoffer som anses som spesielt interessante 
finnes34. Likevel er bare et fåtall av de marine artene foreløpig undersøkt med tanke på 
kommersiell utnytting i norske havområder, inkludert Nordsjøen og Skagerrak.  

Råmaterialer fra havet kan brukes til framstilling av medisiner. I tillegg til å finne fram til nye 
stoffer, kan bioprospektering også bety at man utnytter tidligere ikke utnyttede ressurser på en 
ny måte. Et slikt eksempel er forslag og forsøk på å utnytte dyreplankton direkte til fôr for 
fisk – i stedet for å gå veien om at dyreplankton spises av villfisk som så slaktes og benyttes 
som fôr for oppdrettslaks.  

Når slike produkter faktisk tas i bruk, kan verdien enkelt verdsettes ved bruk av markedspriser 
på produktet eller kostnadene ved å erstatte råmaterialene som inngår - dvs. marginale 
kostnader ved kunstig framstilling av de samme råmaterialene, eller markedspris på 
råmaterialer som er perfekte substitutter for disse råmaterialene fra havet.  

Problemet med å fastsette verdien i eksakte kroneverdier på dette stadiet er at råmaterialene 
har et potensial til å kunne utvikles til medisiner, helsekost, miljøteknologi eller annen bruk, 
men de er ikke tatt i bruk foreløpig. Den totale samfunnsøkonomiske verdien (TEV) får da et 
tillegg i form av en kvasi-opsjonsverdi – knyttet til at det er verdt noe i dag ikke å ødelegge 
muligheter for framtiden. Dersom disse artene forsvinner, forsvinner også mulighetene til å 
utnytte deres gener eller andre nyttige egenskaper i framtiden.  

7.2.6.5 Forsyning av dekorative ressurser 

Forsyningen av dekorative ressurser inkluderer produksjon av marine produkter til bruk for 
dekorasjon eller håndarbeid. Eksempler på produkter er skjell, drivved, akvariefisker og klær 
av selskinn. 

Handelen med marin biota, slik som skjell, kråkeboller og sjøstjerner, til bruk i dekorasjoner, 
er begrenset i vår del av verden. Funn fra hav, kyst og fjære kan likevel være suvenirer, enten 
de plukkes av de tilreisende selv eller foredles og selges i lokale suvenirbutikker eller brukes 
til pynt i butikker, hotell og lignende for å sette et lokalt/maritimt preg på omgivelsene. 

Verdien av de dekorative ressursene kan i teorien relativt enkelt fastsettes ved bruk av 
eventuelle markedspriser.  

                                                 
34 Se for eksempel MabCent-SFI (Centre for marine bioactivities and drug dicovery, 
http://www0.nfh.uit.no/mabcent) og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, www.sabima.no). 
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7.2.6.6 Energiforsyning fra havet35 

Verdien av energiforsyning fra havet her refererer til energi direkte fra havet, for eksempel 
ved bruk av varmeveksling, bølge- eller tidevannskraft og offshore vindkraft. 

Bølger, havstrømmer og tidevannsbevegelser representerer en lite brukt økosystemtjeneste. 
Disse formene for energi er fornybare, bærekraftige og praktisk talt uuttømmelige, og har 
dermed et stort potensial i global målestokk, men er foreløpig i liten grad utnyttet i regionen. 

Selv om disse ressursene ikke utnyttes kommersielt i dag og dagens norske energipriser gjør 
det lite interessant å utnytte slik alternative energikilder, gir havområdet grunnlag for 
utvikling av denne typen energiressurser. Mest aktuelt i forvaltningsplanområdet er offshore 
vindkraft, der det for tiden gjennomføres konsekvensvurderinger av mulige lokaliseringer 
langs norskekysten, blant annet i Nordsjø- og Skagerrakområdet. Eventuell faktisk utnyttelse 
av disse energiressursene kan verdsettes ved hjelp av produsert energi og markedspriser for 
energien (kroner per kWh) minus samfunnsøkonomiske driftskostnader. Per i dag er det 
imidlertid potensialet eller opsjonsverdien som kan vurderes, og denne må sees i sammenheng 
med antagelser om framtidige energimarkeder og energipriser. 

7.2.6.7 Forsyning av vannveier 

Havets overflate brukes til mange ulike aktiviteter. Forsyning av vannveier er en forutsetning 
for aktivitet i næringene som har sin aktivitet i havområdene, og kan betraktes som et kollek-
tivt gode som ikke omsettes i noe marked. Hovednæringene som opererer i de marine områ-
dene er fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet. Disse næringene har ulike arealbehov.  

7.2.6.8 Produserende økosystemtjenester – oppsummering  

En oversikt over produserende tjenester er vist i tabellen nedenfor. Tabellen er ikke 
uttømmende når det gjelder type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på noen viktige 
eller typiske verdier og metoder. 

Tabell 7.3 Produserende økosystemtjenester. Forenklet oversikt over økosystemtjenester, type verdier de 
representerer, aktuelle økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på bruk for marine 
områder.  

Produserende tjenester  

Tjeneste  Type verdi  Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder  

Eksempler/ 
kommentarer  

Mat for menneskelig 
konsum- fisk og 
skalldyr  

Bruksverdi  Markedspris  Beregnet 
førstehåndsverdier for fiske 
og fiskeoppdrett. Oftest 
bruttoverdier som oppgis.  

Ikke-spiselige 
produkter  

Bruksverdi, opsjonsverdi Markedspris/  
erstatningskostnad  

Eks.: Fisk til fôr,  
Tareskog til alginat  

Genetiske ressurser  Bruksverdi, 
opsjonsverdi, kvasi-
opsjonsverdi  

Markedspriser,  
oppgitte preferanser  

Potensielt store, men 
vanskelige å verdsette  

                                                 
35 Det pågår nå et arbeid med å utforme en internasjonal klassifisering av økosystemtjenester i regi av FN 
(UNSD), European Environment Agency (EEA) og Verdensbanken. I dette arbeidet inngår ikke olje og gass som 
en økosystemtjeneste. Det ligger dermed an til at olje og gass ikke vil bli betraktet som en økosystemtjeneste i 
dette arbeidet. Det blir derfor ikke beskrevet nærmere her.  
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Ressurser for 
farmasøytisk, kjemisk 
og biotekn. industri  

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, kvasi-
opsjonsverdi  

Markedspriser,  
oppgitte preferanser  

Potensielt store, men ikke 
verdsatt. Implisitt vurdert 
gjennom midler til FoU.  

Dekorative ressurser 
(for eksempel skjell og 
selskinn)  

Bruksverdi, opsjonsverdi Markedspriser  Relativt lite utbredt, ikke 
verdsatt  

Energiforsyning fra 
havet (unntatt olje og 
gass)  

Bruksverdi  Markedspriser  Lite utbredt i dag, 
potensielt viktig  

Areal og vannveier  Bruksverdi, opsjonsverdi Markedspris for 
alternativ bruk av areal  

Kun verbalt beskrevet i 
Nordsjøen/Skagerrak. 
Kostnader oppstår ved 
arealkonflikter.  

7.2.7 Kulturelle økosystemtjenester 

De kulturelle økosystemtjenestene omfatter følgende tjenester:  

• Rekreasjon og reiseliv  
• ”Havets testament”  
• Estetiske verdier  
• Vitenskap og utdanning  
• Vedlikehold av kulturarven  
• Inspirasjon til kunst og reklame  

7.2.7.1 Rekreasjon og reiseliv 

En viktig kulturell økosystemtjeneste fra det marine miljø er nytten dette miljøet gir som 
grunnlag for friluftsliv og rekreasjon. Friluftsliv er definert som ”opphold og fysisk aktivitet i 
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser” (St.meld. nr.39 (2000-01) 
Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet). I det videre benyttes friluftsliv og rekreasjon ved 
kyst og hav som synonyme begrep. Kyst- og havmiljø er viktig for friluftsliv ved at det gir 
opplevelsesverdi, det er et sted å utøve aktiviteter, det gir helseeffekter og livskvalitet og det 
er et viktig grunnlag for lokal og nasjonal næringsutvikling gjennom turisme og reiseliv.  

En rekke fritidsaktiviteter utføres i det marine miljø, slik som fritidsfiske, bading og båtliv, 
dykking og fuglekikking. Den vanligste av alle aktivitetene er opphold og turer ved kyst og 
hav. Det er vanskelig å skille den kulturelle nytten som samfunnet får fra kysten fra den 
nytten som kommer fra selve havet fordi de fleste opplever havet relativt nær kysten, samtidig 
som havets miljøtilstand har betydning for folks opplevelse av kysten og kystnære aktiviteter. 
Vi vil derfor ikke skille strengt mellom det som skjer utenfor og innenfor selve 
forvaltningsplanområdet i den følgende beskrivelsen.  

Naturbaserte aktiviteter og miljøer kan redusere medisinske kostnader og forbedre 
rehabiliteringsprosesser (Naturvårdsverket 2009). Sammenhengen mellom helse – både fysisk 
og psykisk – og friluftsliv understrekes nå stadig oftere fra helsesektoren, og i Norge er det i 
gang både forskning og praktiske pilotprosjekter for å finne ut mer om disse effektene (jf. 
blant annet innlegg på Landskonferansen for Friluftsliv 2007 (DN 2007)).  

Samfunnsøkonomisk verdi av uorganiserte fritidsaktiviteter kan verdsettes i form av 
utøvernes rekreasjonsverdi (som også benevnes konsumentoverskudd, og er definert som 
forskjellen mellom det de maksimalt er villige til å betale for å få opplevelsen og det de 
faktisk betaler i form av utgifter). I tidligere studier er denne rekreasjonsverdien ofte målt som 
en verdi per rekreasjonsdag som så kan multipliseres med antall 
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rekreasjonsdager/aktivitetsdager (en aktivitetsdag er definert som at én person utøver 
aktiviteten én dag).  

Dersom aktiviteten er organisert, det vil si at det står en reiselivsarrangør bak 
rekreasjonsaktiviteten, kommer i tillegg et produsentoverskudd; dvs. nettoinntekten for 
produsenten/arrangøren av aktiviteten, for eksempel nettoinntekten til en turistvirksomhet 
som er basert på havets ressurser.  

For tilreisende kan det derfor være vanskelig å skille mellom verdier for turisme (reiseliv) og 
verdien av selve rekreasjonen eller fritidsaktiviteten. Men for å finne totalverdien av turisme 
og rekreasjon, må vi fange opp både de verdiene som gjenfinnes i turistarrangørenes regnskap 
– og de verdiene utøverne får i tillegg til det de betaler for – eller som de får helt gratis fra 
naturen selv. 

Boks 7.6  

Fastboendes rekreasjon og friluftsliv 

Bosetting og virksomhet i Norge som sådan er i stor grad knyttet til kysten langs Nordsjøen 
og Skagerrak. Folketallet i kommunene langs kysten av Østfold, Vestfold og til og med Sogn 
og Fjordane var ved inngangen til 2011 ca. 1,8 millioner innbyggere (Kolshus og Homstvedt 
2012). Veksten i folketallet er 66 prosent siden 1951, nesten like sterk vekst som i Oslo-
regionen. I 100-metersbeltet bor nær 10 prosent av befolkningen på 2,6 prosent av 
kystkommunenes areal. 43,7 prosent av befolkningen i kystkommunene bor innen 500 meter 
fra sjøen.  

En undersøkelse i Kristiansand kommune viser at befolkningen i kommunen bruker sjøen og 
de bynære kystområdene mye i sommersesongen (NIBR 2007).  75 prosent av befolkningen 
hadde vært ute i båt i løpet av sommerhalvåret, og 94 prosent hadde benyttet områder i 
nærheten av sjøen som rekreasjonsområde. Over 40 prosent av befolkningen oppgir at de 
bruker kystområdene flere ganger i uka i sommersesongen, og 63 prosent svarer at de bruker 
kystområdet minst en gang per uke. Nesten en fjerdedel av befolkningen er også ute i båt flere 
ganger i uken i sommersesongen, og mer enn en tredjedel er ute i båt minst en gang i uka.  

En landsomfattende undersøkelse (Magnussen og Navrud 1992) viste at hele 78 % av 
befolkningen over 15 år på landsbasis bruker vannforekomster i forbindelse med friluftsliv. 
Gjennomsnittlig antall dager brukt per person per år var 23. Det er ikke grunn til å anta at 
dette er veldig annerledes nå, men det kan være grunn til å tro at tallet snarere er høyere enn 
lavere enn gjennomsnittet blant beboerne i kommunene langs kysten i forvaltningsområdet 
fordi de bor så nær kysten. Vi kan anta at av befolkningen i de aktuelle forvaltningsplan-
kommunene er ca. 1,4 millioner over 15 år. Med utgangspunkt i disse tallene, kan vi regne oss 
fram til at det utøves ca. 32 millioner fritidsdager ved vannforekomster blant de menneskene 
(over 15 år) som bor i kommunene langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak.  

En annen landsomfattende undersøkelse om friluftsliv (Odden 2008) viste at 78 prosent av 
befolkningen mellom 16 og 74 år hadde badet i salt- eller ferskvann i 2004, og i gjennomsnitt 
13 ganger dette året. Videre hadde 52 prosent vært ute i båt, og i gjennomsnitt 14 ganger. 36 
prosent hadde fisket i sjøen, og i gjennomsnitt 11 ganger. 

7.2.7.2 Havets testament 

Med havets testament menes verdier knyttet til forståelsen av at det har en verdi å bevare 
havet og dets økosystemer intakt av etiske grunner (eksistensverdi) og bringe det videre i 
minst like god stand til framtidige generasjoner (arveverdi). Havets testament refererer til alle 
aspekter ved det marine miljøet. (Mer generelt snakker man ofte om naturens testament.)  
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Når det gjelder Nordsjøen og Skagerrak kan dets testament kanskje best oppsummeres i et 
ønske om at det skal bevares og helst forbedre, som et rikt og produktivt havområde, der 
menneskelig påvirkning har ført til store endringer i økosystemet. Det er derfor i stor grad 
restituering og forbedring som kan sies å være Nordsjøen og Skagerraks testament.  

Vi kan si at havets testament i stor grad er knyttet til bevaring av kapitalen eller beholdningen, 
det vil si at det legges særlig vekt på å ivareta de grunnleggende strukturene ved økosystemet, 
biodiversitet og grunnleggende strukturer, som faller inn under de støttende 
økosystemtjenestene. 

Havets testament kan vanskelig, for ikke å si umulig, kvantifiseres fullt ut. Likevel har man 
gjort forsøk på å vurdere betydningen for mennesker, til og med i kroner. Nytteeffektene av 
denne tjenesten kan være mange. Nytteeffektene tilfaller ikke bare næringslivet som utnytter 
havet, beboere langs kysten eller rekreasjonsbrukere eller besøkende til de marine områdene. 
Også de som bor langt unna Nordsjøen og Skagerrak og som ikke har planer om å oppsøke 
disse områdene, kan ha glede og økt velferd (nytte) av å vite at havområdene med alle deres 
planter, dyr og økologiske systemer bevares intakt, og at ikke vår generasjon tar skritt som 
kan ødelegge for alle framtidige generasjoner.  

Disse verdiene vil utgjøre en viktig del av det vi kaller ikke-bruksverdier knyttet til bevaring 
av marine økosystemer. Disse verdiene er ikke knyttet til spesiell bruk eller utnyttelse. I 
praksis kan det være vanskelig å skille denne delen av ikke-bruksverdien ut fra andre deler av 
den totale ikke-bruksverdien (som verdier knyttet til kulturell arv og identitet), men 
hovedpoenget er at folk flest har betydelige verdier knyttet til slike ikke-bruksverdier. Et 
eksempel på viktigheten av ikke-bruksverdier er vist i boks 7.7.  

Boks 7.7  

Ikke-bruksverdier – et eksempel 

Tidligere norske verdsettingsundersøkelser knyttet til forbedret vannkvalitet i vassdrag og 
kystvann (på grunn av redusert eutrofiering) har vist at ikke-bruksverdier utgjør en 
betydelig del av folks betalingsvillighet for miljøgoder (Magnussen og Navrud 1992).  

Da de spurte ble bedt om å fordele egen betalingsvillighet, fordelte respondentene ca. 20 % 
til ”egen bruk av vannforekomstene” (bruksverdier), 20-30 % til ”muligheter for senere 
bruk” (opsjonsverdi), og ca. 50-60 % for ”bevaring/arv/eksistens” (ikke-bruksverdier). Det 
vil si at hvis en husholdning oppgir en betalingsvillighet på ca. 1000 kroner per år for å få 
bedre eller opprettholde en viss vannmiljøkvalitet, er 500- 600 kr av dette beløpet motivert 
ut fra et ønske om å bevare vannmiljøkvaliteten og overlevere miljøet i denne stand til sine 
etterkommere.  

7.2.7.3 Estetiske verdier 

Gleden ved å se og oppleve en attraktiv, rik og variert natur er viktig for helse og velvære. 
Attraktive marine utsikter kan være en viktig verdi både for fastboende, fritidsbeboere og 
turister, og de er også svært viktige for reiselivsnæringen. Derfor er denne tjenesten viktig i 
bebodde områder og turistområder der det er mange personer som kan nyte utsikten. På den 
annen side er uforstyrrede kyst- og havområder mellom utviklede områder kanskje de 
viktigste for folks opplevelser, nettopp fordi de ikke er utviklet. Denne tjenesten er knyttet til 
andre tjenester som rekreasjon og turisme, og havets testament. 
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Boks 7.8  

Eksempel på verdier knyttet til marin forsøpling og estetiske verdier 

Marin forsøpling har fått større internasjonal fokus de senere år, og det berører det marine 
miljøet på mange måter. Marint søppel består ofte av tungt nedbrytbart materiale, noe som 
medfører at det gradvis skjer en oppbygging av søppel langs kysten og i havet. En del søppel 
forblir flytende i vannmassene over lang tid og løser seg opp til mikropartikler som kan 
utgjøre et problem for marint dyreliv. 

Undersøkelser i regi av OSPAR viser at det registreres relativt store mengder søppel langs 
strendene og i havområdet i Nordsjøen. Plast er dominerende type søppel både på havbunnen 
og ved kysten. I OSPARS undersøkelser viste det seg at hele 94 prosent av alle undersøkte 
sjøfugler hadde plast i magen (Arealrapporten (2010)). 

Forsøpling virker inn på flere av de marine økosystemtjenestene, som biologisk mangfold og 
bevaring av havets testament, men også på estetiske verdier. Forsøpling kan gå ut over 
rekreasjonsverdien for mange aktiviteter knyttet til hav og kyst. De fleste vil vel ha større 
glede av å bade eller seile i farvann uten søppel, men det er gjort lite for å fastslå verdien av 
dette. Man vet imidlertid noe om hva som brukes for å rydde søppel. I Norge har vi ikke slike 
tall foreløpig, men tall fra Storbritannia (referert i Arealrapporten (2010)) tyder på at lokale 
myndigheter, industri og kystsamfunn brukte rundt 14 millioner britiske pund (dvs. ca. 130 
millioner kroner) på å rydde opp i marin forsøpling. Denne kostnaden kan ikke brukes til å 
anslå den samlede samfunnsøkonomiske nytten av å redusere forsøplingen, men kan tas som 
et indirekte mål på hva samfunnet minst er villig til å betale for å redusere forsøplingen. 

7.2.7.4 Vitenskap og utdanning 

Et variert marint liv og et rikt kystmiljø kan gi grunnlag for forskjellige aktiviteter som 
skoleekskursjoner, etablering av muséer og akvarier, og forskning. Videre bidrar det marine 
miljø med historiske data om miljøforandringer og tidlig varsling om miljøforandringer. 

Den samfunnsøkonomiske verdien av nærheten til havet for ulike utdannelses- og 
forskningsinstitusjoner kan i teorien verdsettes ut fra hva det ville koste å erstatte Nordsjøen 
og Skagerrak som ”laboratorium” for utdannelse og forskning dersom f.eks. feltarbeid ikke 
kunne gjennomføres i havområdet. I praksis vil man i beste fall kunne beregne kostnadene 
ved å erstatte enkelte deler av denne tjenesten. 

En annen måte å se på de betydelige verdier som ligger i utdannelse, og universitets- og 
forskningsaktiviteter knyttet til marin vitenskap, er å se på de bevilgninger samfunnet gir til 
marin forskning. Siden samfunnet bidrar med dette beløpet til marin forskning må denne 
forskningen være verdt minst så mye – dette blir da et minimumsestimat for samfunnets 
verdsetting. 

7.2.7.5 Vedlikehold av kulturarven 

Verdien av å vedlikeholde kulturarven refererer til ivaretakelse av den kulturelle arven knyttet 
til fiske, kyst- og havmiljø. Man har begrenset oversikt over kulturminner i Nordsjøen og 
Skagerrak, men forvaltningen anser at potensialet for kulturminner er høyt i eller på 
havbunnen (i henhold til St.meld. nr. 8 (2005-2006): Helhetlig forvaltning av det marine miljø 
i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)). 

Kulturelle minnesmerker og kulturell arv og identitet er ikke fornybare, og hvis bevis fra 
fortiden blir utslettet, kan de ikke erstattes. Lite informasjon er tilgjengelig om de kulturelle 
nytteverdiene som er knyttet til marine økosystemtjenester, men dette er på grunn av 
manglende forskning, ikke på grunn av manglende verdier. Folks interesse for å besøke 
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historiske og kulturhistoriske steder og museer er et uttrykk for at kulturell arv og identitet har 
betydning for folk. 

7.2.7.6 Inspirasjon til kunst og reklame 

Inspirasjon fra det marine miljøet og maritime aktiviteter har vært grunnlag for mange 
kunstverk, inkludert bøker, filmer, malerier og arkitektur, så vel som reklame. 

Inspirasjon er en ressurs med ukjent verdi. Viktigheten av denne tjenesten kan være lokal, 
men kan også ha regional eller nasjonal betydning, som i tilfeller der kunst og/eller kunstnere 
bidrar til berømmelse og trekker tilreisende til et område. 

En annen mulig næringsvei knyttet til marine miljøer er naturdokumentarer og kulisser for 
norske og utenlandske filmer. Norge har ingen stor tradisjon innen disse feltene, mens for 
eksempel BBC lager naturfilmer som selges til TV-kanaler over hele verden. 

7.2.7.7 Kulturelle økosystemtjenester – oppsummering  

Kulturelle økosystemtjenester inkluderer tjenester som rekreasjon og turisme, ivaretakelse av 
kulturell arv og identitet og verdien av ”havets testament”. En oppsummering er gitt i tabell 
7.4. Tabellen er ikke uttømmende når det gjelder type verdi og verdsettingsmetoder, men 
peker på noen viktige eller typiske verdier og metoder.  

Tabell 7.4 Kulturelle økosystemtjenester. Forenklet oversikt over økosystemtjenester, type verdier de 
representerer, aktuelle økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på bruk for marine 
områder.  

Kulturelle tjenester  

Tjeneste  Type verdi  Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder  

Eksempler/ 
kommentarer  

Rekreasjon og turisme Bruksverdi, 
opsjonsverdi, ikke-
bruksverdi 

Markedspris; TKM*; 
oppgitte 
preferansemetoder 

Mange eksempler for 
rekreasjonstjenester: fiske 
og jakt. Ofte 
bruttoprodukt eller 
produksjonsverdier for 
turisme. 

Havets testament Oppgitte preferanser Oppgitte 
preferansemetoder 

Eksempel fra Norge: 
Estimert ikke-bruksverdi 
som andel av total 
betalingsvillighet knyttet 
til bedre vannkvalitet i 
kystområdet fra 
svenskegrensen til 
Lindesnes. 

Estetiske verdier Bruksverdi, ikke-
bruksverdi 

Oppgitte 
preferansemetoder; 
TKM* for tilreisende; 
HP* for fastboende 

Få studier av estetikk 
med overførbarhet til hav 
i Norge. Mest aktuelt: 
BV* for å få vindmøller 
lenger til havs i Danmark. 

Vitenskap og 
utdannelse 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, ikke-
bruksverdi, kvasi-
opsjonsverdi 

Erstatningskostnader; 
implisitt verdsetting i 
form av bevilgninger til 
FoU 

Vanskelig å verdsette i 
kroner. Kun implisitt 
verdsetting i form av 
bevilgning til FoU. 
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Kulturelle tjenester  

Tjeneste  Type verdi  Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder  

Eksempler/ 
kommentarer  

Kulturell arv og 
identitet 

Ikke-bruksverdi Oppgitte 
preferansemetoder 

Vanskelig å verdsette 
fullt ut i kroner. Norge: 
Verbal beskrivelse. 
Sverige: BV* for 
bevaring av kulturelt 
viktig fiske. 

Inspirasjon til kunst og 
reklame 

Bruks- og ikke-
bruksverdi 

Markedspriser Ikke prissatt, kun verbal 
beskrivelse.  

* TKM = transportkostnadsmetoden, HP = eiendomsprismetoden, BV = betalingsvillighetsundersøkelser 
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8 Kunnskapsbehov  

Arbeidet med verdiskaping og samfunnsmessige forhold har vist at det er særlige utfordringer 
knyttet til sammenlignbarhet av statistikk for verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framskrivninger for de ulike sektorene som har sin aktivitet i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet, og at den offisielle statistikken ikke er innrettet med tanke på å få 
fram betydningen av de ulike næringene som befinner seg i dette området.  

Dersom det er slik at forvaltningsplanene skal oppdateres med jevne mellomrom og at 
vurderinger av de samfunnsmessige forholdene skal få større oppmerksomhet enn det som har 
vært tilfellet tidligere, bør det utarbeides utredningsprogrammer som sikrer at alle sektorene 
gjør utredninger av samfunnsmessige forhold etter samme metodikk, som en del av det 
innledende arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene.  

En viktig erfaring er at Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle statistikk ikke er innrettet 
verken mot det geografiske området eller de problemstillingene som reises når det skal 
utvikles et faktagrunnlag for forvaltningsplanene. Det er særlige utfordringer knyttet til 
sammenlignbarhet av statistikken for verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framskrivninger for de ulike sektorene som har sin aktivitet i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet.  

Arbeidet har også vist at det er behov for å løfte fram økosystemtjenesteperspektivet ved 
utforming av naturfaglige studier, slik at man bedre forstår og synliggjør økosystemtjenestene 
som finnes i havområdene. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne beskrive betydningen og 
verdiene av økosystemtjenester. 

Det er også behov for økt kunnskap som synliggjør betydningen av økosystemtjenestene for 
ulike næringer og andre samfunnsinteresser. Det vises til at regjeringen har satt ned et 
offentlig utvalg som skal se på verdier av økosystemtjenester, og som skal se på hvordan 
kunnskapen om verdien av naturmangfold og økosystemtjenester kan styrkes for å bedre 
framtidige beslutningsgrunnlag, Forhåpentlig vil utvalget komme med anbefalinger om 
metodebruk som kan komme til nytte i framtidig forvaltningsplanarbeid. 

8.1 Statistikk og metode 

Erfaringene fra dette prosjektet er at statistikktilfanget for viktige samfunnsforhold om 
Nordsjøen/Skagerrak-området er ufullstendig og usammenhengende. Statistisk sentralbyrås 
(SSB) statistikk er ikke innrettet verken mot dette geografiske området eller de 
problemstillingene som reises når det skal utvikles et faktagrunnlag for forvaltning.  

Det er tidligere utgitt tilsvarende faktagrunnlag for Barentshavet – Lofoten (KRD 2010) og 
for Norskehavet (Agenda 2007). Den første rapporten refererer en mengde statistikk, men 
drøfter ikke kunnskapsgrunnlaget. Den andre gir en blanding av dokumentasjon av 
datatilfanget og noen momenter om begrensninger i datamaterialet (kapittel 1.4). Begge 
rapportene indikerer at datatilfanget for havområdene er mangelfullt. 

Ønsket om tilrettelegging og fleksibilitet i statistikktilgangen er mangfoldige. Dersom det er 
slik at forvaltningsplaner for havområdene utenfor Norge skal rulleres med jevne mellomrom, 
vil spørsmålet om en mer standardisert statistikkpakke og en annen form for involvering av 
SSB aktualiseres.  

Det foreslås følgende skille mellom typer tiltak til forbedring av statistikkgrunnlaget for 
forvaltningsplaner: 
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a. Tilrettelegging og generell forbedring av eksisterende SSB-statistikk 

Generelt er statistikkbanken hos SSB egnet for å hente fram statistikk for ulike 
samfunnsmessige emner. Det er imidlertid litt ulike standarder for de forskjellige områdene. 
Mye SSB-statistikk er aggregert fra lokale geografiske områder. Det har vist seg at det er 
vanskelig å knytte statistikken tilbake til mindre enheter selv om det ikke er noe i veien for det 
ut fra konfidensialitetshensyn. Vi viser til Kolshus og Homstvedt (2012) for nærmere omtale 
av tiltak for å forbedre dette.  

b. Tiltak spesifikt rettet mot forvaltningsplanene for havområdene 

Den store utfordringen har vært å definere hva som skal regnes som i Nordsjøen og Skagerrak 
og i tilknytning til Nordsjøen og Skagerrak. Konklusjonene på dette er gjort rede for i kapittel 
2.1, og i rapporten er de ulike definisjonene for fylkene til forvaltningsplanområdet og andre 
områder brukt konsekvent. Det kunne imidlertid vært brukt alternative geografiske 
definisjoner spesielt for Vestlandet, der naturen med sine lange og dype fjorder, 
bosettingsmønster og kommunestruktur med store geografiske enheter som omfatter både fjell 
og fjord, har ført til at områder som er perifere i forhold til en forvaltningsplan for Nordsjøen 
og Skagerrak har blitt medregnet. For eksempel har hele Hordaland og nesten hele Sogn og 
Fjordane blitt regnet med til forvaltningsområdet. Det vil være nyttig å se på 
hensiktsmessigheten av en slik avgrensning ved en senere oppdatering av forvaltningsplanen.  

Sammenstillinger på tvers av geografiske enheter gir nye muligheter for analyse. For dette 
prosjektet har SSB i noen grad delt inn det kystnære området i soner etter avstand fra havet, 
men rammene har ikke tillatt noe dypdykk i de mulighetene som finnes for å utvikle dette 
videre, og vurdere relevansen av det. SSB har et rikelig tilfang av informasjon om 
enkeltpersoner og -bedrifter, inkludert geografiske koordinater. Det er derfor mulig å 
analysere nærmere på økonomiske variable etter fleksible geografiske grenser. Slike analyser 
kan være arbeidskrevende, og det er viktig med en god faglig avklaring mellom 
oppdragsgiver og oppdragstaker i forkant. 

SSB har ikke beskrevet ringvirkninger eller gjort framskrivninger av statistiske variable for 
forvaltningsplanområdet. Dette har derfor vært arbeidsgruppens ansvar, og de ulike næringene 
er blitt beskrevet noe ulikt. Det er krevende og har ikke vært mulig å få dette på en enhetlig 
form slik at disse vurderingene er sammenlignbare på tvers av næringene i denne rapporten.  

Det behøves mer enhetlige omtaler av ringvirkninger for å få et mest mulig sammenlignbart 
bilde av hva næringene bidrar med til øvrig verdiskaping i samfunnet. Det bør utvikles 
metodikk for hvordan dette skal behandles enhetlig. Det foregår nå et arbeid i en 
ekspertgruppe oppnevnt av regjeringen36 som blant annet skal komme med anbefalinger til 
hvordan ringvirkninger skal behandles i nyttekostnadsanalyser. I denne gruppens mandat 
heter det: Utvalget skal vurdere hvordan rammeverket eventuelt kan spesifiseres nærmere når 
en skal ta hensyn til netto bidrag fra ringvirkninger av et tiltak. Ved videre arbeid bør disse 
retningslinjene tas hensyn til. 

Det behøves også mer enhetlige omtaler av framtidsbildene til sektorene. Verdiskaping og 
samfunnsmessige forhold er i varierende grad vektlagt i de ulike framtidsbildene, og 
framstillingene varierer. Det bør utvikles felles metodikk for hvordan dette skal beskrives. 

                                                 
36 Ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser, ledet 
av professor Kåre P. Hagen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2011/ekspertutvalg-skal-gjennomga-
rammeverket.html?id=633874  
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Som et minimum bør alle sektorene beskrive forventet utvikling i bruttoprodukt og 
sysselsetting.  

8.2 Økosystemtjenester 

Kunnskap om naturgrunnlaget og sammenhengene i økosystemene er grunnleggende for å 
kunne verdsette økosystemtjenester og endringer i økosystemtjenester. Med økonomiske 
metoder søker man å verdsette endringer i tilbudet av økosystemtjenester som følge av 
påvirkninger over tid eller som følge av akutte hendelser. Dersom man ikke har tilstrekkelig 
kjennskap til de naturvitenskapelige sammenhengene, inkludert samvirkende effekter over tid, 
vil man ikke være i stand til å verdsette tjenestene. I dag kjenner man godt til flere tjenester, 
mens det er til dels store kunnskapshull om effekter og konsekvenser av andre.  

Under er det først trukket fram noen sentrale kunnskapsbehov knyttet til det naturfaglige 
grunnlaget, deretter behovet for å se naturvitenskap og samfunnsvitenskap i sammenheng, og 
avslutningsvis kunnskapsbehov knyttet til metoder og studier for verdsetting av 
økosystemtjenestene. Merk at dette ikke er en prioritert liste. 

1)Det er behov for økt kunnskap om effekter på økosystemer og økosystemtjenester som følge 
av endringer i biologiske strukturer, enkeltorganismer og populasjoner. 

Det er opparbeidet mye kunnskap om effekter av ulike påvirkninger på enkeltorganismer og 
populasjoner, men når det kommer til effekter på økosystemer og økosystemtjenester er det 
mangel på kunnskap om konsekvenser og årsakssammenhenger. Spesielt utfordrende er det å 
påvise samvirkende effekter, og i dag antar man at det kan være store samvirkende effekter 
mellom klimatiske påvirkninger, eutrofiering og andre forurensninger, samt fysiske 
påvirkninger og effekter av overfiske. Det er en stor forskningsmessig utfordring å påvise 
slike effekter.  

2) Det er store kunnskapshull når det gjelder effekter av biologisk kontroll.  

Kunnskap om biologiske regulerende tjenester kan være viktig i forvaltning av bestander, men 
også for aktiv manipulering med arter for å oppnå en positiv regulering innenfor et 
økosystem.  

3) Så langt har betydningen av marint søppel i liten grad blitt undersøkt.  

Marint søppel kan virke inn på en rekke ulike økosystemtjenester, men det er lite kunnskap 
om hvordan og i hvilken grad de ulike økosystemtjenester påvirkes.  

4) Det er behov for å løfte fram økosystemtjenesteperspektivet ved naturfaglige studier.  

Det er ønskelig med mest mulig kvantifiserte sammenhenger mellom biologiske strukturer og 
strømmen av økosystemtjenester. Dette er viktig kunnskap for blant annet å kunne gjøre 
verdivurderinger av endringer i økosystemtjenester. Hvis man ønsker å jobbe videre med en 
tilnærming med økosystemtjenester og verdsetting av økosystemtjenester, er det nødvendig at 
informasjonsbehovet sett fra økosystemtjenesteperspektivet blir inkludert når ny kunnskap 
skal innhentes. Det kan legge føringer for hvilken informasjon som bør samles inn.  

5) Det er behov for videre arbeid med metoder og praksis for verdsetting av 
økosystemtjenester. 

Verdsetting av økosystemtjenester er et relativt nytt felt innen verdsetting av miljøgoder. I 
tillegg til behovet for utvikling av verdsettingsmetoder for goder som ikke har noen 
markedspriser generelt, er det derfor behov for å vurdere og å utvikle ulike metoder med 
spesiell fokus på verdsetting av økosystemtjenester.  
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6) Det bør jobbes med å framskaffe gode, enkle, kvantifiserte eksempler på verdsetting av 
ulike økosystemtjenester til bruk i samfunnsøkonomiske analyser. 

Det ville være nyttig å utvikle kunnskapen om å beregne areal av forekomster, samt mengden 
støttende, regulerende, produserende og kulturelle tjenester fra disse forekomstene, inkludert 
ikke-bruksverdier.  

7) Det er behov for studier som beregner de økonomiske verdiene av økosystemtjenester.  

Det er ikke gjennomført egne verdsettingsstudier med utgangspunkt i forvaltningsplanområdet 
for Nordsjøen-Skagerrak eller for de øvrige norske forvaltningsplanområdene.  

Det er behov for økt kunnskap som synliggjør betydningen av økosystemtjenestene for ulike 
næringer og samfunnsinteresser. Her kan også verdsettingsstudier av økosystemtjenester i 
norske havområder for å få et bedre anslag på det norske folks verdsetting av slike 
økosystemtjenester inngå. 

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg for økosystemtjenester37. Utvalget skal vurdere 
tilnærming og begrepsbruk, beskrive de verdier naturmangfold og økosystemtjenester 
representerer og gi anbefalinger til hvordan dette kan brukes til å gi bedre beslutningsunderlag 
og -prosesser og mer effektiv virkemiddelbruk. Utvalgets arbeid skal munne ut i en NOU som 
skal være ferdig høsten 2013.  

Forhåpentlig vil utvalget komme med anbefalinger om tilnærminger og metodebruk som kan 
komme til nytte i framtidig forvaltningsplanarbeid, blant annet om hvorvidt monetær 
verdsetting er hensiktsmessig for ulike økosystemtjenester. 

                                                 
37 Ekspertutvalget for økosystemtjenester, ledet av Stein Lier Hansen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2011/hva-er-norsk-natur-
verdt.html?id=661599  
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Vedlegg 1  

Definisjoner av viktige økonomiske og demografiske variable  

I dette vedlegget gis en oversikt over de statistikkvariable som benyttes i rapporten. 

Verdiskaping 

Bruttonasjonalprodukt og bruttoregionalprodukt 

I offisiell statistikk benyttes ofte brutto nasjonalprodukt (BNP) som et mål på samlet 
verdiskaping for et land. BNP viser verdien av alt som skapes/produseres i et land. BNP 
omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet, dessuten offentlig forvaltning, 
ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP per innbygger brukes ofte som et mål 
på velstandsnivået i et land.  (http://www.ssb.no/regnskap/). 

BNP er definert etter produksjonsmetoden38: 

= Produksjon (basisverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier  
= Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter + Merverdi- 
avgift + Toll  
= Bruttoprodukt i alt (basisverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier  

= Bruttoprodukt i alt (produsentverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll 

Verdiskaping for bedrifter vil være markedsverdien av produksjonen minus eventuelle 
subsidier fra myndighetene fratrukket produktinnsats samt avgifter til myndighetene (mva, 
toll osv.). I offisiell statistikk kalles denne verdiskapingen for ”Bruttoprodukt i basisverdi”.  
Verdiskaping for en næring vil være summen av verdiskapingen (”Bruttoprodukt i 
basisverdi”) for alle bedriftene i næringen. 

I offisiell statistikk benyttes Bruttoregionalprodukt (BNPR) som et mål på samlet 
verdiskaping i et gitt fylke. BNPR vil være summen av verdiskapingen i alle regionens 
næringer korrigert for to forhold:  

a) Finansnæringens netto rentemargin og  

b) Subsidier og avgifter betalt mellom bedrifter og regionale myndigheter. 

BNPR = Sum bruttoprodukt til basisverdi + Sum regionale produktskatter – Sum 

regionale produktsubsidier + Sum verdi indirekte målte banktjenester 

Måling av BNPR knytter seg til produksjonsfaktorene, og målet er at all aktivitet skal føres til 
det fylket der den faktisk fant sted, uavhengig av om hovedkontoret for virksomheten ligger i 
et annet fylke (”hjemstavnsprinsippet”). Innenfor næringene samferdsel, vannkraft, fiske samt 
bygg og anlegg, og i fordelingen av produksjonsskatter og produksjonssubsidier, brukes egne 
fordelingsnøkler. Av disse grunnene foreligger alltid de fylkesfordelte tallene mye senere enn 
de endelige nasjonalregnskapstallene. 

Bearbeidingsverdi 

Bearbeidingsverdi er produksjonsverdi minus kjøp av varer og tjenester (som ikke er kjøpt inn 
for direkte videresalg). Tall for bearbeidingsverdi gis i nærings- og strukturstatistikken, mens 

                                                 
38 Kilde: http://www.ssb.no/vis/emner/09/01/begreper/begreper.html 
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nasjonalregnskapet i stedet gir tall for bruttoproduktet, som er nesten sammenfallende. 
Bearbeidingsverdi og bruttoprodukt brukes ofte som mål på verdiskaping.  

Produksjonsverdi 

Verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet, dvs. fra markedsrettet 
virksomhet, produksjon for eget bruk og ikke-markedsrettet virksomhet i offentlig forvaltning 
og i ideelle organisasjoner.  

Produksjon av varer og tjenester er ikke det samme som salg av varer og tjenester. Produksjon 
publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men ikke merverdiavgift eller 
andre produktskatter (se basisverdi). I offentlig forvaltning og annen ikke-markedsrettet 
virksomhet bestemmes produksjon som sum av lønnskostnader, netto produksjonsskatter, 
kapitalslit og produktinnsats. 

Fangstverdi (fiske og fangstnæringen) 

Fangstverdi er summen fiskeren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgiften 
trukket fra, mens produktavgiften ikke er trukket fra. Alle pris- og frakttilskudd er lagt til. 
Sikringstrekk og merverdiavgift er ikke regnet med. 

Førstehåndsverdi (akvakultur) 

Ved salg av slaktet matfisk er førstehåndsverdien den prisen oppdretteren får ved salg av 
uforedlet fersk eller frosset fisk. Verdien av fisk foredlet videre i eget anlegg inngår i 
førstehåndsverdien. Verdier er oppgitt uten merverdiavgift og i løpende kroneverdi. All verdi 
er førstehåndsverdi, med unntak av eksport- og importverdi. 

Eksportverdi 

Eksportverdi er verdien av et eksportert (eventuelt bearbeidet) produkt. 

Demografiske variable 

Folketall er samtlige innbyggere som er registrert i befolkningsstatistikken som bosatte. Det 
kan være ulike krav til presisjonen i tallene, avhengig av detaljrikdommen som er nødvendig. 
Innbyggerne i Norge kan nær 100 prosent stedfestes til kommune. For stedfesting til adresse 
er det noen flere mangler, ca. 60 000 innbyggere mangler bostedsadresser for 2011. 

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times 
varighet i referanseuken (tredje uke i november), samt personer som har et slikt arbeid, men 
som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon el. l. I kapittel 4 omtales 
sysselsatte etter bosted, mens i kapittel 5 og 6 er sysselsatte i hovedsak omtalt etter 
arbeidssted. 

Innflytting/utflytting er regnet etter om innbyggerne har skiftet bostedsadresse i 
Folkeregisteret i løpet av året. Medregnet her vil være flyttinger innen egen kommune. 

Statsborgerskap er definert som personens hjemstavnsland. Dette kan være et helt annet land 
enn inn-/utvandringen er skjedd fra. 

Innvandring/utvandring er skifte av oppholdsland fra og til Norge.   

Inntekt er beregnet som bruttoinntekt, dvs. summen av all lønnsinntekt, næringsinntekt og 
kapitalinntekt. 
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Infrastruktur 

Bygninger er definert som faste bygningskonstruksjoner over 15 m2 grunnflate, som er 
grensen for registrering i Matrikkelen39. Vi opererer med følgende hovedgrupper av 
bygninger: 

1) Boligbygninger, definert som summen av Matrikkelens bygningstyper 

• Enebolig 
• Tomannsbolig 
• Rekkehus, kjedehus, andre småhus 
• Store boligbygg 
• Bygning for bofellesskap 
• Annen boligbygning 

Garasje, uthus og anneks knyttet til bolig er behandlet separat. 

2) Fritidshus, definert som summen av bygningstypene 

• Fritidsbolig 
• Koie, seterhus og lignende 

Naust, båthus, sjøbu samt garasje, uthus og anneks knyttet til fritidsbolig er behandlet separat. 

Næringsbygg og andre bygg, definert som bygg som ikke er boligbygninger eller fritidshus. 

                                                 
39 Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister over fast eiendom. 
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Vedlegg 2 

Tabell 5.2/5.3 i absolutte tall 

2007 Hele landet Nord-
sjø-
fylkene 

Skager-
rak-
fylkene 

Nordsjøen 
og 
Skagerra
k i alt 

Møre og 
Trøndelag 

Nord-
Norge 

Inn-
lands-
fylkene 

Ekstra-
fylket 

Totalt for 
næringene 

2 012 363 329073 240459 569532 187262 114629 644746 496194 

Jordbruk og 
skogbruk 

15 400 3078 2710 5788 2828 963 5818 3 

Fiske, fangst og 
fiskeoppdrett 

11 960 4085 272 4357 3471 4123 9 0 

Utvinning av 
råolje og 
naturgass 

478 022 10753 101 10854 776 140 1318 464934 

Tjenester 
tilknyttet olje- 
og gass-
utvinning 

21 311 7285 23 7308 1839 0 1628 10536 

Bergverksdrift 4 276 1097 750 1847 480 526 717 706 

Verksted-
industri 

59 596 14659 17609 32268 8223 1735 17392 -22 

Bygging av skip 
og 
oljeplattformer 

24 380 15762 2417 18179 2919 514 2768 0 

Industri for 
øvrig 

121 003 25077 30444 55521 19744 9060 36673 5 

Kraft og 
vannforsyning 

43 505 11164 7813 18977 5348 5638 13542 0 

Bygge- og 
anleggs-
virksomhet 

100 138 20961 21383 42344 12371 9553 35649 221 

Varehandel, 
reparasjon av 
kjøretøyer mv. 

178 696 28900 27163 56063 17799 10011 94757 66 

Hotell- og 
restaurant-
virksomhet 

30 725 7197 3995 11192 3552 2641 13237 103 

Utenriks sjøfart 31 108 12984 2727 15711 5236 184 9782 195 

Transport ellers 59 529 11755 8341 20096 7412 5125 26472 424 

Tjenesteytende 
næringer 

405 361 77012 47448 124460 41542 20587 217710 1062 

Offentlig 
administrasjon 
og forsvar 

90 950 13414 11778 25192 9763 10108 45136 751 

Undervisning 84 645 18166 14423 32589 13438 9710 28906 2 

Helse- og 
sosialtjenester, 
andre sosiale og 
personlige 
tjenester  

234 874 45724 41062 86786 30521 24011 93232 324 

Rørtransport 16 884 0 0 0 0 0 0 16884 
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Det faglige grunnlaget til forvaltnings-
planen for norDsjøen og skagerrak
regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningen av den norske de-
len av havområdene nordsjøen og skagerrak i 2013. Den helhetlige forvaltningsplanen skal være 
et styringsverktøy for å balansere og prioritere ulike interesser i disse havområdene.
 
en faggruppe koordinerer arbeidet med det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen. faggruppen 
har gjennomført en bred kunnskapsinnhenting om miljø- og samfunnskonsekvenser for dagens og 
framtidig aktivitet. utredningene gis ut i seks rapporter.
 
faggruppen for norDsjøen og skagerrak består av:

• klima- og forurensningsdirektoratet (leder)
• Direktoratet for naturforvaltning
• fiskeridirektoratet
• kystverket
• norges vassdrags- og energidirektorat
• oljedirektoratet
• petroleumstilsynet
• sjøfartsdirektoratet
• statens strålevern
• Havforskningsinstituttet
• nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
• norsk institutt for luftforskning
• norsk institutt for naturforskning
• norsk institutt for vannforskning

les mer om arbeidet på www.klif.no/forvaltningsplan-nordsjoen
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