
Hei. 
Godt nyttår! 
Jeg vil takke for ditt spørsmål. 
 
Når det spørres om hvem eksportmidlene/beløpene har tilfalt - så tolker jeg det slik at man lurer på 
hvor eksportverdiene stammer fra eller hvor produktene som eksporteres er produsert. Jeg håper 
dette er riktig forstått - eksportverdi tilfaller jo en rekke aktører - selger, befrakter, produsent, 
arbeidstakere, osv... dette finnes det ikke detaljer på - i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt (se 
lenke til ringvirkningsanalyse for mer detaljer på dette). 
 
Men statistikken over eksport som nå er publisert og som det vises til, gjelder for hele Norge - og 
baserer seg på bruttotall fra Sjømatrådet. De har ikke laget denne på fylkesnivå - og vil sannsynligvis 
ikke gjøre det i forhold til de "gamle" fylkene heller. 
 
Kvalitetssikret statistikk over eksporten sortert etter fylker kommer normalt ikke før i juni - og da 
som foreløpige tall fra SSB og noe senere fra Fiskeridirektoratet og da separat for villfisk og for 
oppdrett. I SSB vil som regel eksporttallene være sortert etter fylke (Troms og Finnmark sammen) 
mens for oppdrettsprodukter vil det finnes på produksjonsområdenivå (mulig å splitte opp til de 
gamle fylkene da produksjonsområder 12 og 13 ligger i "gamle Finnmark". 
 
Det kan også være krevende å se hvor eksporten "stammer i fra" i statistikken da det noen ganger er 
eksporthavna eller passeringsgrense som registreres, altså hvor fisken går over grensa - som noen 
ganger kan være Oslo eller Bjørnefjell (Narvik) for fisk og fiskeprodukter fra Troms og Finnmark. 
 
Det vi kan anta generelt er at eksportverdiene fra Nord-Norge er på høyde med tidligere år - og at 
den veksten i verdi og økningen i kvantum må antas å være minst like høy i nord som i resten av 
landet.  I 2020 var samlet eksportverdi fra Troms og Finnmark kr. 15.969.000.000 (15,9 mrd kr.). 
Totaleksporten av alle varer fra T&F var 17,7 mrd i 2020, så fisk og oppdrett sto for om lag 90% av 
eksportverdien i fastlandsøkonomien. NB - eksport av olje og gass er da utenom - definert som ikke 
fastlandseksport.  
 
Noen lenker til aktuell statistikk: 
https://seafood.no/markedsinnsikt/apne-rapporter/ 
 
https://statistikk.tffk.no/naering/ 
 
https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken 
 
https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/offisiell-statistikk 
 
https://seafood.no/aktuelt/nyheter/sjomateksporten-passerte-120-milliarder-kroner-i-fjor/ 
 
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/utenrikshandel/statistikk/utenrikshandel-med-varer 
 
Ringvirkninger (2019) 
https://nofima.no/wp-content/uploads/2020/09/Troms-og-Finnmark.pdf 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Karin Eriksen 
Fylkesråd for plan, næring og miljø 
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