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Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på opp-

drag fra Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskom-

mune gjennomført en analyse av næringsstrukturen 

i de to fylkene som blir Vestland fylkeskommune fra 

2020.  

Oppdragsgiver ønsker å kartlegge utviklingen av re-

laterte og spesialiserte næringer i de to fylkene hver 

for seg i perioden 2003-2017. Det er også ønskelig 

å se utviklingen i sammenheng med utviklingen i til-

svarende næringer i resten av landet.  

Denne rapporten er et innspill til kunnskapsgrunnla-

get fylkeskommunene legger til grunn i deres videre 

strategi- og planarbeid. 

Kapittel 2 beskriver nærmere vår metodiske tilnær-

ming, datagrunnlag og indikatorer. Kapittel 3 rede-

gjør for eksisterende regionale styrkepunkter. Kapit-

tel 3.1 baserer seg på indikatoren ‘sysselsetting’ og 

drøfter hver av de ni næringsgruppene vi anser som 

særlig relevante. Kapittel 3.2 drøfter tilsvarende, 

men basert på indikatoren ‘verdiskaping’. Kapittel 4 

drøfter nærmere den potensielle framveksten av ni-

sjenæringer i de to fylkene.  

1 Innledning og bakgrunn for arbeidet 
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2.1 Et kunnskapsgrunnlag til utvikling av smart 

spesialiseringsstrategi 

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forut-

setninger for næringsutvikling. Den norske regje-

ringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse for-

skjellene og skreddersy politikken til den enkelte re-

gion. Smart spesialisering er en metode for å syste-

matisere dette arbeidet. 

Inngående kjennskap til eksisterende og fremvok-

sende næringsmessige styrkepunkter i regionen er 

et nødvendig utgangspunkt for det videre arbeidet 

med en smart spesialiseringsstrategi for nye Vest-

land fylkeskommune. 

Denne analysen peker kun på kjennetegn ved næ-

ringsstrukturen i de to fylkene i dag, samt hvor det 

ser ut til å være tegn til framvekst av nye næringer 

med regionale fortrinn. Det vil deretter være opp til 

politiske beslutningsprosesser i det nye Vestland å 

bestemme hvordan kunnskapsgrunnlaget benyttes 

og forankres lokalt.  

2.2 Relevant næringsgruppering 

I næringsanalyser er det alltid et spørsmål om hvilke 

kategoriseringer av næringer som er mest hensikts-

messig. I denne sammenhengen er det et mål om å 

identifisere sterke næringsmiljøer i regionen. Her er 

det hovedsakelig to forhold som er viktige:  

1. Eksportrettet næringsliv 

2. Eksisterende satsinger 

 

 

                                                      
1 Næringsklassifiseringen bygger på et opprinnelig arbeid av Stabell, C. B. 
og O. D. Fjeldstad (1998). "Configuring value for competitive advantage: 
On chains, shops, and networks." Strategic Management Journal 19(5): 

Vi ønsker å legge de to forholdene, som er delvis 

overlappende, til grunn i vår forståelse av nærings-

strukturen i det nye Vestland.  

Smart spesialisering handler i stor grad om å legge 

til rette for eksportrettet og konkurranseutsatt næ-

ringsliv. Drøftinger av eksport og import og konkur-

ranseutsatte næringer ble blant drøftet inngående i 

Smart 4H rapporten for Nordland fylkeskommune i 

2013.  

Tradisjonelle analyser av regional næringsaktivitet 

bygger ofte på Standard for næringsgruppering 

(NACE). En slik tilnærming har mange fordeler, bl.a. 

at den muliggjør sammenlikninger med tilsvarende 

næringer i øvrige regioner eller land. I en kartleg-

ging av næringsmiljøer kan det imidlertid være hen-

siktsmessig og/eller nødvendig å gruppere på tvers 

av den standardiserte næringsgrupperingen.  

SØA har derfor utviklet en egen næringsklassifise-

ring for bedre å forstå regionale styrkepunkter knyt-

tet til næringer som trekker på samme type kompe-

tanse. Klassifiseringen er kalt «verdibasert nærings-

nomenklatur» (VeNN). 

Næringsinndelingen er basert på spørsmålet: 

«Hvordan skaper virksomhetene i næringsunder-

gruppen verdi for sine kunder?» 

Svaret på spørsmålet gjør det mulig å klassifisere 

alle næringer etter hvilke hovedprodukt og -tjenes-

ter som leveres.1 

413-. Klassifiseringen ble videreutviklet av Grünfeldt, L, E. Jacobsen og 
R. Røtnes (2005): Innovasjon i tjenester. Econ-rapport 080-2005. 

2 Metode og tilnærming 
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Teori om beslektet mangfold2, næringsklynger og 

næringsmiljøer3 tilsier at regionale koblinger mellom 

virksomheter oftest går via arbeidsmarkedet og kob-

linger mellom virksomheter med komplementær 

kompetanse. For å analysere utviklingen i regionale 

næringsmiljøer er det derfor nyttig med en nærings-

klassifisering utformet slik at regionale næringsmes-

sige styrkepunkter er koblet til hvilken type kompe-

tanse som er særlig viktig i og for næringer som er 

viktige i spesifikke regioner. For slike formål vil en 

ukritisk bruk av NACE-klassifiseringen komme til 

kort. Spesielt er det problematisk å se hvordan va-

reprodusenter og tjenesteprodusenter er koblet 

sammen.  

2.3 Hvorfor er vi interessert i eksportrettet næ-

ringsliv? 

Basert på tilnærmingen drøftet over vil vi i dette no-

tatet fokusere på følgende syv næringsgrupper: 

▪ Marin 

▪ Maritim 

▪ Verftsindustri 

▪ Ikke-fornybar energiproduksjon 

▪ Fornybar energiproduksjon 

▪ Reiseliv 

▪ Medienæringen 

Årsaken til at vi begrenser oss til disse næringene 

er at dette er næringer hvor regionen har sterke mil-

jøer allerede. Det er også noen analytiske poenger 

som gjør at vi for eksempel skiller ut verftsindustrien 

særskilt.  

 

 

                                                      
2 Teorier om beslektet mangfold bygger på at positive eksternaliteter i form 
av kunnskapsoverføring og flyt av ressurser kan oppstå ikke bare mellom 
virksomheter i én næring, men også mellom næringer. På denne måten 
kan en viss variasjon i næringslivet være kilde til økonomisk vekst i seg 
selv (se bl.a. Jacobs 1969, The economy of cities), Glaeser et al. 1992, 
Growth in cities og Van Oort 2004, Urban growth and innovation). Regio-
ner som spesialiserer seg på en sammensetning av komplementære næ-

Dette er alle eksempler på såkalte basisnæringer 

som produserer varer og tjenester for markeder 

utenfor egen region.  

Utvikling i den enkelte arbeidsmarkedsregion, og i 

regionene generelt, bestemmes i stor grad av hvil-

ken rolle regionen har i nasjonal og internasjonal ar-

beidsdeling. Denne forståelsen av regional vekst 

baseres på økonomisk base (‘economic base’) te-

ori, som skiller mellom basisnæringer og lokalnæ-

ringer (se for eksempel Moretti (2010) og Moretti og 

Thulin (2013)).  

Basisnæringer er koblet til teknologiske og mar-

kedsmessige forhold utenfor regionen (både nasjo-

nalt og internasjonalt). Lokalnæringer er koblet til et-

terspørselen internt i regionen og følger hovedsake-

lig av befolkningsmengden.  

Teori om regional vekst og byvekst modifiserer 

denne grunnleggende modellen på to måter, disku-

tert i litteraturen som skilled cities og smart cities 

(Glaeser og Saiz, (2004); Shapiro. (2005) Winters 

(2011)). For det første skilles det mellom basisnæ-

ringer som i hovedsak er basert på lokale naturres-

surser og de som er rettet mot lokal kompetanse og 

kvalifikasjoner i arbeidsstyrken.  

Videre anerkjennes det at arbeidstakere med høy 

utdanning og høye faglige kvalifikasjoner er mobile 

og krever attraktive tilbud ved valg av bosted. Byer 

i vekst har vært konkurransedyktige som consumer 

cities og har derved tiltrukket seg høykompetent ar-

ringer, som kan nyttiggjøre seg av beslektet kunnskap og kompetanse, 
har et større vekstpotensial sammenliknet med regioner som spesialiserer 
seg i én næring eller næringer uten komplementær kunnskap (Koen Fren-
ken m. fl. 2007, Related Variety, Unrelated variety and Regional Economic 
Growth). 
3 Se bl.a. standardverket Krugman, Paul R. (1991), Geography and trade. 
MIT Press 



 

 NÆRINGSSTRUKTUR I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 7 

beidskraft og kompetansekrevende bedrifter (Glae-

ser, Kolko og Saiz, (2001); Glaeser, (2011)). 

Forståelse av hvordan basisnæringer utvikler seg 

har vist seg å være avgjørende for å forstå hvordan 

man kan utvikle regionalt næringsliv. Derfor er det 

interessant å se i hvor stor grad denne typen næ-

ringsliv befinner seg i ulike deler av landet. 

Basisnæringer eksporterer varer og tjenester ut av 

regionen (enten til andre deler av Norge, eller ut av 

landet). Dette gir inntekter til lønnstakere i og eiere 

av eksportvirksomhetene. Denne inntekten genere-

rer i neste omgang etterspørsel etter lokalnæringer, 

som igjen gir grunnlag for økt sysselsetting og bo-

setting.  

2.4 Avveininger i definering av næringsgruppene 

Næringsgruppene vi studerer i kapittel 3 har ulike 

drivkrefter og flaskehalser. De består også av næ-

ringskoder som delvis er rettet mot lokal etterspør-

sel. Vi redegjør i de påfølgende avsnittene hvordan 

vi håndterer dette.  

Næringsgruppene er sammensetninger av de mest 

detaljerte NACE-klassifiseringene (femsiffer) og 

kan dermed aggregeres for kommuner, fylker og 

landsdeler. Sammenligninger kan også gjøres, 

både mellom kommuner og fylker.  

Gitt at vi tar utgangspunkt i NACE-koder må det gjø-

res noen avveininger for næringer som leverer varer 

og tjenester til flere næringsgrupper og næringer 

som kan tenkes å være en del av en nærings-

gruppe, men har avvikende kundegrupper.  

Basert på tankegangen bak VeNN-kategoriseringen 

tas dermed noen NACE-koder ut av enkelte næ-

ringsgrupper, selv om deler av koden kan tenkes å 

være relevant.  

En fullstendig oversikt over næringenes definisjon 

basert på NACE-koder finnes i vedlegg B.  

2.4.1 Marin sektor 

Den marine næringen omfatter verdikjeden for hav-

basert matproduksjon og omfatter både fiske og 

havbruk. De to produksjonsdelene skilles ut som 

egne næringsgrupper i analysen.  

Videre kjøper havbruksnæringen en betydelig 

menge varer og tjenester fra fôrproduksjon og vide-

reforedling. Videreforedlingsleddet (fiskeindustrien) 

retter seg mot både fiske og havbruk.  

Fôrproduksjon slik den er definert i standard for 

næringsklassifisering skiller utelukkende ut produk-

sjon til husdyrhold. Det betyr at også fôrproduksjon 

til landbruket er inkludert (hovedsakelig Felleskjø-

pet).  

For å ikke utelate betydelige aktører innenfor marin 

fôrproduksjon på Vestlandet gjør vi en sjablongmes-

sig fordeling av næringsaktiviteten i næringskode 

10.91 Fôrproduksjon til husdyrhold, hvor vi sier at 

halvparten av næringen på landsbasis er rettet mot 

marin sektor, og den andre halvparten mot landba-

sert matproduksjon. På denne måten får vi en indi-

kasjon på støttenæringens tilstedeværelse i regio-

nen, og vi får et bedre totalinntrykk av omfanget av 

den marine sektoren.  

Marin sektor er dermed tredelt:  

1. Fiskeri 

2. Havbruk 

3. Leverandører (fôrproduksjon og fiskein-

dustri) 

Vår definisjon fanger ikke fullstendig opp omfanget 

av marin sektor med tanke på at deler av det vi de-

finerer som maritim sektor også leverer varer og tje-

nester til havbruksnæringen og fiskeri. Dette må vi 
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derfor ha i bakhodet når vi tolker tallene knyttet til 

verftsindustrien og marin sektor. 

Vi må også huske på at tallene omfanget av fôrpro-

duksjon er beheftet med usikkerhet. Vi mener like 

fullt at å inkludere denne delen, med den usikkerhe-

ten det medfører, har større analytisk verdi enn å la 

være.  

2.4.2 Maritim 

Maritim næring kjennetegnes ved at den både leve-

rer tjenester til petroleumsutvinning og til tradisjonell 

shippingvirksomhet.  

Slik vi definerer næringen her basert på NACE-ko-

der omfatter den redningstjenester, slepebåter og 

sjøfart med gods samt skipsmegling og tjenester til 

offshore-virksomhet. 

2.4.3 Verftsindustri 

Vi skiller ut verftsindustrien da det er utfordrende å 

isolere aktiviteten som er rettet mot petroleum, ma-

ritim og andre næringer, herunder marin sektor.  

Å skille ut verftsindustri har også en analytisk me-

ning i at næringen har en lang historie på Vestlan-

det, og den dag i dag utgjør en betydelig arbeids-

plass med stor verdiskaping for mange små og 

store samfunn langs kysten.  

Verftsindustrien består slik vi definerer den av byg-

ging av både skip og plattformer, samt installasjons- 

og vedlikeholdsarbeid på disse.  

Definisjonen omfatter også bygging og installasjon 

av produksjons-, løfte- og håndteringsutstyr til skip, 

båter og plattformer samt annet flytende materiell.  

2.4.4 Ikke-fornybar energiproduksjon  

Utvinning (produksjon) av ikke-fornybare energikil-

der inkluderer utvinning av råolje og naturgass samt 

spesifikke tjenesteleveranser til sektoren.  

Supplyvirksomhet er definert i egne NACE-koder og 

er dermed lagt til maritim sektor her. Man kan tenke 

seg at dette hører hjemme under ikke-fornybar 

energiproduksjon, men på grunn av en sammensatt 

kundegruppe velger vi å legge dette under maritim 

næring.  

Bygging av plattformer og skip er en del av verftsin-

dustrien som drøftet over, selv om dette strengt de-

finert er en del av verdikjeden.  

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter om-

fattes av definisjonen av ikke-fornybar energipro-

duksjon. Dette er typiske oljeraffinerier og gass-for-

edlingsanlegg som Mongstad og Kårstø.  

Slik næringen er definert omfatter den altså selve 

produksjonsleddet, direkte tjenester til produksjo-

nen og videreforedlingen av produktet, men ellers få 

tjeneste- eller utstyrsleverandører. 

2.4.5 Fornybar energiproduksjon 

Fornybar energiproduksjon omfatter produksjon av 

elektrisitet fra vannkraft, vindkraft, biobrensel, natur-

gass og øvrig produksjon av elektrisitet. 

Definisjonen omfatter også distribusjon og overfø-

ring av elektrisitet og naturgass, samt handel med 

naturgass.  

2.4.6 Reiseliv 

Omfatter tradisjonelle deler av reiselivsnæringen, 

fra formidling til opplevelser via transport, overnat-

ting og servering.  

Vi har valgt å utelate rutebiltransport og transport 

med sporveis- og forstadsbane da dette er trans-

portnæringer som primært drives av lokalbefolk-

ningens etterspørsel og ikke av turister. Dette er like 

fullt næringer med et innslag av etterspørsel fra tu-

rister, men ikke nok til at vi i denne sammenheng 

inkluderer dem i reiselivsnæringen.  
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2.4.7 Medienæringen 

Medienæringen er relevant delvis på grunn av at 

noen store aktører innenfor TV hovedsakelig, men 

også en del andre tilhørende støttevirksomhet er lo-

kalisert i Bergen, samt tilstedeværelsen av NCE 

Media City klyngen.  

Medienæringen slik vi forstår den er ikke presist av-

grenset i tidligere næringsanalyser. Tradisjonelt har 

man inkludert medienæringen i det som ofte beteg-

nes som kreative næringer. Kreative næringer be-

står også gjerne av både kultursektoren, arkitektur, 

design, dataspill og reklame.  

SØA gjorde et arbeid for Hordaland fylkeskommune 

og Bergen kommune i 2018 hvor vi definerte medi-

enæringen basert på enkeltvirksomheter (se 

SØA (2018) for nærmere beskrivelse). Dette lar seg 

derimot ikke overføre til denne direkte rapporten da 

vi nå forholder oss til hele NACE-koder. 

Vi baserer oss like fullt på det tidligere arbeidet, og 

inkluderer NACE-koder som i all hovedsak består 

av medievirksomhetene fra vårt tidligere arbeid.  

Kjernen i det vi tenker på som medienæringen kret-

ser rundt produksjon og formidling av nyheter og un-

derholdning inkludert forlagsbransjen og spill (spill-

utvikling og programvare).  

Vår definisjon omfatter trykking av aviser og bøker, 

forlagsbransjen (utgivelse av skriftlige nyheter og 

sakprosa, blader og tidsskrifter), utgivelse av pro-

gramvare og spill, produksjon av film og TV samt 

distribusjon av dette, kino, produksjon av musikk, 

nyhetsbyråer, fjernsyns- og radiokringkasting.  

 

 

                                                      
4 For en nærmere og mer utfyllende beskrivelse av SAFE se Appendiks A. 

I denne rapporten utelates den delen av næringen 

som i størst grad er preget av bransjeglidning og 

dermed har en sammensatt kundegruppe. Dette 

gjelder hovedsakelig leverandører av varer og tje-

nester, som for eksempel infrastruktureiere som 

GET og Altibox. Dette er aktører som har gått fra å 

være rene videreformidlere av innhold, til å bli inn-

holdsprodusenter selv.  

Vi utelater også leverandører av teknologi og andre 

tjenester, typisk produksjonsteknologi i form av pro-

dusenter og utviklere av visualiseringsteknologi, 

animasjoner, kart mv.  

I alt omfatter definisjonen av medienæringen 17 

NACE-koder.  

2.5 Datagrunnlag 

Analysene bygges opp fra virksomhetsnivå med ut-

gangspunkt i Samfunnsøkonomisk analyses regns-

kapsdatabase SAFE.4 SAFE inneholder alle års-

regnskap for regnskapspliktige virksomheter i perio-

den 2003-2017.  

SAFE inneholder både resultatregnskapet og balan-

seregnskapet og gir dermed en unik mulighet til de-

taljerte regnskapsanalyser av norske virksomheter.  

Per ultimo mai 2019 inneholder SAFE 3,7 millioner 

årsregnskap, med om lag 300 000 unike regnskap 

for 2017. Den regionaliserte versjonen av SAFE 

som vi redegjør for under, inneholder 4,1 millioner 

observasjoner, med rundt 340 000 unike observa-

sjoner i 2017.   

Ved å koble denne informasjonen til Enhetsregiste-

ret muliggjøres en fordeling av den økonomiske ak-
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tiviteten til foretakenes underenheter/avdelinger. 

Dette gir et mer reelt bilde av hvor den faktiske øko-

nomiske aktiviteten foregår. Vi fordeler den økono-

miske aktiviteten i hovedenheten til eventuelle av-

delinger ved hjelp av sysselsettingsandeler i avde-

lingene. Denne øvelsen gjør at vi i stor grad unngår 

det som ofte omtales som hovedkontorproblematik-

ken. 

Virksomheter, og særlig virksomheter av en viss 

størrelse, består gjerne av en hovedenhet og én el-

ler flere underenheter eller avdelinger. Det er ofte i 

underenhetene den faktiske verdiskapingen fore-

går, mens hovedenheten representerer en viktig ad-

ministrativ enhet. Hovedenheten representerer 

også ofte den juridiske enheten og har derfor ‘hele’ 

årsregnskapet registrert i sitt navn med hovedkon-

torets adresse. 

Det er typisk tre hovedproblemer med hovedenhe-

ters geografiske lokalisering og hvor den faktiske 

økonomiske aktiviteten finner sted: 

▪ Lokalisering av underenheter internt i regionen 

▪ Lokalisering av hovedkontor utenfor regionen, 

men med underenheter i regionen 

▪ Lokalisering av hovedkontor i regionen, men 

med underenheter utenfor regionen 

SAFE kontrollerer for disse utfordringene ved at ho-

vedenhetens økonomiske aktivitet fordeles på un-

derenhetene basert på underenhetens sysselset-

tingsandel. Bak dette ligger en antagelse om at alle 

sysselsatte internt i en virksomhet er like produktive 

og lønnsomme. Samtidig forutsettes den geogra-

fiske fordelingen internt i foretakene å være lik den 

vi observerer i 2017.   

2.6 To indikatorer drøftes nærmere 

Antall sysselsatte personer er en mye brukt indi-

kator i næringsanalyser. Utvikling i sysselsetting an-

slår hvor mange arbeidstakere det er i en region og 

samvarierer med næringsaktiviteten (produksjonen) 

til en viss grad. 

Som følger av omlegginger innrapporteringen til fo-

retaksregisteret til ny A-ordning i 2015, er det et 

brudd i tidsserien for sysselsetting fra og med 2015. 

Derfor begrenses historikken i analysene av syssel-

setting seg i denne rapporten til perioden 2015-

2017.  

Det er også verdt å nevne at sysselsetting slik det 

her er definert er et tall på antall lønnsmottakere. 

Dette betyr at antall sysselsatte ikke er det samme 

som antall heltidsansatte (årsverk).  

SØAs regnskapsdatabase muliggjør også studier 

av årsverk. Der det er nødvendig, der utviklingen i 

årsverk kan bidra til oppklarende informasjon, drøf-

tes årsverk kort for de næringene vi studerer.  

For å studere inntektsskapingen i en næring, region 

eller land benyttes verdiskaping. Verdiskapingen 

defineres som summen av driftsresultat, lønnskost-

nader og av- og nedskrivninger. Indikatoren gir in-

formasjon om den samlede avkastningen knyttet til 

næringsaktiviteten. Målt verdiskaping summerer 

både inntekt til arbeidstakere og eiere.  

Utviklingen i verdiskapingen gir også informasjon 

om evnen en næring har til å opprettholde syssel-

settingen. Lange perioder med lav avkastning med-

fører at både arbeidstakere og investorer søker seg 

til andre næringer og investeringsområder. Verdi-

skaping reagerer også noe raskere på de underlig-

gende årsakene til endringer i sysselsetting enn det 

for eksempel antall ansatte gjør.  

2.7 Regionale styrkepunkter 

For å identifisere de sterke næringsmiljøene er det 

flere muligheter. Vi benytter relative sysselsettings-

andeler i Hordaland og Sogn og Fjordane sammen-

lignet med i næringen ellers i landet.  
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En betydelig større andel sysselsetting (eller verdi-

skaping) i en næring i regionen sammenlignet tilsva-

rende andel på landsbasis tilsier at regionen har en 

relativ styrkeposisjon. Vi setter et krav om at den re-

lative andelen bør være minst 25 prosent større enn 

nasjonal andel for at regionen får definert et styrke-

punkt. Dette er i tråd med andre regionale analyser 

som for eksempel KMDs ‘Regionale utviklingstrekk 

2018’, som også er en norsk variant av OECD-pub-

likasjonene ‘Regions at a Glance’. 

2.8 Nisjenæringer 

Det er et ønske fra oppdragsgiver om å studere 

framveksten av (nye) nisjenæringer i regionen. Ni-

sjer vokser fram enten som følger av endringer i et-

terspørselen i befolkningen eller som følger av ny 

bruk av teknologi som svar på en eksisterende et-

terspørsel.  

Eksempler er framveksten av (kaffe-) barer og pu-

ber over hele landet, men spesielt i større tettsteder 

med et visst kundegrunnlag. Utleie av videofilmer 

var et nisjemarked i hele verden, men er i dag i prak-

sis borte som følger av teknologiske framskritt. Be-

folkningens etterspørsel etter filmleie møtes nå av 

nye digitale tilbud. 

Aviser og blader er et annet marked som har blitt 

endret, og fortsatt endres, med ny teknologi. Det 

meste av befolkningens etterspørsel etter nyheter 

dekkes nå av digitale tilbud, noe som ikke var tilfellet 

for 20-30 år siden. 

På samme måte endres etterspørselen, og dermed 

også produksjonen, av varer. Selv om man er i start-

gropen, så kan teknologiske framskritt muliggjøre 

landbasert fiskeoppdrett og medføre store end-

ringer ikke bare for næringen, men også for Norge 

som risikerer å miste noen av sine eksisterende 

konkurransemessige fortrinn.  

Vi har en todelt tilnærming til analysen av nisjenæ-

ringer i nye Vestland. Ved å etablere et sett av kri-

terier for når en næring i en region kan betraktes 

som en framvoksende nisjenæring kan vi på en sys-

tematisk måte identifisere mulige nisjer.  

For å identifisere fremveksten av nye nisjenæringer 

(innenfor eksisterende næringsklassifikasjoner) leg-

ger vi følgende kriterier til grunn:  

▪ Næringen må ha en viss aktivitet i analysepe-

rioden 

▪ Andelen av sysselsetting/verdiskaping må ut-

gjøre en relativt større andel av aktiviteten i fyl-

ket sammenlignet med næringen på landsbasis 

▪ Veksten i andelen må være større i fylket sam-

menlignet med veksten i andelen på landsbasis 

I analysen av nisjenæringer forholder vi oss til fram-

veksten i perioden 2015-2018. Denne tidsperioden 

kan settes kortere eller lengre avhengig av formålet 

med analysene og områdene som studeres. Videre 

setter vi kravene til minsteaktivitet lavt for å fange 

opp små næringer. Det er gode grunner til å sette 

kravene høyere, og for andre tidsperioder, men i 

dette arbeidet velger vi en relativt kort periode og 

relativt små næringer.  

Analyseverktøyet hjelper oss til å begrense data-

grunnlaget og systematisk isolere næringer som 

både er av en viss størrelse og vekst (både abso-

lutte tall i regionen og sammenlignet med landsgjen-

nomsnitt) samt utgjør en relativt større andel av ak-

tiviteten i regionen sammenlignet med på landsba-

sis. 

På grunn av de mange valgmulighetene og analy-

semulighetene som ligger i datagrunnlaget, og med 

et begrenset rom for dypdykk, er det som en del av 

denne leveransen utviklet et analyseverktøy for å 

systematisere studier av nisjenæringer i Hordaland 

og Sogn og Fjordane.  
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Dette kapittelet drøfter de to fylkene Hordaland og 

Sogn og Fjordane sine næringsmessige styrke-

punkter.  

Fylkene defineres med et styrkepunkt i en næring 

dersom sysselsettings- (eller verdiskapings-) ande-

len i fylket er minst 25 prosent høyere enn tilsva-

rende andel på landsbasis.  

Vi drøfter både Hordaland og Sogn og Fjordane 

hver for seg og samlet. Alt sammenlignet med tall 

for landet som helhet. 

Kapittel 3.1 drøfter næringsmessige regionale styr-

kepunkter basert på sysselsetting, før vi ser på 

verdiskaping i kapittel 3.2. 

3.1 Sysselsetting 

Hordaland og Sogn og Fjordane sysselsatte til sam-

men 315 000 personer i 2018 ifølge SSBs register-

baserte sysselsettingsstatistikk målt etter arbeids-

sted.  

Hordaland sto for ti prosent av nasjonal sysselset-

ting med sine 260 000 arbeidsplasser. Sogn og 

Fjordane sysselsatte 55 000, om lag to prosent av 

nasjonal sysselsetting.  

Vårt tallgrunnlag omfatter ikke all offentlig virksom-

het og store deler av landbruket, slik at den samlede 

sysselsettingen er noe lavere enn den registerba-

serte sysselsettingen gjør. I 2017 omfatter regn-

skapstallene våre 90 prosent av sysselsettingen i 

Hordaland slik den rapporteres i den registerbaserte 

sysselsettingsstatistikken. Dette avviket er derimot 

relativt lik for alle regioner, slik at de relative syssel-

settingsandelene ikke burde bli påvirket i nevnever-

dig grad.  

 

 

Tabell 3.1 presenterer antall og andel sysselsatte. 

Bildet endres derimot ikke dersom vi ser på antall 

årsverk. Andelene og antallet endres riktignok noe, 

men de relative styrkepunktene for de to fylkene og 

regionen samlet opprettholdes.  

3.1.1 Fiskeri 

Det er om lag 800 sysselsatte innen fiskeri i Horda-

land og Sogn og Fjordane i 2017, jf. tabell 3.1.  

Fiske er en av næringene som er preget av et stort 

innslag enkeltpersonforetak. Dersom disse ikke le-

verer regnskap fanges de ikke opp i regnskapstal-

lene. Vi forventer derfor at tallene for fiskeri under-

vurderes noe.  

Både Hordaland og Sogn og Fjordane har en relativt 

større sysselsettingsandel sammenlignet med 

landsgjennomsnittet på 0,2 prosent, og de defineres 

begge som sterke næringsmiljøer.  

Fiskeri har størst innslag av arbeidsplasser i Bømlo 

(med 215) og Austevoll (med 123) i Hordaland, 

samt Askvoll (med 98) i Sogn og Fjordane. 

Næringen har imidlertid sett en negativ utvikling i 

sysselsettingen i perioden 2015-2017. På landsba-

sis er sysselsettingen redusert med om lag 11 pro-

sent. Nedgangen er enda større i Sogn og Fjordane 

som har hatt en nedgang på hele 15 prosent. Hor-

daland klarer seg noe bedre enn nabofylket, men er 

også dårligere stilt enn næringen på landsbasis.  

3 Regionale styrkepunkter 
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3.1.2 Havbruk 

Havbruksnæringen er den andre produksjonsdelen 

av det vi tenker på som marin sektor. Havbruk knyt-

ter seg i all hovedsak til oppdrett av laks, men også 

enkelte andre fiskearter, samt skalldyr, skjell og 

tang og tare i økende grad.  

Havbruksnæringen sysselsatte i overkant av 3 200 

mennesker i de to regionene i 2017, jf. tabell 3.1. 

Dette er 2,5 ganger mer enn fiskeri samme år. 

Havbruksnæringen har en tilnærmet like stor positiv 

sysselsettingsvekst som det fiskeri har negativ 

vekst. Næringen vokser med rundt 11 prosent på 

landsbasis, 12 prosent i Hordaland og 9 prosent i 

Sogn og Fjordane i perioden 2015-2017. Regionen 

samlet vokser i takt med landsgjennomsnittet. 

Omtrent én prosent av de sysselsatte i Hordaland 

jobbet innenfor havbruksnæringen i 2017. Dette ut-

gjorde 2 400 personer.  

De største kommunene målt etter sysselsetting er 

Austevoll (med 418), Bergen (med 332) og Fusa 

(med 188), alle i Hordaland. Denne tilstedeværel-

sen skyldes i all hovedsak lokaliseringen av store 

oppdrettsselskaper som Mowi, Austevoll, Grieg 

Seafood mv. i de nevnte kommunene. Disse aktø-

Tabell 3.1  
Sysselsetting (ansatte) per 2017, og vekst i perioden 2015-2017. Andel, og relativ styrkeposisjon fordelt på 
utvalgte næringer 
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Antall (Andel) Vekst (2015-2017) 

Fiske 4 138  545  251  796  -11 % -12 % -15 % -13 % 
  0.2 % 0.2 % 0.5 % 0.3 %         
Havbruk 11 359  2 409  806  3 215  11 % 12 % 9 % 11 % 
  0.5 % 1.0 % 1.6 % 1.1 %         
Fiskeindustri 16 292  1 478  619  2 097  -1 % -9 % -3 % -7 % 
  0.7 % 0.6 % 1.2 % 0.7 %         
Fornybar energi 16 389  1 631  912  2 543  -5 % -11 % -5 % -9 % 
  0.7 % 0.7 % 1.8 % 0.9 %         
Maritim 28 608  4 780  596  5 376  -5 % -1 % -25 % -4 % 
  1.2 % 2.1 % 1.2 % 1.9 %         
Verftsindustri 24 148  4 411  1 384  5 795  -9 % -4 % -16 % -7 % 
  1.0 % 1.9 % 2.7 % 2.1 %         
Petroleum 54 013  9 225  166  9 391  -8 % -7 % -19 % -8 % 
  2.3 % 4.0 % 0.3 % 3.3 %         
Medienæringen 29 992  2 261  482  2 743  -9 % -12 % -2 % -10 % 
  1.3 % 1.0 % 0.9 % 1.0 %         
Reiseliv 219 580  18 669  7 401  26 070  4 % -1 % 9 % 2 % 
  9.2 % 8.1 % 14.3 % 9.3 %         

 

Note: Regional styrkeposisjon i en næring defineres som regioner med minst 25 % høyere andel i sysselsatt/verdiskaping i næringen 
sammenlignet med landsgjennomsnittet 

Kilde: SØA (SAFE) 
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rene har også produksjonsanlegg langs hele kys-

ten, både i vest og i nord, slik at deres samlede sys-

selsetting overgår det som kan tilskrives de to fyl-

kene i denne kartleggingen.  

Hordaland har dobbelt så høy andel sysselsatte i 

havbruk enn tilfellet er på landsbasis, og er dermed 

definert med en tydelig styrkeposisjon i næringen i 

2017.  

Selv om Sogn og Fjordane sysselsetter et betydelig 

færre antall innen havbruk, er andelen på 1,6 pro-

sent. Målt på denne måten er fylket dermed definert 

med et enda tydeligere styrkepunkt enn Hordaland 

i næringen.  

3.1.3 Leverandører til havbruk 

Leverandørnæringene omfatter to viktige leveran-

dørnæringene til havbruksnæringens produksjons-

del. Fiskeindustri består i vår analyse av både fiske-

fôrproduksjon og videreforedling av fisken.  

Fôrproduksjon er som drøftet innledningsvis vans-

kelig å avgrense entydig i gjeldende standard for 

næringsklassifisering i og med at man ikke skiller 

mellom produksjon til landbasert og havbasert mat-

produksjon.  

Det finnes hovedsakelig tre store fôrprodusenter til 

marin sektor i Norge i dag i tillegg til Mowis egen 

produksjon: Biomar, Ewos og Skretting. Felleskjø-

pet er den store fôrprodusenten til landbasert mat-

produksjon. 

Vår tilnærming antar at næringen er omtrent delt på 

midten, og vi tilskriver halvparten av aktiviteten til 

marin matproduksjon og den andre halvparten til 

landbasert matproduksjon.  

Regionen som helhet sysselsatte 2 100 mennesker 

i næringen, og utgjorde dermed 0,74 prosent av 

samlet sysselsetting i regionen. Dette gir regionen 

så vidt et relativt styrkepunkt i næringen sammen-

lignet med landsgjennomsnittet. Næringen på 

landsbasis sysselsatte 0,69. 

Veksten i fiskeindustrien er derimot bekymringsver-

dig, både med en svak nedgang på landsbasis på 

rundt én prosent, men spesielt i Hordaland hvor sys-

selsettingen har falt med ni prosent i perioden 2015-

2017.  

Noe av dette fallet kan henge sammen med at mer 

videreforedling av fisk flyttes ut av Norge til lavkost-

land i Øst-Europa. Det kan også skyldes effektivise-

ringer i både fôrproduksjon og videreforedling i 

Norge. Som vi skal se under er veksten i verdiska-

ping formidabel, noe som kan tyde på økt produkti-

vitet og/eller økt inntjening i form av høyere priser.  

Det er like fullt nyttig å følge med på utviklingen i 

næringen for å på best mulig måte legge til rette for 

en positiv utvikling både for kapitaleiere og arbeids-

takere framover.  

3.1.4 Fornybar energiproduksjon 

Mer bruk av elektrisitet fra fornybare energikilder er 

en viktig del av arbeidet med å nå målene i Paris-

avtalen, og er både et nasjonalt, regionalt og lokalt 

anliggende. Det kreves innsats og adferdsendringer 

fra en rekke aktører på ulike forvaltningsnivåer for å 

løse utfordringen.  

Utviklingen i næringen som produserer elektrisitet 

basert på fornybare energikilder er dermed interes-

sant både for å monitorere utviklingen mot mindre 

klimagassutslipp på sikt, men også i et nærings-

messig perspektiv.  

Markedet for denne typen energiproduksjon er in-

ternasjonalt og har et stort potensial for eksport. 

Norge har, og kanskje Vestlandet spesielt, kompe-

tanse innenfor offshore-virksomhet som også kan 

anvendes til å utvikle for eksempel havbasert vind-
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kraft. Regionen har også lange tradisjoner med 

vannkraftproduksjon. 

Næringen sysselsatte i 2017 om lag 2 500 mennes-

ker i regionen samlet, noe mer enn i fiskeri. Horda-

land sysselsatte 1 500 av disse, resten i Sogn og 

Fjordane. 

Begge fylkene har relativt høy sysselsettingsandel i 

næringen sammenlignet med landsgjennomsnittet, 

men Hordaland marginalt høyere (0,71 prosent mot 

0,69 prosent). Sogn og Fjordane har derimot rundt 

1,8 prosent av sysselsettingen innen fornybar ener-

giproduksjon, tydelig høyere enn landsgjennomsnit-

tet på 0,7 i 2017.  

Nærmere to tredeler av sysselsettingen i Hordaland 

tilskrives Bergen kommune. Stord og Kvinnherad er 

de to andre kommunene i Hordaland med størst an-

tall sysselsatte i 2017.  

Nest største arbeidskommune er Gloppen i Sogn og 

Fjordane som sysselsatte 150 personer i 2017 in-

nenfor fornybar energiproduksjon. Førde og Vik er 

de to andre store arbeidskommunene i Sogn og 

Fjordane, med en samlet sysselsetting på 187 per-

soner i 2017. 

Selv om framtidsutsiktene for næringen er gode, har 

næringen de siste tre årene hatt en relativt sterk re-

duksjon i sysselsettingen, både på landsbasis og i 

de to fylkene vi ser på her. Sogn og Fjordane har, 

som landsgjennomsnittet, redusert sysselsettingen 

med om lag fem prosent. Hordaland har hatt en 

enda tydeligere reduksjon på hele 11 prosent i pe-

rioden 2015-2017.  

Som vi drøfter nærmere under har det derimot vært 

en meget sterk vekst i verdiskapingen i næringen i 

samme periode. Dette kan tyde på at produktivite-

ten har økt i næringen. 

3.1.5 Maritim 

Maritim næring sysselsatte i 2017 nesten 5 400 

mennesker i regionen samlet, hvorav nesten 4 800 

av disse var sysselsatt i Hordaland og resten i Sogn 

og Fjordane. I Hordaland sysselsetter maritim næ-

ring flere personer enn fiske, fiskeindustrien og hav-

bruk til sammen.  

Hordaland har en styrkeposisjon innenfor maritim 

næring sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Næringen utgjør 2,1 prosent av samlet sysselsetting 

i fylket, mot 1,2 prosent på landsbasis. I Sogn og 

Fjordane er derimot sysselsettingsandelen om lag 

som landsgjennomsnittet med 1,2 prosent. 

Nesten halvparten av de sysselsatte i Hordaland 

kan tilskrives Bergen kommune. Deretter kommer 

Austevoll med nesten 1 000 sysselsatte, mens de to 

kommunene Fedje og Lindås sysselsetter i overkant 

av 300 personer.  

I Sogn og Fjordane er det Vågsøy kommune som 

skiller seg ut med mange sysselsatte, og i 2017 var 

det 213 sysselsatte i maritim næring. De to neste 

kommunene på listen er Flora med 121 sysselsatte 

og Førde med 97 sysselsatte. 

Sysselsettingen i maritim næring har falt med 5 pro-

sent på landsbasis i perioden 2015 til 2017. Utvik-

lingen har vært bedre i Hordaland, men næringen 

har likevel opplevd en nedgang på 1 prosent i perio-

den. I Sogn og Fjordane har nedgangen vært bety-

delig, med et fall på 25 prosent.  

3.1.6 Medienæringen 

Medienæringen sysselsatte i 2017 nesten 2 750 

mennesker i regionen samlet, hvorav 2 260 av disse 

var sysselsatt i Hordaland og resten i Sogn og Fjor-

dane. For regionen samlet utgjør sysselsettingen 9 

prosent av de nesten 30 000 sysselsatte i medie-

næringen på landsbasis. 
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Begge fylkene har en relativt lav sysselsettingsan-

del i næringen sammenlignet med landsgjennom-

snittet. På landsbasis utgjør 1,3 prosent av samlet 

sysselsetting, mens tallet er 1,0 prosent i Hordaland 

og 0,9 prosent i Sogn og Fjordane.  

Også i denne næringen er det Bergen som skiller 

seg ut med klart flest sysselsatte. I Bergen er det 

drøyt 1 800 sysselsatte i medienæringen, og dette 

utgjør 80 prosent av de sysselsatte innenfor denne 

næringen i fylket. I Hordaland er de to neste på lis-

ten Fjell kommune med 110 sysselsatte og Stord 

kommune med 63 sysselsatte.  

I Sogn og Fjordane er det kommunene Luster og 

Førde som skiller seg ut med flest sysselsatte, og i 

2017 var det henholdsvis 168 og 152 sysselsatte i 

medienæringen i de to kommunene. 

Sysselsettingen i medienæringen har falt med 9 

prosent på landsbasis i perioden 2015 til 2017. Ut-

viklingen har vært bedre i Sogn og Fjordane, men 

næringen har likevel opplevd en nedgang på 2 pro-

sent i perioden. I Hordaland har nedgangen vært 

større, med et fall på 12 prosent.  

3.1.7 Petroleumsnæringen 

Petroleumsnæringen sysselsatte i 2017 nesten 

9 400 mennesker i regionen samlet, hvorav over 

9 200 av disse var sysselsatt i Hordaland og resten 

i Sogn og Fjordane. I Hordaland sysselsetter petro-

leumsnæringen flere personer enn fiske, fiskein-

dustrien, havbruk og maritim næring til sammen.  

Hordaland har en betydelig styrkeposisjon innenfor 

næringen sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Petroleumsnæringen utgjør 4,0 prosent av samlet 

sysselsetting i fylket, mot 2,3 prosent på landsbasis. 

I Sogn og Fjordane er derimot sysselsettingsande-

len lav, med kun 0,3 prosent. 

Hele 85 prosent av de sysselsatte i Hordaland kan 

tilskrives Bergen kommune. Lindås kommune har 

også stor aktivitet innenfor petroleumsnæringen og 

nesten 1 000 personer er sysselsatt i denne næ-

ringen. Deretter kommer kommunene Fjell og Øy-

garden med i overkant av 200 sysselsatte. 

I Sogn og Fjordane er petroleumsnæringen liten 

samlet sett, men det er noe aktivitet i Flora og Gulen 

kommune. I Flora kommune er det 156 sysselsatte, 

mens det kun er 10 sysselsatte i Gulen kommune. 

Sysselsettingen i petroleumsnæring har falt med 8 

prosent på landsbasis i perioden 2015 til 2017. Ut-

viklingen har vært om lag den samme i Hordaland, 

med en nedgang på 7 prosent. I Sogn og Fjordane 

har nedgangen vært større, med et fall på 19 pro-

sent.  

3.1.8 Reiseliv 

Reiselivsnæringen sysselsatte i 2017 hele 26 000 

mennesker i regionen samlet, hvorav 18 700 av 

disse var sysselsatt i Hordaland og resten i Sogn og 

Fjordane.  

Sogn og Fjordane har en betydelig styrkeposisjon 

innenfor næringen sammenlignet med landsgjen-

nomsnittet. Reiselivsnæringen utgjør hele 14,28 

prosent av samlet sysselsetting i fylket, mot 9,2 pro-

sent på landsbasis. I Hordaland er også sysselset-

tingen høy, men lavere enn landsgjennomsnittet. I 

dette fylket er sysselsettingsandelen 8,1 prosent. 

Også i denne næringen er det Bergen som skiller 

seg ut med klart flest sysselsatte. I Bergen er det 

drøyt 13 400 sysselsatte i reiselivsnæringen, og 

dette utgjør over 70 prosent av de sysselsatte in-

nenfor denne næringen i fylket. I Hordaland er de to 

neste på listen Voss kommune med 1 000 syssel-

satte og Stord kommune med 570 sysselsatte.  
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I Sogn og Fjordane er det kommunene Flora og 

Stryn som skiller seg ut med flest sysselsatte, og i 

2017 var det henholdsvis 2 280 og 1 160 sysselsatte 

i reiselivsnæringen i de to kommunene. Det er også 

betydelig aktivitet i reiselivsnæringen i flere andre 

kommuner, og de neste på listen er Aurland kom-

mune med 730 sysselsatte og Førde kommune med 

620 sysselsatte. 

Sysselsettingen i reiselivsnæringen har økt med 4 

prosent på landsbasis i perioden 2015 til 2017. Ut-

viklingen har vært bedre i Sogn og Fjordane, og sys-

selsettingen har økt med 9 prosent i dette fylket. I 

Hordaland har sysselsettingen imidlertid falt med 1 

prosent i perioden.  

3.1.9 Verftsindustri 

Verftsindustrien sysselsatte i 2017 5 800 mennes-

ker i regionen samlet, hvorav 4 400 av disse var 

sysselsatt i Hordaland og resten i Sogn og Fjor-

dane.  

Begge fylkene har en relativt høy sysselsettingsan-

del i næringen sammenlignet med landsgjennom-

snittet. På landsbasis utgjør næringen 1,0 prosent 

av samlet sysselsetting, mens tallet er 1,9 prosent i 

Hordaland og 2,7 prosent i Sogn og Fjordane. 

I Hordaland er det Stord kommune som skiller seg 

ut med klart flest sysselsatte. Nesten halvparten av 

fylkets sysselsatte innenfor verftsindustrien har sitt 

arbeidssted i Stord kommune. Deretter kommer 

Bergen med 830 sysselsatte og Kvinnherad med 

450 sysselsatte. 

I Sogn og Fjordane er det kommunene Hyllestad, 

Flora og Vågsøy som skiller seg ut med flest syssel-

satte, og i 2017 var det henholdsvis 390, 320 og 270 

sysselsatte i verftsindustrien i de tre kommunene.  

Sysselsettingen i verftsindustrien har falt med 9 pro-

sent på landsbasis i perioden 2015 til 2017. Utvik-

lingen har vært noe bedre i Hordaland, men syssel-

settingen har falt også her, med 4,0 prosent. I Sogn 

og Fjordane har sysselsettingen falt med hele 16 

prosent i perioden.  

3.2 Verdiskaping 

Verdiskaping er en relevant indikator for å synlig-

gjøre næringers betydning for et land, en kommune 

eller en region. Økonomisk verdiskaping er virksom-

hetens inntekter (omsetning) fratrukket kostnadene 

for kjøp av varer og tjenester i produksjonen, og er 

dermed et lønnsomhetsmål. Verdiskapingen i næ-

ringen fordeles som avlønning til de sysselsatte 

gjennom lønn og avkastning til eiere. 

Tabell 3.2 presenterer samlet relativ styrkeposisjon, 

verdiskaping og utvikling i verdiskapingen i perioden 

2015 til 2017 for utvalgte næringer. 

3.2.1 Fiskeri 

I 2017 var verdiskapingen innenfor fiskeri på 3,5 mil-

liarder kroner, hvorav 2,3 milliarder i Hordaland og 

1,2 milliarder i Sogn og Fjordane. Samlet utgjorde 

verdiskapingen i regionen 25 prosent av verdiska-

pingen i fiskerinæringen på landsbasis. 

Selv om næringen utgjør en liten andel av total ver-

diskaping, har både Hordaland og Sogn og Fjor-

dane en tydelig styrkeposisjon innenfor fiskeri. Fis-

kerinæringen utgjør 1,2 og 3,3 prosent av samlet 

verdiskaping i henholdsvis Sogn og Fjordane og 

Hordaland, men dette er likevel tydelig høyere enn 

landsgjennomsnittet på kun 0,6 prosent. 

Når vi tar for oss kommunene er det Austevoll som 

skiller seg ut med særlig høy verdiskaping. I 2017 

var verdiskapingen i næringen på hele 1,6 milliarder 

kroner. Ifølge sysselsettingstallene var det kun 123 

ansatte innenfor næringen i Austevoll, mens det var 

774 årsverk. Dette tyder på stor grad av innleid ar-

beidskraft. I Hordaland er det neste på listen med 
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høy verdiskaping Fjell (184 millioner kroner), Bømlo 

(165 millioner kroner) og Bergen (140 millioner kro-

ner). 

I Sogn og Fjordane er det også noen kommuner 

som skiller seg ut. De tre kommunene med høyest 

verdiskaping var Selje (375 millioner kroner), Brem-

anger (226 millioner kroner) og Vågsøy (209 millio-

ner kroner). Også i disse kommunene er antall års-

verk høyere enn antall sysselsatte, og tyder på mye 

innleid arbeidskraft. 

I forrige kapitel beskriv vi at sysselsettingen har falt 

med 11 prosent på landsbasis i denne næringen. 

Når vi ser på verdiskaping er bildet annerledes. Fra 

2015 til 2017 har verdiskapingen i fiskerinæringen 

økt med 17 prosent på landsbasis. I Hordaland og 

Sogn og Fjordane har verdiskapingen økt med hen-

holdsvis 22 og 23 prosent i løpet av de tre årene. 

Svak utvikling i sysselsettingen og antall årsverk ty-

der på at det er økte priser som er hovedårsaken til 

økningen i verdiskapingen. 

3.2.2 Havbruk 

I 2017 var verdiskapingen innenfor havbruk på 6,5 

milliarder kroner, hvorav 4,7 milliarder kroner i Hor-

daland og 1,9 milliarder kroner i Sogn og Fjordane. 

Samlet utgjorde verdiskapingen i regionen 25 pro-

sent av verdiskapingen i havbruksnæringen på 

landsbasis. 

Tabell 3.2  
Verdiskaping per 2017 (mill. kroner), og vekst i perioden 2015-2017. Andel, og relativ styrkeposisjon fordelt på 
utvalgte næringer 
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Antall (Andel) Vekst (2015-2017) 

Fiske 14 067  2 346  1 144  3 489  17 % 22 % 23 % 22 % 
  0.6 % 1.2 % 3.3 % 1.5 %         
Havbruk 25 826  4 682  1 853  6 535  70 % 120 % 75 % 105 % 
  1.1 % 2.4 % 5.3 % 2.8 %         
Fiskeindustri 15 731  1 555  668  2 223  33 % 41 % 34 % 39 % 
  0.7 % 0.8 % 1.9 % 1.0 %         
Fornybar energi 54 001  5 183  2 905  8 089  23 % 19 % 25 % 21 % 
  2.3 % 2.6 % 8.3 % 3.5 %         
Maritim 57 350  14 957  561  15 518  -32 % -47 % -23 % -47 % 
  2.4 % 7.6 % 1.6 % 6.7 %         
Verftsindustri 17 427  4 056  488  4 544  -20 % 19 % -25 % 12 % 
  0.7 % 2.1 % 1.4 % 2.0 %         
Petroleum 296 462  26 234  767  27 000  41 % 132 % 14 % 125 % 
  12.4 % 13.3 % 2.2 % 11.6 %         
Medienæringen 23 246  1 829  286  2 115  21 % 4 % 28 % 7 % 
  1.0 % 0.9 % 0.8 % 0.9 %         
Reiseliv 66 097  4 922  3 302  8 224  8 % 5 % 36 % 16 % 
  2.8 % 2.5 % 9.4 % 3.5 %         

 

Note: Hvordan defineres styrkeposisjon? +25 % andel i næringen sammenlignet med landsgjennomsnittet 
Kilde: SØA 
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Både Hordaland og Sogn og Fjordane har en tydelig 

styrkeposisjon innenfor havbruk, og næringen ut-

gjorde henholdsvis 2,4 og 5,3 prosent av samlet 

verdiskaping i de to fylkene. Dette er tydelig høyere 

enn 1,1 prosent på landsbasis. 

Verdiskapingen sprer seg utover mange av kommu-

nene, og i 2017 var det hele 21 kommuner i de to 

fylkene hvor verdiskapingen oversteg 100 millioner 

kroner. De tre kommunen i Hordaland med høyest 

verdiskaping var Austevoll (817 millioner kroner), 

Fusa (561 millioner kroner) og Tysnes (421 millioner 

kroner). I Sogn og Fjordane er det betydelig verdi-

skaping i Flora (429 millioner kroner), Gulen (297 

millioner kroner) og Høyanger (182 millioner kro-

ner). 

Verdiskapingen har økt betydelig de siste tre årene. 

Fra 2015 til 2017 har verdiskapingen økt med 70 

prosent på landsbasis. I Hordaland har veksten 

vært på hele 120 prosent, mens den har vært på 75 

prosent i Sogn og Fjordane. Økningen skyldes både 

økt aktivitet (sysselsettingen har også økt i perio-

den) og økte råvarepriser. 

3.2.3 Leverandører til havbruk 

I 2017 var verdiskapingen blant leverandører til hav-

bruket på 2,2 milliarder kroner, hvorav 1,6 milliarder 

kroner i Hordaland og 0,7 milliarder kroner i Sogn 

og Fjordane. Samlet utgjorde verdiskapingen i re-

gionen 14 prosent av verdiskapingen i fiskein-

dustrien på landsbasis. 

Både Hordaland og Sogn og Fjordane har en styr-

keposisjon innenfor havbruk, og næringen utgjorde 

henholdsvis 0,9 og 1,9 prosent av samlet verdiska-

ping i de to fylkene. Dette er høyere enn 0,7 prosent 

på landsbasis. 

 

I Sogn og Fjordane er det de tre kommunene Flora 

(271 millioner kroner), Vågsøy (165 millioner kro-

ner) og Bremanger (96 millioner kroner) som skiller 

seg ut med høyest verdiskaping. 

I Hordaland er det de fire kommunene Bømlo (703 

millioner kroner), Austevoll (209 millioner kroner), 

Bergen (203 millioner kroner) og Sund (199 millio-

ner kroner) som har klart høyest aktivitet innenfor 

fiskeindustri. 

Verdiskapingen har økt også i fiskeindustrien. På 

landsbasis har verdiskapingen økt med 33 prosent 

fra 2015 til 2017, mens veksten har vært 41 prosent 

i Hordaland og 34 prosent i Sogn og Fjordane. Et-

tersom sysselsettingen har falt i perioden, og antall 

årsverk har vært nokså stabil, tyder dette på at fiske-

industrien har økt produktiviteten i denne tidsperio-

den. 

3.2.4 Fornybar energiproduksjon 

I 2017 var verdiskapingen innenfor fornybar på 8,1 

milliarder kroner, hvorav 5,2 milliarder kroner i Hor-

daland og 2,9 milliarder kroner i Sogn og Fjordane. 

Samlet utgjorde verdiskapingen i regionen 15 pro-

sent av verdiskapingen innenfor fornybar energi på 

landsbasis. 

Sogn og Fjordane har betydelig relativ styrkeposi-

sjon innenfor næringen sammenlignet med lands-

gjennomsnittet. Virksomhetene innenfor fornybar 

energiproduksjon utgjør 8,3 prosent av samlet ver-

diskaping i fylket, mot 2,3 prosent på landsbasis. I 

Hordaland er verdiskapingsandelen også høyere 

enn landsgjennomsnittet, med 2,6 prosent. 

I Sogn og Fjordane er det de tre kommunene Luster 

(626 millioner kroner), Aurland (422 millioner kro-

ner) og Gloppen (322 millioner kroner) som skiller 

seg ut med høyest verdiskaping. 
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I Hordaland er det Bergen som kommer ut på top-

pen med en verdiskaping på 2,2 milliarder kroner. 

Den store verdiskapingen i Bergen kan forklares 

ved at både BKK og Fjordkraft har hovedkontorer 

og avdelinger i kommunen, og som tilskriver dem 

betydelig omfang av verdiskaping. Verdiskapingen i 

Bergen er ikke nødvendigvis direkte knyttet til ener-

giproduksjon, men mer drift og hovedkontortjenes-

ter. Videre har kommunene Vaksdal (520 millioner 

kroner), Kvinnherad (415 millioner kroner) og Eid-

fjord (359 millioner kroner) stor aktivitet. 

Verdiskapingen har økt også innen fornybar energi-

produksjon. På landsbasis har verdiskapingen økt 

med 23 prosent fra 2015 til 2017, mens veksten har 

vært 19 prosent i Hordaland og 25 prosent i Sogn 

og Fjordane. Økningen skyldes i all hovedsak økte 

kraftpriser, og gjennomsnittsprisen på Nord Pool 

spot viser en økning i kraftprisene på om lag 50 pro-

sent over de tre årene. Kraftprisene i 2015 var de 

laveste de siste 15 årene, mens kraftprisene i 2017 

var omtrent som gjennomsnittet de siste 15 årene. 

3.2.5 Maritim 

I 2017 var verdiskapingen innenfor maritim næring 

på 15,5 milliarder kroner, hvorav hele 15,0 milliarder 

kroner i Hordaland og kun 0,6 milliarder kroner i 

Sogn og Fjordane. Samlet utgjorde verdiskapingen 

i regionen 27 prosent av verdiskapingen innenfor 

maritim næring på landsbasis. 

Hordaland har en tydelig styrkeposisjon innenfor 

næringen sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Virksomhetene innenfor maritim næring utgjør 7,6 

prosent av samlet verdiskaping i fylket, mot 2,4 pro-

sent på landsbasis. I Sogn og Fjordane er verdiska-

pingsandelen lavere enn landsgjennomsnittet, med 

1,6 prosent. 

I Hordaland er det spesielt Bergen kommune som 

skiller seg ut med verdiskaping på hele 10,2 milliar-

der kroner i 2017. Men det er også betydelig aktivi-

tet i Austevoll (1,7 milliarder kroner) og Bømlo (1,3 

milliarder kroner).  

I Sogn og Fjordane er det Vågsøy (258 millioner kro-

ner) og Flora (151 millioner kroner) som har mest 

aktivitet innenfor maritim næring.  

I perioden 2015 til 2017 har verdiskapingen falt på 

landsbasis, og spesielt i Hordaland fylke. Til tross 

for nesten uendret sysselsetting, har verdiska-

pingen i Hordaland falt med 47 prosent i samme pe-

riode. Noe av dette kan tilskrives mindre aktivitet i 

næringen, og antall årsverk har falt med 16 prosent 

i Hordaland selv om sysselsettingen har vært tilnær-

met uendret. Det har vært nedgang i verdiskaping 

også i Sogn og Fjordane, med 23 prosent. Dette er 

i tråd med sysselsettingsnedgangen (25 prosent). 

3.2.6 Medienæringen 

I 2017 var verdiskapingen innenfor medienæring på 

2,1 milliarder kroner, hvorav 1,8 milliarder kroner i 

Hordaland og 0,3 milliarder kroner i Sogn og Fjor-

dane. Samlet utgjorde verdiskapingen i regionen 9 

prosent av verdiskapingen innenfor medienæring 

på landsbasis. 

Hverken Hordaland og Sogn og Fjordane har styr-

keposisjon innenfor medienæringen, og næringen 

utgjorde henholdsvis 0,9 og 0,8 prosent av samlet 

verdiskaping i de to fylkene. Dette er noe lavere enn 

landsgjennomsnittet på 1,0 prosent. 

Når vi tar for oss kommunene er det Bergen (1,6 

milliarder kroner) som skiller seg ut i Hordaland, 

med Fjell kommune (83 millioner kroner) som neste 

på listen. I Sogn og Fjordane er det Luster (106 mil-

lioner kroner) og Førde (96 millioner kroner) som 

har høyest aktivitet.  

På landsbasis har verdiskapingen økt med 21 pro-

sent fra 2015 til 2017, mens veksten har vært 4 pro-

sent i Hordaland og 28 prosent i Sogn og Fjordane. 
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3.2.7 Petroleumsnæringen 

I 2017 var verdiskapingen innenfor petroleumsnæ-

ring på hele 27,0 milliarder kroner, hvorav 26,2 mil-

liarder kroner i Hordaland og 0,8 milliarder kroner i 

Sogn og Fjordane. Samlet utgjorde verdiskapingen 

i regionen 9 prosent av verdiskapingen innenfor pe-

troleumsnæringen på landsbasis. 

Hordaland har en relativ styrkeposisjon innenfor 

næringen sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Petroleumsnæringen utgjør 13,3 prosent av samlet 

verdiskaping i fylket, mot 12,4 prosent på landsba-

sis. I Sogn og Fjordane er verdiskapingsandelen la-

vere enn landsgjennomsnittet, med 2,2 prosent. 

I Hordaland er det spesielt Bergen (19,0 milliarder 

kroner) og Lindås (6,1 milliarder kroner) som skiller 

seg ut med høy verdiskaping i 2017. Men det er 

også betydelig aktivitet i Øygarden (697 millioner 

kroner) og Fjell (441 millioner kroner).  

I Sogn og Fjordane er det Flora (766 millioner kro-

ner) som har mest aktivitet innenfor petroleumsnæ-

ringen. 

Verdiskapingen har økt innen petroleumsnæringen. 

På landsbasis har verdiskapingen økt med 41 pro-

sent fra 2015 til 2017, mens veksten har vært 132 

prosent i Hordaland og 14 prosent i Sogn og Fjor-

dane. Økningen skyldes i hovedsak at 2015 var et 

år der mange petroleumsselskaper hadde store ne-

gative driftsresultat. Dette drar ned verdiskapingen 

slik vi måler det i denne rapporten. 

3.2.8 Reiseliv 

I 2017 var verdiskapingen innenfor reiselivsnæ-

ringen på 8,2 milliarder kroner, hvorav 4,9 milliarder 

kroner i Hordaland og 3,3 milliarder kroner i Sogn 

og Fjordane. Samlet utgjorde verdiskapingen i re-

gionen 12 prosent av verdiskapingen innenfor reise-

livsnæringen på landsbasis. 

Målt ved verdiskaping har Sogn og Fjordane en re-

lativ styrkeposisjon innenfor næringen sammenlig-

net med landsgjennomsnittet. Virksomhetene in-

nenfor reiselivsnæring utgjør hele 9,4 prosent av 

samlet verdiskaping i fylket, mot 2,8 prosent på 

landsbasis. I Hordaland er verdiskapingsandelen 

om lag som landsgjennomsnittet, med 2,5 prosent. 

I Hordaland er det spesielt Bergen kommune som 

skiller seg ut med verdiskaping på 3,7 milliarder kro-

ner i 2017. Men det er også en betydelig reiselivs-

næring i Voss (262 millioner kroner) og Os (149 mil-

lioner kroner).  

I Sogn og Fjordane er det Flora (1,9 milliard kroner), 

Aurland (356 millioner kroner) og Stryn (210 millio-

ner kroner) som har mest aktivitet målt i verdiska-

ping innenfor reiselivsnæringen.  

I perioden 2015 til 2017 har verdiskapingen økt 

både på landsbasis og i de to fylkene. Veksten i ver-

diskaping er klart høyest i Sogn og Fjordane, med 

36 prosent, men det har også vært en økning på 5 

prosent i Hordaland. På landsbasis har veksten 

vært på 8 prosent over perioden. 

3.2.9 Verftsindustri 

I 2017 var verdiskapingen innenfor verftsindustri på 

4,5 milliarder kroner, hvorav 4,1 milliarder kroner i 

Hordaland og 0,5 milliarder kroner i Sogn og Fjor-

dane. Samlet utgjorde verdiskapingen i regionen 26 

prosent av verdiskapingen innenfor maritim næring 

på landsbasis. 

Både Hordaland og Sogn og Fjordane har relativ 

styrkeposisjon innenfor verftsindustrien, og næ-

ringen utgjorde henholdsvis 2,06 og 1,39 prosent av 

samlet verdiskaping i de to fylkene. Dette er høyere 

enn landsgjennomsnittet på 0,73 prosent. 

I Hordaland er det kommunene Stord (2,1 milliarder 

kroner), Bergen (974 millioner kroner) og Askøy 
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(307 millioner kroner) som skiller seg ut med størst 

aktivitet.  

I Sogn og Fjordane er det Flora (123 millioner kro-

ner) og Vågsøy (106 millioner kroner) som har mest 

aktivitet innenfor verftsindustrien.  

I perioden 2015 til 2017 har verdiskapingen på 

landsbasis falt med 20 prosent. Her skiller imidlertid 

de to fylkene seg fra hverandre. Mens Hordaland 

fylke har hatt en vekst i verdiskapingen i verftsindu-

strien på 19 prosent i perioden, har verdiskapingen 

i Sogn og Fjordane falt med 25 prosent. Dette er i 

tråd med utviklingen i næringen målt med årsverk, 

og tyder på at endringen skyldes henholdsvis økt og 

redusert aktivitetsnivå i de to fylkene. 
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Dette kapittelet drøfter et utvalg femsiffer NACE-ko-

der som er relevante i tråd med vår kriteriebaserte 

tilnærming beskrevet innledningsvis. Næringen skal 

ha en viss aktivitet målt i sysselsetting (tabell 4.1 og 

4.3) eller verdiskaping (tabell 4.2 og 4.4), utgjøre en 

relativt stor andel av næringslivet i Hordaland og 

Sogn og Fjordane sammenlignet med næringen på 

landsbasis og ha en relativt større vekst i andelen i 

regionen sammenlignet med andelen på landsba-

sis.  

I rapporten drøfter vi næringene som hadde minst 

25 ansatte i 2015 og minst 125 ansatte i 2017. Når 

vi ser på verdiskaping er kravene minst 15 millioner 

kroner i verdiskaping i 2015, og minst 50 millioner 

kroner i 2017.  

4.1 Hordaland 

De fleste femsiffer NACE-næringer er små dersom 

vi betrakter sysselsettingsandelen isolert, jf. tabell 

4.1. De fleste næringer utgjør under én prosent av 

fylkets sysselsetting.   

Samtidig er det enkelte som er i sterk vekst, både i 

Hordaland og sammenlignet med næringen på 

landsbasis.  

Opplevelsesaktiviteter er den enkeltnæringen som i 

perioden 2015-2018 har hatt den største veksten i 

andelen av sysselsettingen i Hordaland, jf. tabell 

4.1. Selv om næringen kun sysselsatte i overkant av 

370 personer i 2017, har andelen næringen utgjør 

av sysselsettingen i fylket økt med nærmere 70 pro-

sent bare de siste tre årene. I 2017 sysselsatte næ-

ringen i 0,16 prosent av arbeidstakerne i Hordaland. 

Reisebyråer, et annet eksempel på reiselivsaktivi-

tet, er også i relativt sterk vekst i Hordaland med en 

økning i sysselsettingsandelen på 28 prosent. Næ-

ringen sysselsatte 355 personer i 2017.  

4 Nisjemarkeder 

Tabell 4.1  
Sysselsetting, næringer med størst vekst i andel i Hordaland og med relativt høy sysselsettingsandel sammen-
lignet med næringer på landsbasis. 2015-2017.  

 
Kilde: SØA (regnskapsdatabasen SAFE) 

NACE Tekst Ansatte Andel Hordaland Norge

1 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 373               0.16 % 69 % 21 %

2 82.201 Telefonvakttjenester 233               0.10 % 65 % -1 %

3 3.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur 261               0.11 % 48 % 32 %

4 81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 176               0.08 % 38 % 8 %

5 10.52 Produksjon av iskrem 126               0.05 % 32 % 13 %

6 46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 439               0.19 % 30 % 7 %

7 81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring 239               0.10 % 28 % 25 %

8 79.11 Reisebyråvirksomhet 355               0.15 % 28 % -2 %

9 85.522 Undervisning i kunstfag 165               0.07 % 27 % 10 %

10 25.61 Overflatebehandling av metaller 429               0.19 % 24 % -5 %

11 30.12 Bygging av fritidsbåter 148               0.06 % 24 % 15 %

12 13.94 Produksjon av tauverk og nett 125               0.05 % 23 % 9 %

13 33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 646               0.28 % 19 % -14 %

14 25.72 Produksjon av låser og beslag 170               0.07 % 18 % -11 %

15 3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur 320               0.14 % 15 % -3 %

16 14.14 Produksjon av undertøy og innertøy 127               0.06 % 15 % 11 %

17 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 847            1.24 % 15 % 1 %

18 47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 170               0.07 % 14 % 4 %

19 38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 193               0.08 % 13 % 2 %

20 46.732 Engroshandel med trelast 489               0.21 % 12 % 6 %

Hordaland
Endring i andel 2015-2017
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Reisebyråer og opplevelses., arrangements- og ak-

tivitetsarrangører leverer sine tjenester både til lo-

kalbefolkningen (privatpersoner og næringsliv) og 

tilreisende (nordmenn og utlendinger). Deler av ak-

tiviteten reisebyråene skaper skjer i utlandet.   

Telefonvakttjenester er den næringen med nest 

størst vekst i andelen av sysselsettingen i Horda-

land i perioden 2015-2017. Næringen sysselsatte 

233 personer i 2017, men består i all hovedsak av 

én virksomhet lokalisert i Bergen og spesialiserer 

seg på kundekontakt med spisskompetanse på rei-

selivsnæringen. Dette er et eksempel på en støtte-

næring som har vokst fram i regionen basert på ek-

sisterende næringsliv. 

Etter hvert som nordmenns inntekter har økt de 

siste tiårene har etterspørselen etter reiseliv økt. I 

de senere årene med en sterk kronekurs har også 

nordmenns etterspørsel skiftet noe mot Norge som 

destinasjon, samtidig som denne effekten også har 

gitt utslag i at flere utenlandske turister har tatt turen 

til Norge.  

Turister spesielt, men også lokalbefolkningens, 

økende etterspørsel etter spektakulære opplevelser 

og arrangementer har økt og kan trolig forklare noe 

av framveksten vi ser også i tallene for sysselset-

tingen.  

Andre næringer i stor vekst er direkte eller indirekte 

knyttet til næringer som maritim og marin sektor. 

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter er ett 

eksempel på en slik tjenesteleverandør som i 2017 

sysselsatte 650 personer i Hordaland og har økt sin 

andel av sysselsettingen i regionen med 19 prosent 

siden 2015. Tilsvarende har næringen blitt redusert 

på landsbasis med 14 prosent i perioden 2015-

2017.  

Næringen består av virksomheter som leverer både 

til maritim sektor og petroleumsnæringen, men også 

havbruksnæringen og fritidsbåtsegmentet.  

Like fullt er det interessant at næringen vokser i Hor-

daland i en periode der den går tilbake ellers i lan-

det. Noe av dette kan trolig henge sammen med til-

bakegangen i Rogaland og andre regioner med mye 

petroleumsaktivitet, men også en sterk fremgang i 

Hordaland knyttet til fremveksten av havbruk.  

Lokal bygging av fritidsbåter ser også ut til å være i 

stor fremgang i Hordaland, og sysselsatte 150 per-

soner i 2017. Næringen vokser relativt mer i Horda-

land sammenlignet med i resten av landet.  

En interessant næring i vekst er produksjon av tau-

verk og nett, som sysselsatte 125 lønnstakere i 

2017 i Hordaland. Produksjon av tauverk og nett er 

en del av verdikjeden til marin sektor og tradisjonelt 

fiskeri gjennom produksjon av garn mv.  

Med framveksten av havbruksnæringen kommer 

også muligheter for denne støttenæringen gjennom 

produksjon av nøter til merder, fortøyningssystemer 

og annet tauverk.  

Næringen kan betraktes som en nisjenæring som 

leverer varer og tjenester til marin sektor, både til 

tradisjonelt fiskeri og til havbruk. Næringen er i rela-

tivt sterk vekst i Hordaland og utgjør en relativt stor 

andel av sysselsettingen i fylket sammenlignet med 

næringen på landsbasis.  

Andre tjenesteleverandører til havbruksnæringen 

finner vi i egen næringskode 3.213 hvor det var an-

satt 261 lønnstakere i 2017 i Hordaland. Sysselset-

tingsandelen har vokst med nærmere 50 prosent i 

perioden 2015-2017 i Hordaland, mot 32 prosent på 

landsbasis.  
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Næringen består av nisjeaktører som leverer spesi-

aliserte tjenester som reparasjon og vedlikehold og 

kapasitet til havbruksnæringen.  

Noen av slike nisjeleverandører kunne vi funnet in-

nen industriell rengjøring også, som sysselsatte 239 

lønnstakere i Hordaland i 2017. Næringen består av 

renholdstjenester som i dag hovedsakelig retter seg 

mot bygninger og kontorbygg, men også noe rettet 

mot havet. Her kunne man tenkt seg at aktører som 

spesialiserer seg på rengjøring av merder hadde 

vært lokalisert. Det ser derimot ut til at denne typen 

aktører befinner seg blant de ‘rene’ tjenesteleveran-

dørene til havbruksnæringen.  

Produksjon av yngel og settefisk er ikke overras-

kende relativt sterkt tilstede i Hordaland, og syssel-

satte 320 lønnstakere i 2017. Næringen er en viktig 

og integrert del av havbruksnæringen.  

Denne typen næringsliv har økt sin andel av syssel-

settingen i Hordaland med 15 prosent fra 2015 til 

2017, mot en nedgang på landsbasis på tre prosent 

i samme periode.  

Baserer vi kriteriene til vekst og relative andeler på 

næringenes verdiskaping i Hordaland, bekreftes 

mye av bildet vi hadde basert på sysselsettingen 

over, jf. tabell 4.2. Merk at vi setter krav til minst 15 

millioner kroner i verdiskaping i 2015 og 125 millio-

ner i 2017. 

Enkelte av nisjenæringene knyttet til petroleumsnæ-

ringen og maritim sektor forsterkes, blant annet ved 

at bygging av oljeplattformer og petroleumsraffine-

ring i større grad er synlig basert på verdiskaping. 

Det er ikke overraskende, men likevel interessant å 

få bekreftet. 

En ny nisjenæring i sterk relativ vekst i Hordaland 

sammenlignet med på landsbasis er kart og oppmå-

ling. Næringens verdiskaping utgjorde kun 129 mil-

lioner kroner i 2017, men har tredoblet sin andel av 

verdiskapingen i Hordaland siden 2015. Næringen 

Tabell 4.2  
Verdiskaping, næringer med størst vekst i andel i Hordaland og med relativt høy verdiskapingsandel sam-
menlignet med næringer på landsbasis. 2003-2017.  

 
Kilde: SØA (regnskapsdatabasen SAFE) 

NACE Tekst Verdiskaping Andel Hordaland Norge

1 71.123 Kart og oppmåling 129               0.07 % 308 % 31 %

2 64.308 Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten 2 072            1.05 % 184 % 4 %

3 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 623               0.32 % 76 % 18 %

4 82.201 Telefonvakttjenester 116               0.06 % 71 % -12 %

5 19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 5 975            3.03 % 58 % 36 %

6 3.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur 215               0.11 % 53 % 48 %

7 10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 402               0.20 % 49 % 19 %

8 24.101 Produksjon av jern og stål 285               0.14 % 43 % 38 %

9 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 1 999            1.01 % 42 % -21 %

10 93.13 Treningssentre 310               0.16 % 39 % 8 %

11 74.903 Impresariovirksomhet 56                  0.03 % 38 % 13 %

12 3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur 466               0.24 % 37 % 27 %

13 33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 441               0.22 % 35 % -13 %

14 46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 55                  0.03 % 34 % 5 %

15 38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 266               0.13 % 31 % 0 %

16 87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner 146               0.07 % 28 % 21 %

17 43.32 Snekkerarbeid 348               0.18 % 26 % 23 %

18 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 133               0.07 % 25 % 12 %

19 75 Veterinærtjenester 139               0.07 % 21 % 20 %

20 47.42 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 152               0.08 % 20 % 16 %

Hordaland
Endring i andel 2015-2017
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på landsbasis har kun økt sin andel med 31 prosent 

i samme periode. 

Det er et fåtall virksomheter som utgjør næringen 

kart og oppmåling i Hordaland, og de leverer tjenes-

ter til både landbasert og havbasert industri. Næ-

ringen må betraktes som en nisjenæring med høy 

spisskompetanse og med en sammensatt kunde-

gruppe.  

Vare- og tjenesteleverandører til havbruksnæringen 

er til stede også med verdiskaping som indikator. 

Produksjon av settefisk har økt sin andel av verdi-

skapingen i Hordaland med 53 prosent mellom 

2015 og 2017. Dette bekrefter bildet vi så basert på 

sysselsettingen. 

Videre dukker nå fôrproduksjon opp, med en verdi-

skaping i 2017 på over 400 millioner kroner (0,2 pro-

sent av samlet verdiskaping i Hordaland). Også 

denne næringen har økt sin andel av fylkets verdi-

skaping med nærmere 50 prosent siden 2015, mot 

19 prosent på landsbasis.  

De store aktørene i Hordaland er EWOS og Horda-

for som leverer til havbasert matproduksjon, og Fel-

leskjøpet og Fiskå mølle til landbasert matproduk-

sjon.  

Framveksten av fôrproduksjon i Hordaland er rela-

tivt stor med tanke på at alle deler av landet har inn-

slag av denne næringen ettersom alle deler av lan-

det har enten havbasert eller landbasert matproduk-

sjon. Selv om næringen i større grad kan betraktes 

som en støttenæring eller leverandørnæring enn en 

ren nisjenæring, er det et eksempel på en vekstnæ-

ring rettet mot en næring som tradisjonelt har hatt 

en sterk posisjon langs hele kysten av Norge. 

Som vi var inne på over medfører økt inntekt end-

ringer i etterspørselen etter varer og tjenester. 

Helse og livsstil og fritid er eksempler på næringer 

som vokser med økt inntekt.  

Derfor er det interessant å se fremveksten av tre-

ningssentre i Hordaland siste tre år. Næringen 

hadde en verdiskaping i 2017 på 310 millioner kro-

ner. Andelen av fylkets verdiskaping har økt med 39 

prosent i perioden 2015-2017, mot 13 prosent på 

landsbasis.  
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4.2 Sogn og Fjordane 

Næringene som vokser i andel i Sogn og Fjordane 

knytter seg delvis til transport, reiseliv, landbruk og 

havbruk, jf. tabell 4.3.  

Enkeltnæringen med størst vekst i andelen verdi-

skaping i Sogn og Fjordane er tjenester tilknyttet un-

derholdningsvirksomhet. Næringen består hoved-

sakelig av ulike festivaler og spel. Størsteparten av 

de 135 sysselsatte i næringen i 2017 var ansatt i 

Festilvalkompaniet i Stryn. 

Etterspørselen etter festivaler og spel har økt de se-

nere årene, og kan betraktes som en viktig del av 

opplevelsesdelen av reiselivsnæringen.  

Som vi drøftet over er reiselivsnæringen i vekst, 

mye på bakgrunn av nordmenns og utlendingers 

økte reiselyst og økte inntekter.  

Flere transportnæringer er også blant enkeltnæ-

ringene med stor relativ vekst i sysselsettingsande-

lene i Sogn og Fjordane sammenlignet med 

næringene på landsbasis. Transportnæringene i 

sterkest vekst er kysttrafikk, noe som også er natur-

lig med tanke på geografien i Sogn og Fjordane.  

De to næringene relatert til kysttrafikk sysselsatte til 

sammen mer enn 2 200 lønnstakere i Sogn og Fjor-

dane i 2017. Sysselsettingen i næringene utgjorde 

dermed nærmere 4,3 prosent av all sysselsetting.  

Kysttrafikk med passasjerer retter seg både mot lo-

kalbefolkningen og mot turister. Næringen kan ikke 

betraktes som en nisjenæring som sådan, men 

selvfølgelig kan ha innslag av enkeltaktører som 

produserer nisjeprodukter i fjorder eller ut på havet 

enten det er rettet mot turister eller lokalbefolk-

ningen.  

Tabell 4.3  
Sysselsetting, næringer med størst vekst i andel i Sogn og Fjordane og med relativt høy sysselsettingsandel sam-
menlignet med næringer på landsbasis. 2003-2017.  

 
Kilde: SØA (regnskapsdatabasen SAFE) 

NACE Tekst Ansatte Andel Sogn og Fjordane Norge

1 90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 135               0.26 % 293 % 0 %

2 50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 262               0.51 % 113 % 16 %

3 93.291 Opplevelsesaktiviteter 151               0.29 % 92 % 11 %

4 33.12 Reparasjon av maskiner 499               0.96 % 70 % 0 %

5 25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 350               0.68 % 43 % -3 %

6 38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall 169               0.33 % 21 % 10 %

7 13.94 Produksjon av tauverk og nett 135               0.26 % 19 % 9 %

8 50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer 1 965            3.79 % 15 % -10 %

9 79.12 Reisearrangørvirksomhet 134               0.26 % 11 % -8 %

10 50.202 Innenriks sjøfart med gods 195               0.38 % 10 % -4 %

11 87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 170               0.33 % 10 % 2 %

12 43.12 Grunnarbeid 909               1.75 % 9 % 9 %

13 1.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 3 253            6.28 % 8 % -11 %

14 47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 477               0.92 % 8 % -6 %

15 52.222 Redningstjeneste 127               0.25 % 7 % 5 %

16 16.232 Produksjon av bygningsartikler 647               1.25 % 6 % 5 %

17 11.07 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske 141               0.27 % 5 % -17 %

18 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 368               0.71 % 3 % -9 %

19 30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 382               0.74 % 2 % -3 %

20 3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur 139               0.27 % 1 % -3 %

Sogn og Fjordane
Endring i andel 2015-2017
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Som for Hordaland har Sogn og Fjordane også 

sterk vekst i leverandørnæringer til marin sektor 

(både fiskeri og havbruk). Leverandører kan vi finne 

innen både produksjon av yngel og settefisk, pro-

duksjon av tauverk og nett samt i videreforedlings-

leddet.  

Den klart største næringen målt i sysselsetting er 

relatert til tjenester til husdyrhold som sysselsatte 

over 3 200 lønnstakere i Sogn og Fjordane i 2017. 

Næringen sysselsatte med dette i underkant av 6,3 

prosent av lønnstakerne i fylket dette året.  

Næringen består hovedsakelig av virksomheter 

som spesialiserer seg på organisering av bønder og 

avløsere samt noen avdelinger av Tine.  

Tjenestenæringen rettet mot landbruket har økt sin 

andel av sysselsettingen i Sogn og Fjordane med 

åtte prosent i perioden 2015-2017, mot en nedgang 

på elleve prosent i samme periode på landsbasis.  

Ser vi på vekstnæringer i Sogn og Fjordane basert 

på verdiskaping i perioden 2015-2017 endres bil-

det sammensetningen noe, jf. tabell 4.4.  

Transportnæringene vokser også relativt mye i 

Sogn og Fjordane sammenlignet med næringen på 

landsbasis. Verdiskapingsveksten gjelder kysttra-

fikk, som vi så for sysselsetting, men også lufttrans-

port med passasjerer. Lufttransport hadde en verdi-

skaping på 213 millioner kroner i 2017, og har dob-

let sin andel av verdiskapingen i Sogn og Fjordane 

fra 2015 til 2017. Lufttransport på landsbasis har re-

dusert sin andel av samlet verdiskaping med om lag 

seks prosent i samme periode.  

Som for kysttrafikk henger trolig framveksten av luft-

transport sammen med geografien på Vestlandet 

generelt, og spesielt i Sogn og Fjordane. Enkelte av 

aktørene med størst verdiskaping er leverandører til 

offshoreindustrien.  

Andre mindre aktører ser ut til å spesialisere seg på 

turisme og video/foto/film. Sightseeing og reiselivs-

opplevelser fra luften faller inn under kategorien av 

nisjenæringer med tanke på at de leverer tjenester 

til et smalt segment av en større gruppe av turister, 

både innenlandske og utenlandske.   

Barne- og ungdomsvern hadde en verdiskaping på 

68 millioner kroner i Sogn og Fjordane i 2017, og 

har økt sin andel relativt mye i fylket sammenlignet 

med næringens andel på landsbasis. Barne- og 

ungdomsvern har økt sin andel av verdiskapingen i 

Sogn og Fjordane med 24 prosent i perioden 2015-

2017, mot tre prosent på landsbasis.  

Framveksten av private initiativer til tradisjonell of-

fentlig tjenesteproduksjon skjer over hele landet. Vi 

dykker ikke dypere ned i årsakene til framveksten i 

Sogn og Fjordane, men registrerer at næringen i all 

hovedsak består av avdelinger innenfor Klokker-

gårdsstiftelsen og ML-Vest (Ecura). Begge tilbyr 

omsorgstjenester for barn og ungdom. 

Barne- og ungdomsvern er delvis en lokalnæring, 

men kan på samme måte som sykehus eller pleie- 

og omsorg eksportere tjenester ut av regionen.  

Listen med mulige nisjenæringer består også av en 

rekke næringer som i all hovedsak produserer varer 

og tjenester til lokalbefolkningen. Oppsamling og 

behandling av avløpsvann er ett eksempel, sam-

men med malerarbeid, bygge- og anleggsarbeid 

knyttet til elektrisitet og telekommunikasjon, butikk-

handel, ventilasjonsarbeid og drift av havne- og kai-

anlegg.  
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Tabell 4.4  
Verdiskaping, næringer med størst vekst i andel i Sogn og Fjordane og med relativt høy verdiskapingsandel sam-
menlignet med næringer på landsbasis. 2015-2017.  

 
Kilde: SØA (regnskapsdatabasen SAFE) 

NACE Tekst Verdiskaping Andel Sogn og Fjordane Norge

1 10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 435               1.24 % 117 % 19 %

2 51.1 Lufttransport med passasjerer 213               0.61 % 106 % -9 %

3 50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 64                  0.18 % 68 % 13 %

4 3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur 119               0.34 % 41 % 27 %

5 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 177               0.50 % 30 % 12 %

6 87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 68                  0.19 % 24 % 3 %

7 43.341 Malerarbeid 66                  0.19 % 18 % 7 %

8 42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 82                  0.23 % 18 % -25 %

9 50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer 1 836            5.24 % 18 % 10 %

10 13.94 Produksjon av tauverk og nett 82                  0.23 % 13 % -6 %

11 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 58                  0.17 % 12 % -2 %

12 52.221 Drift av havne- og kaianlegg 61                  0.18 % 9 % -2 %

13 43.223 Ventilasjonsarbeid 60                  0.17 % 9 % 3 %

14 31.09 Produksjon av møbler ellers 107               0.31 % 2 % -1 %

15 18.12 Trykking ellers 117               0.33 % 2 % -8 %

16

17

18

19

20

Sogn og Fjordane
Endring i andel 2015-2017
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Samfunnsøkonomisk analyse har etablert en data-

base med alle innleverte årsregnskap for regns-

kapspliktige foretak i perioden 2003-2017, kalt Sam-

funnsøkonomisk analyses foretaks- og enhetsregis-

ter (SAFE). SAFE sammenstiller Foretaksregisteret 

med Enhetsregisteret, noe som gjør databasen 

særlig nyttig dersom en ønsker å se på en rekke for-

hold, for eksempel den regionale fordelingen av næ-

ringsaktivitet.  

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og inneholder 

samtlige norske foretak. Alle som stifter et enkelt-

mannsforetak må registrere seg i registeret.  

Foretaksregisteret ble opprettet i 1988 og har an-

svaret for registrering av alle norske og utenlandske 

foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og 

økonomisk oversikt, og er en viktig kilde til informa-

sjon om aktørene i norsk næringsliv.  

Alle næringsdrivende foretak, både med begrenset 

og ubegrenset ansvar, plikter å registrere seg i Fo-

retaksregisteret. Det samme gjelder enkeltperson-

foretak som bedriver handel med innkjøpte varer el-

ler har mer enn fem ansatte. Øvrige enkeltperson-

foretak kan registrere seg på frivillig grunnlag.  

De aller fleste virksomhetene i Foretaksregisteret er 

regnskapspliktige. Hvorvidt foretaket er regnskaps-

pliktig eller ikke bestemmes av organisasjonsform 

og foretakets størrelse. Følgende virksomheter har 

regnskapsplikt: 

▪ Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjesel-

skap (ASA) 

▪ Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre del-

takerlignende selskaper som oppfyller ett av 

følgende kriterier: 

o Fra og med fem millioner i salgsinntekt 

o Gjennomsnittlig antall ansatte på mer 

enn fem årsverk 

o Antall deltakere flere enn fem 

o Minst én av deltakerne er juridisk per-

son med begrenset ansvar 

▪ Enhver som driver enkeltpersonforetak og som 

i året samlet oppfyller én av følgende: 

o Eiendeler med verdi over 20 millioner 

kroner 

o Gjennomsnittlig antall ansatte større 

enn 20 årsverk 

▪ Samvirkeforetak og økonomiske foreninger 

med salgsinntekter over to millioner 

▪ Andre foreninger som i regnskapsåret som 

oppfyller én av følgende: 

o Eiendeler med verdi over 20 millioner 

kroner 

o Gjennomsnittlig antall ansatte større 

enn 20 årsverk 

▪ Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssam-

eier med et visst antall seksjoner (jf. Eiersek-

sjonsloven §44) 

▪ Stiftelser 

▪ Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i 

medhold av lov har regnskapsplikt 

▪ Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i 

virksomhet her i riket eller på norsk kontinen-

talsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter 

norsk intern lovgivning. 

Der det gjelder størrelsesordener inntrer regnskaps-

plikten først når grensen er passert to år på rad. Er 

man først regnskapspliktig må man være under 

grensen to år på rad for at regnskapsplikten skal 

opphøre. 

Årsregnskapene sendes fra og med 1. januar 2015 

elektronisk til Regnskapsregisteret (som er en del 

av Altinn) innen én måned etter at det er fastsatt av 

generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å 

unngå forsinkelsesgebyr må komplett årsregnskap 

være innsendt senest 31. august. Dersom årsregn-

skapet har avslutningsdato i perioden 01.01-30.06 

er tilsvarende frist senest 28. februar. 

SAFE inneholder komplett årsregnskap for alle 

regnskapspliktige foretak i perioden etter 2003. 

Dette muliggjør en rekke analyser av foretakenes 

næringsvirksomhet. Videre inkluderer databasen 

øvrige kjennetegn som firmaadresse, firmanavn og 

geografiske kjennetegn.  

Appendiks A – Datagrunnlag 
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Per ultimo mai 2019 inneholder SAFE 3,7 millioner 

årsregnskap, med om lag 300 000 unike regnskap 

for 2017.   

Ved å benytte informasjon fra Enhetsregisteret til-

nærmer vi oss det reelle bildet av den økonomiske 

aktiviteten i regionen. Samfunnsøkonomisk analy-

ses Foretaks- og Enhetsregister (SAFE) kobler 

regnskapstall for alle regnskapspliktige foretak med 

informasjon fra Enhetsregisteret for nettopp dette 

formålet. Ved å benytte sysselsettingsandeler i un-

derenheter kan den økonomiske aktiviteten fordeles 

mer realistisk i henhold til der den faktisk skjer.  

Den regionaliserte versjonen av SAFE som vi rede-

gjør for under, inneholder 4,1 millioner observasjo-

ner, med rundt 340 000 unike observasjoner i 2017. 
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NACE Navn Næring 

3.111 Hav- og kystfiske Fiske 

3.112 Hvalfangst Fiske 

3.12 Ferskvannsfiske Fiske 

3.211 

Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og 
kystbasert akvakultur Havbruk 

3.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur Havbruk 

3.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur Havbruk 

3.221 

Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert 
akvakultur Havbruk 

3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur Havbruk 

3.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur Havbruk 

10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Leverandører til havbruk 

10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr Leverandører til havbruk 

10.203 Produksjon av fiskehermetikk Leverandører til havbruk 

10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers Leverandører til havbruk 

10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett Leverandører til havbruk 

10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold* Leverandører til havbruk 

35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft Fornybar energi 

35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft Fornybar energi 

35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel Fornybar energi 

35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass Fornybar energi 

35.119 Produksjon av elektrisitet ellers Fornybar energi 

35.12 Overføring av elektrisitet Fornybar energi 

35.13 Distribusjon av elektrisitet Fornybar energi 

35.14 Handel med elektrisitet Fornybar energi 

35.21 Produksjon av gass Fornybar energi 

35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Fornybar energi 

35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett Fornybar energi 

6.1 Utvinning av råolje Petroleum 

6.2 Utvinning av naturgass Petroleum 

9.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Petroleum 

9.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Petroleum 

19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter Petroleum 

50.201 Utenriks sjøfart med gods Maritim 

50.202 Innenriks sjøfart med gods Maritim 

50.203 Slepebåter Maritim 

50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore Maritim 

52.221 Drift av havne- og kaianlegg Maritim 

52.222 Redningstjeneste Maritim 

52.223 Forsyningsbaser Maritim 

Appendiks B – Definisjon av næringer 
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52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers Maritim 

52.24 Lasting og lossing Maritim 

52.291 Spedisjon Maritim 

52.292 Skipsmegling Maritim 

28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter Verftsindustri 

30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn Verftsindustri 

30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn Verftsindustri 

30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler Verftsindustri 

30.114 Produksjon av annet flytende materiell Verftsindustri 

30.115 

Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 
br.tonn Verftsindustri 

30.116 

Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og 
moduler Verftsindustri 

33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter Verftsindustri 

47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Reiseliv 

49.1 Passasjertransport med jernbane Reiseliv 

49.32 Drosjebiltransport Reiseliv 

49.392 Turbiltransport Reiseliv 

49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser Reiseliv 

50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer Reiseliv 

50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer Reiseliv 

50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer Reiseliv 

50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer Reiseliv 

51.1 Lufttransport med passasjerer Reiseliv 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant Reiseliv 

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Reiseliv 

55.201 Drift av vandrerhjem Reiseliv 

55.202 Drift av ferieleiligheter Reiseliv 

55.3 Drift av campingplasser Reiseliv 

56.101 Drift av restauranter og kafeer Reiseliv 

56.102 Drift av gatekjøkken Reiseliv 

56.21 Cateringvirksomhet Reiseliv 

56.301 Drift av puber Reiseliv 

56.309 Drift av barer ellers Reiseliv 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr Reiseliv 

79.11 Reisebyråvirksomhet Reiseliv 

79.12 Reisearrangørvirksomhet Reiseliv 

79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper Reiseliv 

79.902 Guider og reiseledere Reiseliv 

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet Reiseliv 

79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted Reiseliv 

90.012 

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen sce-
nekunst Reiseliv 
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90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet Reiseliv 

90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet Reiseliv 

91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer Reiseliv 

91.022 Drift av kulturhistoriske museer Reiseliv 

91.023 Drift av naturhistoriske museer Reiseliv 

91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted Reiseliv 

91.03 

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdighe-
ter Reiseliv 

91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater Reiseliv 

93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker Reiseliv 

93.291 Opplevelsesaktiviteter Reiseliv 

93.292 Fritidsetablissement Reiseliv 

18.11 Trykking av aviser Medienæringen 

18.12 Trykking ellers Medienæringen 

18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering Medienæringen 

18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester Medienæringen 

58.11 Utgivelse av bøker Medienæringen 

58.12 Utgivelse av kataloger og adresselister Medienæringen 

58.13 Utgivelse av aviser Medienæringen 

58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter Medienæringen 

58.19 Forlagsvirksomhet ellers Medienæringen 

59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer Medienæringen 

59.12 

Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns-
programmer Medienæringen 

59.13 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer Medienæringen 

59.14 Filmframvisning Medienæringen 

59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak Medienæringen 

60.1 Radiokringkasting Medienæringen 

60.2 Fjernsynskringkasting Medienæringen 

63.91 Nyhetsbyråer Medienæringen 
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