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1 Sammendrag 

Denne rapporten gir en gjennomgang av de samfunnsøkonomiske ringvirkningene fra Nergårds 

næringsaktivitet innen fangst, bearbeiding og salg av sjømat. Konsernet er i sin helhet lokalisert i Nord-

Norge, men som rapporten viser dannes det ringvirkninger som strekker seg også ut av regionen og til 

store deler av landet.  

Gjennom innsamlede data måler vi ringvirkninger inn i flåteleddet og første ledd av øvrig 

leverandørindustri, i tillegg til at vi gjennom modellering har målt de indirekte verdiskapings- og 

sysselsettingseffektene i øvrige leverandørledd utover første ledd (2 til 10). Konsernets direkte 

skattebidrag er også presentert i rapporten. Beregningen av den totale verdiskapings- og 

sysselsettingseffekten er presentert ned på fylkes- og kommunenivå. Metodikken er nærmere 

beskrevet i vedlegg. 

Ringvirkningene måles gjennom ulike datakilder. Analysene er basert på innkjøps-, sysselsettings- og 

regnskapsdata levert av Nergård, i tillegg til sluttseddeldata fra Fiskeridirektoratet og 

lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Modelleringen av ringvirkninger utover første ledd 

benytter Menon sin regnskapsdatabase kombinert med SSBs kryssløpstabeller. Datagrunnlaget i 

analysen er fra 2017 og 2018. 

1.1 Oppsummering av ringvirkningene 

I det følgende gis en kort oppsummering av de viktigste resultatene i ringvirkningsanalysen fordelt på 

fire fokusområder: 1) innkjøp, 2) sysselsetting, 3) skattebidrag og 4) verdiskaping. 

Innkjøp 

• Nergård kjøpte inn råstoff, varer og tjenester for 1,941 milliarder kroner i 2018. Herunder 

utgjorde fiskekjøp via salgslag litt over 1 milliard.  

• Teller vi med salgslagene, så ble det kjøpt fra 1141 ulike leverandører gjennom året.  

• Hvis vi kombinerer kjøp fra salgslag med kjøp fra andre sjømatbedrifter, så utgjorde dette 

samlet 1,3 milliarder kroner, eller 65 % av Nergårds totale innkjøp. 

• De resterende innkjøpene utgjorde 613 millioner og kom fra 1072 leverandører.  

• Eksklusiv fisk er bransjekoden «Engroshandel med drivstoff og brensel» største 

innkjøpskategori med nesten 100 millioner. Kategorien «Bygging av skip» er nest størst med 

80 millioner. Andre store innkjøpskategorier er «Spedisjon», «Skipsmegling», «Tauverk og 

nett» med tett på 20 millioner og over. 

Sysselsetting 

• Nergård sysselsatte direkte og indirekte totalt 2405 personer i 2018. Dette inkluderer egne 

ansatte i tillegg til den sysselsettingen som genereres hos flåten og hos annen (direkte og 

indirekte) leverandørindustri. 

• I 2018 var det 333 sysselsatte i Nergård-konsernet fordelt på 11 bedrifter.  
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• Konsernets bidrag til å skape sysselsetting blant fiskerne er anslått til 667 fiskere i kyst- og 

havfiskeflåten. Dette er ikke inkludert egne sysselsatte i Nergård Havfiske. 

• Nergårds sysselsettingsbidrag i første ledd av leverandørkjeden var på 808 personer i 2017. 

Dette er sysselsatte hos de bedriftene Nergård har kjøpt varer og tjenester fra. Videre 

sysselsatte Nergård 597 personer i ledd 2 til og med 10 i leverandørkjeden.  

• Den samlede multiplikator-/ringvirkningseffekten var på 1405 personer. Effekten er størst i 

Tromsø, hvor Nergård sysselsatte 350 personer utenom egne ansatte. 

Skatt 

• Nergårds selskaper har for 2018 betalt inn en samlet forskuddsskatt på 93,9 millioner kroner.  

• I tillegg har konsernet betalt inn arbeidsgiveravgift på til sammen 5,7 millioner kroner. 

Verdiskaping 

• Konsernet sin samlede verdiskapingseffekt (både egen verdiskaping og ringvirkninger) var på 

2,13 milliarder kroner i 2018. 

• Nergård-konsernet hadde en verdiskaping på 672 millioner kroner i 2018.  

1.2 Metodikk 

Nofimas metode måler i hovedsak ringvirkninger regionalt og lokalt. Vår tilnærming til måling av 

ringvirkninger i hvitfisknæringen er basert på samme metode som den vi har utviklet for 

havbrukssektoren. Datagrunnlaget er bedriftsdata, kombinert med offentlig tilgjengelige data, samt 

egne data fra Driftsundersøkelsen. For å måle sysselsettingseffekten inn i flåteleddet av levert fangst 

til landanlegg bruker vi sluttseddeldata og fartøyregisteret. Med dette som utgangspunkt kan vi følge 

råvareflyten fra flåten og kartlegge hva som kjøpes av det enkelte landanlegg og hvordan leveranser 

og sysselsetting fordeler seg mellom flåtegrupper og geografisk. Vi har utviklet en metode hvor vi med 

basis i et utvalg modellerer fartøygrupper som en referanse for måling av leverandørkjøp i de ulike 

fartøykategoriene. Analysen viser hvilke ringvirkninger som skapes i Nergård-konsernet basert på 

mottatte data og sekundærdata. Vi presenterer med basis i vår datamodell resultatene på en dynamisk 

måte. Resultatene vises for konsernet samlet, men splittes også ned til underenheter, og gir 

enkeltselskapene i Nergård mulighet til å bruke egne resultater, samt tilgang til et 

presentasjonsverktøy som publiseres på WEB, utviklet av Nofima ved hjelp av Microsoft PowerBI. I 

tillegg vil metodikk til vår underleverandør og samarbeidspartner Menon Economics AS å foreta 

modellberegninger av alle effekter nedover i verdikjeden. Denne beregningen vil gjøres i ITEM, som er 

Menons ringvirkningsmodell. Modellen bygger på SSBs kryssløpsanalyse. SSBs kryssløpsanalyse viser 

omfang av kjøp mellom norske næringer, samt norske næringers import. Etter å ha beregnet totale 

effekter på verdiskaping og sysselsetting fra ledd 2 til 10 (etter ledd 10 er effektene så små at de kan 

ignoreres) ringvirkningsanalysen, vil vi geografisk fastsette effektene. Denne geografiske fastsettingen 

er innebygget i ITEM. I modellen spres effektene på fylker etter SSBs varestrømstatistikk, som viser 

omfang av varestrømmer mellom norske fylker og kommuner for hver næring. Se vedlegg for mer 

detaljert beskrivelse metoden. 
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2 Nergård AS (2017 årsrapport) 

2.1 Produksjon hvitfisk 

Nergård eier flere selskaper som driver med produksjon basert på råstoff fra hvitfisk. Med hvitfisk 

menes torsk, hyse og sei, samt blåkveite, uer og en rekke andre arter som kvantumsmessig er 

beskjedne. Hvitfiskselskapene i konsernet er disse: 

•  Nergård Sørøya AS, eies 100 % av Nergård. Selskapet 

har hovedfabrikken i Breivikbotn på Sørøya i Vest-

Finnmark, men disponerer også mottak og anlegg i 

Hasvik på samme øy. Selskapet er en stor aktør innen 

hvitfisk i Nord-Norge. Hovedråstoffet er torsk og sei, 

og produksjonen er konsentrert om saltfisk, tørrfisk og 

ferskfisk. Nergård Sørøya har også levendelagring av 

torsk.  

•  Nergård Senja AS, eies 100 % av Nergård. Selskapet har 

fabrikker i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes – 

alle på Senja. Nergård Senja AS er en stor aktør innen 

hvitfisk mht kvantum. Hovedråstoffet er torsk, sei, 

hyse og blåkveite. Av torsk produseres klippfisk, 

saltfisk, ferskfisk og noe filet. Av sei produseres 

klippfisk og ferskfisk, og av hyse produseres det filet og 

ferskfisk. Blåkveite blir i hovedsak rundfryst. I tillegg 

har Nergård Senja levendelagring av torsk.  

•  Nergård Bø AS, eies 100 % av Nergård. Selskapet har 

fabrikk ved Steinesjøen samt mottak i Lofoten. Produksjonen er saltfisk og fersk hvitfisk.  

•  Lofoten Viking AS er en kombinert pelagisk- og hvitfiskfabrikk. Selskapet er en betydelig 

hvitfiskaktør i Lofoten. Selskapet er størst i Norge på produksjon av tørrfisk for det italienske 

markedet, og produserer også tørrfisk av andre fiskeslag enn skrei, som hyse og sei. Ellers har 

Lofoten Viking AS en del produksjon og salg av ferskfisk.  

2.2 Fangst  

Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet fem trålere med totalt 13,09 kvotefaktorer for torsk og 

hyse, og 14,74 faktorer for sei.  

Fire av trålerne er rene frysetrålere og en er ferskfisktråler. Det betyr at fisken fryses om bord like etter 

fangst og selges i markedet i inn- og utland eller benyttes som råstoff i egne industrianlegg. 

Ferskfisktråleren leverer i hovedsak fisk til Nergård Senja AS. Torsk, sei, hyse og reker er viktige 

ressurser som trålerne fangster. 

2.3 Produksjon pelagisk 

Nergårdkonsernet kjøper og produserer pelagisk fisk – i første rekke sild og lodde, men også betydelig 

volum av makrell de siste årene. Konsernet har to pelagiske anlegg; Nergård Sild AS i Senjahopen og 
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Lofoten Viking AS på Værøy. Nergård Sild AS er 100 % eid av Nergård AS. Lofoten Viking eies med 52,27 

% av Nergård AS. Resten eies av Enram AS med 22,27 %, L. Hardy AS med 22,27 % og Gylseth 

Investering AS med 3,19 %.  

2.4 Annen virksomhet  

Nergård har to fryseterminaler, en på Senja og en på Værøy. I tillegg er de medeier i flere selskaper 

med aksjeposter under 50 %. Alle disse påvirker konsernregnskapet. 

2.5 Salg/konsernadministrasjon  

Nergård AS er morselskap og konsernspiss. Konsernadministrasjonen har blant annet ansvar for finans, 

økonomi og IKT i konsernet.  Nergård Seafood AS selger hoveddelen av de produkter som 

datterselskapene produserer. Omsetningsmessig er Nergård Seafood AS en av de største aktørene i 

Nord-Norge for sjømat når havbruk holdes utenom. Produktkategorien tørrfisk selges imidlertid 

gjennom andre salgskanaler. 

2.6 Selskap 

 

 

 

Figur 1 Selskapsstruktur i Nergård (Kilde: Nergård, 2019) 
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3 Nergårds leverandører og innkjøp 

I dette kapitlet går vi gjennom Nergårds vare- og tjenestekjøp i 2018, i tillegg til konsernets råstoffkjøp 

fra flåten. Disse innkjøpene legger grunnlaget for ringvirkningene som vi måler senere i rapporten. 

Nergårds samlede innkjøp var på 1,941 milliarder kroner i 2018. Inkludert fisk fremstår fylkene Troms, 

Hordaland og Møre og Romsdal størst i verdi. Over en milliard av dette er fisk, med Norges Råfisklag, 

Norges Sildesalgslag og Møre og Romsdal fiskesalgslag som store poster. I avsnitt 3.1 går vi nærmere 

inn på hvordan råstoffkjøpet fordeler seg, ved hjelp av sluttseddelstatistikk. Fylkeskategorien «blank» 

er i hovedsak utenlandske leverandører. Samlet var antallet 1141 ulike leverandører.  

 

 

Figur 2  Samlede innkjøp i Nergård - Fylkesfordelt 

Går vi nærmere inn på leverandørfordelingen som vist i Figur 3, finner vi som nevnt fiskesalgslagene 

øverst fulgt av Bunker Oil, Vard Group og Chrisma AS alle med over 50 millioner i omsetning hos 

Nergård.  
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Figur 3  Leverandørfordeling av kjøp over 10 millioner kroner 

Den bransjemessige fordelingen er dominert naturlig nok av fisk- og fiskerelatert aktivitet. Som vi ser i 

Figur 4, utgjør «Engroshandel med fisk og skalldyr», «Ferdigmatproduksjon», «Hav og kystfiske», «Salt, 

tørr- og klippfiskproduksjon» og bearbeiding over 65 % av alle innkjøp, utgjør vel 1,3 milliarder og 

kommer fra 69 leverandører. Øvrige innkjøp utgjør 613 millioner fra 1072 leverandører. 
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Figur 4  Bransjefordelte innkjøp 

 

 

Figur 5  Leverandørkjøp bransjefordelt (eksklusiv fiskerelatert) 

Eksklusiv fisk er det «Engroshandel med drivstoff og brensel» som er største kategori med nesten 100 

millioner (16 %). Bunker Oil AS utgjør 92 millioner av denne kategorien som handler med Nergård 

Havfiske AS. Kategorien «Bygging av Skip» er nest størst med 80 millioner, med Vard Group som 

leverandør. Andre store innkjøpskategorier er «Spedisjon», «Skipsmegling», «Tauverk og Nett» med 

tett på 20 millioner og over som vist i Figur 5. 
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 Figur 6  Kommunefordelt innkjøp 

Kjøpene skjer fra 149 kommuner (målt med basis i enhetsregistrets plassering av 

organisasjonsnummer), hvor Tromsø, Bergen, Ålesund og Oslo er høyest. Dog ser vi store innkjøp fra 

bedrifter lokalisert i Berlevåg, Værøy, Moskenes, Harstad osv. Vi har imidlertid en feilkilde relatert til 

hvor kjøpet faktisk skjer. Bunker Oil AS kan være et eksempel hvor alt kjøp blir allokert til Ålesund hvor 

Bunker Oil har hovedkontor og hvor oljekjøpet faktureres fra, men i realiteten skjer kjøpene lokalt der 

stasjonene er. Denne «feilkilden» ligger der, og skal denne korrigeres så må Nergård manuelt allokere 

dette i datafila. 

Fordelingen av innkjøpene ser vi i Figur 7. Lofoten Viking og Nergård Seafood AS står for 1,1 milliard. 

Dette inkluderer fiskekjøp. Eksklusiv fisk viste vi tidligere et kjøp på 613 millioner fra 1072 

leverandører. Her er Nergård Havfiske størst med 298 millioner fulgt av Nergård Seafood AS som vist i 

Figur 8. 
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Figur 7  Innkjøp fordelt pr selskap 

 

 

Figur 8  Kjøp hos Nergård-selskapene, eks. fisk (613 millioner fra 1072 leverandører) 
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3.1  Førstehåndskjøp av fisk 

I det følgende gis en oversikt over Nergårds handel med råstoff på førstehånd, både for landanleggene 

og for selskapets rederi Nergård Havfiske. Denne oversikten er basert på informasjon hentet fra 

sluttsedler for året. I kapittel 5 gis et anslag på Nergårds bidrag til å skape sysselsetting i flåteleddet 

gjennom sine råstoffkjøp. 

Nergård kjøpte i 2018 råstoff i førstehånd for cirka 1 milliard kroner, fordelt på bunnfiskarter for 637 

millioner og pelagiske arter for 368 millioner. Råstoffet ble kjøpt fra totalt 740 fartøy, herunder 644 

med ulike deltakerrettigheter, 94 fritidsfartøy og 2 utenlandske fartøy. Etter fartøyets 

registreringsmerke hadde disse tilhørighet i 111 ulike kommuner spredt over 13 fylker i landet. 

Tabell 1 Førstehåndskjøp av råstoff fordelt på artskategori og selskap, millioner kroner 

Selskap Pelagisk Hvitfisk Total 

Lofoten Viking AS 258 108 366 

Nergård Seafood AS 0 283 283 

Nergård Sørøya AS 0 137 137 

Nergård Sild AS 109 0 109 

Nergård Senja AS 0 99 99 

Nergård Bø AS 0 10 10 

Sum 368 637 1 005 

 

Lofoten Viking er konsernets største kjøperselskap, hvor cirka 70 % var pelagisk fisk i 2018. På 

andreplass kommer salgsselskapet Nergård Seafood AS, hvor 99 % var kjøp fra konsernets egne trålere. 

 

Figur 9 Kjøp av råstoff, etter fartøyets hjemfylke. Fordelt på egne og andre fartøy. 2018. Millioner kroner 

Figur 9 viser kjøp av råstoff fordelt etter hvor fartøyene er registrert. Konsernet kjøpte fra Tromsfartøy 

for 479 millioner kroner i 2018, hvor i underkant av to tredjedeler var fra egne trålere. Det ble kjøpt 

fra Nordlandsfartøy for 213 millioner kroner. 
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I Figur 9 er råstoffkjøpene fordelt etter hvor fartøyene som leverer er registrert. Alternativt kan man 

fordele etter hvor kjøperne er registrert. Dette åpner for å sammenligne Nergårds råstoffkjøp mot 

totalt råstoffkjøp i et gitt fylke. 

I Nordland er Nergård en betydelig kjøper innen pelagisk fisk. I 2018 kjøpte de pelagiske arter for 256 

millioner kroner, noe som utgjorde 46 % av all pelagisk fisk landet i fylket for året. Samtidig kjøpte de 

4 % av bunnfisken landet. 

I Troms kjøpte konsernet 52 % av den pelagiske fisken og 9 % av bunnfisken landet i 2018. Spesielt i 

den fremtidige Senja kommune1 er Nergård en viktig aktør, og de sto her som kjøper på cirka 40 % av 

det landede råstoffet. 

I Finnmark var Nergård kjøper på 4 % av landet bunnfisk, til en verdi av 140 millioner. Her kjøpes det 

meste i Hasvik kommune, hvor Nergård Sørøya er lokalisert. 

3.1.1 Nergård Havfiske AS 

Nergård Havfiske AS solgte fisk for i underkant av 632 millioner kroner i 2018, hvor 47 % av salgsverdien 

var til eget konsern. Nergårds eget salgsselskap Nergård Seafood er største kjøper av fryst fisk fra 

rederiet, mens Nergård Senja tar imot mye ferskfisk fra rederiets ferskfisktråler. 

Nergård Havfiske solgte til bedrifter utenfor eget konsern for 335 millioner. Av dette gikk 87 % til 

bedrifter i Troms. 

 

Figur 10 Nergård Havfiske AS, salg av råstoff per kjøper (Total: 632 millioner) 

3.1.2 Innkjøp fra ulike fartøygrupper 

Som Tabell 2 viser kjøper Nergård en stor andel av råstoffet sitt fra de største fartøyene over 28 meters 

lengde. Det kjøpes imidlertid også mye fra den mindre kystflåten, med kjøp for totalt 224 millioner fra 

fartøy under 15 meters lengde i 2018. Nergård Sørøya, Nergård Senja, Lofoten Viking, Nergård Sild og 

 
1 Kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik slås sammen til Senja kommune fra 1. januar 2020 

44 %

2 %1 %

53 %

NERGÅRD SEAFOOD AS

NERGÅRD SENJA AS

LOFOTEN VIKING AS

Andre kjøpere



 

12 
 

Nergård Bø kjøper alle mye råstoff fra de mindre fartøyene og er viktige for aktiviteten i sine 

lokalsamfunn. 

Tabell 2 Nergårds kjøp av råstoff fordelt på fartøylengdegruppe 

Fartøylengde Kjøp i millioner kroner Andel av totalkjøp 

Under 11 m 120 12 % 

11-15m 104 10 % 

15-21m 10 1 % 

21-28m 85 8 % 

Over 28m 677 67 % 

Ukjent 10 1 % 

Totalsum 1 005 100 % 
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4 Skatt og avgifter 

Gjennom innbetalte skatter og avgifter bidrar Nergård til forbruk og investeringer i det offentlige på 

kommunalt-, fylkes- og nasjonalt nivå. Det gir liten mening å regne disse innbetalingene om til 

sysselsetting og verdiskaping i offentlig sektor på samme måte som vi har gjort for konsernets innkjøp 

i kapittel 5 og kapittel 6, og vi begrenser oss derfor her til å oppgi de totale skattebidragene. En andel 

av disse pengene vil gå direkte til kommunene og skaper dermed viktige lokale ringvirkninger. 

Nergårds selskaper har for 2018 betalt inn en samlet forskuddsskatt på 93,9 millioner kroner. Nergård 

Havfiske sto for 57,9 millioner av dette, tilsvarende 62 %. I tillegg har konsernet betalt inn 

arbeidsgiveravgift på til sammen 5,7 millioner kroner. Skatt og avgift fordeler seg på selskapene som 

vist i figurene under. 

 

Figur 11  Forskuddsskatt etter selskap, 2018 

 

 

Figur 12 Arbeidsgiveravgift etter selskap, 2018 
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5 Sysselsetting 

Nergård-konsernet sysselsatte totalt 333 årsverk i 2018, fordelt på 11 bedrifter. Flest er ansatt i 

Nergård Havfiske AS som har 145 årsverk, etterfulgt av Lofoten Viking med 64 årsverk. Deretter følger 

Nergård Senja og Nergård Sørøya som vi ser i Figur 13. Fordelt etter selskapsadresse er to tredjedeler 

av årsverkene sysselsatt i Troms. Naturlig nok avhenger denne fordelingen mye av hvordan man 

definerer fylkestilhørigheten til de ansatte på trålerne. 

 

Figur 13  Årsverk fordelt på selskap i Nergård-konsernet, 2018 

5.1 Multiplikatoreffekter - Betydning for sysselsetting i leverandørindustrien 

Gjennom sine innkjøp av varer og tjenester skaper Nergård aktivitet også hos sine leverandører. Disse 

leverandørene kjøper i neste ledd varer og tjenester fra sine leverandører, som igjen kjøper fra sine, 

også videre utover i økonomien. Dette er hva vi kaller multiplikatoreffekter. 
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Figur 14  Sysselsettingseffekt hos leverandører direkte og indirekte 

Nergårds sysselsettingsbidrag i første ledd av denne kjeden var på 808 personer i 2017. Dette er 

sysselsatte hos de bedriftene Nergård har kjøpt varer og tjenester fra. Videre sysselsatte Nergård 597 

personer i ledd 2 til og med 10 i leverandørkjeden. Dette gir en samlet multiplikatoreffekt på 1405 

personer. 

 

Figur 15 Sysselsettingseffekter fordelt kommunevis 

Multiplikatoreffekten er størst i Tromsø, hvor Nergård sysselsatte 350 personer utenom egne ansatte. 

Deretter følger Bergen, 236 personer, Stavanger med 100 personer og Oslo med 94 personer. 
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5.2 Betydning for sysselsetting i fiskeflåten 

I kapittel 5.1 brukte vi en multiplikatormodell for å kartlegge konsernets bidrag til å skape 

arbeidsplasser hos sine leverandører. Innkjøpstallene gir imidlertid begrenset informasjon om 

Nergårds kjøp fra flåten, der disse er representert kun med en totalsum per salgslag. For å få et mer 

detaljert bilde av Nergårds betydning for sysselsetting i flåten, har vi i det følgende brukt 

sluttseddeldata med en direkte kobling mellom enkeltfartøy og mottak. Dette gir oss mulighet til å lage 

gode estimater også på den sysselsettingen som Nergård skaper i flåteleddet. 

I 2018 kjøpte Nergård råstoff fra totalt 644 fartøy i den norske fiskeflåten, ikke medberegnet 

konsernets egne trålere. I tillegg ble det kjøpt råstoff fra 94 fritidsfartøy og to utenlandske fartøy. 

Understående tabell viser antall fartøy fordelt på fartøylengde. Kolonnen «Andel av landing kjøpt av 

Nergård» viser hvor stor del av fangstvolumet fartøyene i de respektive fartøygruppene har levert til 

konsernet, der fartøyutvalget kun består av fartøy som har registrert leveranse hos Nergård. 

Konsernets bidrag til å skape sysselsetting er ut fra andel av leveransene anslått til 667 fiskere i kyst- 

og havfiskeflåten. Beregningen er basert på antall fartøy, andel av leveranser, og gjennomsnittlig antall 

årsverk på fartøy i de respektive størrelsesgruppene hentet fra Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelse. 

Tabell 3 Nergårds bidrag til sysselsetting i flåten, per fartøygruppe 

Fartøygruppe 
Antall fartøy med  

salg til Nergård 

Total sysselsetting på 
fartøyene 

Andel av landing 

kjøpt av Nergård 

Anslått sysselsettingsandel 

Nergård 

Under 11m 370 616 44 % 274 

11-15m 102 365 31 % 123 

15-21m 13 68 13 % 9 

21-28m 41 350 20 % 93 

Over 28m 118 1 297 10 % 167 

Totalsum 644 2 695 13 % 667 

 

Ved Nergård Sørøya ble det kjøpt fra 276 ulike fartøy i 2018. Disse fartøyene sysselsatte totalt 481 

fiskere, og vi estimerer at Nergård Sørøya gjennom sine råstoffkjøp sysselsatte 200 av disse. 

Nergård Senja kjøpte fra 152 ulike fartøy i 2018, med en samlet sysselsetting på 295 fiskere. Vi 

estimerer at Nergård Senja gjennom sine råstoffkjøp sysselsatte 118 av disse. 
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6 Verdiskaping 

Verdiskaping er lik merverdien skapt av vare- og tjenesteinnsatsen i produksjon, og fordeles som 

godtgjørelse til arbeidskraften gjennom lønninger, til kapitalinnsatsen gjennom renter på lånt kapital 

og avkastning på eierkapital, og til staten som skatter og avgifter. Beregningene gjort i det følgende er 

med utgangspunkt i denne definisjonen. 

6.1 Direkte verdiskaping 

Nergård-konsernet hadde en samlet verdiskaping på 672 millioner kroner i 2018.  

Dette fra en total omsetning på 2,5 milliarder kroner. Fra verdiskapingen gikk 299 millioner til lønn 

mens 61 millioner ble betalt inn som skatt av overskudd. 

6.2 Multiplikatoreffekter – betydning for verdiskaping i leverandørindustrien 

Multiplikatoreffektene er beregnet med basis i modellen til Menon Economics AS (se vedlegg for mer 

informasjon). Basis for leverandøreffektene er Nergård sine innkjøp for 2018. På grunn av at regnskap 

ikke foreligger offentlig før senere på året er dette samkjørt med offentlige tilgjengelige data for 2017. 

Nergård sine innkjøp av varer og tjenester genererte en verdiskaping i første ledd av leverandører på 

882 millioner kroner. Hos øvrige leverandører, fra andre ledd og ut til og med tiende ledd, estimerer 

vi en verdiskaping på 575 millioner kroner som effekt av Nergårds innkjøp. Etter tiende ledd er effekten 

så liten at det ikke har noen hensikt å ta den med i modellen. 

Nergårds innkjøp hadde dermed en samlet verdiskapingseffekt i leverandørindustrien på 1,46 

milliarder kroner i 2018. 

6.3 Samlet verdiskaping – direkte og gjennom multiplikatorer 

Den totale verdiskapingen hos Nergård sine bedrifter, leverandører og indirekte leverandører samlet, 

var på 2,13 milliarder kroner i 2018. 

For 2018 har vi kun hatt tilgang på Nergårds regnskaper på konsernnivå. Vi har derfor ikke kunnet 

fordele denne verdiskapingen på fylker og kommuner. Vi har imidlertid kunne fordele ringvirkningene 

på kommune, og vi har hatt 2017-regnskapene til Nergård på selskapsnivå. De aggregerte tallene i det 

følgende er derfor basert på 2017-tall for Nergård og 2018-tall for leverandørindustrien.  

Troms fylke kommer best ut med over 904 millioner i verdiskaping, fulgt av Hordaland (319 millioner) 

og Nordland med 216 millioner. Nord-Norge samlet utgjorde 1,14 milliarder kroner. 
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Figur 16  Total Verdiskaping fylkesfordelt (million NKR) 

Hvor i kommune-Norge havner den samlede verdiskapingen? Samlet sett skaper Nergård effekter i 

nærmest alle norske kommuner, men kommunene Tromsø og Harstad troner øverst med henholdsvis 

453 og 360 millioner, etterfulgt av Bergen og Værøy. I Figur 17 ser vi hvordan dette fordeler seg på et 

utvalg av de 422 kommunene. 

 

Figur 17  Totale verdiskapingseffekter kommunefordelt (million kroner) 

Vi har tidligere vist (se Figur 2) at Nergård gjør innkjøp for vel 1,9 milliarder kroner. Den beregnede 

verdiskaping i leverandørleddet utgjør 882 millioner, hvor leverandører i Tromsø kommune står for 

cirka 50 %. Denne effekten skjer i 139 kommuner som vist i Figur 18. 
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Figur 18  Verdiskaping i leverandørbedrifter kommunefordelt 

 

Figur 19  Verdiskaping - Indirekte effekter kommunefordelt (million kroner) 

Ser vi på den indirekte verdiskapingseffekten, så utgjør den vel 575 millioner og har effekt i 422 

kommuner. Som vi ser i Figur 19, er den effekten størst i de store norske bykommunene hvor Stavanger 

er øverst på listen med vel 87 millioner.  
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7 Vedlegg – beregning av sysselsettings- og verdiskapingseffekter 

Dette vedlegget gir mer informasjon om metoden for å beregne sysselsettings- og 

verdiskapingseffekter. Modellen bak kan deles opp i tre deler; beregning av hhv. 1) de direkte 

effektene, 2) effekter hos leverandørene og 3) de indirekte effektene. 

7.1.1 Direkte effekter 

Dette er verdiskapings- og sysselsettingseffektene som skapes direkte hos Nergård. 

Sysselsettingseffektene er antallet personer som er ansatt hos Nergård, mens verdiskapingseffektene 

er gitt av summen av profitten som skapes og lønningene som utbetales til de ansatte. 

Data på disse effektene hentes direkte fra Menons regnskapsdatabase, og det er derfor lite usikkerhet 

knyttet til både størrelsen på og den geografiske spredningen av de direkte effektene.  

7.1.2 Effekter hos leverandørene 

For å kunne operere kjøper Nergård varer og tjenester. Dette skaper økonomisk aktivitet hos 

bedriftene som leverer disse varene og tjenestene.  Dette skaper omsetning for leverandørbedriftene 

og utgjør på denne måte verdiskapings- og sysselsettingseffekter. Produktene som leveres dekker alt 

fra revisjons- og juridiske tjenester til maskiner og utstyr. Mens mesteparten av disse leveransene 

kommer fra Norge, kjøpes noen fra utlandet. Utenlandske varer og tjenester genererer ingen 

ytterligere aktivitet i norsk økonomi. Vi kaller dette for en «importlekkasje».  

Den viktigste dataen for effekter hos leverandørene er tilgjengelig direkte fra Nergård. Dette betyr at 

datagrunnlaget er svært presist når det gjelder kontraktstørrelse og geografisk plassering. Vi vet 

imidlertid ikke hvor mye verdi som skapes av omsetningen hos de ulike leverandørbedriftene. For å 

estimere dette bruker vi Menons regnskapsdatabase. Her har vi tilgang på de enkelte 

leverandørbedriftenes årsregnskap, som vi bruker til å regne ut verdiskapingsmargin (verdiskaping og 

sysselsetting per omsetningskrone). Dette gir oss dermed et solid grunnlag for å estimere de samlede 

verdiskapings- og sysselsettingseffekter i dette «leddet» av analysen. 

7.1.3 Indirekte effekter 

På samme måte som at Nergårds vare- og tjenestekjøp skaper ytterligere ringvirkninger i norsk 

økonomi, gjør også leveransene som etterspørres av leverandørene det. Disse effektene ønsker vi å 

følge hele veien ned gjennom verdikjeden.  

Det er imidlertid vanskeligere å estimere disse effektene, siden vi ikke har data på hvor Nergårds 

leverandører kjøper varer og tjenester fra. For å estimere dette, fordeler vi alle leverandørbedriftene 

på sine korrekte næringskoder. Kombinert med SSBs kryssløpstabell for vare- og tjenesteflyt på tvers 

av økonomien gir dette grunnlag for å bruke Menons ITEM-modell til å utregne ringvirkninger av 

leverandørenes økonomiske aktivitet.  

Verdiskapingsmarginer, importandeler og andre sentrale størrelser for bedriftene er ukjente og 

modellen estimerer disse basert på tilgjengelig statistikk fra SSB og fra Menons regnskapsdatabase. 

Den geografiske spredningen foregår via en kommunefordelingsmodul i ITEM-modellen. Denne er 

bygget som en såkalt «gravity-modell» og forteller oss hvor mye enkeltkommuner handler med 
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hverandre. Det er naturligvis noe større usikkerhet forbundet med disse effektene enn de direkte 

effektene og effekter hos leverandørene, men vi mener fortsatt at analysen er den beste mulige måten 

å estimere samlede verdiskapings- og sysselsettingseffekter på. 

 

Figur 20  Menon Economics sin modell for beregning av verdiskaping-  og sysselsettingseffekter 

 

 



 

 
 

 


