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SAMMENDRAG 

I denne rapporten ser vi spesielt på hvilken betydning havnæringene har i dag for Norge, 

og deretter hvordan utviklingen kan se ut mot 2040. Utviklingen er usikker for de neste 10-

20 årene, men viser samtidig at Norge og næringslivet kan lykkes med videre jobb- og 

verdiskapingsvekst basert på havets store ressurser.    

HOVEDFUNN FRA STATUSANALYSEN: ENORME RINGVIRKNINGER FRA HAVET 

I Norge lever vi med havet som en stor ressurs, der ansvarlig bruk og utnyttelse sikrer store 

verdier. Det er ingen annen samlet næring som står for like mye verdiskaping og bidrag til 

vår felles velferd.  

 

• Havnæringene er landets største verdiskaper med rundt en fjerdedel av 

verdiskapingen (BNP - brutto nasjonalprodukt - inkludert en stor offentlig sektor). 

Havøkonomien i Norge stod for 790 milliarder kroner i verdiskaping i 2019. 

Gjennom ringvirkninger ble hele 82 milliarder kroner (ca. 10 prosent) av denne 

verdiskapingen skapt av havrelaterte underleverandører, verdikjeder og resten av 

fastlandsnæringen.   

• Minst 1 av 7 arbeidsplasser, altså 265.000 arbeidsplasser i privat sektor er tilknyttet 

havøkonomien. Dette utgjør nærmere 10 prosent av alle sysselsatte i 2019, hvor 

en må huske på offentlig sektors høye andel (ca. 30 prosent). Av de 265.000 

arbeidsplassene ble hele 74.000 skapt via indirekte ringvirkninger (28 prosent). 

• Over 60 prosent av eksportverdiene til Norge, tilsvarende 791 milliarder kroner, 

kom fra eksport innen havnæringene i 2019. 

• Skattebidraget fra havnæringene utgjorde omtrent 230 milliarder kroner i 2019. For 

å sette det i et velferdsperspektiv dekket dette skattebidraget samlet sett 

utgiftene på statsbudsjettet til regionale helseforetak, barnetrygd og 

kontantstøtte, samt over 90 prosent av utgiftene til forsvaret. 

• Havøkonomien stod for litt under en fjerdedel av samlet brutto investering i 

realkapital i fjor. Dette utgjør litt over 7 prosent av Norges BNP.  

o Investeringer innen olje og gass stod for mesteparten av dette med litt over 

187 milliarder kroner, etterfulgt av betydelige investeringer innen sjømat og 

maritim sektor med henholdsvis 15 og 13 milliarder kroner. 
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Bidraget fra havøkonomien er helt avgjørende for norsk velferd, og da særlig fra olje og 

gass som er Norges største og viktigste havnæring med hensyn til skattebidrag og 

finansiering av offentlig velferd. 

 

• Statusanalysen viser at verdiskapingen fra olje og gass utgjorde hele 507 

milliarder kroner i 2019, og at næringen sysselsatte 55.000 personer. I tillegg 

bidro denne næringen med skatteinntekter til offentlig sektor tilsvarende 180 

milliarder kroner. Dette skattebidraget bidro eksempelvis til å dekke alle 

utgiftene tilknyttet helse og omsorg (eks. Folketrygden) i statsbudsjettet for 

20191. 

 

• Maritim næring etterfølger petroleumsvirksomheten i form av størrelse på 

verdiskaping, der denne befant seg på 105 milliarder i 2019. Maritim næring 

sysselsatte imidlertid flere direkte årsverk sammenlignet med olje- og 

gassnæringen. 60.000 personer var sysselsatt innen maritime næringer dette 

året, og samlet sett bidro næringen med rett under 24 milliarder kroner i skatt 

til samfunnet. Dette skattebidraget fra maritim næring bidro til økt trygghet og 

sikkerhet i Norge, ved å blant annet finansiere politiet og påtalemyndighet og 

fri rettshjelp i 20192. 

 

• Sjømatsektoren hadde 69 milliarder kroner i direkte verdiskaping, sysselsatte 

30.000 årsverk og bidro med ca. 20 milliarder kroner i skatt i 2019. Disse 20 

milliardene i skatteinntekter til staten fra sjømatnæringen bidro til å finansiere 

halvparten av Norges utgifter til høyere utdanning dette året3. 

 

• Verdiskaping, sysselsatte og skattebidrag fra marinbasert turisme utgjorde 

henholdsvis 25 milliarder kroner, 46.000 årsverk og 6 milliarder kroner i skatt. 

Sistnevnte skattebidrag fra maritim turisme var med på å finansiere ca. 

halvparten av grunnopplæringen i Norge i 20194. 
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FIGUR 1: HAVØKONOMI - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING, 2019. 

 
Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret | NyAnalyse  

  

  

 

HOVEDFUNN FRA SCENARIOANALYSEN FRAM MOT 2040: INVESTERINGSBEHOVET I 

ANDRE DELER AV HAVNÆRINGEN ER FORMIDABELT STORT  

 

Det er all grunn til å tro at havnæringene vil fortsette å være viktige verdiskapere og 

grunnlag for velferd også i fremtiden. Ved å utnytte teknologien og kompetansen som 

oljeklyngen og sjømatnæringen med flere besitter i dag, kan vi bygge opp nytt 

næringsliv som kan skape like mange arbeidsplasser. 

  

• Hvis Norge lykkes med nye investeringer i teknologi og fornybar energi (for 

eksempel havvind), så vil det fylle en stor del av «havgapet». Havgapet knytter 

seg til at olje- og gassindustrien har en forventet utviklingsbane på verdiskaping 

som faller, men vi ser at andre deler av havnæringene kan vokse betydelig 

fremover.  

 

• Potensialet i havøkonomien er stort og det er mange områder som kan bidra til å 

opprettholde og øke verdiskapingen. Viktige områder som gir bærekraftige 

arbeidsplasser kan relateres til teknologi, fornybar energi, sjømat, grønn skipsfart 
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og nye marine havnæringer.  

 

• Det vil kreve store investeringer innen fornybar energi og havsektoren å 

opprettholde tilsvarende verdiskaping og arbeidsplasser som vi har i dag. I det 

mest optimistiske scenarioet «blå vekst» anslår vi at investeringsbehovet innen 

havøkonomien vil utgjøre 240 milliarder kroner årlig i snitt over perioden 2020 til 

2040. I starten av perioden ligger behovet enda høyere.   

 

• I årene som kommer er det mulig å skape store og viktige samfunnsgevinster 

dersom man øker investeringsvolumet i havnæringene. Resultatene fra 

scenarioanalysen illustrerer at det kan skapes langt flere arbeidsplasser i tilknytning 

til havøkonomien, som videre kan bidra til verdiskaping og velferd i norske 

lokalsamfunn. En viktig forutsetning for å tette havgapet med annen verdiskaping 

er at teknologi og kompetanse bidrar til å skape miljøvennlige løsninger, som gir 

grunnlag for ytterligere norsk eksport knyttet til havnæringene. 

 

• Investeringer: Behov for 240 milliarder kroner i hav-investeringer årlig 

o Det er behov for et årlig samlet investeringsnivå på 240 mrd. kroner i 

havnæringene for å klare gjennomføre et scenario med «blå vekst». 

Sammenlignet med basisscenarioet behøves dermed ytterligere 20-25 

mrd. kroner årlig i snitt for å bevege seg fra basis til «blå vekst», basert på 

våre forutsetninger.  

o Investering som andel av BNP befinner seg på ca. 3 prosent i 

basisscenarioet, men vil utgjøre nærmere 4 prosent i «blå vekst»-

scenarioet. 

 

• Blå verdiskaping mot 2040: Hele 60 milliarder kroner mer hvert år, en økning til 790 

milliarder kroner 

o I fremtidsscenarioet med «blå vekst» forventer vi at den (direkte) 

verdiskapingen fra havøkonomien vil være i underkant av 790 milliarder 

kroner i snitt per år frem mot 2040. Det er ca. 60 milliarder kroner høyere 

enn i vårt basisscenario. 
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o Forskjellen mellom «blå vekst» (890 mrd. kr) og basisscenario (820 mrd. kr) 

øker til ca. 70 mrd. kroner ved å inkludere indirekte verdiskaping 

(ringvirkninger hos leverandører og i tilhørende verdikjeder).  

 

• Blå arbeidsplasser: Norge kan ha 380.000 jobber innen havnæringene i 2040 

o Antall jobber - direkte og indirekte - i scenarioet med «blå vekst» i 

havøkonomien (høyalternativet) ligger på rett i underkant av 380.000 i 

2040, og det er omtrentlig 90.000 flere jobber enn i basisscenarioet, hvor 

snittnivået ligger på ca. 290.000. Det tilsvarer også 115.000 flere jobber enn 

i dag, eller en økning på ca. 43 prosent. 

o Direkte sysselsatte som andel av den norske arbeidsstyrken stiger til over 8 

prosent ved «blå vekst», mens den faller til 6,5 prosent i basisscenarioet.  

 

• Skattebidraget øker: I blå vekst-scenario øker årlig skattebidrag med 10 milliarder 

kroner 

o Det gjennomsnittlige skattebidraget fra havøkonomien befinner seg på 

anslagsvis 230 mrd. kroner ved «blå vekst» i perioden 2020-2040. Det er over 

10 milliarder kroner ekstra i året sammenlignet med basis, og det bidrar til å 

finansiere flere viktige velferdstjenester. 
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INNLEDNING 

«Havøkonomi» er en samlebetegnelse for aktører som har sin næringsaktivitet og 

inntektsgrunnlag knyttet til havet og dets ressurser. Det litt nyere begrepet «blå 

økonomi» referer til havbasert næringsaktivitet som bygger på prinsippet om 

bærekraftig verdiskaping og ressursutnyttelse.  

Ifølge OECD (2016) ventes global havøkonomi å vokse betydelig med hensyn til 

verdiskaping de neste årene, og utgjøre anslagsvis USD 3 trillioner (2,5 prosent av 

global BNP), og legge til rette for 40 millioner arbeidsplasser i 2030 (basis). Veksten 

ventes å drives frem av høy befolkningsvekst, økt inntektsnivå, knapphet og press på 

naturressurser, økt regulering og annen myndighetstiltak knyttet til havmiljø og klima, 

og utvikling av ny teknologi. 5 

Ifølge FN ventes verdensbefolkningen å øke fra 7,7 mrd. til 9,7 mrd. innen 2050. En 

større global populasjon og økt kjøpekraft vil gi høyere etterspørsel etter energi, 

transport, mat og drikkevann. På verdensbasis spiller havressursene en viktig rolle i 

matforsyningen. Havøkonomien i Norge vil de neste 20 årene påvirkes av flere 

globale trender og drivere, samt beslutninger foretatt av en rekke aktører innen 

havnæringene, finansnæringen og av norske myndigheter i dag og i tiden fremover. 

I OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» forventer man blant annet at 

aktiviteten innen fiske og fangst vil forbli flat de kommende årene, ettersom havets 

fiskebestander i hovedsak er fullt utnyttet og delvis overfisket. I tillegg vil forurensning, 

klimaendringer og et økt mikroplastproblem kunne føre til utfordringer for enkelte 

fiskeressurser. For å møte fremtidig global befolkningsvekst og økende etterspørsel 

etter sjømat må derfor nasjoner med store havressurser utnytte deler av det uforløste 

potensialet som eksisterer innenfor akvakultur. 

Dette vil danne grunnlag for styrket lønnsomhet og økt verdiskaping i etablerte og 

nye havnæringer, som i neste runde vil drive frem økt investering (bygningsmasse, 

maskin, utstyr) og satsing på FoU, flere arbeidsplasser, og økte skatteinntekter til stat, 

fylke og kommune. Det sistnevnte vil være av stor betydning for Norges samlede 

velferd i tiårene fremover, og da særlig etter hvert som inntektene fra olje og gass 
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flater ut og avtar i størrelse. Videre vil graden av kunnskap og kompetanse, læring 

og innovasjon, samarbeid i og mellom havnæringene, samt adopsjon av ny, 

bærekraftig havteknologi også påvirke havøkonomien utvikling og framtid.   

 

HAVMILJØ, RESSURSGRUNNLAG OG KLIMA 

Mange kystnasjoner, deriblant Norge, er svært bekymret for havets fremtidige 

«helse». Dette skyldes økt forskningsbasert kunnskap om betydningen og verdien av 

havet for globalt klima, miljø og samfunn, samt en økende bevissthet og erkjennelse 

rundt de mange negative og uoversiktlige konsekvensene av økonomisk og annen 

menneskelig aktivitet. Konsekvensene er press og ødeleggelse av marine 

økosystemer, tap av naturmangfold, havforsuring grunnet økt CO2-utslipp, 

uttømming av marinbestander og annen forringelse av havmiljøet. En slik ikke-

bærekraftig utvikling med varig svekket havøkonomi kan i neste runde få betydelige 

og uheldige konsekvenser for fremtidige generasjoner og deres velferd.  

 

Det kreves betydelige utslippskutt for at Norge skal klare å overholde sine forpliktelser 

i henhold til Parisavtalen. Som et trinn i målsetningen om å bli et lavutslippssamfunn i 

2050 har norske myndigheter meldt inn en garanti om å halvere utslippene innen 

2030 (sammenlignet med 1990-nivåene). Grønn omstilling i transportsektoren, både 

på veien og til sjøs, er viktige forutsetninger for at vi når klimamålene, og derfor spiller 

havnæringene en helt avgjørende rolle. Norsk maritim næring ligger langt fremme 

på omstilling i flere segmenter, deriblant innen grønn skipsfart. I Regjeringens 

nylanserte klimaplan for 2021-2030 vil en kreve lav- og nullutslippsløsninger for 

servicefartøy i havbruksnæringen innen 2023-20246. Økende elektrifisering av norsk 

olje- og gassproduksjon i kombinasjon med vindkraft til havs, karbonfangst- og 

lagring og hydrogenproduksjon vil kunne øke sannsynligheten for at Norge når sine 

klimamål. 

I denne rapporten har vi fokusert den økonomiske analysen på hav-gapet innenfor 

verdiskaping, arbeidsplasser, investeringer og skattebidrag. Det betyr ikke at 

utviklingen av klimautslipp og bærekraft er mindre viktig, men det er for omfattende 

å inkludere i disse scenarioene.   
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NORSK SATSING PÅ HAVNÆRINGENE 

Norge har vært en ledende havnasjon i en årrekke. Havnæringene er svært viktige 

for sysselsettingen i hele landet, fra i de nordligste fylkene hvor sjømatnæringen har 

stolte tradisjoner, til maritim næring og petroleumsnæringen som viktige verdiskapere 

langs Vestlandet og via olje-klyngen i Rogaland. Forsknings- og innovasjonsmiljøer i 

både Midt-Norge (SINTEF og NTNU) og på Sørlandet (GCE NODE-nettverket), samt 

tjenesteleverandører og finansinstitusjoner i Østlandsområdet er alle viktige for at 

Norge er helt i front når det gjelder forvaltning av havets ressurser. Regjeringen ønsker 

en bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene, og har derfor løftet 

havet og havnæringene høyere opp på den politiske agendaen, blant annet ved 

fremleggelsen av en stortingsmelding om hav i 2017. Denne ble etterfulgt av 

regjeringens lansering av et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi 

i 2018 (boks 1).  

Boks 1. Internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi 

Regjeringen lanserte i 2018 et såkalt internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi, som består av 

sentrale aktører fra 14 kystnære land, under ledelse av statsminister Erna Solberg. Havpanelet er av den oppfatning 

at det ligger et enormt ressurspotensial innen havene, og at havnæringen spiller en svært avgjørende rolle for å løse 

klimakrisen, sikre verdens matforsyning, samt bevare marine økosystemer for fremtidige generasjoner. Blant 

satsingsområdene det pekes på finner en havvind, fiske, akvakultur og oppdrett av tang, tare, muslinger og østers.  

 

Følgende prinsipper anbefales for best mulig skalering av havøkonomien: 

 

1. Vernet må være effektivt. Det må være tilstrekkelig med verneområder til at fisk og skalldyr kan fornyes. 

Fornybar havenergi må bygges ut i tilstrekkelig grad.  

2. Virksomheten må være bærekraftig. Produksjonsanlegg for fornybar energi og mv. må plasseres og driftes 

utfra kunnskap om økosystemer og miljøkonsekvenser.  

3. Velferdsutviklingen må fordeles rettferdig. Alle kystnasjoner bør få ta del i dette.  

Kilde: The High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy - Ocean Panel (2020)7 

 

Blå muligheter er regjeringens oppdaterte havstrategi fra 2019, hvor spesielt tre 

hovedområder trekkes frem8. Disse omhandler klimaendringer og dets påvirkning på 

havet, regionalt fokus og lokal verdiskaping, samt teknologi og digitalisering. FNs 

2030-agenda er viet en sentral del i regjeringens havstrategi. Agendaens til sammen 

17 bærekraftmål skal fremme sosial, miljømessig og økonomisk utvikling, der et av 

målene (nr. 14) er rettet konkret mot livet under vann, og oppfordrer verdens land til 
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å iverksette tiltak som bevarer og utnytter hav og marine ressurser på en måte som er 

forankret i bærekraftig utvikling. 

I tillegg poengteres samarbeid med kystnære havområder som svært viktig i 

regjeringens havstrategi. Dette omfatter lokal planlegging og forvaltning, kunnskap 

om ressursgrunnlaget, samt velutviklet infrastruktur og fungerende lokalsamfunn langs 

kysten. Regionreformen, som trådte i kraft fra 2020, gir fylkeskommunene et større 

ansvar for den regionale næringspolitikken enn tidligere, og skal bidra til flere 

arbeidsplasser og positive ringvirkninger i lokalsamfunnene. Regjeringen ønsker også 

å opprette et Havdialogforum, der aktører fra fylkeskommunene og andre 

kystkommuner skal ta opp viktige temaer som angår arealprosesser, verdiskaping, 

sysselsetting og kompetanse i samfunnene langs kysten.  

Det fremgår videre at samlet sysselsetting i havnæringen utgjorde over 200.000 

personer. Det slås fast at havet vil være Norges viktigste kilde til verdiskaping og 

velferd i uoverskuelig tid fremover, samtidig som at havet kan bidra positivt for å løse 

globale miljø- og klimautfordringer. 

BAKGRUNN OG RAPPORTSTRUKTUR 

Denne rapporten gjengir funn og resultater fra en status- og scenarioanalyse av 

havøkonomien i Norge i dag og mot 2040. Statusanalysen har blitt utført for å 

kartlegge og tallfeste betydningen av og bidraget fra havnæringene for norsk 

økonomi og velferd i dag, mens scenarioanalysen framskriver historisk trend, samt 

vurdere to alternative scenarioer knyttet til bærekraftig og ikke-bærekraftig bruk og 

utnyttelse av havet og dets ressurser. I analysen har vi sett særlig på 

teknologiadopsjon, bærekraftige løsninger og investeringsbehov. 

RAPPORTEN BESTÅR AV TO DELER:  

Del 1. Data og metode, statusanalyse av havnæringene og samlet for 

havøkonomien i Norge anno 2019.  

Del 2. Scenarioanalyse av havøkonomien mot 2040, samt gapanalyse av offshore 

petroleum og nye havbaserte vekstnæringer. 
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FREMVOKSENDE

FORNYBAR 

HAVENERGI
GRØNN SKIPSFART NYE MARINE ARTER

KARBONFANGST 
OG LAGRING (CCS)

DATA OG METODE 

Data og grunnlagsmaterialet brukt i denne rapporten er hentet fra en rekke 

nasjonale og internasjonale rapporter, studier og datakilder som OECD, EU-

kommisjonen, Havpanelet, IEA, Sintef, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, 

Eurostat, NHO, DNV GL, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, 

Miljødirektoratet og NVE med mer.  

Vi har kartlagt relevante havbransjer og havnæringer i Norge ved hjelp av tilnærmet 

næringsinndeling og taksonomi brukt av OECD-rapporten om global havøkonomi 

(2016), men med mindre justeringer grunnet forskjeller i næringsstruktur og andre 

særtrekk ved norsk økonomi.  

FIGUR 2: ETABLERTE OG NYE FREMVOKSENDE HAVNÆRINGER I NORGE.   

 

 

 

Kilde: NyAnalyse 
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I tråd med funn fra kartleggingen har vi valgt å definere og gruppere havøkonomien 

som bestående av følgende hovednæringer: olje og gass, maritim, sjømat og marin 

turisme. Disse hovednæringene er igjen satt sammen av flere delnæringer og 

bransjer (figur 2).  

I tillegg kommer nye, fremvoksende havnæringer som offshore vindkraft, nye marine 

arter, havbunnsmineraler, høyteknologisk biomarine produkter og tjenester, maritim 

sikkerhet og overvåking, karbonfangst og -lagring (CCS). Det er utenfor omfanget av 

denne rapporten å beskrive hele bredden av nye havrelaterte næringer.    

 

STATUSANALYSE 

Statusanalysen kartlegger, tallfester og synliggjør bidraget fra havnæringene for 

norsk økonomi og velferd ved bruk av regnskapsdata for 2019. I tillegg til verdiskaping 

(GVA) og sysselsetting, har vi beregnet skattebidraget fra havrelaterte bedrifter 

(selskapskatt og arbeidsgiveravgift) og deres ansatte (personskatt og trygdeavgift). I 

tillegg viser statusanalysen en oversikt over samlet brutto investering i kroner per 

havnæring. Avslutningsvis gjør vi opp status for havøkonomien samlet sett mht. 

verdiskaping (GVA), sysselsetting, skattebidrag og investeringer. Alle havbaserte 

bransjer og næringer er kartlagt og justert for overlapp mellom næringer ettersom 

enkelte underleverandører kan levere varer og tjenester til to eller flere havnæringer.  

 

RINGVIRKNINGSANALYSE  

Havnæringene bidrar også med ringvirkninger utover i verdikjeden og resten av 

fastlands-Norge gjennom kjøp av varer og tjenester fra underleverandører (figur 3). Vi 

har derfor ved hjelp av vår ringvirkningsmodell (WEI-modellen) beregnet indirekte 

verdiskaping og indirekte sysselsetting (antall årsverk) utover i verdikjeden og resten 

av økonomien knyttet til eksterne kjøp av varer og tjenester korrigert for import.  

I ringvirkningsanalyse har vi holdt underleverandører av varer og tjenester til 

havøkonomien adskilt og beregne indirekte virkninger (verdiskaping og sysselsetting) 
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for disse via innkjøp av varer og tjenester fra ulike havnæringer, dersom vi ikke har 

særlig grunn til å anta at disse utgjør en viktig del av havnæringen på hovednivå.  

Ved å holde underleverandørene utenfor beregningen av direkte verdiskaping og 

sysselsetting kan vi unngå dobbelttelling. Eksempelvis kjøper offshore petroleum 

tjenester fra maritim shipping. Summerer vi verdiskaping for offshore petroleum pluss 

verdiskaping hos underleverandører, så kan vi ikke summere dette tallet med 

verdiskaping i maritim shipping grunnet dobbelttelling.  

Vi har først sett på virkninger forbundet med indirekte verdiskaping og sysselsetting 

hos underleverandører (første ledd) som leverer varer og tjenester til havnæringene. 

Deretter for andre ledd, tredje ledd, n-te ledd og for resten av økonomien ved hjelp 

av SSBs kryssløpstabell og vår ringvirkningsmodell (WEI-modellen).  

 

SCENARIOANALYSE 

Formålet med scenarioanalysen er å lage et fremtidsbilde som kan ligne realiteten i 

2040. Scenarioer er her forstått som et sett med hypotetiske fremtidseventer 

konstruert for å klargjøre mulige hendelsesforløp og virkninger, samt deres 

beslutningspunkt.  

Utarbeidelse av realistiske og sannsynlige fremtidsscenarioer er svært viktig for at 

anslag og beregninger av framtidig verdiskaping, sysselsetting, investeringer og 

skattebidrag tegner et godt og presist fremtidsbilde.  

Anslagene er sensitive for valg av variabler og parameterverdier og derfor heftet 

med noe usikkerhet både oppover og nedover. Funnene bør anses som et plausibelt 

framtidsscenario, under noen strenge forutsetninger.  
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FIGUR 3: HAVNÆRINGER OG EKSEMPEL PÅ VERDIKJEDER I HAVØKONOMIEN.  

 

Kilde: NyAnalyse 
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DEL 1: STATUS FOR HAVØKONOMIEN I NORGE 

Del 1 viser funn og resultater fra statusanalysen for sjømat, offshore olje og gass, 

maritim og marin turisme med tilhørende undergrupper (isolert) i 2019. Avslutningsvis 

sammenstilles status for de fire hovednæringene, der vi har justert for overlapp 

mellom næringene med hensyn til leverandør- og verdikjede.  

 

SJØMAT 

Fiske etablerte seg svært tidlig i Norge som et helt avgjørende ressursgrunnlag langs 

kysten, der en kombinasjon av aktiv offentlig fiskeripolitikk og solid oppbygging av 

fiskeflåtenes fangstkapasitet har ført til at aktiviteten har vokst kraftig i etterkrigsårene. 

I dag er sjømatnæringen godt representert i de aller fleste samfunn langs Norges 

kyst, og er følgelig en premissleverandør for verdiskaping, sysselsetting og velferd i 

landet. I global sammenheng er Norges en svært anerkjent fiskerinasjon, kjent for 

god forvaltning og velutviklede fiskerier. Globalt har Norge en ledende rolle innenfor 

lakseoppdrett, og er den teknologisk mest avanserte formen for akvakultur globalt. 

Det overordnede bidraget fra sjømatnæringen er illustrert i figur 4. 

FIGUR 4: SJØMAT - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING. 2019 

 

Kilde: NyAnalyse 
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Norge er verdens nest største eksportør av sjømat og eksporterte for hele 107 

milliarder kroner i 2019. Næringen favner bredt, og omfatter akvakultur (bla. 

oppdrett)9, fiske og fangst, fiskeforedling, samt varehandel av sjømat. Den øvrige 

næringsgrupperingen innen sjømat er beskrevet i mer detalj i vedlegget av denne 

rapporten.  

Figur 4 viser at sjømatnæringen totalt sto for 106 mrd. kroner i direkte og indirekte 

verdiskaping (GVA) i 2019. Ringvirkningene fra sjømatnæringen er store, ettersom 

hele 37 mrd. av den nevnte verdiskapingen kan tilskrives leverandører og verdikjede 

(t.v. i figur 4).  

Videre sysselsatte næringen totalt 66 000 årsverk direkte og indirekte samme år, der 

36 000 av disse er indirekte blant leverandører og i tilknyttet verdikjede. Man ser også 

av figuren at sjømatnæringen direkte sto for et skattebidrag og investeringer på 

henholdsvis 20 og 15 mrd. kroner i 2019. 

Brutt ned på sjømatnæringens undergrupper viser figur 4 at fiske, fangst og 

akvakultur direkte genererte en verdiskaping på anslagsvis 47 mrd. kroner, sysselsatte 

18 400 personer, og bidro med 15 mrd. i skatt.  

Fiskeforedling angår typisk produksjon og bearbeiding av fisk og fiskerelaterte 

produkter, og verdiskapingen fra denne var under halvparten så stor som fiske, 

fangst og akvakultur i 2019. Fiskeforedlingen sto for en direkte verdiskaping på 20 

mrd. kroner samme år, og videre sysselsatte denne undergruppen 10.400 årsverk, og 

bidro med 4,4 mrd. kroner tilbake til samfunnet i form av skatt.  

Varehandel av sjømat utgjorde totalt en verdiskaping på 2 mrd. kroner, mens den 

sysselsatte og bidro med skatt på henholdsvis 1.400 årsverk og 1 mrd. 
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OFFSHORE OLJE OG GASS 

Det norske oljeeventyret startet på slutten av 1960-tallet med funn i Nordsjøen, og har 

siden blitt utviklet til en verdensledende virksomhet innen olje og gass. Forvaltningen 

av inntektene fra denne virksomheten er og har vært helt avgjørende for 

finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Olje- og gassnæringen er i dag 

Norges største næring målt i verdiskaping, investeringer, statlige inntekter og 

eksportverdi10. I tillegg skapes det verdier fra tjenester tilknyttet utvinning av olje og 

gass, samt fra petroleumsrelatert leverandørindustri.  

Figur 5 nedenfor viser status for offshore olje og gass i 2019, der næringen er delt opp 

i undergruppene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport samt tjenester 

tilknyttet utvinningen. Olje og gass eksporterte for hele 464 mrd. kroner i 2019, og sto 

for en indirekte og direkte verdiskaping på totalt 592. mrd. I tillegg sysselsatte 

næringen 139 800 årsverk, der hele 85 100 av disse var indirekte hos leverandører og i 

verdikjede. Direkte skattebidrag og investeringer utgjorde henholdsvis 180 og 188 

mrd. kroner dette året. 

 

FIGUR 5: OLJE OG GASS - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING. 2019 

 

Kilde: NyAnalyse 
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Når det gjelder undergruppenes nøkkeltall ser en umiddelbart at den direkte 

utvinningsaktiviteten av råolje og naturgass står for den klart største verdiskapingen 

(GVA tilsvarende 463 mrd. kroner i 2019). Videre sysselsatte denne utvinningen 24 000 

direkte årsverk, der selskaper og ansatte innen denne undergruppen bidro direkte 

med 163 mrd. kroner i skatt. En rekke tjenester er tilknyttet denne 

utvinningsaktiviteten, og dette bidrar til et stort antall arbeidsplasser. Det ser man av 

sysselsettingen, der disse tjenestene bidro med hele 30 600 direkte årsverk i 2019. 

Verdiskapingen fra disse tjenestene utgjorde 26 mrd. kroner samme år, mens 

skattebidraget befant seg på 13 mrd. kroner.  

 

Rørtransport sto for en GVA på 19 mrd. i 2019, og bidro til ca. 230 årsverk. Olje- og 

gassnæringen gir enorme ringvirkninger i flere ledd, både i form av produktinnsats og 

investeringsvarer11. I sum skapte indirekte ringvirkninger (i flere ledd) og direkte 

leveranser fra disse to en verdiskaping tilsvarende 84 mrd. kroner i 2019. En mer 

detaljert oversikt over de nevnte indirekte bidragene er gjengitt i tabell 5 i vedlegget 

av denne rapporten. 

 

En vellykket transisjon til økt andel fornybar energi er avhengig av en mest mulig 

kostnadseffektiv utvinning av fossil energi, og her ligger Norge langt fremme.  

I fremtiden blir utvinning av havbunnsmineraler en ny og spennende bransje som kan 

kombinere kunnskapen fra oljevirksomheten og teknologi innen eksisterende 

bransjer. Innenfor omfanget av denne rapporten er det ikke mulig å kvantifisere 

mulighetene fremover med godt nok tallgrunnlag.    
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MARITIM NÆRING 

Den maritime næringen er blant de mest fremtredende og viktigste næringene i 

Norge, og utgjør en betydelig andel av norsk verdiskaping. Norges lange historie som 

sjøfartsnasjon kombinert med innovative verfts- og utstyrsleverandører og kommersiell 

tyngde innen finans og maritime tjenester pekes på blant årsakene til at man har 

oppnådd en ledende posisjon på verdensbasis. I tillegg er maritime bedrifter sentrale 

bidragsytere innen teknologiområder som anvendes i olje- og gassnæringen. 

Maritim næring defineres som «virksomheter som designer, utvikler, bygger, leverer, 

vedlikeholder, modifiserer, eier, opererer og omsetter skip, utstyr og spesialiserte 

tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter»12.  

 

Næringen defineres bredt, og det innebærer derfor at deler av maritim næring 

overlapper med olje- og gassnæringen i flere verdikjeder. Offshore-flåten bistår blant 

annet i prosessene tilknyttet leting og undersøkelser av petroleum, produksjon, 

nedstenging, samt transport av utstyr og forsyninger til og fra plattformene. I våre 

beregninger har vi derfor justert for denne overlappen.  

FIGUR 6: MARITIM - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING. 2019 

Kilde: NyAnalyse 

 

Figur 6 over viser status for maritim i 2019, hvor næringen er delt opp i de fire 

undergruppene sjøfart, havneaktiviteter, verftsindustri og utstyrsprodusenter. Norsk 
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maritim næring eksporterte for 220 mrd. kroner i 2019, og sto for en direkte og 

indirekte verdiskaping på totalt 136 mrd. Totalt sysselsatte næringen 84 800 årsverk, 

og bidro direkte med 24 mrd. i skatt til samfunnet. Investeringene utgjorde 13 mrd. 

kroner i 2019. Ser man nærmere på ringvirkninger og det indirekte bidraget blant 

leverandører og i verdikjede tilsvarte dette 24 800 ansatte og en verdiskaping på 31 

mrd. kroner samme år. 

 

Brutt ned på undergruppene er sjøfartsnæringen den største av de maritime 

næringene i form av både verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag. Sjøfart 

omfatter transport og kysttrafikk av både gods og passasjerer, og sto for en direkte 

GVA på 65 mrd. kroner i 2019, samt at den sysselsatte 18 500 direkte årsverk samme 

år. Videre bidro sjøfart med 12 mrd. i skatt tilbake til samfunnet. Norge rangeres som 

verdens femte største skipsfartsnasjon målt i verdi på sin verdensflåte, der den 

norskkontrollerte utenriksflåten i hovedsak er fordelt innen transportsegmentene short 

sea, deep sea og offshore13. Short sea-segmentet innebærer all nærskipsfart, som 

omfatter transport av passasjerer og alle typer godskategorier i og mellom norske og 

europeiske havner. Nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for næringslivets 

transportbehov og norsk industris konkurransekraft. Deep sea-flåten transporterer 

varer på interkontinentale ruter, og består av flere segmenter hvor norske rederier er 

verdensledende og innehar store markedsandeler. Segmenter som bilfrakt, olje, 

tørrbulk, flytende naturgass (LNG), kjemikalie, container og stykkgods er blant disse.  

 

Utstyrsprodusenter for den maritime næringen etterfølger sjøfartsindustrien i omfang, 

der status for utstyrsprodusentene i 2019 var 18 mrd. kroner i GVA, 18 100 årsverk, og 5 

mrd. kroner i skattebidrag.  

 

Undergruppen som angår såkalte havneaktiviteter skapte direkte verdier for ca. 9 

mrd. kroner i 2019, sysselsatte 6 900 direkte årsverk, samt bidro med skatt til samfunnet 

på drøyt 2 mrd. Videre leser man av figuren at den direkte verdiskapingen fra 

verftsindustrien utgjorde 14 mrd. kroner. Dette sysselsatte en betydelig andel 

mennesker (16 500 årsverk), som i kombinasjon med skatter og avgifter fra selskaper 

bidro med en skatt tilbake til samfunnet på totalt 5 mrd. kroner. 
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MARIN TURISME  

Marint basert turisme, eller kystbasert reiseliv, er en viktig motor bak verdiskaping, 

sysselsetting og skatteinntekter hos norske havkommuner. Marin turisme er her forstått 

som reiselivsaktiviteter i kystkommuner. Det kan litt mer presist defineres som det 

samlede forbruket til turister (norske og utenlandske) i Norge som kan relateres til 

egenskaper ved havområder og/eller havets eksistens i seg selv14. 

Vi har valgt å estimere omfanget av marin turisme ved å benytte regnskapstall for 

reiselivsrelaterte næringer i norske havkommuner, men ved å korrigere ytterligere for 

bransjer og næringer som ikke er særlig relevante eller nevneverdig drevet av 

reiselivsaktivitet.  

I arbeidet med å kartlegge havkommuner har vi tatt kontakt med kystverket og fått 

oversendt en tabell med 225 kystkommuner. Det finnes ingen enkel fremgangsmåte 

for å skille mellom marin basert turisme fra ordinær turisme og lokalt forbruk. For 

eksempel andel konsum innen servering (restaurant, café mv.) fra marin turisme. Vi 

har derfor valgt å avgrense til virkninger knyttet til overnatting, servering, 

reiselivstjenester og opplevelser, da disse samvarierer i stor grad med turistkonsumet. 

Det reelle anslaget kan derfor være større enn våre beregninger skulle tilsi. Det er 

videre verdt å nevne at eksempelvis ikke alle overnattinger er knyttet til marin basert 

turisme slik det er mer presist definert ovenfor. Estimatene er derfor heftet med noe 

usikkerhet.  

Tabell 1 under illustrerer at maritim turisme sto for anslagsvis 25 mrd. kroner i 

verdiskaping i 2019, mens næringen sysselsatte ca. 46 000 årsverk. I tillegg bidro den 

med 6 mrd. kroner i skatt tilbake til samfunnet. 

TABELL 1: MARITIM TURISME - GVA, SYSSELSETTING OG SKATTEBIDRAG. 2019 

 
GVA  

(mill.) 

Årsverk  

(1000) 

Skattebidrag  

(mill.) 

Maritim turisme 24 711 46 5 940 

Kilde: Brønnøysundregisteret | NyAnalyse 
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SAMLET FOR HAVØKONOMIEN 

FIGUR 7: HAVØKONOMI - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING. 2019 

 

Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret | NyAnalyse  

 

TABELL 2: BLÅ ØKONOMI – DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING. 2019 

Enhet Direkte virkning Leverandører og indirekte virkning Totalt 

Verdiskaping 

 

706 mrd. 82 mrd. 789 mrd. 

Sysselsatte 

 

190.580 74.170 264.750 

Skattebidrag 

 

230 mrd.  230 mrd. 

Investering 

 

216 mrd.  216 mrd. 

Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret | NyAnalyse 

Tabell 2 viser hovedfunn for havøkonomien samlet, med både direkte og indirekte 

(leverandører og verdikjede) bidrag. Totalt sto norsk havøkonomi for 789 mrd. kroner i 

verdiskaping i 2019. Det tilsvarer over en fjerdedel av bruttoproduktet for Fastlands-

Norge (basisverdi). 
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Videre viser tabellen at havnæringene sysselsatte totalt 264 750 personer både 

direkte og indirekte i 2019, som indikerer at 1 av 7 sysselsatte i norsk privat sektor og 

offentlige foretak er tilknyttet havøkonomien. Dette tilsvarte 10 % av alle norske 

sysselsatte i 2019. I tillegg utgjorde det samlede skattebidraget fra havøkonomien 

hele 230 mrd. samme år. For å sette det i et velferdsperspektiv dekket dette 

skattebidraget samlet sett utgiftene på statsbudsjettet til regionale helseforetak (159 

mrd.), barnetrygd og kontantstøtte (16,6 mrd.), samt over 90 % av utgiftene til forsvar 

(59 mrd. kroner)15. 

Norge er en liten og åpen økonomi der etterspørsel fra utenlandske markeder er helt 

avgjørende for sysselsetting og verdiskaping. Handel med andre land gir norske 

bedrifter tilgang til større markeder, og gjør at de kan spesialisere seg og utnytte 

stordriftsfordeler i sin produksjon. Tabell 3 illustrerer havnæringenes eksportomfang i 

2019. Totalt utgjorde norsk vare- og tjenesteeksport 1 296 mrd. kroner i 2019 (løpende 

priser), hvor havnæringene sjømat, olje og gass og maritim samlet sto for hele 61 

prosent av dette (791 mrd.) Som allerede nevnt er olje og gass Norges soleklart 

største næring, og vår største bidragsyter til eksportinntekter (464 mrd. kroner). Olje- 

og gassnæringen utgjorde over en tredjedel (36 prosent) av norsk eksport i 2019, 

etterfulgt av maritim næring (17 prosent) og sjømat (8 prosent). 

 

TABELL 3: BLÅ ØKONOMI - EKSPORTVERDI OG ANDEL AV NORGES EKSPORT FOR VARER OG TJENESTER. 2019 

Enhet Eksportverdi Andel av Norges eksport 

Sjømat 

 

107 mrd. 8 % 

Olje og gass 

 

464 mrd. 36 % 

Maritim 

 

220 mrd. 17 % 

Havnæringene totalt 

(sjømat, olje og gass, maritim) 
791 mrd. 61 % 

Kilde: SSB |NyAnalyse. 
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DEL 2: SCENARIOER FOR HAVØKONOMIEN MOT 2040    

Havøkonomien i Norge vil de neste 20 årene påvirkes av flere globale trender og 

drivere, samt beslutninger foretatt av mange aktører i havnæringene, 

finansnæringen og av norske myndigheter. 

Funn og resultater fra del 1 er kombinert med historisk trend, alt annet likt, for å 

fremskrive verdiskaping og sysselsetting i havøkonomien mot 2040. Framskrivingen 

utgjør vårt basisalternativ i analysen.  

I tillegg har vi utarbeidet to ulike scenarioer der havøkonomien enten vris i retning av 

«blå økonomi» og bærekraft (alt. 1) eller i en ikke-bærekraftig retning (alt. 2) fram 

mot 2040.  De alternative scenarioene påvirkes av teknologisk utvikling, regulering og 

rammevilkår, global etterspørsel etter sjømat, energi og sjøtransport, samt av 

havmiljøets tilstand i årene fremover.  

Scenarioanalysen peker på flere positive trender og drivere av stor betydning for 

havbasert næringsaktivitet i Norge i årene som kommer. Vi finner at potensialet er 

stort med hensyn til markedsandeler globalt, lønnsomhet, verdiskaping og flere nye 

arbeidsplasser, men det forutsetter at havaktørene evner å vri seg i en mer 

bærekraftig retning ved å investere i ny teknologi, forskning og utvikling, og relevant 

kompetanse, slik at samlet produksjon og eksport fra havnæringene omstilles i takt 

med global etterspørsel etter miljøvennlige varer og tjenester i årene fremover.  

Det mest optimistiske scenarioet gir positive synergieffekter for havnæringene. Det 

forutsetter at aktørene evner å dra i samme bærekraftige retning gjennom forskning, 

kunnskapsutvikling og produkt- og teknologiutvikling med mål om lønnsom drift med 

minst mulig negativ påvirkning på havmiljøet. Deltakelse i klynger og uformelle 

nettverk kan være en del av dette. 

Styrkeforholdet mellom de trendene og driverne vi ser i dag og klima- og 

miljøpolitikken vil avgjøre havnæringenes fremtid de neste 10-20 årene, der en må 

balansere bærekraftig bruk og utnyttelse av havet med investering i havbasert 

næringsaktivitet.  
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GLOBALE OG NASJONALE TRENDER 

Av globale trender, slik det er påpekt av OECD og andre forskningsmiljøer, finner vi 

vekst i global BNP, befolkning og økt inntektsnivå (kjøpekraft), og da særlig i 

fremvoksende økonomier. Ifølge FN ventes den globale populasjonen å vokse fra 7,7 

mrd. til 9,7 mrd. innen 2050. En større populasjon og økt kjøpekraft vil gi høyere 

etterspørsel etter energi, transport, mat og vann.  

På verdensbasis spiller havressursene en viktig rolle i den globale matforsyningen. I 

OECD-rapporten fra 2016 med navn «The Ocean Economy in 2030»16 forventer man 

blant annet at aktiviteten innen fiske og fangst vil forbli flat de kommende årene, 

ettersom havets fiskebestander i hovedsak er fullstendig utnyttet og delvis overfisket. I 

tillegg vil forurensing, klimaendringer og et økt mikroplastproblem kunne føre til 

utfordringer for enkelte fiskeressurser. For å møte fremtidig global befolkningsvekst og 

økende etterspørsel etter sjømat må derfor nasjoner med store havressurser utnytte 

deler av det uforløste potensialet innenfor akvakultur.  

Sjømatsektoren i Norge er godt posisjonert med henhold til tilgang til internasjonale 

markeder, teknologi og kompetanse for å fortsette høste godt av det store 

potensialet som ligger i havet og langs kysten. Bærekraftige og utslippsvennlige 

logistikk- og transportløsninger, samt utvikling av avanserte systemer for overvåking 

og drift trekkes frem som konkrete grep for en fremtidsrettet sjømatnæring.  

Globalt har Norge en ledende rolle innenfor oppdrett av atlantisk laks. Sjøbasert 

oppdrett av laks har helt siden oppstarten på 1970-tallet hatt en rivende teknologisk 

utvikling fra små og spinkle anlegg nært land til store industrielle produksjonsenheter 

på mer utsatte lokaliteter. Biologiske utfordringer som sykdom og lakselus har gjort at 

myndighetene har lagt begrensninger på mulighetene til vekst innenfor tradisjonelt 

oppdrett. Istedenfor har myndighetene lagt til rette for teknologisk utvikling i 

bærekraftig retning gjennom å tildele grønne konsesjoner og utviklingskonsesjoner. 

Dette har stimulert til en teknologisk utvikling der løsninger som kan bidra til å løse 

næringens utfordringer har blitt utviklet.  Lukkede anlegg, nedsenkbare anlegg og 

anlegg for drift mer offshore har blitt resultatet. Produksjonsbegrensningene for 

tradisjonell oppdrett i både Norge og Chile har ført til høye laksepriser over mange 
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år, og dette har vært en viktig grunn til at det på verdensbasis nå er mer enn 80 

prosjekter for landbasert produksjon av laks. Landbasert oppdrett vil løse næringens 

utfordringer med lakselus og rømninger og gir bedre kontroll over fiskens miljø, men er 

ikke uten tekniske og biologiske utfordringer. Den teknologiske utviklingen har gitt 

betydelige positive ringvirkninger i leverandørindustrien. En av de viktigste 

begrensningene for fremtidig vekst av havbruksnæringen i et bærekraftperspektiv er 

tilgjengeligheten av forressurser. Samtidig som dette kan bli en utfordring er det også 

en mulighet for videreutvikling av sjømatnæringen gjennom produksjon av mikro- og 

makroalger, fiske etter krill og mesopelagisk fisk. Disse ressursene kan bli viktige som 

fremtidige forressurser for akvakultur samtidig som mange av produktene i tillegg kan 

ha en bredere anvendelse som eksempelvis til medisin, kjemikalier, helsekost med 

mer. 

Norge har store havområder og en langstrakt kyst som egner seg godt til havbruk. 

Videreutvikling av akvakultur, samt produksjon av mikro- og makroalger fremheves 

derfor som nye viktige industrier for marin verdiskaping frem mot 2050. Marine alger 

anvendes på globalt nivå til mat, fôr, medisin, kjemikalier, kosmetikk, helsekost og 

gjødsel, men Norge som nasjon har naturgitte og teknologiske forutsetninger på plass 

som gjør at en kan frembringe langt større aktivitet enn det som er tilfelle i dag.  

 

MARKED, TEKNOLOGI OG MILJØPOLITIKK (DRIVERE) 

Økt etterspørsel etter havbaserte varer og tjenester fra inn- og utland vil være en 

sterk drivkraft for vekst i havøkonomien. Dette vil danne grunnlag for styrket 

lønnsomhet og økt verdiskaping i etablerte og nye havnæringer, som i neste runde 

vil drive frem økt investering (i bygningsmasse, maskin, utstyr) og satsing på FoU, flere 

arbeidsplasser, og økte skatteinntekter til stat, fylke og kommune. Det sistnevnte vil 

være av stor betydning for Norges samlede velferd i tiårene fremover, og da særlig 

etter hvert som inntektene fra olje og gass flater ut og avtar i størrelse.  

 

Myndighetenes utforming av rammevilkår vil være helt avgjørende for fremtidig 

verdiskaping fra havnæringene. Kapitaltilgang, skattestrukturer og incentiver for 

entreprenørskap og innovasjon i havrelaterte bransjer er blant disse. Gjennom den 
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norske oljealderen har det vært viktig å tilrettelegge for lønnsomme investeringer for 

olje- og gasselskapene, der det blant annet gis investeringsbaserte fradrag for 

relevante kostnader i skattegrunnlaget, i tillegg til at selskapene mottar refusjoner for 

kostnader forbundet med letefasen17. Lignende incentivordninger kan bli viktige for 

investeringsvilje og økt bærekraftig verdiskaping fra de øvrige havnæringene. 

Rammevilkår omfatter også direkte regulering, hvor allokering av areal, fastsettelse 

av kvoter og volumregulering er sentrale elementer. Nøkkelen ligger i å tilpasse 

eksisterende reguleringer til de nye mulighetene digitalisering gir. 

 

Videre vil graden av kunnskap og kompetanse, læring og innovasjon, samarbeid i 

og mellom havnæringene, samt adopsjon av ny, bærekraftig havteknologi også 

påvirke havnæringenes utvikling og framtid. SINTEF har undersøkt mulighetsrommet 

for samarbeid og kompetanseoverføring mellom de ulike havnæringene, og 

kommer frem til at det er en rekke teknologiske løsninger som kan anvendes i flere 

næringer18. Blant annet peker de på at de logistikk- og posisjoneringssystemene som 

har interaksjon med merder og anlegg for offshore akvakultur i dag kan vurderes 

innen havbruk av andre biomarine ressurser. I tillegg finnes det en rekke teknologiske 

løsninger i petroleumssektoren med mulige synergieffekter i de øvrige 

havnæringene. Disse omfatter inspeksjon og overvåking av anlegg og 

omkringliggende havressurser, installasjon av utstyr i krevende havmiljø, 

energieffektivisering i anleggene, produksjonsteknologi for avansert skipskonstruksjon, 

samt kraftoverføring. Norske oljeselskaper er allerede viktige pådrivere for 

teknologiutvikling og grønne investeringer i fremvoksende næringer som 

hydrogenproduksjon, havvind, solenergi og karbonfangst- og lagring (CCS). 

 

Maritime klynger er helt avgjørende drivere for innovasjon og kunnskapsutvikling i 

fremtidens havnæringer. Norge innehar velutviklede maritime klynger som består av 

ledende selskaper med virksomhetsområder innen verft, rederier, utstyr og andre 

tjenester. Klyngene fasiliteter møteplasser og nettverk for utveksling av kompetanse, 

og styrker de tilknyttede bedriftenes innovasjonsutvikling og konkurranseevne. Den 
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maritime klyngen på Møre - GCE Blue Maritime Cluster - er blant de mest komplette 

næringsklyngene i Norge, og ble i 2014 tatt opp i det prestisjetunge 

klyngeprogrammet Global Centre of Expertise (GCE). 

 

Overføring av kompetanse og teknologi i norsk petroleumsindustri blant leverandører, 

operatører og maritim industri (som også overlapper med deler av olje- og 

gassnæringen) er også en viktig nøkkel for å løse de globale klimautfordringene. Den 

konkrete kompetanseoverføringen det pekes på er fra olje- og gassnæringen til 

annen fremtidsrettet satsing på energieffektivisering, elektrifisering og lav- og 

nullutslippsteknologier (bla. hydrogen og ammoniakk), havvind og CO2-fangst og –

lagring (CCS). Sistnevnte er en løsning der karbon fanges og lagres i bakken, og hvor 

Norge allerede har 25 års erfaring fra verdens første kommersielle CCS-prosjekt. 

Karbonfangst- og lagring kan generere en omsetning på hele 220 mrd. kroner i 2050 

og skape 25 000-35 000 nye årsverk i Norge19, der Equinor er en av aktørene som 

utvikler ny infrastruktur på norsk sokkel for transport og lagring av CO2 fra forskjellige 

typer landbasert industri. Satsingen pekes på som en viktig forutsetning for å nå 

målene om utslippsreduksjon av CO2. 

Samarbeidsarenaen KonKraft, bestående av en rekke sterke fagforbund innen olje- 

og gassnæringen, har en målsetning å redusere norske klimagassutslipp i næringen 

med 40 prosent i 2030 (sammenlignet med 2005-nivået), og videre redusere 

utslippene til nær null i 205020. I tillegg til disse utslippsreduksjonene knyttet til egen 

aktivitet skal næringen også arbeide for å redusere utslippene i maritim aktivitet.  

 

GRØNN SKIPSFART 

Globalt anslås det at skipstrafikken står for omtrent 2,5 prosent av CO2-utslippene 

(940 mill. tonn i 2014). Arbeidet med å erstatte dieselferger med flere batteri- og 

hydrogendrevne skip er allerede i gang, og i Regjeringens egen handlingsplan for 

grønn skipsfart21 har man satt en ambisjon om å halvere utslippene fra skipsfart og 

fiske innen 2030, og også bidra til å øke andelen null- og lavutslippsfartøy.  

 

Med dagens teknologi er imidlertid bruk av null- og lavutslippsløsninger mye dyrere 
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sammenlignet med dieselbaserte fartøy, og ytterligere teknologiutvikling er derfor 

nødvendig for å gjøre de grønne løsningene i skipsfarten mer lønnsomme. I en 

kartlegging fra 2015 kom DNV GL eksempelvis frem til at det må foretas investeringer i 

strømnettet for anslagsvis 900 mill. kroner for å sikre elektrifisering av 52 viktige 

bilfergestrekninger i Norge22. 

 

Ledende aktører bidrar i denne utviklingen, der blant annet Innovasjon Norge, 

Enova, Norges Forskningsråd og det såkalte NOx-fondet23 støtter utvikling av ny 

teknologi og utbygging av infrastruktur24. I tillegg peker regjeringens handlingsplan 

på konkrete løsninger som CO2-avgift, redusert elavgift og miljødifferensierte 

havnevederlag for å gjøre løsningene mer lønnsomme. 

 

Maritim næring og skipsfart er tett sammenvevet i globale verdikjeder gjennom 

handel og finans og påvirkes derfor i stor grad av makrobildet internasjonalt. Idet 

den globale økonomiske aktiviteten brått stoppet opp som følge av 

koronapandemien i 2020 påvirket dette næringen sterkt. Fremtidsutsiktene for nivået 

på olje- og gasspriser er én av flere faktorer som påvirker investeringsnivået i 

oljenæringen, og dermed også ringvirkningene i den delen av den maritime 

næringen som er tilknyttet petroleumssektoren. 

Den maritime næringen befinner seg nå i en periode med nyetablerte 

forretningsmodeller og økende tilgang til nye markeder. Autonomi, digitalisering og 

teknologiløsninger for miljøvennlig skipsfart fremheves derfor som områder hvor 

næringen må ta videre steg i årene som kommer.  

De viktigste forutsetningene for en fremtidsrettet maritim næring er økt nasjonal 

satsing på lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten, utnyttelse av relevant data til 

informasjon, og utvikling av nye tjenester internt og på tvers i selskaper.  

Inn mot stortingsvalget i 2021 fremheves også viktigheten av satsing på maritim 

næring i de politiske partiprogrammene. 
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HAVVIND SOM FORNYBAR ENERGIKILDE 

Ambisjoner om reduserte utslipp og lavere fremtidige investeringer på den norske 

sokkelen gjør at det ventes redusert oljeaktivitet i årene som kommer. Et grønt skifte 

med overgang til fornybar energiproduksjon kan dermed benyttes til å se mot nye 

verdiskapingskilder, og et av områdene med stort potensial er havvind.  

Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA)25 står havbasert vindkraft for kun 0,3 

prosent av verdens strømproduksjon, og mulighetsrommet er derfor svært betydelig. 

Fordelene med havvind er bedre og mer stabile vindforhold, flere tilgjengelige 

vindparkområder, i tillegg til mindre press på naturmangfoldet og færre 

interessekonflikter sammenlignet med landbasert vindkraft.  

 

Kompetanse- og teknologioverføring fra olje- og gassnæringen gjør dessuten at 

norske maritime aktører kan posisjonere seg betydelig i dette markedet. Installasjon 

av turbiner, fundamenter og kabler, vedlikehold og overvåking av vindparkene, 

samt bruk av fartøysrelatert utstyr er der hvor overføringsverdien betegnes som 

høyest.  

Selve nøkkelen for ekspansjon innen offshore havvind er kostnadseffektivitet gjennom 

hele verdikjeden sammenlignet med andre energikilder, slik at det blir lønnsomt å 

investere i havvindprosjekter. I tillegg vil målrettede virkemidler, FoU-satsing og 

kapitaltilgang fra det offentlige være viktige forutsetninger. 

 

VEKSTPOTENSIAL FOR NORSKE LEVERANDØRER TIL HAVVIND 

For å tallfeste potensialet for vekst og verdiskaping hos norske leverandører til 

havvind har vi basert oss på en rapport utarbeidet av Thema Consulting Group m.fl. 

(2020)26, som finner at den sterke veksten i markedet for havvind vil gi store 

muligheter for norske leverandører til havvind og norsk industri.  

Rapporten har utarbeidet tre scenarioer – lav, middels og høy - for å tallfeste 

omsetningsvirkningen for norsk leverandørnæring til havvind mot 2050. Her vises det 

til at norske leverandører til havvind hadde en årlig omsetning på om lag 20 mrd. 
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kroner. Scenarioene som presenteres påvirkes av oppnådd markedsandel globalt for 

leveranser av leverandørtjenester til havvind27.  

I lavalternativet ventes markedsandelen til norske leverandører av bunnfast havvind 

å ligge mellom 2-5 prosent, og mellom 5-10 prosent for flytende havvind. Årlig 

omsetning vokser i snitt med beskjedne 1,2 prosent hvert år, og når maksimalt 29 mrd. 

kroner i årlig omsetning 2050.  

I middelsalternativet ventes markedsandelen å øke til 10-15 prosent, og mellom 15-25 

prosent for flytende havvind. Årlig omsetning stiger i snitt med 4,2 prosent hvert år, og 

utgjør maksimalt omtrent 72 mrd. kroner i 2050.  

I høyalternativet ventes markedsandelen å øke til 20-35 prosent, og mellom 30-45 

prosent for flytende havvind. Årlig omsetning stiger med 6,2 prosent i snitt hvert år, og 

utgjør maksimalt omtrent 129 mrd. kroner i 2050.  

I tillegg til potensialet for omsetning for norske underleverandører til havvind globalt 

(eksport), har vi også beregnet verdiskaping, sysselsetting, skattebidrag og 

investering for produsenter av offshore vindkraft i Norge og i Nordsjøen. Anslagene 

bygger på ulike forutsetninger for maksimal utbygging av offshore vindkraft i Norge 

fram mot 2040.  

Det finnes en håndfull rapporter om potensialet for havvind i Norge fremover, men 

anslagene på maksimal utbyggingskapasitet varierer betydelig.  

I Norge har Olje- og energidepartementet åpnet opp for utbygging av havvind i 

Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II som grenser mot Danmark. De to områdene utgjør 

3600 km2 med havareal til sammen, og er egnet for utvikling av inntil 4 500 MW 

havvind med både flytende og bunnfast teknologi28. Det er derfor rimelig å anta at 

framtidig installert havvindkapasitet på norsk havsokkel vil utgjøre i minimum 4,5 GW 

de neste to tiårene. Dette kan potensielt bli starten på et nytt norsk industrieventyr. 
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KLIMA- OG MILJØPOLITIKK 

Norge har med sin lange historie som havnasjon, med olje og gass, og andre 

havressurser utviklet og etablert en omfattende og detaljert lovgivning, samt 

forvaltningsregime knyttet til havet. Havforvaltningen stiller strenge krav til havbasert 

næringsaktivitet med sterk vektlegging av miljøvern og artsmangfold.  

Havforvaltningen i Norge er blant de mest restriktive i verden, men er stadig under 

utvikling og revidering. I nyere tid har klimaendringer og havmiljøpåvirkning kommet 

mer i fokus, og spesielt etter at Norge tilsluttet seg Paris-avtalen med forpliktelser om 

betydelige utslippskutt i klimagasser fram mot 2050, samt FNs bærekraftsmål for 2030 

(SDG). I tillegg er Norge gjennom EØS-samarbeidet underlagt ny lovgivning og 

direktiver knyttet til havet fra EU.  

Klima- og miljøpolitikken utvikler seg raskt, løser samfunnsproblemer og åpner opp for 

nye muligheter, men den byr også på nye utfordringer. 

Klima- og miljøpolitikken i Norge berører og engasjerer mange sektorer og grupper i 

samfunnet. Avstanden er stor mellom ytterpunktene med hensyn til nasjonale mål, 

og enda større med hensyn til virkemiddelbruk. Gode forslag og løsninger rives ned 

like raskt som de løftes frem. Et godt eksempel er landbasert vindkraft som lenge 

seilet opp som et godt alternativ for grønn vekst og utpekt som et nytt stort 

satsingsområde. Etter hvert som vindkraftverkene kom på plass, vokste motstanden 

lokalt. Nasjonal ramme for vindkraft utarbeidet av NVE som peker på de 13 mest 

egnede områdene for vindkraft er nå etter en bred høringsrunde skrinlagt av 

Regjeringen.       

Dette er ett av flere eksempler som illustrerer feltets kompleksitet med hensyn til 

utvikling av ny klima- og miljøpolitikk, samt hvordan politisk styring i en bestemt 

retning uten bred tilslutning og god forankring hos berørte parter kan by på nye 

utfordringer, utsettelse og i verste at politikken havarerer. Selv om klima- og 

miljøpolitikken stort sett utformes og avgjøres av Regjeringen, Stortinget og 

embetsverket, er det ingen garanti for at politikken blir stående og lykkes.  
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SCENARIOANALYSE OG ULIKE FREMTIDSEVENTER 

For å avdekke plausible scenarioer for havøkonomien de neste 20 årene har vi derfor 

først sett på viktige trender, drivkrefter, havforvaltning og rammevilkår for 

havnæringene i dag, og deretter vurdert hvordan disse kan utvikle seg i årene 

fremover, samt hvordan disse mulig kan enten trekke i samme retning og styrke 

hverandre, eller eventuelt trekke i motsatt retning og svekke hverandre. I tillegg har vi 

vurdert hvordan to eller flere drivere og faktorer kan gjensidig forsterke hverandre 

gjennom tilbakespillvirkning i enten en positiv eller en negativ retning.  

I scenarioanalysen har vi derfor vurdert sannsynligheten for hvert utfall (scenario), gitt 

historisk utvikling og trender, samt klima- og miljøpolitikk, havforvaltning, endret 

forbruksmønster og global etterspørsel etter havbaserte varer og tjenester fremover. 

Vi har kommet frem til disse scenarioene basert på en bred gjennomgang av 

kunnskapsgrunnlaget om havnæringene i Norge og globalt, samt analyser og 

faglige vurderinger av hvordan globale trender, drivere og havforvaltningen vil 

kunne påvirke havnæringene fram mot 2040. 

Basert på fremgangsmåten beskrevet ovenfor har vi, i tillegg til hovedscenarioet, 

avdekket fire alternative scenarioer for havøkonomien mot 2040. To av disse 

scenarioene «havmiljø i krise» og «restriktiv havforvaltning» er imidlertid vurdert som 

mindre sannsynlige utviklingsløp, og er derfor utelatt i den videre analysen (figur 9). 
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FIGUR 8: BLÅ ØKONOMI, KLIMA OG MILJØPOLITIKK, HAVRESSURSER (KNAPPHET) OG HAVMILJØ (PÅVIRKNING) 

 

Kilde: NyAnalyse. 

Et viktig funn er at trendene og driverne vi ser i dag, samt klima- og miljøpolitikken, 

konvergerer i samme kryss for øyeblikket, men at de neste 10-20 årene vil trekke i hver 

sin retning langs aksen for bærekraftig bruk og utnyttelse av havet og aksen for 

investering i havbasert næringsaktivitet. Styrkeforholdet mellom disse kreftene vil 

avgjøre havnæringenes framtid.  

 

TRE SCENARIOER FOR HAVØKONOMIEN 

Med bakgrunn i vurderinger fra forrige avsnitt har vi valgt å utarbeide totalt tre 

alternativer, der scenario «blå økonomi» og «havøkonomi under press» er inkludert i 

tillegg til et basisscenario. Det er verdt å nevne her at anslagene er sensitive for valg 

av variabler og parameterverdier og derfor heftet med noe usikkerhet både 

oppover og nedover. Funnene bør anses som et plausibelt framtidsscenario, under 

noen strenge forutsetninger.  

 

Den indekserte utviklingen i verdiskaping og sysselsetting for de ulike havnæringene 

illustreres innledningsvis for hvert scenario, relativt til basisåret 2019. Hensikten er å gi 
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et overordnet bilde av den forventede veksttakten til etablerte og nye havnæringer 

frem til 2040, sammenlignet med dagens nivåer.  

Den første av scenarioene utgjør vårt basisscenario, eller hovedalternativ. I basis 

antar vi at sentrale økonomiske forhold, drivere, faktorer, havforvaltningen og mer 

videreføres fra dagens nivå uten store forstyrrelser og hopp, slik at havnæringene 

utvikler seg langs sin historiske vekstkurve i henhold til verdiskaping, sysselsetting, 

investering og skattebidrag. Med en forventet nedtrapping av aktiviteten innen olje 

og gass betraktes imidlertid omstillingstempoet i øvrige havnæringer som for tregt, og 

vi antar derfor at mangel på nødvendige investeringer gjør at man ikke klarer å 

opprettholde dagens nivå.      

«Blå vekst» viser det mest optimistiske vekstscenarioet der havnæringene omstiller 

seg raskt i en bærekraftig retning som muliggjøres ved å investere i ny teknologi, 

digitalisering, FoU og kompetanseheving, og da særlig i nye fremvoksende 

havnæringer som blant annet offshore vindkraft, grønn skipsfart, nye marine arter, 

marin bioteknologi, maritim sikkerhet og overvåking, og karbonfangst og lagring. 

 «Havøkonomi under press» et framtidsbilde preget av lav investering i etablerte og 

nye havnæringer, som igjen fører til lav omstilling til nye havnæringer. Dette leder til 

økt press på eksisterende ressurser, økte kostnader, lavere lønnsomhet og svekket 

konkurransekraft. Scenarioet omfatter økt press på havmiljøet, og en ikke-

bærekraftig bruk og utnyttelse av havet29.  

HOVEDSCENARIO (BASIS) 

Basis utgjør vårt hovedalternativ frem mot 2040, og utgjør den første av i alt tre 

utviklingsbaner for havøkonomien. Nedgangen i olje og gass, og mangel på 

tilstrekkelig vekst- og omstillingsevne hos de øvrige havnæringene danner 

bakteppet. Dette følger av trendene og driverne nevnt over.  

Figur 10 og 11 under er indekser (basisår 2019=100) som viser basisscenarioets 

forventede utvikling av henholdsvis verdiskaping (GVA) og sysselsetting fra 2019 og 

frem mot 2040. Vi ser av figur 10 at verdiskapingen fra olje- og gass i dette 

alternativet ventes en betydelig nedgang i 2020 grunnet koronapandemiens 
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implikasjoner i verdensøkonomien og lavere oljepris. Denne verdiskapingen vil etter 

hvert ta seg noe opp, men gradvis reduseres fra 2025-2026 og frem mot 2040. Dette 

er i tråd med analyser gjennomført av blant annet DNV GL30, som rapporterer at 

oljeproduksjonen vil forbli i nærheten av dagens nivåer frem til omtrentlig 2025, før 

den deretter halveres rundt 2040. Bakgrunnen for dette er redusert etterspørsel etter 

olje globalt.  

FIGUR 9: VERDISKAPING (GVA) – BASISSCENARIO. INDEKS 2019-2040 (2019=100) 

 

Kilde: NyAnalyse 

 

Av figur 10 over ser vi også at havvind vil stige betraktelig frem mot 2040, 

sammenlignet med dagens nivå. Markedet for havvind betraktes som relativt ungt i 

dag, og det foreligger derfor store muligheter for Norge å kapre betydelige 

markedsandeler i årene som kommer. Dette er bakgrunnen for den betydelige 

indekserte oppgangen i figuren. 

Videre ser vi at verdiskaping fra sjømat, maritim næring og marint reiseliv vil vokse 

gradvis 2040, mens olje og gass ventes å vokse fra et lavt nivå i 2020 (korona-effekt), 

og nå en topp rundt 2025-26, for deretter å avta gradvis mot 2040.  
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FIGUR 10: SYSSELSETTING – BASISSCENARIO. INDEKS 2019-2040 (2019=100) 

 

Kilde: NyAnalyse 

 

Figur 11 viser indeks for sysselsetting i basisalternativet (basisår 2019), fordelt etter 
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de øvrige næringene samvarierer mer med verdiskaping som følge av høyere 

arbeidsintensitet. 

 

Figur 12 viser direkte verdiskaping (GVA) i mrd. kroner ventet i basisløpet, samt 

gjennomsnittlig GVA for havøkonomien samlet sett (ca. 725 mrd.). Vi ser at direkte 

GVA totalt for havøkonomien i mrd. kroner ventes å bli like stort som i 2020 

(koronakrise), og om lag 100 mrd. kroner mindre enn snitt for framskrevet periode31. 

Det kommer frem at olje- og gass vil være Norges største havnæring også i 2040 med 

henhold til verdiskaping, men at verdiskapingen vil halveres mot 2040 sammenlignet 

med 2025-26 (produksjonstopp). Som nevnt tidligere må derfor de øvrige 

havnæringene kompensere for denne nedgangen fra og med 2025, men i 

basisscenarioet ser vi at dette ikke er tilstrekkelig for å skape en høyere verdiskaping i 

2040. For å oppnå dette kreves det store investeringer i havnæringene. Vi har anslått 

dette senere i analysen. 

 

FIGUR 11: DIREKTE VERDISKAPING (GVA) - BASISSCENARIO. 2019-2040 
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FIGUR 12: DIREKTE SYSSELSETTING (1000), FORDELT ETTER HAVNÆRING (FRAMSKREVET). BASIS 2019-2040.  

 

Kilde: NyAnalyse 

Framskrevet direkte sysselsetting i basisscenarioet (figur 13) viser en moderat økende 

trend, før utviklingen flater ut.  

Det kommer frem at sysselsetting innen olje og gass vil øke mot 2025, og avta 

deretter mot 2040. Vi finner at sysselsetting innen sjømat, maritim næring og marint 
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FIGUR 13: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE GVA I MRD. (LØPENDE PRISER) – BASISSCENARIO. 2019-

2040 

 

Kilde: NyAnalyse 

Figur 14 sammenstiller direkte og indirekte verdiskaping fra havøkonomien totalt, og 

bekrefter bildet vi har tegnet i de foregående figurene. Både direkte og indirekte 

verdiskaping er ventet å øke noe fra mot 2025-2026, men senere avta.  

Under alternativet med «blå vekst» i havøkonomien, som vil omtales senere i 

rapporten, tyder anslagene våre på en mye høyere direkte og indirekte verdiskaping 

(og noe lavere jobbskaping) enn i basisscenarioet, som vi vurderer som helt 

avgjørende for å øke den totale verdiskapingen som følge av redusert olje- og 

gassaktivitet.  
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FIGUR 14: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE SYSSELSETTING (I 1000) - BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 

Figur 15 sammenstiller direkte og indirekte sysselsetting for havøkonomien. Det 

kommer frem at samlet sysselsetting vil vokse frem mot 2025-26, og deretter flate ut 

mot 2040. Dette skyldes lavere sysselsetting innen olje og gass, samt moderat økning i 

arbeidsproduktivitet slik at det, alt annet likt, vil være behov for stadig færre 

sysselsatte (timeverk) per produsert enhet av en vare eller tjenester som i dag.  

Figur 16 viser direkte sysselsetting i havøkonomien samlet sett som andel av 

arbeidsstyrken i Norge (framskrevet) mellom 2019 og 2040. Vi finner at denne 

andelen går fra 6 prosent i dag til 7 prosent i 2025-26, for deretter å avta til om lag 6 

prosent igjen mot 2040. Gitt at arbeidsstyrken i Norge utvikler seg i tråd med våre 

anslag, så vil havøkonomien fortsatt spille en sterk rolle som vekstmotor for nye 

arbeidsplasser og velferd i Norge i mange år fremover.  
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FIGUR 15: DIREKTE SYSSELSATTE SOM ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN – BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 

 

I basisalternativet har vi lagt til grunn lav-til-middels investering i ny bærekraftig 

teknologi og nye havnæringer. Dette vil i neste runde og over tid svekke 

konkurransekraften i havøkonomien vis-á-vis andre land,  

Bakgrunnen for at GVA fra havnæringene i basis utvikler seg moderat er manglende 
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på anslagsvis 50-55 mrd. kroner fra 2020 og frem til 2040. Med manglende 

investeringer innen teknologi, kompetanseheving, FoU og andre viktige områder vil 

derfor verdiskapingen ikke kunne økes betydelig frem mot 2040. Vi ser også at 

investeringene vil synke som andel av Norges BNP frem mot 2040 (figur 18). 
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FIGUR 16: FRAMSKREVET INVESTERINGSBEHOV I MRD. KRONER, FORDELT ETTER HAVNÆRING. BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 

 

 

FIGUR 17: INVESTERINGSBEHOV SOM ANDEL AV BNP-NORGE (FRAMSKREVET). BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 
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Figur 19 under viser en nedgang i skattebidraget som følge av manglende 

investeringer og redusert aktivitet innen spesielt petroleumssektoren. Olje og gass er 

en næring med høyt skattebidrag slik vår overnevnte statusanalyse har vist, og med 

redusert aktivitet her vil følgelig bidrag fra selskaps- og personskatt, samt 

arbeidsgiveravgift avta. Vi anslår en nedgang i det totale skattebidraget på 30 mrd. 

fra 2020 til 2040 i havnæringene, og dette vil være spesielt dramatisk for statens 

finansiering av velferdssamfunnet.  

FIGUR 18: FRAMSKREVET SKATTEBIDRAG - BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 19: DIREKTE GVA-ANDEL AV BNP-NORGE (BASISVERDI) – BASIS 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 

 

FIGUR 20: FRAMSKREVET DIREKTE GVA PER SYSSELSATT, ETTER HAVNÆRING. 2020, 2030 OG 2040.  

 

Kilde: NyAnalyse 
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MULIGHETS-SCENARIO: BLÅ VEKST  

Scenarioet «blå vekst» er vårt andre alternativ i scenarioanalysen mot 2040, og utgjør 

det mest positive av anslagene. Viktige forutsetninger for blå vekst i økonomien er at 

havnæringene omstiller seg i et raskt tempo og i en bærekraftig retning ved å 

investere i teknologi, FoU og kompetanseheving i nye fremvoksende havnæringer 

som offshore vindkraft, grønn skipsfart, nye marine arter og mer. En blå vekst i norsk 

økonomi inneholder som tidligere en nedgang i olje- og gassaktiviteten, men der nye 

fremvoksende næringer kompenserer med økt verdiskaping. 

I dette scenarioet vil også petroleum, og da særlig utvinning av naturgass kunne bli 

mer kostnadseffektiv med mindre utslipp per produsert standard kubikkmeter (Sm3), 

økt lønnsomhet og høyere verdiskaping. Dersom det i tillegg blir lønnsomt med 

karbonfangst og lagring av naturgass (CCS) kan oppsiden for petroleumsnæringen 

bli enda høyere, ettersom avgiften knyttet til CO2 går ned, slik at konkurranseevnen i 

det europeiske markedet forbedres. Det sistnevnte som følge av EUs sterke satsing og 

vektlegging av 55 prosent utslippskutt innen 2030, og ambisjoner om nullutslipp og 

klimanøytralitet innen 2050. Det er verdt å nevne her at det globale kappløpet om å 

være tidlig ute for sikre seg et førstegangsfortrinn («first-mover advantage») allerede 

er i gang for blant annet hydrogen, CCS og offshore vindkraft for å nevne noen.  

Ifølge den tidligere omtalte utsynsrapporten fra IEA vil installert havvindkapasitet 

globalt bli 15 ganger større enn dagens nivå innen 20 år, som følge av fallende 

kostnader, statlig støtte, og rask teknologiutvikling av vindturbin og flytefundament. 

Det kumulative investeringsbehovet anslås til om lag $1 trillion USD mot 2040. 

Omregnet utgjør dette 8820 mrd. kroner. 

Ifølge IEA vil markedet for offshore vindkraft vokse raskt i mange land med betydelig 

kystlinje og havareal mot 2040, deriblant i EU og Kina. I Europa, som er Norges største 

eksportmarked, anslår IEA at installert kapasitet innen havvind vil øke fra 20 GW til 130 

GW innen 2040, og at dette raskt kan utgjøre som mye som 180 GW dersom EU når 

sine målsetninger om klimanøytralitet. Europa er ledende innen offshore 

vindkraftteknologi og som produsent av vindturbiner, og ventes å være det også i 

tiden fremover. 
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I Kina vokser både økonomien og folketallet raskt, og da særlig i byene og de mer 

urbane områdene langs kysten i sør og øst. De store byene har lenge vært plaget av 

høy luftforurensing som følge av store klimagassutslipp fra tungindustrien nær by- og 

havneområder drevet på kull, olje og gass. Kina satser nå derfor tungt for å bygge ut 

mer fornybar energi mer generelt, og havvind spesielt. IEA anslår at Kina vil forbigå 

Storbritannia med hensyn til kraft produsert fra havvind rundt 2025, og at de vil bygge 

ut om lag 110 GW havvindkraft innen 2040. 

Dette vil skape store muligheter for produsenter av vindturbiner og 

underleverandører til havvind (sjøtransport, kabler, installasjon, leveranse av flytende 

og bunnfast fundament med mer). IEA påpeker i sin rapport at bedrifter innen 

offshore olje og gass kan trekke på sin offshore ekspertise, og anslår at så mye som 40 

prosent av levetidskostnadene knyttet til et offshore vindkraftprosjekt (inkludert 

anlegg og vedlikehold) har synergier med offshore olje og gass. Dette er et 

oppløftende estimat og funn for norske aktører innen offshore petroleum og maritim, 

som gradvis vil oppleve fallende omsetning og verdiskaping som følge av avtakende 

oljeproduksjon etter 2026.  

I dette scenarioet finner vi at dersom regjeringen lykkes med sin havstrategi med 

gode og stabile rammevilkår, god koordinasjon og samarbeid med offentlig 

forvaltning, virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, GIEK m.fl.), forskningsmiljøer, 

finansnæringen, samt aktørene i havnæringene, så vil fremvoksende havindustri 

(f.eks. havvind, CCS, hydrogen, havbruk mv.) være bedre rustet til å konkurrere om 

et større eksportmarked globalt. Dette blant annet som følge av raskere skalering av 

bærekraftige og lønnsomme prosjekter, som gir maritim leverandørindustri og andre 

havbaserte verdikjeder økt oppdragsmengde og høyere omsetning. Dersom dette er 

tilstrekkelig stort og av en viss varighet vil det kunne stimulere til økt 

produksjonskapasitet hos leverandørindustrien gjennom økte investeringer, 

rekruttering av relevant arbeidskraft og fagspesialister, og etterspørsel etter flere 

innsatsvarer fra andre underleverandører og havbaserte verdikjeder.  

Videre vil dette gi maritim leverandørindustri mulighet til å prøve og feile i et 

hjemmemarked på et tidlig stadium. Her kan løsninger testes ut i mindre skala for å 
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oppnå verdifull kunnskap og erfaring med prosjektstyring, markeder, relevant 

kapitalutstyr og havteknologi.  

Slik kunnskap, erfaring og «know-how» kan i neste runde bidra til høyere 

arbeidsproduktivitet og kostnadseffektivitet hos eksportrettet leverandørindustri. Disse 

to er særlig viktige for å sikre bedre lønnsomhet og høyere verdiskaping, men også 

for å styrke konkurranseevnen, samt sikre større andel av det globale 

eksportmarkedet for fornybar havenergi mot 2040.  

 

Figur 22 og 23 er igjen indekser (basisår 2019=100) som viser fremskrevet verdiskaping 

(GVA) og sysselsetting for havøkonomien – denne gangen med «blå vekst» som følge 

av de overnevnte utviklingstrekkene. I likhet med basisscenarioet inkluderes en 

merkbar nedgang i olje- og gassnæringen i korona-året 2020, både i verdiskaping og 

sysselsetting. Av figur 22 ser man særlig at verdiskapingen innen andre biomarine 

ressurser og havvind vil øke markant frem mot 2040 i scenarioet med blå vekst, og 

følgelig bidra til å kompensere for enkelte deler av nedgangen vi anslår innen olje og 

gass fra og med 2025-2026 (alle sammenlignet med dagens nivåer).  

FIGUR 21: FRAMSKREVET VERDISKAPING (GVA) – BLÅ VEKST 2019-2040. INDEKS (2019=100).  

 
Kilde: NyAnalyse 
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Sammenlignet med fremskrevet verdiskaping i basisscenarioet (figur 10) vil spesielt 

økt utnyttelse av andre biomarine ressurser øke i det blå vekstscenarioet. Figur 22 

demonstrerer også at bærekraftig utvikling innen maritim næring (grønnere skipsfart) 

og sjømatnæringen (videreutvikling av akvakulturvirksomhet) også vil bidra til at disse 

to næringene mer enn dobler sin verdiskaping i 2040 sammenlignet med dages nivå, 

som følge av blå vekst i havøkonomien. Videre vil verdiskapingen innen marint 

reiseliv øke moderat frem mot 2040, men også høyere i dette vekstscenarioet 

sammenlignet med basisscenarioet. 

 

Figur 23 viser indeks for framskrevet sysselsetting i vekstalternativet. Relativt sett blir 

virksomheter innen havvind og bruk av andre biomarine ressurser de havnæringene 

med størst jobbvekst frem mot 2040. Sammenlignet med basisscenarioet for 

sysselsetting (figur 11) er spesielt sysselsettingen innen aktivitet tilknyttet andre 

biomarine ressurser merkbart høyere i det blå vekstalternativet. 

FIGUR 22: FRAMSKREVET SYSSELSETTING INDEKS - BLÅ VEKST 2019-2040.  

 
 

Kilde: NyAnalyse 
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framskrivinger tyder på at den gjennomsnittlige direkte verdiskapingen vil befinne 

seg på anslagsvis 787 mrd. kroner i perioden. Som illustrert over vil både 

verdiskapingen og sysselsettingen innen andre biomarine ressurser og havvind 

befinne seg på betydelig høyere nivåer i 2040 sammenlignet med dagens nivåer, 

men en må likevel ta til etterretning at disse næringene i utgangspunktet er små i 

størrelse. Dette ser vi av figur 24, der verdiskapingen fra havvind utgjorde 6 mrd. 

kroner i 2019, mens det blå vekstscenarioet ikke legger til grunn at bruk av andre 

biomarine ressurser vil skape noe direkte verdiskaping før i 2021(3,5 mrd. kroner). I 

2040 anslår vi at direkte GVA fra havvind og andre biomarine ressurser vil befinne seg 

på henholdsvis 45 og 15 mrd. kroner.  

FIGUR 23: DIREKTE GVA I MRD. KRONER – BLÅ VEKST. 2019-2040 

Kilde: 

NyAnalyse 

Med den omtalte nedgangen i olje- og gassektoren fra 2025-2026 demonstrerer også 

figur 24 at den maritime næringen og sjømatnæringen vil være svært viktige 

verdiskapere frem mot 2040. I det blå vekstscenarioet er det direkte GVA-bidraget 
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er for de to næringene i basisscenarioet (figur 12) samme år.  
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relativt sett de største direkte jobbskaperne i scenarioet for blå vekst, men som nevnt 

er disse næringene i utgangspunktet små i størrelse, slik figur 25 illustrerer. I dette 

scenarioet forventer vi en moderat stigende trend i direkte sysselsetting de neste 20 

årene, der total sysselsetting i havnæringene utgjør rett i underkant av 250 000 

ansatte i 2040. 

FIGUR 24: FRAMSKREVET DIREKTE SYSSELSETTING (1000), FORDELT ETTER HAVNÆRING. BLÅ VEKST 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 25: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE GVA I MRD. (LØPENDE PRISER) – BLÅ VEKST 2019-2040. 

 

Kilde: NyAnalyse 

Figur 27 sammenstiller direkte og indirekte sysselsetting for havøkonomien totalt, der 

den samlede sysselsettingen er forventet å vokse med over 40 prosent i perioden 

2019-2040, fra 265 000 til 378 000 arbeidsplasser. Våre anslag tyder også på en 

gjennomsnittlig sysselsetting på ca. 325 000 årlig, som er 37 000 flere sysselsatte enn i 

basisscenarioet (figur 15).  

FIGUR 26: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE SYSSELSETTING (I 1000) – BLÅ VEKST 2019-2040. 

 
Kilde: NyAnalyse 
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Våre framskrivinger i figur 28 viser at den samlede direkte sysselsettingen i 

havøkonomien som andel av arbeidsstyrken i Norge forventes å overstige 8 prosent i 

2040. Det er over 1,5 prosentpoeng høyere enn i basisscenarioet (figur 16), og 

illustrerer at havøkonomien vil spille en enda større rolle i norsk økonomi i årene som 

kommer. 

 

FIGUR 27: DIREKTE SYSSELSATTE SOM ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN – BLÅ VEKST 2020-2040. 

 
 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 28: FRAMSKREVET INVESTERINGSBEHOV I MRD. KRONER, FORDELT ETTER HAVNÆRING. BLÅ VEKST 2019-2040. 

 
Kilde: NyAnalyse 

 

 

 

FIGUR 29: INVESTERINGS-ANDEL AV BNP-NORGE (FRAMSKREVET). BLÅ VEKST 2019-2040. 

 
 

 

Kilde: NyAnalyse 
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velferdssamfunnet. Som nevnt tidligere i rapporten er olje og gass en næring med 

høyt skattebidrag, og våre prognoser venter at skattebidraget herfra skal avta i 

størrelse frem mot 2040. Videre demonstrerer figur 32 at andelen direkte verdiskaping 

av Norges BNP i gjennomsnitt vil befinne seg på 24 prosent frem mot 2040. Det er 

også høyere enn i basisscenarioet (21 prosent). 

 

FIGUR 30: FRAMSKREVET SKATTEBIDRAG FRA HAVNÆRINGENE – BLÅ VEKST 2019-2040. 

 
Kilde: NyAnalyse 

FIGUR 31: DIREKTE GVA-ANDEL AV BNP-NORGE (BASISVERDI) – BLÅ VEKST 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 
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VEDLEGG 

SJØMAT 

BOKS 2. SJØMAT BESTÅR AV FØLGENDE NÆRINGER/BRANSJER/NACE-KODER: 

• 03.1 Fiske og fangst 

o 03.111 Hav- og kystfiske og fangst 

o 03.112 Hvalfangst 

o 03.120 Ferskvannsfiske 

 

• 03.2 Akvakultur 

o 03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur. 

o 03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur. 

o 03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur. 

o 03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur. 

o 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur. 

o 03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur. 

 

• 10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 

o 10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk. 

o 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr. 

o 10.203 Produksjon av fiskehermetikk. 

o 10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer. ellers. 

 

• 10.4 Produksjon av oljer og fettstoffer 

o 10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett. 

 

• 10.85 Ferdigretter 

o 10.85.12 Ferdigretter basert på fisk, skalldyr og bløtdyr. 

 

• 46.38 Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr og bløtdyr 

o 46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr. 

 

• 47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 

 

Kilde: SSB 
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OLJE OG GASS 

BOKS 3. OLJE OG GASS BESTÅR AV FØLGENDE NÆRINGER/BRANSJER/NACE-KODER: 

• 06.1 Utvinning av råolje 

• 06.2 Utvinning av naturgass 

• 09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 

o 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. 

o 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. 

• 49.50 Rørtransport 

 

Kilde: SSB 

 

MARITIM NÆRING 

BOKS 4. MARITIM NÆRING BESTÅR AV FØLGENDE NÆRINGER/BRANSJER/NACE-KODER: 
 

SJØFART 

• 50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer. 

o 50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer 

o 50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer. 

o 50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer.  

 

• 50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods. 

o 50.201 Utenriks sjøfart med gods.  

o 50.202 Innenriks sjøfart med gods.  

o 50.203 Slepebåter.  

o 50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore.  

 

• 50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer. 

o 50.300 Passasjertransport på elver og innsjøer.  

o 50.400 Godstransport på elver og innsjøer. 

 

• 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell. 

HAVNE- OG LOGISTIKKTJENESTER 

• 42.9 Bygging av andre anlegg.  

o 42.91 Bygging av havne- og damanlegg. 

• 52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport. 

o 52.10 Lagring (37 pst.). 

• 52.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport.  

o 52.221 Drift av havne- og kaianlegg. 

o 52.222 Redningstjeneste (37 pst.). 

o 52.223 Forsyningsbaser. 

o 52.229 Andre tjenester tilknyttet lufttransport (37 pst.). 
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o 52.291 Spedisjon (37 pst.) 

o 52.292 Skipsmegling 

o 52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers. 

o 52.240 Lasting og lossing (37 pst.). 

 

 

VERFTSINDUSTRI 

• 30. 11 Bygging av skip og båter. (skipsbygging) 

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

o 30.112 Bygging av skip under 100 br. tonn. 

o 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler.  

o 30.114 Produksjon av annet flytende materiell. 

o 30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br. tonn. 

o 30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og moduler.  

• 30.12 Bygging av fritidsbåter. 

o 30.120 Bygging av fritidsbåter. 

• 33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter. 

 

VAREHANDEL 

 

• 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og utstyr 

• 46.692 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap. 

• 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr. 

 

 

UTSTYRSPRODUSENTER 

 

• 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter 

• 27 Produksjon av elektrisk utstyr 

• 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted. 

• 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr  

 

Kilde: SSB 
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MARIN TURISME 

BOKS 5. MARITIM TURISME BESTÅR AV FØLGENDE NÆRINGER/BRANSJER/NACE-

KODER I 225 NORSKE HAVKOMMUNER: 

OVERNATTING 

 

• 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. 

• 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant. 

• 55.201 Drift av vandrerhjem. 

• 55.202 Drift av ferieleiligheter. 

• 55.202 Drift av campingplasser og turisthytter. 

• 55.900 Annen overnatting. 

 

REISEBYRÅ OG TUROPERATØRER 
• 79.110 Reisebyråvirksomhet. 

• 79.120 Reisearrangørvirksomhet. 

• 79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper. 

• 79.902 Guider og reiseledere. 

• 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet. 

• 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted. 

 

SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER OG FORNØYELSESETABLISSEMENTER 

 
• 93.210 Drift av fornøyelses- og temapark. 

• 93.291 Opplevelsesaktiviteter. 

 

Kilde: SSB 
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TABELLER FRA STATUSANALYSE 

SJØMAT 

TABELL 4: SJØMAT – DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING 

2019 

Havnæring 
GVA 

(mill.) 

Årsverk 

(1000) 

Lønnskostnader 

(mill.) 

Skattebidrag 

(mill.) 

Investering 

(mill.) 

Fiske, fangst og 

akvakultur 
46 881 18,4 8 487 14 939 9 315 

Fiskeforedling 20 028 
 

10,4 6 848 4 378 2 928 

Varehandel (sjømat) 
 

2 128 1,4 1 113 1 002 3 132 

Sum direkte virkninger 69 036 30,1 16 449 20 320 15 375 

Direkte leveranser 

(underleverandører) 
27 981 31,9 14 901  8 484 

Indirekte leveranser 

(ringvirkning) 
9 396 4,1 4 762  1 144 

Direkte og indirekte 

virkninger (sjømat) 
106 413 66 36 112 20 320 25 003 

Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret | NyAnalyse 

 

OLJE OG GASS 

TABELL 5: OLJE OG GASS - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING 2019 

2019 
GVA 

(mill.) 

Årsverk 

(1000) 

Lønnskostnader  

(mill.) 

Skattebidrag 

(mill.) 

Investering 

(mill.) 

Utvinning av råolje og 

naturgass 
462 594 23,9 41 505 162 767 177 639 

Tjenester tilknyttet utvinning 

av råolje og naturgass 
26 172 30,6 36 009 12 760 9 113 

Rørtransport 18 555 0,23 458 4 323 755 

Sum direkte virkninger (olje 

og gass) 
507 321 54,7 77 972 179 850 187 507 

Produktinnsats      
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Indirekte (1. ledd) 

ringvirkninger 
26 704 24 16 187  5 707 

Indirekte (n-te ledd) 

ringvirkninger 
1 147 0,9 618  295 

Investeringsvarer      

Direkte leveranser (eks. egen 

næring og import) 
26 747 33,8 26 526  3223 

Indirekte (1. ledd) 

ringvirkninger 
26 400 23,6 8 255  3 075 

Indirekte (n-te ledd) 

ringvirkninger 
3 238 2,7 2 286  686 

Sum direkte og indirekte 

virkninger (olje og gass) 
591 558 139,8 131 879 179 850 200 493 

Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret | NyAnalyse 

 

 

MARITIM NÆRING 

TABELL 6: MARITIM - DIREKTE OG INDIREKTE GVA, SYSSELSETTING, SKATTEBIDRAG OG INVESTERING 2019 

Havnæring 
GVA  

(mill.) 

Årsverk  

(1000) 

Lønnskostnader  

(mill.) 

Skattebidrag  

(mill.) 

Investering 

(mill.) 

Sjøfart 

(inkl. utleie/leasing av 

sjøtransportmateriell) 

64 903 18,5 33 957 11 502 6 142 

Havneaktiviteter 

(inkl. andre tjenester tilknyttet 

lufttransport, skipsmegling, tjenester 

tilknyttet sjøtransport og bygging av 

havne- og damanlegg) 

8 855 6,9 6 998 2 421 2 480 

Verftsindustri 

(inkl. reparasjon av skip/båter, 

varehandel samt, fritidsbåter, 

skipsutstyr, fiskeredskap mv.) 

14 020 16,5 13 372 4 546 1 851 

Utstyrsprodusenter 17 590 18,1 14 766 5 351 2 867 

Sum direkte virkninger (maritim 

næring) 
105 369 60 69 093 23 820 13 340 
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Direkte leveranser 

(underleverandører) 
     

Sjøfart 8 691 
 

4,3 3 477   1 679 

Havneaktiviteter 5 079 4,8 3 318  1 205 

Verftsindustri 5 222 5,3 3 895  1 637 

Utstyrsprodusenter 7 955 7,5 4 851  1 925 

Direkte leveranser 

(underleverandører) 
26 947 21,8 15 541  6 447 

Indirekte leveranser      

Sjøfart 710 0,6 387  182 

Havneaktiviteter 874 0,7 477  224 

Verftsindustri 1 002 0,8 531  259 

Utstyrsprodusenter 1 014 0,8 544  262 

Indirekte virkninger (ringvirkninger) 3 600 3,0 1 938  927 

Direkte og indirekte virkninger  

(maritim næring) 
135 916 84,8 86 573 23 820 20 714 

Kilde: SSB | Brønnøysundregisteret| NyAnalyse 
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HAVØKONOMI UNDER PRESS (ALTERNATIV 3 I SCENARIOANALYSE) 

Scenarioet «Havøkonomi under press» (HUP) utgjør vårt lavalternativ mot 2040, der 

havaktørene gradvis opplever økt press på havbasert næringsvirksomhet grunnet, 

økt belastning på natur- og artsmangfold, havmiljø og ikke-bærekraftig bruk og 

utnyttelse av knappe ressurser som sjømat, havareal og ikke-fornybare energikilder, 

mer restriktiv havforvaltning, mindre forutsigbarhet, økt risiko, samt svekket 

lønnsomhet og konkurranseevne. I tillegg vil olje og gass, som nevnt tidligere, avta i 

størrelse og betydning som motor bak verdiskaping, arbeidsplasser, skatteinntekter 

og ringvirkninger de neste to tiårene. Dette er kun et knippe av barrierer, utfordringer 

og negative drivkrefter som kan ventes å påvirke havøkonomien mot 2040.  

Det er verdt å understreke her at scenarioanalysen i denne rapporten ikke kan 

utelukke alle antakelige fremtidseventer med liten risiko som for eksempel «sorte 

svaner» (pandemi), eller alle antakelige fremtidseventer med ukjent risiko «known-

unknowns», og heller ikke fremtidseventer som vi ikke har kjennskap til, men burde 

hatt kjennskap til, med ukjent risiko («unknown-unknowns»).  

I arbeidet med HUP-scenario har vi derfor avgrenset til forhold knyttet til marked, 

næringsliv, politisk styring og regulering, klima- og miljøpolitikk, finansiering av og 

investering i teknologiutvikling, bærekraftige løsninger, digitalisering, kompetanse og 

FoU, nye forretningsområder og globale trender slik de er gjengitt i forskningslitteratur, 

nasjonale og internasjonale rapporter og studier, offentlige styringsdokumenter, 

relevante fagtidsskrifter, investorer og andre bransjeaktører eller slik de er beskrevet 

og omtalt i media mer generelt. 

For HUP-scenarioet har vi avdekket par hendelsesforløp eller eventualiteter for 

havøkonomien ved at to eller flere drivere eller faktorer som mulig kan forsterke 

hverandre nedover langs en negativ spiral, slik at havøkonomien utvikler seg langs en 

faretruende og ikke-bærekraftig retning med varig svekket konkurransekraft, vekst og 

verdiskapingspotensial, og med særlig stor betydning for Norges fremtidige velferd.  

For å unngå å gjøre scenarioanalysen mer komplisert enn nødvendig, samt av 

hensyn til lesbarhet og fortolkning av funn og resultater har vi sett vekk fra slike 
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«ekstreme» hendelsesforløp i utarbeidelsen av en sannsynlig utviklingsbane for 

lavalternativet «havøkonomi under press».  

En viktig forutsetning bak analysen er at verdiskaping og sysselsetting innen olje og 

gass – særlig olje – vil vokse noe raskere fra et lavt 2020-nivå (koronakrise) de neste 

fem årene, for deretter å avta gradvis etter 2026. I HUP-scenarioet legger vi grunn at 

olje og gassnæringen halveres rundt 2040, sammenlignet med produksjonstopp 

(2026) slik vi har gjort tidligere, men med en videre antakelse om at maritim, og da 

særlig oljeservice og leverandørindustrien, rammes mye hardere enn i scenarioene 

«basis» og «blå vekst», som følge av begrenset investering i ny, bærekraftig teknologi, 

kompetanse og FoU, samt lav og/eller begrenset omstilling til nye forretningsområder 

og markeder globalt.  

 

FIGUR 32: FRAMSKREVET VERDISKAPING (GVA) – HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040. INDEKS (2019=100). 

 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 33: FRAMSKREVET SYSSELSETTING – HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040. INDEKS (2019=100). 

Kilde: NyAnalyse 

FIGUR 34: DIREKTE GVA I MRD. KRONER – HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 35: FRAMSKREVET SYSSELSETTING (1000), ETTER HAVNÆRING. HAVØKONOMI UNDER PRESS 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 

FIGUR 36: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE GVA I MRD. (LØPENDE PRISER) – HAVØKONOMI UNDER PRESS 

2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 37: HAVØKONOMIEN - DIREKTE OG INDIREKTE SYSSELSETTING (I 1000) – HAVØKONOMI UNDER PRESS 2019-

2040. 

Kilde: NyAnalyse 

FIGUR 38: DIREKTE SYSSELSATTE SOM ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN - HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 39: FRAMSKREVET INVESTERINGSBEHOV I MRD. KRONER, FORDELT ETTER HAVNÆRING. HAVØKONOMI UNDER 

PRESS UP 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 

FIGUR 40: INVESTERINGS-ANDEL AV BNP-NORGE (FRAMSKREVET). HAVØKONOMI UNDER PRESS 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 
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FIGUR 41: FRAMSKREVET SKATTEBIDRAG FRA HAVNÆRINGENE – HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 

 

FIGUR 42 DIREKTE GVA-ANDEL AV BNP-NORGE (BASISVERDI) – HAVØKONOMI UNDER PRESS. 2019-2040. 

Kilde: NyAnalyse 
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