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Tre viktige 
næringer 
i regionen

Sjømat

Reiseliv

Bygg og anlegg



Sjømatnæringen

Havbruk
• Eksporten har gått relativt greit, 

forholdene tatt i betraktning. 

• Laksen som eksporteres går 
hovedsakelig til hjemmekjøkken, og 
folk må ha mat, særlig når HORECA-
markedet er borte.

• Næringen fikk status som viktig 
samfunnsfunksjon.

• Driften ellers har gått stort sett som 
før.

Hvitfisk

• Det har vært vanskelig å få produktene ut i 
markedet. De viktigste markedene er hardt 
rammet.

• Restaurantmarkedet er mer eller mindre 
borte. Prisene ute i markedet gått ned, mens 
pris til båt har holdt seg stabilt høy.

• Mye fisk på lager, før vintersesongen starter. 



Reiselivet skaper jobber og bolyst i Nord-Norge

Omsetning 2019 20,5 milliard NOK

Verdiskaping 2019 9,6 milliard NOK

Sysselsatte 2019 17.259 sysselsatte

Kilde: NHO Reiseliv basert på bearbeiding av data fra SSB.



Figuren viser samlet beregnet 
omsetning for innholdsbransjene i 
Nord-Norge i situasjonen med 
korona for 2020, 2021 og 2022. 
Den viser også det tilhørende  
omsetningsbortfallet i de samme 
årene. 

Høyden på søylene representerer 
derfor total omsetning (beregnet) 
i en situasjon uten korona. 

Samlet beregnet omsetning for innholdsbransjene (overnatting, servering og aktiviteter/kultur) i 
Nord-Norge og det tilhørende forventede inntektsbortfallet som følge av korona-krisen. Tall i 
røde bokser viser sysselsettingstap.

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA
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71 %
53 %60 %

NHO Reiseliv sin Medlemsundersøkelse per 24. november 2020

6 av 10 bedrifter i Norge har halvert omsetningen siste 4 uker



65 % av reiselivsbedriftene har permittert ansatte
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NHO Reiseliv sin Medlemsundersøkelse per 24. november 2020
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39 % av reiselivsbedriftene frykter at de vil gå konkurs som følge 
av korona (økning fra 32 % i oktober)
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NHO Reiseliv sin Medlemsundersøkelse per 24. november 2020

43 % 34 %



Hva skjer videre framover?

• Det vil ta lang til å komme tilbake til 
«normalen»

• Ytterligere fare for 
kompetanseflukt, permitteringer, 
oppsigelser og konkurser. 

• Livsverk vil kunne gå i grus – og 
mange lokalsamfunn vil slite

• Dette vil føre til redusert bolyst, 
attraktivitet og rekruttering – og 
redusert skatteinngang til 
kommunene
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NHO Reiseliv sine krav og gjennomslag
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«Det er nå koronakrisen begynner 
for bygg- og anleggsnæringen!»
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Alvorlig ordresvikt i en arbeidsintensiv næring gir 
konsekvenser for sysselsettingen i andre bransjer

Oppdrag for 50 – 100 mrd. kroner 
2020-2022 vil gå tapt

▪ 50 mrd kroner tapt ut fra foreliggende 
BNP-prognoser

▪ Øker til 100 mrd kroner hvis krisen 
forlenges

50 mrd. kroner i tapt omsetning 
medfører 47.000 tapte årsverk

▪ 20.000 årsverk i bygg og anlegg

▪ 27.000 årsverk i leverandør, handel, 
overnatting, transport… 

13Kilder: Finansdepartementet / SSB / Menon Economics
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Troms og Finnmark = 5 % av det nasjonale markedet



BA-næringens vei ut av krisen 
- tre prioriterte arbeidsstrømmer

Statlige bygg- og 
anleggsprosjekter

▪ Opprettholde fremdrift i statlige 
utbyggingsprosjekter

▪ Forsere prosjekter på nybygg og 
vedlikehold

▪ Forsere prosjekter på 
vegutbygging og vedlikehold

▪ Håndtering av corona-risiko

▪ Tilpassede kontraktstørrelser

▪ Utnytt anskaffelsesregelverket

▪ Dokumentert ledig kapasitet

▪ Brev til alle ordførere og rådmenn. 

• Oppfordring til å forsere investeringer

• 10 råd til hvordan holde hjulene i gang

• Ringvirkninger av investeringer i BA-
prosjekter (Menon-rapporten)

▪ Utnytt anskaffelsesregelverket

▪ Jobber med tiltak for 
risikoavlastning. Unngå at 
prosjekter stopper opp pga av økt 
og uavklart corona-risiko

▪ Understøttende tiltak for å bidra til 
finansiering, risikoreduksjon og 
likviditet

▪ Foreslått garantiordning

▪ Foreslått statlig låneordning

▪ Foreslått ROT-fradrag

▪ Foreslått Økt Enova-støtte

▪ Foreslått Infrastrukturfradrag

▪ Foreslått Mva-fradrag

Kommuner og fylker Private byggeprosjekter
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