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3.2.2 MARKEDSSITUASJONEN FOR TORSK OG KVEITE FRA HAVBRUK 2008

Selv om laks og ørret er bærebjelken i norsk havbruk, kommer de nye marine artene etter.
De største per i dag er torsk og kveite med en total eksportverdi på ca. 270 millioner kroner
i 2008. Norge er i dag den største produsenten av disse to artene, og produksjonen forventes
å øke i fremtiden.
Karin Olsen, Eksportutvalget for fisk
ko@seafood.no
Lasse Kristiansen
lasse.kristiansen@seafood.no

TORSK
Økning i volum, nedgang i pris

Torsk fra havbruk er tilgjengelig hele
året, men likevel ble hele 60 % av fisken
eksportert i løpet av årets fire siste måneder i 2008. Dette fordi man på denne tiden
av året har liten tilførsel av fersk torsk fra
fangstsiden ute i markedene. Totalt eksporterte Norge 6 200 tonn torsk fra havbruk i
2008, til en verdi av 219 millioner kroner.
Dette er en økning på 2 100 tonn sammenliknet med 2007. 5 900 av disse tonnene
var hel torsk til en gjennomsnittspris på
kr 32,50 per kilo, en nedgang i gjennomsnittsprisen på kr 6,00 per kilo sammenlignet med 2007. I overkant av 350 tonn var
filet til en gjennomsnittspris på kr 79,10
per kilo. Dette er en økning i prisen på kr
18,20 sammenlignet med 2007. Gjennomsnittsprisen på filet fra torsk fra havbruk
nærmer seg gjennomsnittsprisen på filet
fra torsk fra fangstsiden, som var kr 85,94
per kilo i 2008.

Danmark er det største
markedet for hel torsk

Det største markedet for hel torsk fra havbruk er Danmark. Danskene importerte
2 200 tonn torsk fra havbruk i 2008, en
dobling i volum fra året før. Gjennomsnittsprisen til Danmark endte på kr 30,22
per kilo. Mye av fisken som er sendt til
Danmark har gått til filetindustrien og
sendt videre ut i Europa. Frankrike importerte i underkant av 1 200 tonn torsk fra
havbruk til en gjennomsnittspris på kr
36,44 per kilo. Med lang tradisjon for fersk
fisk av høy kvalitet, er Frankrike vårt viktigste ferskfiskmarked. Frankrike har høy
betalingsvillighet for fersk fisk, og oppdrettstorsk gjør at butikkene kan ha torsk
tilgjengelig hele året. Det betyr svært mye
for butikkene at de kan tilby forbrukerne
fersk torsk også utenfor sesongen for villtorsk. De viktigste eksportmarkedene etter
Frankrike er Spania, Belgia, Sverige og
Nederland.
Spania er et voksende marked for torsk fra
havbruk. Spanjolene kjøpte nesten ikke
oppdrettstorsk for 4–5 år siden, men er nå
det tredje største markedet for rund fisk.
Eksporten til Spania økte fra 427 tonn i

2007 til 582 tonn i 2008. Fersk fisk, både
torsk og laks, blir stadig mer populær i
Spania.
Frankrike er det største markedet for filet
I 2008 ble det sendt 91 tonn torskefilet fra
havbruk til Frankrike. Verdien på denne
fisken var på 8,6 millioner kroner. Danmark importerte 70 tonn filet, mens Belgia
og Sverige importerte henholdsvis 68 og
58 tonn filet i 2008. Totalt gikk eksporten av filet av torsk fra havbruk ned med
52 tonn i 2008 sammenlignet med 2007,
men det forventes at fileteksporten vil øke
allerede i 2009 fordi flere av produsentene
av torsk fra havbruk legger om til filetproduksjon.
KVEITE
Et lite steg tilbake for kveite
fra havbruk

Kveite fra havbruk har hatt en liten nedgang i volum de siste årene. Eksporten
endte på 639 tonn i 2008, noe som er en
reduksjon på 94 tonn sammenlignet med
2007. Gjennomsnittsprisen per kg ble
redusert fra 85,00 kr per kg i 2007 til 82,03
kr per kg i 2008. Dette representerer en
nedgang på 3,5 %. Totalt ble det ekspor-
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Eksport av hel, fersk torsk fra havbruk fordelt per år
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tert kveite fra havbruk for 52,7 millioner
kroner i 2008.
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De største markedene for kveite fra havbruk er Norge, Storbritannia, USA, Nederland, Sverige, Tyskland og Frankrike
(Figur 3.2.2.2). Norge er fremdeles et
svært viktig marked for kveite. Tallene
for 2008 er i skrivende stund ikke klare,
men i 2007 ble det solgt 781 tonn fersk
kveite i Norge til en verdi av 90 millioner
kroner. Det var en økning på 5 % i volum,
og hele 19 % i verdi fra 2006 (Kilde: Flesland Markedsinformasjon AS).
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Det største eksportmarkedet for norsk
kveite fra havbruk er fremdeles Storbritannia som importerte 222 tonn kveite til
en verdi av 17,1 millioner kroner i 2008.
Nedgang i eksporten av kveite fra havbruk
i 2008 skyldes hovedsakelig en nedgang
i volum til Storbritannia, og en kraftig
nedgang i prisen til USA. Storbritannia
importerte ca. 100 tonn mindre kveite i
2008 sammenliknet med 2007, men norsk
kveite fra havbruk holder sin posisjon
som et unikt produkt med stabil pris. Man
ser økt interesse i flere nye markeder for
kveite fra havbruk, noe som har motvirket nedgangen for total eksport i volum
og verdi.
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Figur 3.2.2.1
Norsk eksport av hel, fersk torsk og kveite fra havbruk. Pris per kg har sunket fra
2007 til 2008. Kilde: EFF/SSB.
Norwegian export of whole, fresh halibut from aquaculture. Price per kilo has been going
down from 2007 to 2008. Source; NSEC/SSB.

Export of Cod and Halibut
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Figur3.2.2.2
Norsk eksport av hel, fersk torsk og kveite fra oppdrett fordelt på marked.
Kilde: EFF/SSB.
Norwegian export of whole, fresh halibut from aquaculture per market. Source: NSEC/SSB.
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Salmon and trout are the major species in Norwegian aquaculture, but
other marine species are increasing.
Today, the most important is cod
with an export value of about NOK
219 million, an increase of 30 % since 2007. The turnover of halibut is
decreasing. In total, NOK 52.3 million worth of halibut was exported
in 2008. Quantities are reducing in
2008 from 733 tonnes to 639 tonnes compared to 2007. The price has
decreased by 3.6%. Norway is the
biggest producer of both cod and
halibut.

