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1 – Introduksjon

Kilde: Rogaland Fylkeskommune



Side 3

Kort om oppdraget og rapporten

Tema
Analysen vil gi kvantitativ innsikt i hva som er status for de tre satsingsområdene per 2020, med hensyn på verdiskaping, antall ansatte, og største 
bedrifter i ulike næringer og delnæringer. Kartleggingen av satsingsområdene skal gi innsikt som kan brukes som innspill til diskusjoner, 
strategiutvikling og handlingsplaner for fylket. 2

Om oppdraget
Analysen er bestilt av Rogaland Fylkeskommune. Formålet med analysen er å utgjøre et faktabasert kunnskapsgrunnlag om dagens status innenfor 
de tre satsingsområdene ‘Reiseliv’, ‘Mat’ og ‘Ren energi og maritim fremtid’ som fylkeskommunen har definert i sin nye nærings- og 
innovasjonsstrategi. Det siste satsingsområdet fra nærings- og innovasjonsstrategien, ‘Smarte Samfunn’, omfattes ikke av denne rapporten.1

Definisjoner
Verdiskaping og antall ansatte er nøkkeltall som er gjennomgående i analysen. Verdiskaping er definert som driftsresultat (driftsinntekter minus 
driftskostnader) pluss lønnskostnader, avskrivninger og nedskrivninger. Antall ansatte er basert på tall fra regnskapsregisteret og enhetsregisteret.

Vi har med utgangspunkt i enhetsregisteret fordelt verdier fra hovedenheter til underenheter utfra andelen av det totale antallet sysselsatte 
registrert på underenheten. Dette sikrer at verdiskapning som skjer i Rogaland, men er tilknyttet et hovedkontor utenfor Rogaland blir tatt høyde for 
i analysen, og vice versa. Således vil verdiskapingstallene som presenteres i denne analysen vise verdiskaping som faktisk skjer i Rogaland. 
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Består av 23 
kommuner og er 
den fjerde mest 

folkerike 
fylkeskommunen 

i Norge

250 kilometer 
kystlinje.

Norges nest høyeste 
BNP per innbygger 
med ca. 500 000 kr 

per innbygger

Totalt bor det 
482.000 
personer i 

Rogaland fylke

Nasjonal 
hovedstad for 
oljevirksomhet 

siden 1971

Kilde: EY Analyse 

Kilde: EY Analyse, Rogaland Fylkeskommune og SSB 



2. Plass blant 
Norges fylker i 

NHOs 
fylkeskåring for 

2020.

9,4 % av landets 
sysselsatte –

267.000 

9,7 % av Norges 
BNP med ca. 265 

mrd verdiskapning*

Bredt 
næringsliv 

innen energi, 
maritim og 

matproduksjon

20 063 som 
pendler inn og 
14 401 som 
pendler ut av 

fylket.

Kilde: EY Analyse, NHO, SSB
* Fastlands-BNP 



Definerte satsningsområder for Rogaland
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Sektordiagrammene som omslutter næringene viser de tre næringenes andeler av den totale verdiskapingen i Rogaland fylke (eksklusive utvinning), beregnet med utgangspunkt i 
aggregerte regnskapstall.

Reiselivsnæringen omfatter tradisjonelle deler av 
reiselivsnæringen, fra opplevelser og transport til 
overnatting og restaurantbransjen. Næringen har de 
siste årene vært i sterk vekst både globalt og nasjonalt 
og vil være en grunnpilar for turismefylket Rogaland mot 
2030. Det skilles ikke mellom bedrifter som leverer til 
privatpersoner og bedrifter som leverer tjenester til 
andre bedrifter. Inkluderingen av bedriftssegmentet gjør 
at noen av de større aktørene i næringen er nært 
tilknyttet offshore catering- og transportvirksomhet.

Definerte delnæringer:

• Fly og Annen Transport

• Overnatting

• Opplevelsesturisme

• Restaurant og catering.

Reiseliv Mat
Mat omfatter næringsmiddelindustrien, 
drikkevareindustrien, samt biomasseproduksjon fra både 
vekster, slakt, ull, egg og melk. Matnæringen i Rogaland 
er en av bærebjelkene for den norske matsektoren og 
fylket står for opp mot en femtedel av all 
biomasseproduksjon i landet. Selv med denne tyngden 
står ikke næringens verdiskaping for mer enn 4 % av den 
totale verdiskapingen i fylket. Derfor er det definert som 
et av satsningsområdene til det nye Rogaland.

Definerte delnæringer:

• Fiske

• Foredling

• Forprodusenter

• Jordbruk

• Oppdrett

• Veksthus

Ren energi og maritim fremtid omfatter i stor grad næring
som knytter seg mot utvikling og produksjon av fornybare 
energikilder, samt tilhørende distribusjon- og tjenestenæring. 

Næringen omfatter også eksisterende leverandørindustri til 
energinæringen (eksklusive «tjenester tilknyttet utvinning av 
råolje og naturgass). Dette segmentet er en betydelig 
leverandørindustri som i hovedsak også leverer til olje- og 
gassnæringen. Leverandørleddet til energinæringen står 
overfor en betydelig omstilling de neste tiårene.

Ren energi og maritim fremtid er svært viktig for Rogalands
energitransformasjon og representerer i dag 19 % av 
verdiskapingen i hele fylket.

Definerte delnæringer:

• Kraft og elektrifisering

• Kraftkrevende industri & Batteri

• Leverandørindustri til energisektoren ut over 
«utvinningstjenester»

• Maritim

• Vind

Ren Energi og Maritim Fremtid

Kilde: EY Analyse 



Det er stor variasjon mellom satsingsområdenes verdiskaping og antall ansatte
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➢ Ren energi og maritim fremtid er inkludert leverandørindustrien og utgjør med sine 42,3 
milliarder kroner hele 73 % av verdiskapingen og 42 % av de ansatte innenfor de analyserte 
næringene. Reiseliv og Mat står for hendholdsvis 12,4% og 14,9% av satsingsområdenes 
verdiskaping.

➢ Det er svært høy verdiskaping i ren energi og maritim fremtid. I dag er ca. 18 % av denne 
næringen i sin helhet knyttet til fornybar energi, og tilsvarende 82% av næringen 
representeres av leverandørindustri til energisektoren og Maritim industri.

Kilde: EY Analyse, Regjeringen 

Ansatte i Rogaland
(2020)
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➢ Transformasjon og omstilling av ren energi og maritim næring vil bli sentralt for å kunne nå 
regjeringens fastsatte mål om en reduksjon av klimagassutslipp på 50% innen 2030.

➢ Ren energi og maritim fremtid står med 42,3 milliarder for 19,3% av verdiskapingen i 
Rogaland per i dag, mens Reiseliv og Mat samlet sett utgjør 7,2 % av fylkets verdiskaping 
med henholdsvis 7,2 og 8,7 (9,7*) milliarder kroner. 

19 710

24 5682 984 21 674

 -  20 000  40 000  60 000

Mat

Reiseliv

Ren energi
og maritim

fremtid

*

*Verdiskaping og verdiskaping per ansatt innen Mat er oppgitt med utgangspunkt i verdiskaping fra regnskapstall, og tar ikke høyde for verdiskaping som ikke fremkommer i regnskapene. SSB oppgir at 
verdiskapingen innen jordbruk, jakt og viltstell i 2019 var 2095 mNOK, mot 1045 mNOK innen delnæringene jordbruk og veksthus ifølge regnskapstallene. Dette avviket på 1050 mNOK forklares nærmere på sider 
20 og 24.

Verdiskaping i Rogaland

(2020)

42,3

8,7 9,7*

34,77,6

7,2

∆ 1,05

Med SSB-basert estimat for jordbruk

Med regnskapstall for jordbruk

Leverandører til energisektoren
og maritim industri

Kraft, vind og kraftkrevende industri



Verdiskapingen i satsingsområdene fordeler seg ulikt på Rogalands geografiske 
regioner
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Verdiskapingen i satsningsområdene fordeler seg ulikt i Rogalands regioner. Nord-Jæren er med 47% 
av satsingsområdenes verdiskaping den desidert største regionen, drevet av høy verdiskaping innen 
ren energi og maritim fremtid, samt at det aller meste av verdiskapingen innen reiseliv forekommer i 
denne regionen. Samtidig ser vi at det er store forskjeller i hvor viktige de tre næringene er for de ulike 
regionene. 

• Ren energi og maritim fremtid er viktig i alle regioner, og står for mellom 50 og 86% av 
verdiskapingen i satsingsområdene i de ulike regionene. 

• Reiselivet står for en lav andel av satsingsområdenes verdiskaping i samtlige regioner med unntak 
av Nord-Jæren, hvor reiselivet utgjør nesten 22% av de tre næringenes verdiskaping. I de 
resterende regionene står reiseliv for mellom 3,5% og 6% av verdiskapingen fra satsingsområdene. 

• Mat er en relativt stor næring på Jæren, i Ryfylke og i Dalane, og næringen står for henholdsvis 
43,5%, 20%, og 26,8% av verdiskapingen fra satsingsområdene. 
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2.1 – Reiseliv
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Beskrivelse av hovednæringen

➢ Rogaland Fylkeskommunes ambisjon for reiselivsutviklingen i fylket er et 

bærekraftig helårs reiseliv i Rogaland.

➢ Reiseliv er delt inn i følgende delnæringer: restaurant, overnatting, 

opplevelsesturisme og fly og annen transport, og innbefatter alle bedrifter 

innen disse sektorene, uavhengig av kunde.

➢ Merk at reiselivsnæringen også innebefatter offshore-virksomhet. Grunnet sin 

relativt dominerende størrelse vil flere av delnæringene inkludere 

leverandører som tradisjonelt ikke har blitt assosiert med reiselivet, 

eksempelvis gjennom catering- og transporttjenester til offshore-næringen.

➢ Reiselivet står for nesten 9 % av de ansatte i Rogaland, og er det nest største 

av de tre definerte satsingsområdene til fylkeskommunen. Med 19 710 

ansatte og en verdiskaping på 7,2 milliarder kroner leverer næringen en 

verdiskaping per ansatt på 367 553 kroner for 2020, lavest av 

satsingsområdene som analyseres i rapporten.

➢ Reiselivsnæringen har vært hardt rammet av koronapandemien og 

verdiskapingen falt med nesten 20% i Rogaland mellom 2019 og 2020. COVID-

19 har påvirket reiselivet direkte gjennom myndighetenes restriksjoner og 

redusert etterspørsel etter reiselivsprodukter, men også indirekte gjennom 

større endringer i adferds- og reisemønster. 

Reiseliv

8,7 %
19 710

3,3 %
7,2 mrd

Verdiskaping
Andel av Rogaland og totalt (2020)

Ansatte
Andel av Rogaland og totalt (2020)

2020

367 553

Verdiskaping
Per ansatt (NOK)

Kilde: EY Analyse 
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

52,31 %

10,40 %

7,61 %

29,68 %
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21,63 %
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13,80 %

52,40 %
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Fly og annen transport

Opplevelsesturisme

Overnatting

Restaurant og catering

Reiseliv – Delnæringene

Beskrivelse av delnæringene

Restaurant og catering Restaurant innebefatter alle serveringsselskaper som 
leverer mat til kunder – uavhengig av serveringsmetode 
og kundegruppe. Næringen står for nesten 30 % av 
verdiskapingen i reiselivet og har godt over halvparten 
av alle ansatte. 

Overnatting Overnattingsbedriftene er en av grunnpilarene i norsk 
reiseliv. Det inkluderer frittstående hotell, hotellkjeder, 
campingbedrifter, fjellstuer, hytte og leilighetsutleie. 
Næringens verdiskaping i 2020 var i overkant av 550 
millioner kroner.

Opplevelsesturisme Opplevelsesturisme omhandler alle aktiviteter fylket 
tilbyr sine lokale eller tilreisende gjester. Dette er 
selskaper som tilbyr tjenester tilknyttet historie, kunst 
og scene, kultur, levemåte og underholdning.

Fly og annen transport Fly og annen transport er reiselivsnæringens definitivt 
mest verdiskapende delnæring. Med en verdiskaping på 
nesten 3,8 milliarder kroner står land-, hav- og 
luftbasert transport til alt fra nordsjøarbeidere og 
turister for godt over 50 % av verdiskapingen i 
reiselivet.

Kilde: EY Analyse 
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Selskap Verdiskaping 2020 Andel av Næringen

Norled 1 140 millioner 15,7 %

CHC Helikopter Service 489 millioner 6,8 %

Bristow Norway 466 millioner 6,4 %

Norgesbuss 316 millioner 4,4 %

Sodexo Mobile 298 millioner 4,1 %

Sum 2 710 millioner 37,4 %

Selskap Antall Ansatte Andel av Næringen

Norled 783 4,0 %

Norgesbuss 483 2,5 %

McDonald’s Norge 444 2,3 %

Sodexo Mobile Units 404 2,0 %

Vy Buss 359 1,8 %

Sum 2 473 12,5 %

Næringens 5 største selskaper målt i verdiskaping

Næringens 5 største bedrifter målt i antall ansatte

Reiseliv – Største verdiskapere og sysselsettere

Fremstilling av hvor verdiskapingen skjer innen reiseliv

> 100 MNOK

10 -100 MNOK

1 -10 MNOK

Radius = 5 km

Haugesund

Stavanger

Sandnes

Bryne

Jørpeland

Sauda

Kopervik

Egersund

Kilde: EY Analyse 
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Selskap Verdiskaping 2020 Andel av Næringen

Norled 1 140 millioner 15,7 %

Norgesbuss 316 millioner 4,4 %

Avinor 236 millioner 3,3 %

Vy Buss 169 millioner 2,3 %

Avinor Flysikring 131 millioner 1,8 %

Sum 1 992 millioner 27,5 %

Selskap Antall Ansatte Andel av Næringen

Norled 783 4,0 %

Norgesbuss 483 2,5 %

McDonald’s Norge 444 2,3 %

Vy Buss 359 1,8 %

Rogaland Fritidspark 291 1,5 %

Sum 2 360 12,0 %

Næringens 5 største selskaper målt i verdiskaping

Næringens 5 største bedrifter målt i antall ansatte

Reiseliv – Største verdiskapere og sysselsettere (eks. offshore)

Kilde: EY Analyse 

• Tabellene til venstre viser de fem største sysselsetterne og verdiskaperne i 

reiselivsnæringen, eksklusive de reiselivsaktørene som leverer tjenester til 

offshorenæringen.

• Etter å ha fjernet Bristow, CHC og Sodexo Mobile fra oversikten ser vi at 

aktørene Avinor, Vy og Avinor Flysikring kommer inn blant næringens 5 

største verdiskapere. Totalt står de 5 største selskapene nå for 27,5 % av 

den totale andelen av næringen, denne nevnte totalandelen inneholder 

enda de oljerelaterte selskapene.

• Innenfor næringens største sysselsettere ser vi at ekskluderingen av Sodexo

Mobile gir rom til Rogaland Fritidspark, også kjent som Kongeparken, med 

sine 291 ansatte. Totalen for de fem største aktørene reduseres til 2 360 

som utgjør 12 % av det totale antall ansatte i næringen.



3,8 mrd
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Reiseliv – Fly og annen transport

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Norled 1 140 millioner 30,1 %

CHC Helikopter Service 489 millioner 12,9 %

Bristow Norway 466 millioner 12,3 %

Norgesbuss 316 millioner 8,4 %

Avinor 236 millioner 6,2 %

Sum 2 647 millioner 69,9 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Norled 783 18,4 %

Norgesbuss 483 11,3 %

VY Buss 359 8,4 %

Bristow Norway 276 6,5 %

CHC Helikopter Service 200 4,7 %

Sum 2 101 49,3 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

888 773

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

4 264

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Transportnæringen er reiselivets definitivt største verdiskaper med 52,3 % av den totale verdiskapingen i reiselivet i 

fylket. Fordelt på sine totalt 4 264 ansatte har delnæringen en verdiskaping på 888 773 kroner per ansatt – mer enn 
dobbelt så mye som det totale gjennomsnittet i næringen. 

➢ Delnæringen største sysselsettere kjennetegnes av store lokaltransportører som fergeselskapet Norled og 
busselskapene Norgesbuss og VY, som alle tilbyr løsninger til både lokale og tilreisende i fylket. Blant de største 
verdiskaperne i delnæringen finner vi to selskaper som tilbyr offshore transport til olje og gass arbeiderne i 
Nordsjøen, Bristow og CHC Helikopter Service. I tillegg til de nevnte lokal- og regionaltransportørene Norled og 
Norgesbuss finner vi også Avinor Stavanger som den femte største verdiskaperen med sine 236 millioner. 

➢ De fem største selskapene i delnæringen står for langt over halvparten av verdiskapingen i transportnæringen i 
Rogaland. Denne statistikken drives naturligvis opp av fergemonopolisten Norled som med sin flåte står for hele 
1,14 milliarder kroner i verdiskaping gjennom sine 783 ansatte i fylket.

Kilde: EY Analyse 



552 MNOK
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Reiseliv – Overnatting

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Sola Strandhotell 60 millioner 10,8 %

Caiano Hotelldrift 50 millioner 9,1 %

Scandic Hotels 47 millioner 8,5 %

Radisson Hotels 44 millioner 8,0 %

Quality Airport Hotel 37 millioner 6,7 %

Sum 248 millioner 43,1 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Scandic Hotels 212 7,8 %

Caiano Hotelldrift 202 7,4 %

Clarion Hotel Energy 158 5,8 %

Radisson Hotels 117 4,3 %

Clarion Hotel Stavanger 104 3,8 %

Sum 793 29,2 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

202 858

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

2 719

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Overnattingsnæringen er en av reiselivets mest gjenkjennelige delnæringer, bestående av internasjonale hotellkjeder 

som Scandic, Clarion, Radisson og Quality, så vel som lokale aktører som Sola Strandhotell. I koronaåret 2020 sto 
delnæringen for omlag 8 % av den totale verdiskapingen for reiselivet i fylket, som fordelt på sine totalt 2 719 
ansatte gir en verdiskaping per ansatt på 202 858 – lavest av alle delnæringer i reiselivet.

➢ Delnæringens største sysselsettere er de store hotellkjedene som dominerer gjennomgående over hele landet. De 
fem største enkelthotellene er lokalisert i Haugesund, Stavanger og ved Stavanger Lufthavn Sola, og har totalt 793 
ansatte – 29,2 % av delnæringens ansatte. Selv om de større hotellkjedene dominerer sysselsettingen i 
overnattingsbransjen er det Sola Strandhotell som er delnæringens mest verdiskapende selskap i pandemiåret 2020. 
Med sine 60 millioner står Sola Strandhotell for nesten 11 % av den totale verdiskapingen blant 
overnattingsaktørene og sammen med de fire nesten på listen er andelen over 40 %.

Kilde: EY Analyse 



753 MNOK
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Reiseliv – Opplevelsesturisme

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Stavanger Symfoniorkester 94 millioner 12,5 %

Rogaland Teater 85 millioner 11,3 %

Stavanger Konserthus 59 millioner 7,8 %

Kongeparken 52 millioner 6,9 %

Jærmuseet 48 millioner 6,3 %

Sum 338 millioner 44,8 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Kongeparken 291 12,1 %

Rogaland Teater 194 8,1 %

Employ 164 6,8 %

Jærmuseet 146 6,1 %

Museum Stavanger 114 4,4 %

Sum 909 37,9 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

314 005

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

2 399

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Opplevelsesturisme er en paraplybetegnelse for alle aktører som tilbyr tjenester tilknyttet historie, kunst og scene, 

kultur, levemåte og underholdning. Dette er med andre ord en kategorisering av tilbud innen kultur og opplevelser 
for lokale så vell som tilreisende i fylket. 

➢ Delnæringen har en total verdiskaping på 753 millioner og utgjør i overkant av 10% av reiselivets totale verdiskaping. 
Med sine 2 399 ansatte gir dette en verdiskaping per ansatt på 314 005 kroner, den nest høyeste verdiskapingen for 
de fire segmentene i reiselivet. 

➢ Opplevelsesturismens største sysselsettere er kulturaktører som Rogaland Teater, Jærmuseet og Museum Stavanger 
i kombinasjon med fornøyelsesparken Kongeparken i Gjesdal kommune og næringsparaplyen for selvstendige 
aktører, Employ. Stavanger Symfoniorkester er delnæringens mest verdiskapende selskap med sine 94 millioner 
kroner og utgjør med de fire neste på listen nesten halvparten av verdiskapingen blant selskapene som tilbyr 
opplevelser eller tjenester rettet mot turisme.

Kilde: EY Analyse 



2,1 mrd
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Reiseliv – Restaurant og catering

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Sodexo Mobile Units 298 millioner 13,9 %

Norsk Offshore Catering 218 millioner 10,2 %

McDonald’s Norge 84 millioner 3,9 %

Sodexo Remote Sites 77 millioner 3,6 %

Ess Mobile Offshore 73 millioner 3,4 %

Sum 750 millioner 35,0 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

McDonald’s Norge 444 4,3 %

Sodexo Mobile Units 404 3,9 %

Norsk Offshore Catering 156 1,5 %

Smedasundet Servering 140 1,4 %

Olivia 132 1,3 %

Sum 1 276 12,4 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

208 159

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

10 328

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Restaurantnæringen er en samlebetegnelse for alle selskaper som tilbyr eller leverer mat til kunder – uavhengig av 

om leveransen skjer i en restaurant, i kantinen på arbeidsplassen eller som en direkte levering til kundene.

➢ Forskjellen er fremtredende blant de største aktørene i markedet som varierer fra offshore tilbydere av 
kantineløsninger, restaurant- og fastfoodkjeder som Olivia og McDonalds.

➢ Delnæringens fem største sysselsettere fordeler seg mellom de overnevnte kategoriene og utgjør totalt 12,4 % av 
den totale sysselsettingen i delnæringen. Fire av de frem største verdiskaperne på den andre siden er direkte relatert 
til leveranser tilknyttet offshore virksomhet, ett segment som ofte er preget av høyere marginer enn landbasert 
aktivitet.

➢ Restaurantnæringen er med sine 2,15 milliarder den nest mest verdiskapende delnæringen i reiselivsbransjen, og 
med sine 10 328 den definitivt største næringen med hensyn på antall ansatte. Denne relativt betydelige andelen 
ansatte kommer nok i stor grad som et resultat av en bransje preget av relativt mer deltidsarbeidende enn de øvrige 
delnæringene. Samlet hadde delnæringen en verdiskaping på 208 159 per ansatt i 2020.

Kilde: EY Analyse 



2.2 - Mat
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Beskrivelse av hovednæringen

➢ Mat er delt inn i følgende delnæringer: Veksthus, oppdrett, jordbruk, 

forprodusenter, foredling og fiske.

➢ For 2019 anslår NIBIO at det ble produsert nesten 900 000 tonn med 

biomasseproduksjon i jordbruket.

➢ I 2020 utgjorde Mat 3,9 % av Rogalands totale verdiskaping, og har vokst hele 

33 % siden 2015. Perioden har vært preget av økt politisk fokus på en bedret 

utnyttelse av foredlingen i jordbruket, økt grønnsaksproduksjon basert på 

fornybar energi og en 20 % høyere biomasseproduksjon innenfor naturens 

tåleevne – både til lands og til havs.

➢ Innen jordbruk og fiske finnes det en del enkeltpersonsforetak som ikke er 

regnskapspliktige og ikke leverer regnskap. Verdiskaping og ansatte fra slike 

foretak er ikke tatt høyde for i analysen, annet enn i beskrivelser av 

delnæringene hvor det er relevant.*

➢ I Rogaland var det i 2020 ansatt 14 762 personer i næringen. Totalt betyr det 

at næringen står for omtrent 6,5 % av antall ansatte i fylket.

3,9 % 
8,7 mrd*

6,5 %
14 762

Verdiskaping
Andel av Rogaland og totalt (2020)

Ansatte
Andel av Rogaland og totalt (2020)

2020

586 426*

Verdiskaping
Per ansatt (NOK)

Mat

Kilde: EY Analyse, NIBIO (2021) *Verdiskaping og verdiskaping per ansatt innen Mat er oppgitt med utgangspunkt i verdiskaping fra regnskapstall, og tar ikke høyde for verdiskaping som ikke 
fremkommer i regnskapene. SSB oppgir at verdiskapingen innen jordbruk, jakt og viltstell i 2019 var 2095 mNOK, mot 1045 mNOK innen delnæringene 
jordbruk og veksthus ifølge regnskapstallene. Dette avviket på 1050 mNOK forklares nærmere på sider 20 og 24.



Side 20

Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

1,12 %

35,14 %

7,57 %

44,19 %

4,74 %

7,23 %
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6,2 %

52,1 %

15,1 %

7,7 %

14,5 %

4,3 %

(17,7 %)
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Mat – Delnæringene

Beskrivelse av delnæringene

Veksthus Veksthus innebefatter som navnet tilsier, bedrifter som dyrker planter 
eller grønnsaker. Delnæringen domineres av gartnerier og står med sine 1 
067 ansatte for en verdiskaping på 377 millioner.

Oppdrett Oppdrettsnæringen består av fiskeoppdrettere med oppdrettsanlegg i 
både sjø, fjord og nyere satsinger på land. Delnæringen hadde en 
verdiskaping på 1,26 milliarder i 2020 – hvilket svarer til mer enn 14 % av 
næringen Mat.

Jordbruk Jordbruksnæringen er regnskapsmessig sett en samling av store 
avløysarlag og landbrukstjenester fra ulike produsenter i fylket. Bønder 
som driver enkeltpersonsforetak inkluderes i hovedsak ikke her, da de ikke 
er regnskapspliktige og i liten grad leverer regnskap. Verdiskapingen 
innen delnæringene jordbruk og veksthus var i 2020 på  henholdsvis 668 
og 377 millioner. Til sammenligning oppgir SSBs nasjonalregnskap for 
2019 et bruttoprodukt på 2095 millioner innen jordbruk, jakt og viltstell. I 
grafen til høyre har vi illustrert jordbrukets verdiskapningsandel av 
næringen både med jordbrukstall fra regnskapene (668 mNOK) og tall fra 
SSB eks. regnskapstall for veksthus (1718 mNOK), for også å illustrere 
verdiskapingen fra enkeltpersonsforetakene.

Forprodusenter Forprodusentene i fylket er i hovedsak produsenter av fiskefor til 
oppdrettsnæringen, men det er også noen dyrefór- produsenter. I 2020 
var verdiskapingen i delnæringen på 1,3 milliarder kroner – over 15 % av 
næringen.

Foredling Foredling er matnæringens definitivt største delnæring. Her finner man 
mange av de største produsentene til dagligvarer som melk, kylling og 
kjøttprodukter. Totalt har delnæringen en verdiskaping på i overkant av 
4,5 milliarder kroner.

Fiske Fiske er en delnæring som består av en bedrifter med fiskebåter til 
havfiske. Selv om delnæringen bare står for rundt 6,2 % av verdiskapingen 
i næringen er det i denne delnæringen høyeste verdiskapning per ansatt. 

Kilde: EY Analyse 

Jordbruk, SSB

Jordbruk, regnskap



Side 21

Mat – Største verdiskapere og sysselsettere

Selskap Antall Ansatte Andel av Næringen

Finnøy og Rennesøy 
Landbrukstenester

1 100 7,4 %

Landbrukstenester Hå 869 5,9 %

Nortura 827 5,6 %

Bjerkheim og Gjesdal 
Landbrukstenester

630 4,3 %

Haugaland Avløysarlag 620 4,2 %

Sum 4 046 27,4 %

Selskap Verdiskaping 2020 Andel av Næringen

Tine 685 millioner 7,9 %

Nortura 631 millioner 7,3 %

Grieg Seafood 466 millioner 5,4 %

Mowi 380 millioner 4,4 %

Pelagia 368 millioner 3,7 %

Sum 2 531 millioner 29,2 %

Næringens 5 største selskaper målt i verdiskaping

Næringens 5 største bedrifter målt i antall ansatte

Fremstilling av hvor verdiskapingen skjer innen mat

> 100 MNOK

10 -100 MNOK

1 -10 MNOK

Radius = 5 km

Haugesund

Stavanger

Sandnes

Bryne

Jørpeland

Sauda

Kopervik

Egersund
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Veksthus

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Wiig Gartneri 56 millioner 14,7 %

Einar Mikal Hanasand 44 millioner 11,6 %

Miljøgartneriet 41 millioner 11,0 %

Lauvsnes Gartneri 32 millioner 8,5 %

Hanasand Gartneri 30 millioner 8,1 %

Sum 203 millioner 53,9 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Skavland Gartneri 152 14,2 %

Wiig Gartneri 122 11,4 %

Miljøgartneriet 114 10,7 %

Einar Mikal Hanasand 113 10,6 %

Lauvsnes Gartneri 88 8,2 %

Sum 589 55,2 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

352 898

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

1 067

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Veksthus innebefatter alle aktører som selger vekster som agurk og tomater, typisk gjennom gartnerivirksomhet. 

Selskapsoversikten indikerer akkurat dette da alle største sysselsetterne og verdiskaperne i delnæringen kan 
relateres direkte eller indirekte til gartnerier. 

➢ Med sine 152 ansatte er Skavland Gartneri den største sysselsetteren i veksthusnæringen i fylket. Sammen med de 
fire påfølgende gartneriene summeres antall ansatte til 589 – hele 53,9 % av delnæringens totale andel. 

➢ Øverst blant verdiskaperne i delnæringen finner vi Einar Mikal Hanasands enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Til 
sammen står disse to for en verdiskaping på 74 millioner kroner. Det største enkeltselskapet er Wiig Gartneri med en 
verdiskaping på 56 millioner i 2020. 

➢ Med sine 377 millioner og 1 067 ansatte har delnæringen en verdiskaping per ansatt på 352 898 kroner – nest 
lavest av de 6 delnæringene innen Mat. Totalt er det over 200 000 kroner lavere enn gjennomsnittet for ansatte i 
næringen.

377 MNOK
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Oppdrett

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Grieg Seafood Rogaland 303 millioner 24,1 %

Mowi 148 millioner 11,7 %

Rogaland Fjordbruk 141 millioner 11,2 %

Bremnes Seashore 110 millioner 8,8 %

Sunnhordaland Fjordbruk 68 millioner 5,4 %

Sum 770 millioner 61,2 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Grieg Seafood Rogaland 122 17,4 %

Mowi 90 12,9 %

Bremnes Seashore 82 11,7 %

Sterling White Halibut 57 8,1 %

Rogaland Fjordbruk 34 4,9 %

Sum 385 55,0  %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

1 797 505

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

700

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Oppdrettsnæringen er en lett gjenkjennelig næring i Rogaland. Fjordbruk og merder langs de mange og ressursfulle fjordarmene i fylket 

har gjort næringen til en tungvekter for vestnorsk fiske- og fangstindustri. 

➢ Delnæringen domineres av de to gigantene Grieg Seafood og Mowi, tidligere Marine Harvest. Blant de største sysselsetterne finner vi 
både kveite- og lakseoppdrett gjennom henholdsvis Sterling White Halibut og Bremnes Seashore. Spennende er det også at det 
landbaserte oppdrettsselskapet Tytlandsvik Aqua ligger like utenfor sysselsettingslisten med sine 32 ansatte. De 5 største selskapene 
står for 55 % av de ansatte i delnæringen.

➢ Blant oppdrettsnæringens største verdiskapere ser vi at Grieg Seafood med sine anlegg i fylket står for en verdiskaping på 303 
millioner kroner – 24,1 % av delnæringen. Rogaland Fjordbruk er fylkets mest verdiskapende enkeltselskap med en verdiskaping på 141 
millioner – 11,2 % av næringen. 

➢ Oppdrettsnæringen står for 14,5 % av verdiskapingen, men sysselsetter bare 4,7 % av de ansatte i matnæringen. Dette gir en 
verdiskaping per ansatt på hele 1 797 505, nest høyest av de 6 delnæringene i næringen.

1,3 mrd
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Jordbruk

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Landbrukstenester Hå 70 millioner 10,5 %

Finnøy og Rennesøy 
Landbrukstenester

60 millioner 9,0 %

Haugalandet Avløysarlag 56 millioner 8,4 %

Avløysarlaget Nord-Jæren 52 millioner 7,7 %

Time Avløysarlag 40 millioner 6,1 %

Sum 278 millioner 41,7 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Finnøy og Rennesøy 
Landbrukstenester

1 100 16,9 %

Landbrukstenester Hå 869 13,3 %

Bjerkheim og Gjesdal 
Landbrukstenester

630 9,7 %

Haugaland Avløysarlag 620 9,5 %

Avløysarlaget Nord-Jæren 602 9,2 %

Sum 3 821 58,6 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

102 399 
(423 489)

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

6 524

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Rogaland er det fremste landbruksfylket i landet og jordbruksnæringen har med sine 1 million dekar også blitt synonymt med deler av 

Jæren – særskilt i områdene rundt Klepp og Hå. fylket er svært viktig del av jordbruksnæringen i Norge hvorav avling av potet og
grovfôrsvekster står for om lag 13 % av det totale salgsvolumet i landet.

➢ Analysen av jordbruk påvirkes av det faktum at bønder i liten grad leverer regnskap, hvilket gjør at verdiskapingen i denne næringen 
underrapporteres når man tar utgangspunkt i regnskapstall. Med en verdiskaping på 668 mNOK og 6 524 ansatte er næringen den 
største sysselsetteren i matnæringen, men har den laveste verdiskapingen per ansatt på 102 399. SSB oppgir til sammenligning en 
verdiskaping på totalt 2 095 MNOK for 2019, og 4947 sysselsatte innen jordbruk og tilhørende tjenester, jakt i 2019. Tar vi 
utgangspunkt i SSB sine tall for verdiskaping og sysselsetting for 2019, ser vi at verdiskapingen per sysselsatt blir 423 489 kr.

➢ Blant de største arbeidsgiverne i jordbruksnæringen finnes landbrukstenester og avløysarlag som tilbyr hjelp og avlasting for bøndene 
som driver jordbruket i fylket. En slik samling av tjenester og avløysere gjør at de fem største selskapene sysselsetter over halvparten 
av de ansatte i næringen, og det virker nærliggende å tro at selskapene har mange ansatte med lav eller ingen stillingsprosent.

➢ De store samvirkelagene dominerer også blant delnæringens største verdiskapere. Totalt utgjør de 5 største selskapene 40 % av den 
totale verdiskapingen i delnæringen, hvilket indikerer at flere mindre jordbruk, avløysarlag og tjenestetilbydere deler de resterende 60 
prosentene av verdiskapingen. Merk at denne listen vil preges av at vi ikke har regnskapsdata for eventuelle større 
enkeltpersonsforetakene dersom disse ikke har levert regnskap.

668 MNOK

Kilde: Norges Bondelag, NIBIO (2019), SSB

1718 
MNOK

Med SSBs tall for verdiskaping i 
jordbruket eks. veksthus er 
delnæringens andel av næringen 
på 17,7%
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Forprodusenter

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Pelagia 368 millioner 28,2 %

Skretting 320 millioner 24,5 %

Felleskjøpet Rogaland 
Agder

143 millioner 11,0 %

Biomar 129 millioner 9,9 %

Fiskå Mølle 121 millioner 9,3 %

Sum 1 081 millioner 82,7 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Pelagia 365 32,7 %

Skretting 178 15,9 %

Felleskjøpet Rogaland 
Agder

178 15,9 %

Fiskå Mølle 109 9,8 %

Biomar 83 7,4 %

Sum 913 81,7 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

1 170 072

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Forprodusentene innebefatter i stor grad produsenter av fôr til akvakultur og husdyr. Delnæringen anføres av 

Pelagia sine 6 anlegg og Skretting i Stavanger. Delnæringen har vært i sterk vekst i takt med større etterspørsel av 
fôr til oppdrettsanlegg.

➢ Delnæringens største sysselsettere er også de største verdiskaperne i delnæringen. Pelagia troner øverst på begge 
listene med sine 365 ansatte og 368 millioner kroner i verdiskaping. Samlet har de 5 største selskapene over 80 % av 
både verdiskapingen og antall ansatte blant forprodusentene, og denne konsolideringen ser vi også globalt i denne 
bransjen.

➢ Fôrproduksjon utgjorde 15 % av verdiskapingen innen mat, og står for 7,6 % av de ansatte i næringen. 
Verdiskapingen per ansatt er på 1 170 072 kroner som er godt over gjennomsnittet for næringen på 586 475 
kroner.

1 117

1,3 mrd
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Fiske

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Cetus 167 millioner 31,0 %

Vea 65 millioner 12,0 %

Fiskeriselskapet Norli 59 millioner 10,9 %

Kornelius Roaldsen 
Fiskebåtrederi

29 millioner 5,4 %

Håflu 23 millioner 4,3 %

Sum 343 millioner 63,5 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Cetus 31 18,7 %

Fiskeriselskapet Norli 15 9,0 %

Håflu 12 7,2 %

Veiding 9 5,4 %

Bømmelfisk 7 4,2 %

Sum 74 44,6 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

3 254 205

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Fiskenæringen er i relativ forstand en liten næring i matnæringen i Rogaland. Næringen har rot i de stolte betydningsfulle 

fisketradisjonene som har lagt grunnlaget for kystsamfunnet i Norge de siste tusen årene. Selv med bare 1 % av arbeidsstyrken står 
fiskeselskapene gjennom sine fiskebåter for over 6 % av verdiskapingen i matnæringen. Denne delnæringen er tungt automatisert, og 
har 166 ansatte i 2020, tilsvarende 1,1 % av den totale arbeidsstyrken i matnæringen. Verdiskapingen per ansatt er på hele 3 254
205 kroner per ansatt, desidert høyest av de seks matnæringene i fylket. 

➢ Et annet mål på antall sysselsatte i næringen kan være fiskermanntallet. Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i 
Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring. I Rogaland er det 414 personer som er kategorisert som 
hovedyrkefiskere, mens det er 65 personer som er biyrkefiskere. Tar vi utgangspunkt i Fiskermanntallets hovedyrkefiskere utgjør 
delnæringen Fiske tilsvarende 2,8% av de ansatte innen Mat.

➢ Delnæringen har gjennomgått en konsolidering, og består nå av en rekke relativt store bedrifter, der de 5 største verdiskaperne står 
for over 60% av delnæringens verdiskapning. Blant de største selskapene finner vi trålerselskaper som Cetus, Fiskeriselskapet Norli og 
Håflu, som hovedsakelig driver med trålevirksomhet. De fem største selskapene har med sine 74 ansatte en andel på 44,6 % av de 
sysselsatte i delnæringen, noe som viser til at de største enhetene har lykkes med effektivisering, og trolig teknologi. Cetus er 
næringens definitivt mest verdiskapende selskap og står for over 30 % av verdiskapingen i delnæringen som enkeltselskap. 

540 MNOK

166
414

Med utgangspunkt i 
Fiskermanntallets tall på 
hovedyrkefiskere utgjør de 
sysselsatte i delnæringen 
tilsvarende 2,8% av de 
ansatte innen Mat.
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Verdiskaping i delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Mat – Foredling

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Tine 684 millioner 15,2 %

Nortura 631 millioner 14,0 %

Fatland Ølen 322 millioner 7,1 %

Q-Meieriene 284 millioner 6,3 %

Den Stolte Hane 266 millioner 5,9 %

Sum 2 187 millioner 48,5 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Nortura 827 15,9 %

Tine 502 9,7 %

Den Stolte Hane 260 5,0 %

Fatland Ølen 220 4,2 %

Q-Meieriene 205 4,0 %

Sum 2 014 38,8 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

868 699

Verdiskaping
Per Ansatt (NOK)

5 188

Ytterligere beskrivelse av delnæringen
➢ Foredling er den definitivt største delnæringen av matnæringen i fylkeskommunen. Fylket står for 26 % av det totale 

slaktevolumet i landet og 19 % av egg- og melkeproduksjon. Delnæringen står med sine 4,51 milliarder kroner for 
godt over halvparten av verdiskapingen innen Mat.

➢ Foredlingsnæringen anføres av store kjente næringsmiddelprodusenter som foredler kjøtt-, kylling- og 
melkeprodukter til dagligvarekjedene i landet. Nortura er med sine 827 ansatte er delnæringens største arbeidsgiver 
med 15,9 % av de ansatte i delnæringen. Samlet utgjør de fem største aktørene 38,8 % av de ansatte og 48,5 % av 
verdiskapingen i foredlingsnæringen.

➢ Selv med den største andelen verdiskaping i blant delnæringene har ikke ansatte i foredlingsbransjen tilsvarende 
verdiskaping per ansatt som man ser i oppdretts-, fôr- og fiskenæringen. Med sine 5 188 ansatte har delnæringen 
nest høyest sysselsetting og står for 35 % av de ansatte i matnæringen. Samlet summeres dette til en verdiskaping 
på 868 699 kroner per ansatt i 2020.

4,5 mrd

Kilde: EY Analyse, NIBIO (2021) 



2.3 – Ren Energi og Maritim Fremtid
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Beskrivelse av Hovednæringen

➢ I satsningsområdet ren energi og maritim fremtid finner vi delnæringene kraft 

og elektrifisering, vind, kraftkrevende industri, leverandørindustri til 

energisektoren og maritim.

➢ Rogaland har lang historie og stor kompetanse innenfor fagområdet. I fylket 

finner man store industribedrifter som Hydro Aluminium, leverandørbedrifter 

som Aibel samt store rederier som Solvang og Knutsen.

➢ Samlet utgjør leverandørindustri til energisektoren og maritim 82 % av 

verdiskapingen i hovednæringen. Store deler av disse delnæringene har 

tradisjonelt vært rettet mot olje og gassvirksomhet. En rekke av disse har 

startet sin omstilling til fornybar energi, og det vil være sentralt å lykkes i å 

benytte og videreutvikle kompetansen og ressursene i 

underleverandørindustrien for å lykkes med overgangen til 

fornybarsamfunnet. 

➢ Næringen representerer 10,9 % av de ansatte i privat næring i Rogaland 

arbeider i jobber i næringen, og står for hele 19,3 % av verdiskapningen, og 

representerer en svært høy verdiskapning per ansatt. Næringen har vært 

essensiell for Rogaland som energifylke, og vil også være avgjørende i det 

grønne skiftet.

Ren Energi og Maritim Fremtid

19,3 %
42,3 mrd

10,9% 
24 658

Verdiskaping
Andel av Rogaland og totalt (2020)

2020

1 716 260

Ansatte
Andel av Rogaland og totalt (2020)

Verdiskaping
Per ansatt (2020)
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Prosenttall er delnæringens andel av hele næringen (2020)

6,41 %

5,62 %

62,53 %

25,37 %

0,07 %

 -  5 000  10 000  15 000  20 000

Kraft og elektrifisering

Kraftkrevende industri

Leverandørindustri

Maritim

Vind

12,13 %

5,14 %

38,83 %

43,13 %

0,77 %

 -  10 000  20 000

Kraft og elektrifisering

Kraftkrevende industri

Leverandørindustri

Maritim

Vind

Ren Energi og Maritim Fremtid – Delnæringene

Beskrivelse av delnæringene

Vind Under delnæringen vind finner vi energiprodusenter som 
produserer utelukkende vindkraft. Det er den minste 
delnæringen, og har kun 18 direkte ansatte.

Maritim Maritim næring omfatter primært verft, rederier, maritim 
service. Med en verdiskapning på 18,25 milliarder kroner er 
maritim den største verdiskaperen i hovednæringen.

Leverandørindustri til 
Energisektoren

På leverandørsiden finner man leverandører inn til 
produksjonssiden av energi. Denne leverandørindustrien 
inkluderer også leverandører som tradisjonelt har levert til 
olje og gass, eksklusive direkte tjenester til utvinning av olje 
og gass*. Med over 15 000 ansatte i delnæringen er dette 
delnæringen med klart flest ansatte – og det vil være 
avgjørende å lykkes med omstilling i denne delnæringen.

Kraftkrevende Industri Innenfor kraftkrevende industri finner vi både tradisjonell 
kraftkrevende industri, som smelteverk og valseverk, samt 
moderne datasentre og batterifabrikk.

Kraft og 
Elektrifisering

I delnæringen kraft finnes grønne energiprodusenter, og 
aktører innenfor salg og distribusjon av fornybar kraft. 

*NACE-kodene 09.101 og 09.109 er ikke inkludert i leverandørindustrien. Selskaper innen disse NACE-kodene står for mer enn 36 milliarder i verdiskaping og 
20 000 ansatte i Rogaland, med store aktører som Schlumberger, Archer, Halliburton, TransOcean, Bilfinger og Baker Hughes. Noen ekskluderte selskaper kan ha 

underordnede selskaper med ulike NACE-koder fra resten av virksomheten, og derav kan deler av selskapet likevel være inkludert i analysen.
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Ren Energi og Maritim Fremtid – Største verdiskapere og sysselsettere

Selskap Antall Ansatte Andel av Næringen

Aibel 1 788 7,3 %

Rosenberg Worley 979 4,0 %

Hydro Aluminium 620 2,5 %

Aker Solutions 476 1,9 %

Multi Vedlikehold Drift 454 1,8 %

Sum 4 317 17,5 %

Selskap Verdiskaping 2020 Andel av Næringen

Aibel 2 914 millioner 6,9 %

Hydro Energi 1 446 millioner 3,4 %

Clipper Shipping 1 371 millioner 3,2 %

Rosenberg Worley 1 194 millioner 2,8 %

Hydro Aluminium 1 056 millioner 2,5 %

Sum 7 981 millioner 18,8 %

Næringens 5 største selskaper målt i verdiskaping

Næringens 5 største selskaper målt i antall ansatte

Fremstilling av hvor verdiskapingen skjer innen ren energi og 
maritim fremtid

> 100 MNOK

10 -100 MNOK

1 -10 MNOK

Radius = 5 km

Haugesund

Stavanger

Sandnes

Bryne

Jørpeland

Sauda

Kopervik

Egersund

*NACE-kodene 09.101 og 09.109 er ikke inkludert i leverandørindustrien. Selskaper innen disse NACE-kodene står for mer enn 36 milliarder i verdiskaping og 
20 000 ansatte i Rogaland, med store aktører som Schlumberger, Archer, Halliburton, TransOcean, Bilfinger og Baker Hughes. Noen ekskluderte selskaper kan ha 

underordnede selskaper med ulike NACE-koder fra resten av virksomheten, og derav kan deler av selskapet likevel være inkludert i analysen.
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Ren Energi & Maritim Fremtid – Maritim

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Aibel 2 914 millioner 16,0 %

Clipper Shipping 1 371 millioner 7,5 %

Rosenberg Worley 1 194 millioner 6,5 %

Westcon Yards 542 millioner 3,0 %

Aker Solutions 505 millioner 2,8 %

Sum 6 021 millioner 33,0 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Aibel 1 788 28,6 %

Rosenberg Worley 979 15,7 %

Aker Solutions 476 7,6 %

Westcon Yards 398 6,4 %

Knutsen OAS Shipping 159 2,5 %

Sum 3 800 60,8 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

2 918 189

Verdiskaping
Per Ansatt (2020)

6 255

Ytterligere Beskrivelse av Delnæringen
➢ Maritim næring i Rogaland er den største delnæringen i satsningsområdet. Delnæringen har lang historie i fylket, og har 

tradisjonelt sett vært en stor del av næringslivet i fylket. En bedriftene med lengst tradisjon er Rosenberg Worley, som 
ble stiftet i 1896. Tidligere bygget de blant annet dampmaskiner og fiskebåter, mens store deler av produksjonen nå er 
rettet mot olje- og gassnæringen.

➢ De fire store verftene Aibel, Rosenberg Worley, Aker Solutions og Westcon Yards står for 58 % av de ansatte og 28 % av 
verdiskapingen i næringen. Verftene har vært essensielle for utviklingen av olje og gass næringen, og har potensiale til å 
være viktige aktører innenfor det grønne skiftet. I tillegg til en viktig rolle innenfor maritim næring i fylket, har Westcon
Yards også hatt en viktig rolle som hjørnestensbedrift i Ølensvåg.

➢ I kategorien rederier finner vi store aktører som Clipper Shipping, Altera og Knutsen OAS. Store deler av verdiskapning er 
relatert til shipping, hvor spesielt shipping av LNG står for store deler av verdiskapningen. Selskapsstrukturene innen 
shipping fører til at det er få registrerte ansatte på rederiene, og de får av den grunn veldig høy verdiskapning per 
ansatt.

18,3 mrd

Kilde: SNL

https://snl.no/Rosenberg_Verft
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Ren Energi & Maritim Fremtid – Kraft og Elektrifisering

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Hydro Energi 1 446 millioner 28,2 %

Lyse Elnett 773 millioner 14,3 %

Statkraft Energi 580 millioner 11,3 %

Lyse Produksjon 449 millioner 8,7 %

Fagne 439 millioner 8,6 %

Sum 3 687 millioner 71,8 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Lyse Elnett 366 23,1 %

Fagne 268 17,0 %

Lyse 156 9,9 %

Easee 113 7,1 %

Haugaland Kraft 92 5,8 %

Sum 995 62,9 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

3 245 939

Verdiskaping
Per Ansatt (2020)

1 581

Ytterligere Beskrivelse av Delnæringen
➢ Rogaland er stor produsent av ren energi, hvor det meste er knyttet til vannkraft. I fylket ligger blant annet store deler av

Ulla-Førre, som er Nord-Europas største vannkraftverk. Utbyggingen av kraftverk har historisk sett ofte vært relatert til 
kraftkrevende industri i fylket. 

➢ Den største verdiskaperen i delnæringen er Hydro Suldal, som ble bygget med primærmål om å forsyne Hydro sin 
aluminiumsproduksjon på Karmøy. Kraftverkene som inngår her har en gjennomsnittlig årlig produksjonskapasitet på 9,5 
TWh, og hadde i 2020 en verdiskapning på 1,446 millioner. Med få ansatte og stor verdiskapning øker vannkraft 
verdiskapningen per ansatt i delnæringen.

➢ I tillegg til energiprodusenter er også nettselskaper som Lyse Elnett (Lnett) og Fagne store aktører, spesielt med tanke 
på antall ansatte. Sammenlagt står Lnett og Fagne for 40,1 % av de ansatte i næringen.

➢ Lengre nedstrøms finnes også nye aktører i verdikjeden. Produsenter av elbilladere, som Easee og Zaptec, har hatt sterk 
vekst de siste årene. I 2020 sto disse for 180 millioner i verdiskapning, og hadde 157 ansatte. 

5,1 mrd

Kilde: Lyse, Hydro

https://www.lysekonsern.no/virksomhet/energi/vannkraft/ulla-forre-kraftverk
https://www.hydro.com/en-NO/energy/about-hydro-energy/hydro-energy-locations/hydro-energy-roldal-suldal/
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Ren Energi & Maritim Fremtid – Leverandørindustri til Energisektoren

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Aarbakke 466 millioner 2,8 %

Cegal 373 millioner 2,3 %

Schlumberger Solutions 329 millioner 2,0 %

Navico 305 millioner 1,9 %

Comrod 290 millioner 1,8 %

Sum 257 millioner 10,8 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Multi Vedlikehold Drift 454 2,9 %

Aarbakke 326 2,1 %

Cegal 286 1,9 %

Øglænd System 179 1,2 %

Multiconsult 166 1,1 %

Sum 3 431 9,2 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

1 065 792

Verdiskaping
Per Ansatt (2020)

15 419

Ytterligere Beskrivelse av Delnæringen
➢ I takt med oljeproduksjon har leverandørindustrien i Rogaland utviklet seg til å bli en stor delnæring, og står overfor en 

stor omstilling relatert til det grønne skiftet. Dette kan illustreres med forskjellen i verdiskapning mellom leverandørsiden
og produksjon av grønn energi, hvor leverandørsiden er nesten 3 ganger så stor.

➢ Leverandørindustrien til energisektoren er en stor næring i Rogaland, og sto i 2020 for 62 % av antall ansatte i 
satsningsområdet, og hadde 39 % av verdiskapningen. I motsetning til energiprodusenter og maritim, er det ikke en 
virksomhet som har betraktelig større verdiskapning enn resten. Derimot fordeles verdiskapningen ut over mange 
mellomstore firmaer.

➢ På Jæren er leverandørindustrien til energisektoren spesielt viktig. Her kommer hele 94 % av verdiskapningen i ren 
energi fra nettopp denne industrien. I regionen finner man store verdiskapere som Aarbakke, Modex og Øglænd System. 
Også for regionene Nord-Jæren og Ryfylke er leverandørindustrien viktig, hvor delnæringen står for henholdsvis 72 % og 
58 % av de ansatte i hovednæringen.

16,4 mrd

*NACE-kodene 09.101 og 09.109 er ikke inkludert i leverandørindustrien. Selskaper innen disse NACE-kodene står for mer enn 36 milliarder i verdiskaping og 
20 000 ansatte i Rogaland, med store aktører som Schlumberger, Archer, Halliburton, TransOcean, Bilfinger og Baker Hughes. Noen ekskluderte selskaper kan ha 

underordnede selskaper med ulike NACE-koder fra resten av virksomheten, og derav kan deler av selskapet likevel være inkludert i analysen.
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Ren Energi & Maritim Fremtid – Vind

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Norsk Vind Egersund 100 millioner 30,7 %

Jæren Energi 71 millioner 21,7 %

Bjerkheim Vind 63 millioner 19,2 %

Norsk Vind Skinansfjellet 38 millioner 11,7 %

Tellenes Vindpark 20 millioner 6,2 %

Sum 292 millioner 89,2 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Norsk Vind AS 14 77,8 %

Valinor 3 16,7 %

Vindpro 1 5,6 %

Bjerkheim Vind 0 0 %

Dalane Vind 0 0 %

Sum 18 100 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

18 167 027

Verdiskaping
Per Ansatt (2020)

18

Ytterligere Beskrivelse av Delnæringen
➢ Vindkraft er den minste delnæringen i hovednæringen, både i antall ansatte, og i verdiskapning. Likevel har fylket 18 kraftverk 

med en samlet middelproduksjon på 3,2 TWh, noe som tilsvarer 20 % av Norges produksjon av vindkraft. Med få fast ansatte i 
vindkraftselskapene er verdiskapningen per ansatt i produksjonsselskapene veldig stor. 

➢ Majoriteten av kraftproduksjonen ligger i sørlige deler av fylket, hvor spesielt Bjerkreim har flere store vindkraftverk. Samlet har 
de fire store vindkraftverkene i Bjerkreim en forventet årlig produksjon på rett over 1TWh. I 2021 ble produksjonen ved både 
Tysvær og Gismarvik idriftsatt. Samlet har disse 14 turbiner og en forventet årlig produksjon på 193 GWh.

➢ Selv om det er få ansatte, skaper delnæringen arbeidsplasser ved å kjøpe tjenester. Ved Dalane videregående har elever 
mulighet til å utdanne seg som energioperatør med vekt på vindenergi. Skolen arbeider i tett samarbeid med større aktører 
innenfor vindkraft.

➢ I tillegg til landbasert vindkraft satses det stort på offshore vind. På Dommersnes i Vindafjord er de i gang med å støpe 
fundamentene til Equinor sitt prosjekt Hywind Tampen. Det er også idriftsatt demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft
utenfor Karmøy, og gitt konsesjoner for demonstrasjonsanlegg på Kvitsøy og Rennesøy. Her vil det være mulighet for både
bunnfaste og flytende turbiner.

327 MNOK

Kilde: NVE, Equinor, Dalane VGS

https://temakart.nve.no/tema/vindkraftverk
https://www.equinor.com/en/news/20210422-next-step-hywind-tampen.html
https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/elektrofag/vg3-energioperator/
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Verdiskaping i Delnæringen (MNOK)
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Antall ansatte i Delnæringen
Delnæringens andel av hele næringen (2020)

Ren Energi & Maritim Fremtid – Kraftkrevende Industri

Selskap
Verdiskaping 

2020
Andel av 

delnæringen

Hydro Aluminium 1 056 millioner 48,6 %

Eramet 424 millioner 19,5 %

Speira 329 millioner 15,1 %

Iron Mountain 80 millioner 3,7 %

Kryptovault 75 millioner 3,5 %

Sum 1 963 millioner 90,3 %

Selskap Antall Ansatte
Andel av 

delnæringen

Hydro Aluminium 620 44,8 %

Speira 237 17,1 %

Eramet 193 13,9 %

Stavanger Steel 88 6,4 %

Beyonder 50 3,6 %

Sum 1 188 85,7 %

Delnæringens 5 største verdiskapereDelnæringens 5 største sysselsettere

2020

1 569 674

Verdiskaping
Per Ansatt (2020)

1 385

Ytterligere Beskrivelse av Delnæringen
• Kraftkrevende industri er historisk sett en viktig industri for fylket, og har et symbiotisk forhold med vannkraft. 

Innenfor delnæringen finner man blant annet smelteverk og valseverk, samt datasentre og batterifabrikker. 
Kraftkrevende industri som er direkte relatert til olje og gassproduksjon er ikke tatt med i analysen. Delnæringen står 
for 5,0 % av ansatte og 5,5 % av verdiskapningen i satsningsområdet. 

• Desidert størst er Hydro Aluminium på Karmøy, som står for 48,6 % av verdiskapningen i delnæringen. Samlet har 
aluminiumsverket til Hydro og valseverket Speira 857 ansatte på Karmøy, og bidrar til en signifikant del av 
verdiskapningen i kommunen. Utover Haugalandet er produksjonen hos Eramet i Sauda en viktig aktør i næringen. 
Anlegget har hatt produksjon i over 100 år, og har siden etter første verdenskrig produsert ferrolegeringer. 

• Utover produksjon finnes det også flere store datasentre som en del av næringen. Relativt til historisk kraftkrevende 
industri er disse små, men samlet står de for 10,4 % av verdiskapningen i delnæringen. Samtlige datasentre er 
lokalisert på Nord-Jæren.

• Et av de nye firmaene som har etablert seg i delnæringen er Beyonder, som produserer batterier. Bedriften har et 
prototypeanlegg på Forus, og er godt i gang med bygging av anlegg for pilotproduksjon.

2,2 mrd

Kilde: Eramet, Beyonder

https://eramet.no/var-virksomhet/sauda/
https://www.beyonder.no/facilities
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Datagrunnlag
Denne rapporten presenterer systematisk en rekke nøkkeltall for de definerte næringene i Rogaland med utgangspunkt i regnskapsdata for 2020. Tall for verdiskaping og antall ansatte er 
basert på regnskapstall for selskaper med virksomhet i Rogaland og enhetsregisteret. Regnskapstallene stammer fra Regnskapsregisteret i Brønnøysundregisterene. Alle tall er 
valutakorrigert til norske kroner. 

Total verdiskaping og antall ansatte for hele Rogaland brukes i denne rapporten utelukkende for å angi satsingsområdenes andel av Rogalands totale verdiskaping. Disse totalene er beregnet 
som samlet verdiskaping for alle selskapene i fylket som har levert regnskap, eksklusive utvinningssiden av olje- og gassnæringen, som på grunn av hovedkontorproblematikk gir et skjevt 
bilde av verdiskapingen i fylket: Verdiskaping knyttet til utvinning fra både norsk sokkel og utenlands tilskrives Rogaland, uten at verdiskapingen nødvendigvis er knyttet til Rogaland. 
Verdiskaping og sysselsatte fra offentlige enheter som ikke leverer regnskap er ikke inkludert i denne analysen.

Definisjon av verdiskaping og antall ansatte
• Verdiskaping er definert som driftsresultat (driftsinntekter minus driftskostnader), pluss lønnskostnader, avskrivninger og nedskrivninger.

• Antall ansatte er basert på tall fra regnskapsregisteret og enhetsregisteret.

Fordeling av regnskapstall på underenheter

En klassisk problemstilling ved fordeling av verdier på geografiske områder er hovedkontorproblematikken. Verdiskapingen i et selskap kan skje i geografisk distribuerte underenheter, mens 
regnskapstall rapporteres samlet på hovedkontoret. Vi har tatt utgangspunkt i enhetsregisteret og fordelt verdier fra hovedenheter til underenheter utfra andelen av det totale antallet 
sysselsatte registrert på underenheten. Dette sikrer at verdiskapning som skjer i Rogaland, men er tilknyttet et hovedkontor utenfor Rogaland blir tatt høyde for i analysen, og vice versa. 
Således vil verdiskapingstallene som presenteres i denne analysen vise verdiskapning som faktisk skjer i Rogaland.

Næringsinndeling
Næringsinndelingen tar utgangspunkt i NACE-standarden for næringsklassifisering, som benyttes av Statistisk sentralbyrå (SSB) og internasjonale statistikkbyråer. Inndelingen er en 
sammensetning av detaljerte NACE-klassifiseringer på laveste nivå (femsiffer). NACE-klassifisering som underlag muliggjør aggregering av næringer for både kommuner, fylker og landsdeler, 
og vi kan dermed gjøre sammenligninger på tvers av nevnte dimensjoner. Næringsinndelingen bygger videre på arbeidet fra Vestlandsscenarioene 2020, men er i denne rapporten modifisert 
for å reflektere næringene Rogaland Fylkeskommune ønsker å få analysert. Næringsdefinisjonene er utviklet i dialog med Rogaland Fylkeskommune. Vi har også, i dialog med Rogaland 
Fylkeskommune, gjort et fåtall korrigeringer på enkeltselskapers NACE-koder, etter vår kjennskap til det regionale næringsliv.

Fremstilling av verdiskaping i heatmap
Fullstendige adresser hentes fra enhetsregisteret, og konverteres til koordinater basert på informasjon fra Kartverket. I tilfeller hvor selskaper mangler adresser i enhetsregisteret, og/eller
adressen ikke er egnet for konvertering til koordinater har det vært noen tilfeller hvor det har vært behov for å supplere med adresser basert på andre kilder. Selskapene med manglende
adresser har da blitt sortert fra høy til lav verdiskaping, for å prioritere manuell justering av selskapene med høyest verdiskaping. Kartløsning fra 1881 og Google har blitt brukt som
primærkilde ved korrigeringer. Totalt er 94 % av verdiskapingen illustrert i kartutsnittet for fylket som helhet.



Referanseliste

SNL Rosenberg Verft

Lyse Ulla-Førre Kraftverk

Hydro Hydro Energy Røldal-Suldal

NVE NVE Vindkraft kart

Equinor Next step for Hywind Tampen

Eramet Eramet Norway Sauda

Beyonder Beyonder Facilities

EY Vestlandsscenarioene 2020

NHO Kommune NM 2021
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NIBIO Verdiskaping i Rogaland er meir enn olje (2019)

NIBIO Biomasseproduksjon og foredling fra jordbruket i Rogaland 
(2021) 

Norges Bondelag Landbruket i Rogaland

Regjeringen Norsk klimapolitikk

Rogaland Fylkeskommune Strategi for bioøkonomi 2018 – 2030 (2019)

Rogaland Fylkeskommune Vil prioritere fire satsingsområder (2020)

Rogaland Fylkeskommune Om Rogaland

SSB Fylkesfordelt Nasjonalregnskap

Dalane VGS VG3 Energioperatør

https://snl.no/Rosenberg_Verft
https://www.lysekonsern.no/virksomhet/energi/vannkraft/ulla-forre-kraftverk
https://www.hydro.com/en-NO/energy/about-hydro-energy/hydro-energy-locations/hydro-energy-roldal-suldal/
https://temakart.nve.no/tema/vindkraftverk
https://www.equinor.com/en/news/20210422-next-step-hywind-tampen.html
https://eramet.no/var-virksomhet/sauda/
https://www.beyonder.no/facilities
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/innovasjon-og-naringsutvikling/vestlandsscenarioene-ey-rapport-2020_.pdf
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
https://www.nibio.no/nyheter/verdiskaping-i-rogaland-er-meir-enn-olje
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2767487
https://www.bondelaget.no/rogaland/landbruket-i-rogaland/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/naringsutvikling/strategi-for-biookonomi/
https://www.rogfk.no/aktuelt/vil-prioritere-fire-satsingsomrader.104184.aspx
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/om-rogaland/
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/fylkesfordelt-nasjonalregnskap
https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/elektrofag/vg3-energioperator/
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