
Laxeldi í Norður-Noregi
- áhrif á strandsvæði
- vöxtur og gjaldtaka

Gunnar Davíðsson
Deildarstjóri Atvinnuþróunardeild
Fylkisstjórn Troms fylkis



Samanburður útflutningsverðmætis eldis og sjávarútvegs



Framleiðsla á eldislaxi í Noregi 1986 – 2018



Hvað skapar eldið af störfum í Noregi árið 2018?



Hvað skapa eldisstörfin af þjóðarauði miðað við önnur störf?



Noregur vs Ísland



Troms

Troms Ísland

Flatarmál 26.000 km2 103.000 km2

Strandlengja 7.200 km 6.000 km

Íbúafjöldi 167.202 (33.000 < 5.000 íbúar) 358.780 (27.000 < 5.000 íbúar)

Framleiðsla í eldi 188.520 tonn 19.077 tonn



Hvaða áhrif hefur laxinn haft á hagvöxt og þróun í Troms?

Nokkrar tölur 2011



Störf í Troms fylki eftir starfsgreinum





Afleidd störf 2011



Hvert fara innkaupin frá fyrirtækjunum í Troms-fylki?



Eru sveitarfélögin að fá 
eitthvað fyrir sinn snúð?



Áhrif eldis á samgöngur og fjárveitingar til vegagerðar





Troms



Ný störf og þörf á starfsfólki með sérmenntun –
bæði verkmenntun og sérfræðiþekkingu





Menntamál
Ferðaþjónusta



Rannsóknir og þróun



Starfsáætlun



PO – produksjonsområder

Framleiðslusvæði 1-13



Greiðslur til sveitarfélaga/fylkja úr „Eldissjóði“ 2018.



Takk fyrir mig

Og að endingu vantar enn þrjár spólur; -Megas (fyrsta platan) 
-Nú er ég klæddur og kominn á ról

-Þrír blóðdropar
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