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EKSPORTREKORD FOR KLIPPFISK I OKTOBER 

Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for totalt 1,16 

milliarder kroner i oktober. Dette er 42,9 millioner kroner, eller fire prosent, lavere enn 

for samme måned i fjor. Eksportvolumet er fire prosent høyere enn oktober i fjor, i 

følge tall fra Norges sjømatråd. 

- Portugiserne må ha klippfisk til jul og den må være norsk. Aldri tidligere har 

klippfiskeksporten til Portugal vært like høy for en enkelt måned, sier Ove Johansen, 

markedsanalytiker i Norges sjømatråd. Samtidig ser vi at den reduserte eksportverdien 

totalt sett på fire prosent i oktober skyldes prisnedgang på rundt ti prosent på de fleste 

produkter, sier Johansen. 

Eksporten av alle klippfiskprodukter kom på 544,6 millioner kroner i oktober og det er en 

økning fra oktober i fjor på 65,3 millioner eller 14 prosent. Totalt ble det eksportert 14 603 

tonn klippfisk, 3 053 tonn mer enn oktober i fjor. Aldri tidligere har det blitt eksportert så store 

volumer i en oktober måned. 

Klippfisk av torsk kom på 321,5 millioner kroner i oktober mot 268,6 millioner kroner i samme 

måned i fjor. Volumet økte fra 4 969 tonn i oktober i fjor til 7 343 tonn nå i oktober, en vekst 

på 48 prosent. Klippfisk av sei økte fra 154,5 til 157,9 millioner kroner i oktober. Volumet gikk 

fra 4 988 til 5 414 tonn.    

Portugal var det største markedet for klippfisk i oktober og hadde en økning på 25 prosent til 

176,7 millioner kroner. Det ble eksportert 4 253 tonn klippfisk til Portugal i oktober og aldri 

tidligere har volumene til Portugal vært like høye en enkeltmåned. Brasil ble samtidig 

redusert fra 177,5 til 155,3 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor.  

Nedgang for saltfisk 

Det ble eksportert saltfisk, hel og filet, for 37,8 millioner kroner i oktober. Sammenlignet med 

samme måned i fjor er dette en reduksjon på 13,9 millioner kroner eller 27 prosent. For hel 
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saltfisk av torsk endte eksporten på 18,2 millioner kroner, 17,4 million kroner under samme 

måned i fjor. Portugal var største marked for saltfisk med 14,4 millioner i verdi, ned 1,6 

millioner kroner fra samme måned i fjor.  

Reduksjon for tørrfisk 

Totalt ble det eksportert tørrfisk for 114,1 millioner kroner i oktober og dette er en reduksjon 

fra samme måned i fjor på 26,2 millioner kroner eller 19 prosent.  

Til hovedmarkedet Italia ble det totalt eksportert tørrfisk for 70 millioner kroner i oktober mot 

64,4 millioner kroner i oktober i fjor, herav 65,5 millioner for hovedproduktet lofotrund torsk. 

Prisen i oktober kom på 133,08 kr mot 144,35 kr i oktober i fjor, en reduksjon på 8 prosent. 

Volumet i oktober til Italia ble 492 tonn, opp 65 tonn fra samme måned i fjor.  

Nigeria som er nest største marked for tørrfisk reduserte i oktober fra 46,4 til 21,7 millioner 

kroner sammenlignet med oktober i fjor.  

Fortsatt redusert eksport av fryst torskefisk 

Fryst hel torskefisk reduseres med 78,7 millioner kroner til totalt 200,4 millioner kroner i 

oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Fryst hel torsk reduseres med 22 millioner 

kroner til totalt 59,2 millioner kroner. Fryst hel sei reduseres med 23,6 millioner kroner til 

totalt 14,4 millioner kroner. Fryst hel hyse reduseres med 12,1 millioner kroner i forhold til 

samme måned i fjor til totalt 86,1 millioner kroner. Kina er største mottakernasjon av fryst hel 

torskefisk til tross for en reduksjon fra oktober i fjor på 64,7 millioner kroner til totalt 82,9 

millioner kroner. 

Fryste filetprodukter har en økning på 13,4 millioner kroner til totalt 82 millioner kroner. 

Største marked for fryst filet, Storbritannia, hadde en vekst på 6,3 millioner kroner til totalt 

39,4 millioner kroner i oktober. 

Nedgang i eksporten av fersk fisk 

Eksportverdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri ble redusert med totalt 11,8 millioner 

kroner og endte på 111,2 millioner kroner i oktober sammenlignet med oktober i fjor. Fersk 

hel fisk reduseres med 10,6 millioner kroner til totalt 79,1 millioner kroner. Størst reduksjon 

hadde eksporten av fersk torsk som ble redusert med 7,5 millioner kroner og endte på totalt 

16,1 millioner kroner.   

Redusert eksport av torsk fra havbruk 

Totalt kom eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk på 19 millioner kroner og dette er en 

reduksjon fra oktober i fjor på 11 millioner kroner. Hel torsk fra havbruk står for den største 

reduksjonen og faller med 7,5 millioner kroner til totalt 12,5 millioner kroner.  

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer 414 millioner kroner i 

utvikling av markedene for norsk sjømat i 2012. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tolv av 

Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en 

lovpålagt eksportavgift. 

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet. 


