
Pressemelding 

Norges sjømatråd AS 
Strandveien 106 

P.O. Box 6176 
N-9291 Tromsø, Norway 

 
Phone +47 77 60 33 33 

Fax +47 77 68 00 12 
mail@seafood.no 
www.seafood.no 

 
NO 988 597 627 MVA 

 

 

Dato:  04.02.2014     

Kontaktperson:  Bjørn-Erik Stabell Markedssjef laks bes@seafood.no 934 09 806 

 

Denne pressemeldingen finnes også på www.seafood.no  

JANUARREKORD FOR LAKSEEKSPORTEN  

I januar 2014 ble det eksportert laks for 3,7 milliarder kroner. Dette er en økning 

på 1 milliard kroner fra januar i fjor og det høyeste for tilsvarende måned 

noensinne, viser tall fra Norges sjømatråd.  

Det ble eksportert 74 480 tonn med laks i januar, som er omtrent på samme nivå som 

fjoråret.  

- Populariteten til laks øker og i kombinasjon med et stabilt tilbud er dette den 
viktigste årsaken til veksten, sier Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks i Norges 
sjømatråd.  

Sterk laksepris 

Pris for fersk hel laks var i januar på 48,90 kroner. Dette er 14,24 kroner høyere enn 
samme måned i fjor. Prisen i januar var 2 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 
desember.  

Verdivekst til EU 

Målt i verdi var eksporten til EU 34 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. 
Volumet til EU var omtrent på samme nivå som fjoråret. Frankrike, Polen og 
Russland var de største markedene målt i volum for norsk laks i januar, selv om alle 
disse landene opplevde en nedgang i sammenlignet med fjoråret. Volumnedgangen i 
disse landene blir motvirket av en sterk økning i eksporten til andre EU-land, blant 
annet Storbritannia og Nederland.  

Vekst i eksportverdien til Russland 

Lakseeksporten til Russland målt i verdi var i januar 16 prosent høyere enn januar i 
2013. Volumet er redusert med 20 prosent sammenlignet med den samme måneden 
i fjor. 

 



 

 

Økning til Asia og USA 

Verdiveksten var på 57 prosent for hele det asiatiske markedet. Veksten er drevet av 
sterke priser samt at det asiatiske markedet i januar kjøpte 10 prosent mer laks enn i 
den samme måneden i fjor. Vietnam og Hong-Kong peker seg ut med størst økning i 
volum.  

Eksporten av laks til USA forsetter den gode trenden fra de foregående månedene 
og var 130 prosent høyere i verdi sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken til 
veksten er en kombinasjon av gode priser og et større volum. 

Stabilt for ørret 

Ørreteksporten i januar, målt i verdi, endte på samme nivå som 2013 med en 
eksportverdi på ca 205 millioner kroner. Volumet ble samtidig redusert med 33 
prosent. Russland var vårt viktigste ørretmarkedet siste måned. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og 
investerer i år 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. 
Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste 
sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom 
en lovpålagt markedsavgift. 

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