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Bransje 1h 21 2h 21 Kommentarer til status Kommentarer til utsikter

Makro • Global BNP vekst på vei tilbake 
• Norsk BNP høyere enn før pandemien
• Fortsatt rekordlavt rentenivå og svak NOK

• Fortsatt global vekst – energi og forsyningskjeder trøbler
• Sterk norsk vekst forventet drevet av inv. og konsum
• Økt rente og sterke NOK forventes, men OK nivå

Landbruk • Godt salg og bedre markedsbalanser
• Kostnadsvekst på gang
• Stort investeringsbehov, men marginal økonomi

• Noe usikre markedsbalanser etter koronaperioden
• Kostnadsvekst kan gi dårligere lønnsomhet
• Regjeringsskifte gir grunnlag for optimisme

Havbruk • Økende etterspørsel i EU og norsk eksport øker
• Lakseprisen tilbake på pre Covid nivå
• Bedret lønnsomhet i 2021 for oppdretterne

• Forventing om økt etterspørsel og tilbud
• Ligger an til rekordhøye priser i 2022/2023
• 17 nye brønnbåter kontrahert for levering 2022/23

Fiskeri • Pelagisk fiske med svært gode resultat. Hvitfisk noe 
lavere, men bedring i 2H21

• Fiskeindustrien med stor variasjon i resultater. 
Biomarin og eksportørene med økte marginer.

• Makrell, NVG-sild og kolmule har mistet MSC sertifisering, 
negativt for bærekraft-status

Offshore 
Service Fartøy

• Økt aktivitet og bedre rater for supply (sesong)
• Fortsatt stort tilbudsoverskudd; særlig supply
• Restruktureringsarbeid pågår

• Uendrede utsikter for supply og seismikk pga. stort 
tilbudsoverskudd og forventet svak etterspørselsutvikling

• Positive utsikter for subsea – viktig bidrag fra havvind

Bygg og 
anlegg

• Aktiviteten er høy og har begynt å øke
• Kostnadsvekst gir økt risiko for avlysing/utsetting 
• Konkursnedgang har stoppet opp, og øker nå

• Konkursene antas å komme tilbake på «normalt» nivå
• Ingen ves. elementer som påvirker utsikter pos./neg.

Varehandel • Vi beholder status gul
• Tjenestekonsumet er på vei oppover etter et sterkt år 

for varer. Fremdeles vekst, dog mer moderat, for 
netthandel

• Fortsatt nøytrale utsikter
• Privat konsum vil være en vekstdriver fremover

Nærings-
eiendom

• Bedre makro og red. arbeidsledighet positivt
• Fortsatt høy ledighet i kontorsegmentet
• CV19 kan gi nye vaner med negative etterspørselseff.

• Pandemien ga endring til negative utsikter
• Fallet ble mindre enn fryktet
• Sanns. for vellykket gjenåpning gir nøytrale utsikter
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Makro
Økonomisk gjeninnhentning – veksten er på vei tilbake

6



Status

Makro:
Økonomisk gjeninnhentning – veksten er på vei tilbake og utsiktene positive

• BNP vekst på verdensbasis er på vei tilbake
• Fra negativ vekst på 3,2% i 2020 til 6% i år 
• BNP for de viktigste norske handelspartnerne forventes å 

være tilbake på nivået før pandemien i 4. kvartal 2021
• Store forskjeller mellom landene i koronahåndtering ut fra 

finansielle muskler og vaksinasjonsgrad 

• Norsk BNP er tilbake på et høyere nivå enn før 
pandemien

• Kapasitetsutnyttelsen vurderes som normal 
• Foretaksinvesteringene i 2021 er snudd fra anslag om 

tilbakegang til svak positiv vekst 

• Det norske rentenivået er fortsatt rekordlavt og NOK 
relativt svak

• Styringsrenten økt til 0,25% 
• NOK omtrent på samme nivå som for 6 mnd. siden (0,3% 

svakere)

Utsikter

• Utsikter til fortsatt vekst i globalt BNP  - positive utsikter 
totalt sett, men enkelte forhold bekymrer

• Energiunderskudd – nødvendig med store investeringer i 
grønn energi og fallende investeringer i olje og gass; kan 
gi høy volatilitet i energipriser

• Utfordringer med forsyningskjedene
• Forskjellen mellom rike og fattige land øker

• Utsikter til fortsatt sterk vekst i norsk BNP i 2022 (5%)
• Kapasitetsutnyttelsen forventes høyere enn normalt 
• God vekst i investeringer - både foretak og bolig 
• Økte olje/gass investeringer fra 2023
• Hele 10% økning i privat konsum i 2022

• Fortsatt lavt rentenivå – forventet noe sterkere NOK
• Rentebanen er hevet til 1,7% i 2024 - fortsatt et lavt 

rentenivå som gir gode finansielle betingelser 
• NOK kan forventes å styrkes som følge av redusert global 

usikkerhet og økt rentedifferanse mot utlandet 
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Makro:
Status og utsikter for driverne

1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Global økonomi • Pandemien ga negativ vekst i 2020 med 3,2%, men vekst på 5-6% forventes i 2021-22 
• Framover forventes positiv vekst – men utfordringer knyttet til balanse i energimarkeder, 

forsyningskjeder og global håndtering av pandemien / forskjeller mellom land
• Positive utsikter for Norges handelspartnere (4-5% vekst) som er viktig for norsk BNP 

Norsk økonomi BNP • BNP er tilbake på et nivå som er høyere enn pandemien 
• Kapasitetsutnyttelsen i økonomien vurderes som normal 
• Positive meldinger fra regionalt nettverk når det gjelder lønnsomhet og utsikter 

Investeringer 
og konsum

• Ingen sterk vekst i 2021, men det ligger an til betydelig vekst i 2022; særlig for 
foretaksinvesteringer og økning i privat konsum der anslagene er oppjustert vesentlig

• Anslag for vekst i boliginvesteringer er tatt noe ned, men er fortsatt postivt

Arbeids-
markedet

• Er fortsatt over nivået før pandemien, men er fallende 
• Antall ledige stillinger øker også – fare for økt strukturell ledighet
• Forventes dog på et lavt nivå framover 

Rente • Styringsrenten økt med 0,25% til 0,25% - fortsatt svært lavt nivå
• Rentebanen er hevet, men et anslått rentenivå på 1,7% i 2024 er fortsatt lavt og gir gode finansielle 

vilkår for bedrifter og boligeiere

Valuta • NOK er lite endret siste 6 måneder – siste 3 måneder har den styrket seg 
• Det forventes sterkere NOK framover både som følge av redusert usikkerhet mht. økonomisk 

utvikling og økt rentedifferanse til utlandet 

Samlet vurdering • Økonomien er i en gjeninnhentingsfase etter pandemien og bildet er fortsatt noe blandet
• Men BNP i Fastlands-Norge er nå over nivået før pandemien og utsiktene er gode 
• Forventer å endre til grønn status i løpet av 2022 slik det ser ut nå  
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Global økonomi
Vekst i BNP anslått til 6% i 2021 og 5% i 2022

• Pandemien setter sitt preg på 2020 der vekst i BNP var negativ med 3,2%
• Veksten ble mest redusert i OECD landene
• Det skyldes i stor grad Kina som hadde en rapportert vekst på 2,3% på tross av 

pandemien 

• I 2021 og 2022 er veksten for OECD landene noe under de øvrige landene 
der særlig Kina og India fortsatt er dominerende (6-10% årlig)

• Vekstanslaget er økt mest for OECD landene i forhold til forrige kvartal
• Blant de framvoksende økonomiene / utviklingslandene er det store forskjeller

• Store ulikheter i vaksinasjonsandel
• Store forskjeller mht. myndighetenes evne og vilje til å bruke finansielle virkemidler 

mot effektene av koronapandemien

• For norsk eksportindustri er disse vekstutsiktene naturlig nok positive –
anslag for de 13 viktigste landene for Norges utenrikshandel viser 
vekstanslag på hhv. 5% og 4% for 2021-22

• For Norges handelspartnere anslås at BNP vil overstige nivået før 
koronapandemien i løpet av 4. kvartal i år

• Mest vesentlige risikofaktorer for en svakere utvikling enn skissert her:
• Råvarer: Mangel på råvarer gir økte priser og bremser produksjonen
• Energimangel / forventet stor volatilitet i energipriser

• Avhengig av fossile energikilder lenge – men der har investeringene falt betydelig
• Det tar tid før det grønne skiftet kan oppnås ved økte grønne investeringer

• Resultatet kan bli redusert vekst og høyere inflasjon – som igjen gir økt rentenivå 
og ytterligere redusert vekst hvis dette stiger for mye

Kilde: IMF, Norges Bank, Macrobonds
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Norsk økonomi:

Utvikling i BNP / vekst

Tilbake til normal kapasitetsutnyttelse og bedrede vekstutsikter

• BNP for Fastlands-Norge er per 3. kvartal over nivået før koronapandemien
• Lettelser i smitteverntiltakene som følge av stor grad av vaksinering 

• Norges Bank anslår at kapasitetsutnyttelsen i økonomien er på normalt nivå og den 
forventes å øke framover

• Ihht. regionalt nettverk har den økt kraftig og er på sitt høyeste siden 2008
• Produksjonsgapet for både 2022 og 2023 ble oppjustert med 0,9%-poeng i positiv retning av 

Norges Bank i september
• Påvirkes positivt av oppjustert global vekst

• Veksten kan bli mindre enn forutsatt hvis bedriftens utfordringer med å få tak i 
tilstrekkelig antall kvalifisert arbeidskraft vedvarer eller forsterkes

Kilde: Norges Bank, Macrobonds10



Norsk økonomi:

Investeringer og konsum

Økt anslag for vekst i foretaksinvesteringer – 4-6% årlig vekst fra 2022

• Vesentlig oppjustering av anslag for foretaksinvesteringer
• Forventet vekst med 1,1% i 2021 vs. tidligere ventet reduksjon
• 4-6% årlig vekst fram mot 2024; bl.a. drevet av investeringer innenfor batterier, hydrogen 

og karbonfangst
• Investeringsanslaget for 2023 økt med nær 2%-poeng siden mars i år
• Øker som følge av høyere kapasitetsutnyttelse og forventning om bedret lønnsomhet i 

bedriftene
• I tillegg har likviditeten hos bedriftene blitt vesentlig styrket samlet sett i løpet av 

pandemien

• Fortsatt vekst i boliginvesteringene 
• Vokser med 5% i år og forventes å vokse videre med 3% i 2022 og 1% i 2023 
• Anslaget er tatt ned siden utviklingen i boligpriser har vært svakere enn tidligere antatt 

• Nedgang i olje/gass investeringer til og med 2022 – deretter ny vekst
• Nedgangen har sammenheng med fullføring av flere store utbygginger
• Det forventes imidlertid vekst på om lag 10% både i 2023 og 2024 som følge av de 

insentivene som ny petroleumsbeskatning gir

• Privat konsum er ventet å vokse med nærmere 10% i 2022
• Sterk vekst i sparing under koronapandemien har lagt grunnlaget for en sterk 

konsumvekst – vekstanslag for 2022-23 oppjustert med ca 0,5% årlig

Kilde: Norges Bank, Macrobonds11



Norsk økonomi:

Arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten faller ned mot nivået før koronapandemien

• Økt anslag for vekst i sysselsetting
• Har sammenheng med økt økonomisk vekst
• Men det er store variasjoner mellom ulike næringer – fortsatt lavere sysselsetting 

enn normalt innenfor de næringene som har vært hardest rammet av 
koronapandemien (overnatting, tjenesteyting, transport)

• Arbeidsledigheten faller videre og registrert ledighet i NAV er per 
september ytterligere ned til 2,4%

• Forventes å falle ytterligere ned mot 2,1% som er lavere enn før pandemien

• Men antall ledige stillinger øker også – og strukturelle utfordringer kan 
oppstå:

• Det er flere langtidsledige nå enn før koronapandemien
• Det er høyere ledighet enn normalt og samtidig mange ledige stillinger

• Det kan være et tegn på manglende samsvar mellom behovet i arbeidslivet og 
kompetansen til de arbeidsledige, samt geografiske forskjeller

• Forsterket av en sterk reduksjon i utenlandsk arbeidskraft under pandemien
• Kan være midlertidig etter et sjokk som pandemien representerer

• Utviklingen her blir sentral framover mht. økonomiens vekstevne

Kilde: Norges Bank, Macrobonds12



Norsk økonomi:

Rente

Styringsrenten hevet med 0,25% i september som ventet

• Økt styringsrente 
• Styringsrenten ble økt med 0,25% som ventet i september 
• Tilsvarende økning er planlagt i desember 

• Hevet rentebane 
• Rentebanen ble noe hevet
• Det forventes en styringsrente på om lag 1% om ett år og 1,7% mot slutten av 2024

• Pengepolitikken i andre land er fortsatt ekspansiv og det ligger an til lave 
renter lenge

• De lange europeiske rentene er over 1%-poeng lavere enn de norske 

Kilde: Norges Bank, Macrobonds13



Norsk økonomi:

Valuta

NOK litt svakere sammenlignet med 6 mnd tilbake

• NOK 0,3% svakere pr. oktober enn pr. april
• Men var vesentlig svakere i juni – sannsynligvis pga. økning i smitte og større usikkerhet 

rundt konsekvensene av dette

• Den norske krona er fortsatt på et relativt svakt nivå og gir slik sett gode 
betingelser for norsk eksportindustri og norsk importkonkurrerende industri

• Framover forventer Norges Bank en noe sterkere krone
• Det skyldes både at en forventer redusert usikkerhet knyttet til de økonomiske 

konsekvensene av pandemien og økt rentedifferanse mot utlandet

Kilde: Norges Bank, Macrobonds14
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Landbruk
Kostnadsøkning rammer lønnsomheten – økt usikkerhet
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Status

Landbruk:
Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten – usikkerhet mht. volum framover

• God salg og bedrede markedsbalanser 
• Lite grensehandel og reising har økt salget av norske varer
• Det investeres tungt i kyllingproduksjonen i Trøndelag

• Kostnadsøkningene rammer jordbruket
• Investeringer i nybygg er krevende
• Tilleggsforhandlinger med Staten kan kompensere for noe 

prisøkning (gjødsel, byggevarer)
• For lite i tilskuddspottene i Innovasjon Norge 

• Stort fokus på økonomien i landbruket etter årets 
jordbruksforhandlinger og bondeopprøret

• Store forskjeller mellom produksjoner og produsenter
• Opplever at stemningen generelt er mer lunken –

investeringer utsettes
• Men regjeringsskifte gir grunnlag for optimisme

Utsikter

• Gode markedsutsikter, men volum må nok ned
• Sterk norsk preferanse
• Salg av lokalmat øker
• Prognosene legger til grunn etterspørsel som før korona, 

så en del produksjoner må tas ned noe. Opplever at 
markedsregulator har god kontroll på dette. Mest usikkert 
innenfor kyllingproduksjon.

• Forventer mindre byggeaktivitet neste år tross stort 
behov grunnet kostnadsveksten.

• Priser og tilskudd må kompensere for kostnadsvekst

• Regjeringsskiftet gir grunnlag for optimisme
• Men vil ta litt tid før politikken slår inn
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Landbruk:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Melk • Godt salg i 2021, og produsentene har fått produsere 7% over kvoten.
• God lønnsomhet for de etablerte med oppdatert driftsapparat.
• Mange som må investere, men små- og mellomstore bruk sliter med å få god nok lønnsomhet 

Storfe • Svært godt salg i 2021, økning grunnet lite grensehandel og utenlandsreising.
• Det er usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover. 
• Marginal økonomi hos aktører i oppstartsfasen.

Svin • Gode priser på gris. Høyt nivå etter 4 år med lave priser. Produksjon og pris må ned i 2022.
• Stor økning i salg hittil i år, og tyngre gris kan leveres. Antas koronarelatert.
• Stort etterslep på investeringer i driftsbygninger.

Egg • Skjør markedsbalanse, ventes økt overproduksjon i 2022.
• Nortura ønsker ikke flere produsenter i markedet.
• Svak lønnsomhet for de nyinvesterte. Generelt svakere lønnsomhet nå enn for 5 år siden.  

Kylling • Økt forbruk, behov for mer kylling.
• Endret standard for arealkrav hos Norsk Kylling gir også behov for mer produksjonsareal.
• Usikkerheten er hvor stort forbruket vil være når grensene åpnes for handling og reising.

Sau/Lam • God markedsbalanse etter overdekning i flere år. 
• Mindre koronaeffekt på sau/lam. 
• Forventes bra salg i høst. 

Frukt/grønt • 2021 ser ut til å bli et middels bra år med middels avlinger.
• Gode priser kompenserer noe for mindre volum.
•

Samlet 
vurdering

• Per i dag gode markedsbalanser, bra salg og bra priser på de fleste varer.
• Forventer noe lavere salg og priser når grensene åpner for handel og reising.
• Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten17



Melk:
Økt salg og produksjon i 2021

Det går godt for melkeprodusenter med oppdatert 
driftsapparat. De som ikke har investert sliter med å få 
investeringskalkylen til å gå opp.

• Etter statens utkjøp av 40 mill liter melk i 2020 og økt produksjon og salg
av mer enn 50 mill liter melk i 2020, er Tine tydelig på at de ønsker å 
opprettholde dagens melkevolum. 

• Forholdstallet for 2021 er på 1,07 og det er for 2022 lagt til grunn et 
forholdstall på 1.

• Økt melkevolum og økt salg i 2021, koronaeffekt

• Lønnsomheten i melkeproduksjonen må bli bedre for at nye 
investeringer skal være lønnsomme

• Fra 2034 skal alle storfe være i løsdrift.                                                       
Fra 2024 gjelder krav om kalvingsbinge, og beite-
og mosjonskravet blir fra samme år utvida fra
12 til 16 uker for de som har båsfjøs.

Kilde: 
NIBIO-rapport vol.7 nr. 46, 2021: Investeringsbehov innen melkeproduksjon. 
Å tilpasse produksjonen til løsdriftskravet i 2034.

Kilde: tine.no

• De med best forutsetninger for å øke
produksjonen har investert. Små- og mellomstore 
bruk sliter med å få lønnsomhet i 
investeringskalkylene.

• Kostnadsveksten kompenseres ikke av økt 
melkepris.
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Storfe:
Ligger an til svært godt salg i 2021 som følge av redusert grensehandel og 
lite utenlandsreiser grunnet korona.

God salg og underdekning av storfekjøtt, men det 
forventes betydelig mindre underdekning neste år.  

• Det er usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i 
årene fremover. 

• Usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg, vil folk 
redusere forbruket av rødt kjøtt? 

• Det synes å være rom for en begrenset økning i 
mordyrtallet fra dagens nivå.

• Tilførslene har bær sammenheng med kjøttproduksjonen 
fra melkebesetningene. 
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Svin:
Prisene på gris er historisk høye.

Historisk høye priser, men kostnadsvekst og flere år med lave priser gjør at 
bufferne i næringa må bygges opp igjen. Det er krevende å investere i 
driftsbygninger og IMEK.

• Korona-effekten har gjort store utslag for svinenæringa, der 
overproduksjon er endret til underproduksjon.

• For 2022 forventes mer normalt salg og noe overproduksjon. Prisene forventes 
da noe nedjustert.

• Stort investeringsbehov, ca 70% av dagens grisefjøs må oppgraderes 
som en følge av slitasje og behov for bedre leveforhold for grisen.

• Lengre periode med overproduksjon og lave priser har tæret på bufrene, lite 
egenkapital til større byggeprosjekt.

• Investeringer i driftsbygninger og IMEK er svært kostbare. 

• Fokus på dyrevelferd i svinenæringa.

Kilde: nortura.no
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Egg:
Skjør markedsbalanse og ikke rom for nyetableringer.

Salget har gått bra i korona-tida, men markedsbalansen 
er svært skjør og økonomien i eggproduksjonen er 
svekka de siste årene.

• Per i dag går salget godt, men det er usikkert hvor forbruket vil ligge 
etter korona-effekten avtar.

• Det er fremdeles noe førtidsslakting av høner for å regulere produksjonen.

• Økonomien er per i dag svak, dårligere nå enn for 5 år siden. 

• Prisøkning på egg er ikke nok til å dekke kostnadsveksten (kraftfôr og 
unghøner).

• Svært marginal økonomi i nybygg, men ganske bra økonomi for de med 
lave kapitalkostnader.

• På tross av at markedsregulator ikke anbefaler nyetableringer dukker 
det med jevne mellomrom opp noen nye fjøs. 

• Totalt sett er det nok kapasitet i eksisterende fjøs, men det handler om å 
få fordelt produsentene mellom varemottakerne etter deres salg og 
behov. Dette er ikke alltid så lett.
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Kylling:
Økt etterspørsel og produksjon, det investeres 
tungt i trøndersk kyllingproduksjon.

Økt etterspørsel kombinert med Norsk Kylling sin nye standard for arealkrav med 
maks belegg på 30 kg/m2 (lovkrav 36 kg/m2) gjør at det nå bygges 12 nye 
kyllingfjøs i Trøndelag, og eksisterende fjøs utvides.

• Gode priser på kylling. God lønnsomhet i byggeprosjektene før prisøkningene på bygg 
som kom i sommer/høst.

• Nybygg satt opp før prisøkning vil kunne gi et arbeidsvederlag på rundt 600 000,-.
• Prisstigning på bygg har nå nesten spist opp arbeidsvederlaget. 

• Kylling-produsentene har kommet langt innen miljø og bærekraft. 

• Dyrevelferd har vært mye i fokus og tiltak som f.eks. miljøberikelse og hygieneslusing er på plass. 
• Stort fokus på endring fra oppvarming via fossile energikilder og til bioenergi. 
• Det gjøres investeringer i varmegjenvinnere og flisfyring/pellets er på full vei inn i næringa. Her er 

det store besparelser å hente.
• Nye fjøs bygges med vinduer/dagslys.

• Usikkerheter og risikomomenter:
• Tilgang på daggammelkylling, rugeggprodusentene avventer utbygging. Marginal økonomi i nye 

rugeggfjøs.
• Hvordan vil marked og salg utvikle seg når korona-effekten avtar.
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Sau/lam:
Endelig grei markedsbalanse.

Etter år med overdekning er markedet for sau og lam i bra balanse. 
Dagens bestand av sau er på et nivå som gir grunnlag for et sunt 
marked for sau og lam i årene framover.

• Det forventes og det er utsikter til brukbart salg 
også i årets sesong, men det prognoseres som 
vanlig et overskudd i høst som fryses inn og vil være 
tilgjengelig for bransjen i 2022.

• Avregningsprisen på lam og sau har gradvis økt 
siden årsskiftet for sau i alle klasser unntatt klasse O.

• Skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og 
økte innmatverdier.

• For å holde balanse i markedet for sau og lam er det 
ikke rom for økt bestand og produksjon i årene 
framover, ifølge Nortura. 

• Det er også for denne produksjonen en koronaeffekt 
selv om den ikke er like stor som for de andre 
kjøttslagene.

•

Kilde: nortura.no
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Frukt/grønt:
2021 blir et normalår med gjennomsnittlig gode avlinger.

Bransjen er sterkt preget av koronasituasjonen – både på godt og 
vondt. 

• For frukt- og grøntprodusentene har koronatida hatt stor innvirkning på økonomien. 

• Økt omsetning i dagligvareleddet, men langt mindre i serveringsmarkedet.
• Mindre import og bedre priser for norske produsenter.
• Flere har fått mulighet til å levere ut over kvotene grunnet mangel på varer. 
• På den andre siden har det vært utfordringer med å få tak i nok arbeidskraft. Flere har måtte 

bruke norsk arbeidskraft, som er mindre effektiv og dyrere. Mange har også ikke turt å satse like 
mye i 2021 grunnet vanskelig år i 2020 spesielt med tanke på arbeidskraft.

• Grønnsaksprodusentene har en egen investeringspott hos Innovasjon Norge, som bidrar 
bra til å kunne gjennomføre investeringer. 

• Forventer at prisene kan gå litt ned grunnet forventning om mindre forbruk etter hvert 
som grensene åpner for handel og reising.
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Havbruk
Etterspørselen øker
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Status

Havbruk:
Økende etterspørsel og forventning om høyere priser

• Økt etterspørsel og noe økt slaktevolum i 2021
• Lav global vekst i slaktevolum i Q3 og Q4 2021
• Unntaket er Norge som hadde slaktepress grunnet MTB

• Eksport av laks fra Norge har økt med 15,8% i 2021, og 
tilsvarende tall for eksportverdi med 7% 

• FishPool prisene er tilbake på pre Covid nivå.  
• Snittpris på NOK 62/kg i Q2 2021

• Samtlige oppdrettere med økt lønnsomhet i de 2 første 
kvartalene i 2021

• 24 nye fartøy under bygging for levering i 2021-2023 
hvorav 9 av disse allerede er avklart at skal gå i Norge 

Utsikter

• Forventning om et moderat økt globalt utbud på 6% i 
2022. 

• Chile forventer 13% vekst i 2022
• Norge forventer 2% vekst i 2022
• Resterende nasjoner estimeres til en vekst på 2,4% neste 

år,  drevet av Island og Russland.

• Forventer rekordhøye priser i 2022 og 2023

• Vedvarende utfordring med lakselus. Økning i påvist 
ILA-utbrudd, samt økende forekomst av bakterien 
Pasteurella.

• For 2022 er det hittil kontrahert 10 nye båter, og 7 nye 
båter i 2023. 

• EBITDA-marginer styrker seg for rederiene



Havbruk:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Oppdrett Produksjon • Forventning om lav vekst i globalt slaktevolum i Q3/Q4 21 og Q1 22
• Forventning om økt globalt utbud på 6% i 2022

Eksport • Pr August øker eksportverdi av laks fra Norge med 7% sammenlignet med tilsvarende periode i 2020
• Målt i volum er det per utgangen av uke 37 eksportert 853.384 tonn laks, en vekst på 15,8% 

sammenlignet med samme periode i 2020  

Pris og 
kostnader

• Etter en svak laksepris ved inngangen av 2021, har prisen styrket seg gjennom vår/sommer fra nivåer på 
ca 41 kr/kg til ca 74 kr/kg i mai år. I Q3 har det vært noe nedgang i pris som følge av slaktepress.

• Produksjonskostnad noe opp i 2020 til ca. 42 kr/kg. Signaler antyder en sidelengs bevegelse i 2021

Lønnsomhet • Sterk utvikling i lønnsomhet i hele bransjen, drevet av økt etterspørsel, omsetningsvekst og laksepriser 
tilbake på pre-covid19nivåer

• Samtlige oppdrettere med økt lønnsomhet i de 2 første kvartalene i 2021

Biologi • Kald vinter og varm sommer har preget andel lokasjoner med lusebehandling i 2021
• Vedvarende utfordring med lakselus. Økning i påvist ILA-utbrudd, samt økende forekomst av bakterien 

Pasteurella. 

Tjenester 
tilknyttet 
oppdrett

Brønnbåt • 24 nye fartøy under bygging for levering i 2021-2023 hvorav 9 av disse allerede er avklart at skal gå i 
Norge 

• Vedvarende kapasitetsøkning innen brønnbåt gir fortsatt risiko for fremtidig overkapasitet
• EBITDA-marginer har styrket seg videre for rederiene

Servicebåt • Servicebåtrederiene viser noe bedret marginbilde i 2020
• De største rederiene viser sterkere snittmargin enn de mindre aktørene (nisjemarkeder)

Samlet 
vurdering

• Utsiktene til oppdrettsnæringen ser generelt stabile og sterke ut, basert på økende etterspørsel og økt 
lønnsomhet hos oppdretterne. 

• Brønnbåtrederiene viser økte EBITDA-marginer samtidig som omsetningen og flåten har økt.



Produksjon:
Forventning om økt globalt utbud på 6% i 2022.

Økt etterspørsel og noe økt slaktevolum i 2021

• Forventning om lav vekst i globalt slaktevolum i Q3/Q4 21 og Q1 22.
• Chile med negativ vekst i perioden som følge av algeutbrudd (Biomassen ned 16% pr july 21). Forventes kraftig vekst for hele 

2022 på 13%
• I Norge har det gjennom Q3 og inn i Q4 i 2021 vært slaktepress pga høy MTB utnyttelse (98% ifølge Kontali)
• For resterende land er forventet vekst mellom 2-3%. 

• Basert på estimat i fra Kontalianalyse forventes det et økt globalt utbud på 6% i 2022
• Bedret produktivitet, forventet lavere svinn i kombinasjon med økte utsett, forventes det ca 5% i 2022 fra Norge

10%
5%

6%
4%



Eksport:
Eksport av laks fra Norge har økt med 15,8% i 2021, og tilsvarende tall for eksportverdi med 7%

Pr August øker eksportverdi av laks fra Norge med 7% sammenlignet 
med tilsvarende periode i 2020.
• Pr utgangen av august i år var det eksportert laks til en samlet verdi av 92,3 mrd kroner, en økning på 9%.

• Økning mot alle markeder hvor prosentvis oppgangs er størst mot Kina/Hong Kong (42%) og Øvrige Asia (15%).
• Mot EU-markedet, som utgjør 72% av markedet, er det en økning på 4%.

• Målt i volum er det per utgangen av uke 37 eksportert 853.384 tonn laks, en vekst på 15,8% sammenlignet 
med samme periode i 2020  

+15,8

+4

+2 +42

+15 +16



Pris og kostnader
Lav økning i globalt utbud av laks i 2021 estimert til 4%, og 6% i 2022, sammen med reduserte Covid19-tiltak og økt 
etterspørsel etter laks, gir forventninger om rekordhøye laksepriser inn i 2022.   
Forventning om rekordhøye laksepriser inn i 2022
• Etter en svak laksepris ved inngangen av 2021, har prisen styrket seg gjennom 

vår/sommer fra nivåer på ca. 41 kr/kg til ca. 74 kr/kg i mai år.
• Pr uke 37 ligger laksepris på 49,3 kr/kg mot 45,5 kr/kg i tilsvarende periode i 2020. Det store 

prisfallet har sammenheng med høy MTB-utnyttelse (estimert til 98% av Kontali Analyse) og 
forårsaket stort slaktepress i Q3 og inn i Q4.

• Lakseprisen forventes å ta seg opp igjen når slaktepresset har avtatt i oktober/november 
21. 

• SpareBank 1 Markets antyder en laksepris på ca 60 kr/kg i Q4 21, noe under forwardprisene.
• Beregninger gjort av Kontali Analyse viser at det økte globale utbudet av laks i 2022 fortsatt 

blir lavt (6%). Dette sammen med gjenåpning av markedene, har medført økte forwardpriser 
på Fishpool.

Produksjonskostnad noe opp i 2020 til ca. 42 kr/kg. Signaler antyder en 
sidelengs bevegelse i 2021.
• For 2020 har Kontali Analyse beregnet en snitt produksjonskostnaden pr kg 

laks produsert til ca. kr 42,- pr kg. 
• Fra 2012 til 2020 har produksjonskostnaden økt med i overkant av 75% fra ca. 

24,- kr/kg.
• Uendrede utfordringer med lus, men signaler om noen lavere svinn så langt i 

2021 enn på samme tid i fjor og at produktivtiten har økt, gir håp om at 
produksjonskostnaden nå beveger seg sidelengs. 



Lønnsomhet:
Sterk utvikling i lønnsomhet i hele bransjen i 2021, drevet av økt etterspørsel, 
omsetningsvekst og laksepriser tilbake på pre-covid19nivåer.

Samtlige oppdrettere med økt lønnsomhet i de 2 første kvartalene i 2021

• Bortfall av Covid-19 restriksjoner bidrar til økt etterspørsel og økte priser.
• Trenden siden Q4 2020 viser videre økt lønnsomhet.
• Fortsatt ikke helt tilbake på pre-covid19 nivåer.
• Produksjonsavgift på 40 ør pr kg produsert ørret, laks og regnbueørret, som ble innført 01.01.2021, har dempet 

veksten i lønnsomheten noe.

• Salmar ASA utpeker seg med høyere marginer enn øvrige. Dette skyldes bla at selskapet har mindre grad 
av egen prosessering (VAP) 



Biologisk situasjon
Vedvarende utfordring med lakselus. Økning i påvist ILA-utbrudd, samt økende forekomst av bakterien Pasteurella. 

Veterinærinstituttet er bekymret over utviklingen av ILA-utbrudd, og ber oppdretterne være på 
vakt.
• Hittil i år har det vært flere utbrudd med ILA-sykdom (infeksiøs lakseanemi) i norske laksemerder enn på 

samme tid i fjor.
• Noe økt vaksinasjon i år, men fortsatt lav andel vaksinert. Usikkert hvor store effekt den har da det mangler 

feltdokumentasjon.
• Påvisning av ILA betinger utslakting, mens mindre fisk (ikke slakteklar) destrueres.
• Kina og Oceania har forbud mot import norsk laks som har hatt ILA, til tross for at slik fisk ikke er farlig å spise 

for mennesker.

Kilde: Lusedata.no

Fortsatt utfordringer med PD (pankreassykdom)
• Høy vaksinasjonsgrad, som synes å gi en positiv effekt gjennom lavere forekomst av PD i 2021. 
• Antall PD-tilfeller kraftig ned til 80 tilfeller i år mot 134 tilfeller på samme tid i fjor. 
• Størst reduksjon på Nordmøre og Sør-Trøndelag.
• Veterinærinstituttet har igangsatt et arbeid for å kunne si noe sikrere om årsaken. Hvorvidt det skyldes vaksine eller endringer som er gjort i produksjon, 

eller kombinasjonen er ikke kjent.

Økende forekomst med bakterien Pasteurella
• Bakterien er påvist både på laks og rognkjeks, og særlig Vestlandet har vært hardt rammet. 
• Fortsatt begrenset geografisk spredning, men sannsynlig at det kan øke både i omfang og alvorlighetsgrad, samt spre seg videre nordover 

langs kysten.
• Næringen etterlyser informasjon om smitteveier, biosikkerhetstiltak og utvikling av effektive vaksinasjonsregimer mot pasteurellose. 
• Veterinærinstituttet er gjennom prosjektet «Pasteruellose hos norsk laks» i gang med å skaffe til veie kunnskap om smitteveier, utbredelse av 

sykdommen, hvordan sykdom utvikles i laks, og ikke minst legge et grunnlag for utvikling av vaksiner.

Andel lokasjoner med lusebehandlinger på landsbasis har vært nokså likt som i 
2020, men noe lavere bunner og høyere topper.
• Kald vinter og varm sommer har preget andel lokasjoner med lusebehandling i 2021.
• På landsbasis er ca 15% av lokasjonene med lusebehandling pr uke 37, mot ca 16% på samme tid i fjor. 

Trøndelag Nord      25,76% (26,76%)
• Trøndelag Sør:        16,65% (33,65%)
• Møre og Romsdal:  26,32% (9,75%)



Brønnbåt:
Kapasiteten øker videre og EBITDA 
marginer styrker seg
24 nye fartøy under bygging for levering i 2021-
2023 hvorav 9 av disse allerede er avklart skal 
gå i Norge. 
• Kapasitet og kontrahering

• I 2020 ble 7 brønnbåter med samlet kapasitet 
på 25 800 m3 levert til norske redere. 
Samtlige av disse går i Norge

• Så langt i 2021 er det tatt levering på 9 båter, 
og det skal leveres ytterligere 6 båter i år 
hvor minimum 4 av dem skal gå i Norge.

• For 2022 er det hittil kontrahert 10 nye båter, 
og 7 nye båter i 2023.

• EBITDA-marginer styrker seg for rederiene
• Norske brønnbåtrederi med levert regnskap 

for 2020 viser jevnt over en vekst i 
lønnsomhet og marginer.

• Utsiktene for de neste årene ser også bra ut 
mtp kontraheringsnivået en ser.

• Snitt EBITDA-margin for 2020 utgjorde 36%, 
som er en vesentlig styrking i fra nivået i 2019 
som var 30%.

• Samtidig har ikke de to største 
brønnbåtrederiene som Sølvtrans Rederi AS, 
Rostein AS levert regnskap for 2020.

• Tall for Norsk Fisketransport AS påvirkes som 
følge av fusjon med Frøy Rederi AS i 2020.

Estimat fra SpareBank1 SMNEstimat fra SpareBank1 SMN



Servicebåt:
Servicebåtrederiene viser noe bedret marginbilde i 2020

De største rederiene viser sterkere snittmargin 
enn de mindre aktørene
• De største aktørene (oms.>50 MNOK) hadde i 2020 i 

snitt en EBITDA-margin på 28,2% i 2020, mot 26% i 
2019.

• Uveid snitt
• Fortsatt enkelte aktører som ikke er med i tallene pga

ikke levert regnskap for 2020

• De mindre aktørene (oms. < 50MNOK) hadde en snitt 
EBITDA-margin på 19,7% i 2020, mot 20,0% i 2019.

• Store variasjoner mellom aktørene i dette segmentet fra 
0%-62% 

• Enkeltaktører opererer i nisjemarkeder med svært lave 
marginer

Estimat fra SpareBank1 SMN
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Fiskeri
En lønnsom blågrønn næring, men med utfordringer mht MSC 
sertifisering
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Status

Fiskeri:
Fremdeles gode resultat i pelagisk og hvitfisk men MSC risiko

• Pelagisk fiske med svært gode resultat. Hvitfisk noe lavere, men 
bedring i 2H21

• Både ringnot, pelagiske trålere og SUK*-fartøy viste svært sterke 
resultat i 2020

• Både autoline og kystfartøy m/hvitfisk viser lavere marginer i 
2020 enn snitt siste årene

• Fiskeindustrien med stor variasjon i resultater. Biomarin og 
eksportørene med økte marginer

• Stor variasjon i resultat i alle industrisegment. Fra negativt til 
sterkt positivt.  Snitt svakere enn snitt siste årene

• Eksportører både innen hvitfisk og oppdrett viste vekst i 
omsetning og marginer

• Biomarin med god vekst og sterke marginer
• Makrell, NVG-sild, kolmule i tillegg til kystnær torsk og hyse nord 

for 62 grader har mistet MSC sertifiseringen, negativt for 
bærekraft-status

• Pga Brexit og manglende avtaler mellom landene, har hvert land 
bevilget sine egne kvoter. Sum av kvoter overstiger anbefalt 
nivå. Negativt for bærekraft-status

• MSC-status har p.t. ikke medført prisnedgang.  Fortsatt sterk 
etterspørsel etter pelagisk fisk

• Kyst-torsk har også mistet MSC. Ingen konsekvens for 
havfiskefartøy, men negativ for kystfartøy (ikke havgående)

Utsikter

• Pelagiske fartøy forventes å få et enda bedre år i 2021 pga 
høyere kvoter og høyere priser på sild. Men kvotene kommer 
kraftig ned i 2022. Prisene forventes å stige

• Høyere kvoter på hvitfisk, samt bedring av priser etter nedgang 
under pandemien, medfører at 2021 forventes å bli et normalår for 
hvitfiskfartøy

• Fiskeindustrien har fremdeles lav lønnsomhet. Etter prisoppgang 
på hvitfisk, forventes fiskeindustrien å få et normalår i 2021. Mer 
kamp om råstoff i 2022 pga lavere volum

• Eksportørene forventes å levere som normalt i 2022

• Fortsatt sterk fokus på biomarin, bærekraft og ESG

• Manglende MSC sertifisering for viktige fiskearter (makrell, NVG-
sild, kolmule, kystnær torsk og hyse) er en risiko for fallende 
etterspørsel og priser fremover

*SUK: Snurpere Uten Konsesjon



Fiskeri og fiskeindustri:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Fiskeri Hvitfisk -
kvoter og 
marked

• Høyere kvoter på hvitfisk, samt bedring av priser etter pandemien, medfører at 2021 forventes å bli et normalår 
for hvitfiskfartøy. Lavere kvoter i 2022 forventes å bli kompensert med høyere priser

• Kvoter 2021: Torsk +22%, hyse +21%, sei +1%.  Prognose 2022; Torsk -30%, hyse +/- 0%, sei +/ 0%
• Priser (fra bunn 2020): Torsk +10%, hyse +20%, sei +1%.  Prognose 2022; Torsk +20%, hyse +10%, sei +10%
• Sterkt marked, og med forventet lavere volum i 2022, forventes priser på hvitfisk å stige

Pelagisk –
kvoter og 
marked

• Pelagiske fartøy forventes å få et enda bedre resultat i 2021 pga høyere kvoter og høyere priser på sild
• Kvoter 2021: Kolmule -38%, makrell +40%, sild +16%.  Prognose 2022; kolmule +/- 0, makrell -40%, sild +/-0
• Priser: Kolmule -21%, makrell -15%, sild +20 %. Prognose 2022; kolmule +/-0, makrell +15%, sild +/-0
• Sterk etterspørsel. Dersom positiv utvikling ift MSC, forventes prisene å stige

Bærekraft / 
ESG

• Fiskeri er nå for første gang inkludert i EUs taksonomi (utkast på miljømål 3-6) 
• Makrell, NVG-sild , kolmule og kystnær (nord for 62 grader) torsk og hyse har mistet MSC, negativt for bærekraft-

status og omdømme. Risiko for fallende etterspørsel og priser, dvs. fremtidig kontantstrøm
• CO2 avgift fra staten og konsekvens på kontantstrøm fremover

Politisk 
utvikling

• Ny regjering forventes å behandle den del av kvotemeldingen som fortsatt er uklar. Dette gjelder regler om 
tilbakefall av strukturkvoter for kystfartøygruppen spesielt. I tillegg mulig fusjon av ringnot/pelagisk trål og av 
seitrål/torsketrål

• Politiske pressgrupper kan medføre overføring av kvoter fra hav til kyst  

Fiskeindustri Marked • Markedet for sjømatprodukter er globalt svært godt. Supertrenden mot sjømat og andre sunne matvarer er 
fortsatt sterkt tilstede.  Sterk etterspørsel og begrenset volum vil gi langsiktig økte priser

• Landrisiko og AHV-problemstillinger vil fortsatt være tilstede

Lønnsomhet • Landindustrien vil fortsatt ha hard konkurranse og lave driftsmarginer
• Eksportører leverer jevnt over god lønnsomhet, dog med lave driftsmarginer
• De fleste aktører har tilfredsstillende arbeidskapital- og egenkapitalandel

Samlet 
vurdering

• Grønn status opprettholdes



Hvitfisk – kvoter og marked:
Hvitfisk-næringen tar seg opp igjen etter pandemien

• Økning i både volum og priser gir et godt 2021
• Volumet av torsk og hyse opp 20%, men forventes bli redusert igjen i 2022 tilbake til 2020-nivå
• Priser på hvitfisk er stigende etter at pandemien slipper taket i samfunnet, samt forventning om lavere volum i 

2022 
• Generelt sterk etterspørsel etter hvitfisk globalt

• Alle ressurser innenfor hvitfisk er MSC-godkjent, bortsett fra kystnær torsk og hyse nord for 62 grader
• Manglende MSC sertifisering for kysttorsk i Nord-Norge kan få konsekvens for Skrei-sesongen i 2022. Det 

arbeides med regelverk for å begrense konsekvensene for dette fiskeriet
• Torskeressursen i Nordsjøen har vært under press i flere år, men dette har marginal betydning for norsk fiskeri 

(utgjør litt over 1% av totalkvoter; se kakediagram)

• Reduserte kvoter i 2022
• Volumet av torsk forventes å bli redusert med 20-30% i 2022. For hyse og sei forventes det en stabil utvikling 
• Prisene på hvitfisk forventes å stige videre, hvor volumnedgangen av torsk kan bli utlignet med tilsvarende 

prisøkning

Kilde: Havforskningsinstituttet, Fiskebåt, Surofi.



Pelagisk – kvoter og marked:
Rekordverdier i 2021, men fokus på MSC-godkjennelse og bærekraft kan påvirke 
negativt fremover.  Lavere kvoter for 2022

• Økte kvoter av makrell og sild, og kombinert med høyere priser, gir dette rekordverdier i 2021

• Spesielt økte priser og volum på sild, samt volumet av makrell, medfører en kraftig økning i verdier

• Pris på kolmule er blitt redusert, som følge av at denne er underleverandør til laksefòr, og MSC sertifisering har 
da stor betydning

• Lodde og tobis har medvirket positivt

• Sentrale ressurser har mistet MSC-godkjennelse fordi landene rundt Nord-Atlanteren har samlet bevilget 
seg høyere kvoter enn TAC

• Sum landkvoter for både NVG-sild, makrell og kolmule, overstiger anbefalte totalkvoter (Total Allowable 
Catches / TAC) med mellom 126% og 142%. For makrell ligger kvotene også over et «langsiktig-føre-var-nivå»  
Dette ikke er bærekraftig, og det forventes derved at kvotene på disse ressursene blir redusert fremover

• Markedsmessig har MSC ikke fått konsekvenser på volum/pris, men dette forventes å endre seg på litt lengre 
sikt. De pelagiske fiskeartene med manglende MCS godkjenning utgjør hele 74% av totalkvoter (se diagram)

Kilde: Havforskningsinstituttet, Fiskebåt, Surofi.



Lønnsomhet for fiskerisegmenter

2020:  
Svært bra for pelagisk fiskeri,  hvitfisk lavere på grunn av 
prisnedgang

• Ringnot, pelagisk trål og SUK*-fartøy

• Ringnot;  Økt EBITDA-margin fra snitt 40% til 44%

• Pelagisk trål: Økt EBITDA-margin fra snitt 34% til 44%

• SUK-fartøy: Økt EBITDA-margin fra snitt 36% til 45%

• Alle pelagiske fartøy har bedret sin gjeldsbetjeningsevne

• Pelagisk sektor forventes å få et enda bedre år i 2021, mens noe lavere i 2022

• Hvitfisktrålere, autoline og kystfartøy

• Trålere;  Svak økning i EBITDA-margin, til tross for lavere priser. Fra 31% til 32%

• Autoline: Kraftig fall i EBITDA-margin, fra snitt 22% til 19%

• Kystfartøy:  Økt EBITDA-margin, som skyldes de rederi som har pelagisk

• Alle segment har fått svekket sin gjeldsbetjeningsevne, men trål er fortsatt svært sterk

• Hvitfisk-fartøy forventes å få et bedre år i 2021 – høyere kvoter og priser.

*SUK: Snurpere Uten Konsesjon

• Kilde for regnskap: Foretaksregisteret.
• Utvalg av rederiaktører: Fiskeridirektoratet (fartøyregisteret), og alle aktører innenfor ringnot, trål hvitfisk, autoline, SUK fartøy og de

fleste aktører innenfor kyst >21m, totalt 221 aktører
• Utvalg av industriaktører: Kjennskap til bransjen. Totalt 170 aktører



Utvikling for fiskeri

Veksten i fangstinntekter og inntjening fortsetter

• Samlet fangstinntekter viser fortsatt vekst
• Fangstinntekter økt med 2,8% til 14,8 mrd kr

• Pelagisk trål med sterkest økning (32,4%) og kystfartøy 
med 13,9%

• Autoline med 7,4% nedgang

• Samlet fangstinntekter vil øke videre i 2021

• Samlet EBITDA viser fortsatt vekst
• EBITDA har økt med 8% til 5,4 mrd kr

• Pelagisk trål med sterkest økning (57,8%) og kystfartøy 
med 21%

• Autoline med 25% nedgang

• For 2021 forventes både pelagisk og hvitfisk å øke 
EBITDA.  Noe lavere igjen i 2022. Autoline kommer tilbake 
til normal inntjening.

• Kilde for regnskap: Foretaksregisteret.
• Utvalg av rederiaktører: Fiskeridirektoratet (fartøyregisteret), og alle aktører innenfor ringnot, trål hvitfisk, autoline, SUK fartøy og de

fleste aktører innenfor kyst >21m, totalt 221 aktører
• Utvalg av industriaktører: Kjennskap til bransjen. Totalt 170 aktører



Fiskeindustri – marked

Supertrend fortsatt intakt.  Globalt sterkt marked

• Global etterspørsel etter sjømat vil bli doblet de 
nest 20 årene, med fokus på

• Bærekraft (sustainable) - ESG
• Sunnhet / vegetarmat / «high nutrition»
• Vekst i befolkning kommer i Asia og Afrika; lang tradisjon 

for sjømat 
• Pristrend stabilt økende

• Endringer i distribusjon
• Netthandel - vekst
• Hjemleveringer - vekst
• HoReCa (hotell, restaurant, catering) kommer tilbake 

etter pandemien



Fiskeindustri 
– lønnsomhet og arbeidskapital

2020: De fleste klarte seg bra under pandemien, men 
klippfiskindustrien ble hardest rammet. Lønnsomheten tar 
seg opp igjen i 2021

• Driftsmarginer / EBITDA-marginer
• Pelagisk industri; reduksjon fra 7,7% til 5,2%
• Biomarin industri; reduksjon fra 13,2% til 12,4%
• Klippfisk/saltfisk-industrien ; reduksjon fra 5,2% til 1,0%
• Øvrig fiskeindustri; økning fra 0,2% til 0,6%
• Eksportører av hvitfisk; økning fra 1,6% til 1,8%
• Eksportører av laks/ørret; reduksjon fra 1,6% 1,5%
• Videreforedling oppdrett reduksjon fra 4,3% til 4,1%

• Arbeidskapital / likviditet  *
• Pelagisk industri; økning fra 5,2% til 8,9%
• Biomarin industri; reduksjon fra 24,3% til 23,2%
• Klippfisk/saltfisk-industrien ; økning fra 34,6% til 35,3%
• Øvrig fiskeindustri; økning fra 7,0% til 12,7%
• Eksportører av hvitfisk; økning fra 17,1% til 21,4%
• Eksportører av laks/ørret; økning fra 14,5% til 29,0%
• Videreforedling oppdrett økning fra 0,3% til 14,2%

*) Arbeidskapital i % av sum eiendeler

• Kilde for regnskap: Foretaksregisteret.
• Utvalg av rederiaktører: Fiskeridirektoratet (fartøyregisteret), og alle aktører innenfor ringnot, trål hvitfisk, autoline, SUK fartøy og de

fleste aktører innenfor kyst >21m, totalt 221 aktører
• Utvalg av industriaktører: Kjennskap til bransjen. Totalt 170 aktører



Utvikling for fiskeindustri
Store forskjeller i korona-året.  Mange aktører måtte 
ta tap på innkjøpt varelager til høye før-korona-
priser.    2021 forventes å gi vekst i omsetning og 
inntjening.

• Samlet eksportinntekter viser fortsatt vekst.
• Eksportinntektene økte med 4% til 42,6 mnok
• Pelagisk industri med 14% vekst.  De øvrige omtrent 

som i 2019.
• Klippfisk/saltfisk med 8% nedgang
• For 2021 forventes det noe sterkere vekst, og hvor 

klippfisk/saltfisk med vekst tilbake til 2019-nivå.

• Samlet EBITDA viser fortsatt vekst.
• EBITDA viser nedgang med 28 % til 1,7 mnok
• Både pelagisk og klippfisk/saltfisk med sterk nedgang, 

hhv 19% og 67%.  
• Eksportørene og biomarin med hhv 8% og 9% økt 

EBITDA.
• Det forventes at 2021 gir en samlet EBITDA på nivå 

med 2019.

Forbehold:  Av 170 aktører, mangler fortsatt regnskap for 2020 for 25 aktører.  Disse er 
stipulert basert på 2019-tall.  Dette medfører usikkerhet.

• Kilde for regnskap: Foretaksregisteret.
• Utvalg av rederiaktører: Fiskeridirektoratet (fartøyregisteret), og alle aktører innenfor ringnot, trål hvitfisk, autoline, SUK

fartøy og de fleste aktører innenfor kyst >21m, totalt 221 aktører
• Utvalg av industriaktører: Kjennskap til bransjen. Totalt 170 aktører
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Offshore Service Fartøy
Økende aktivitet – men fortsatt tøffe tider
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Status

Offshore Service Fartøy:
Økende aktivitet – men fortsatt tøffe tider; særlig for supplyrederne

• Økt aktivitet og bedre rater for supply (sesong)
• Både sommersesongen og økt økonomisk aktivitet som 

følge av avtagende pandemi har gitt økte rater, flere 
kontrakter og færre skip i opplag

• Særlig bedring i PSV markedet 
• AHTS markedet har kortere kontrakter og er svært 

volatilt; større terskel for å reaktivere fartøy gir tidvis 
svært høye spotrater 

• Fortsatt stort tilbudsoverskudd; særlig supply
• 340 fartøy bør ut av H&D segmentet i supply
• Kan oppnås ved å ta ut fartøy som har ligget lenge i 

opplag (>3 år) og ved ikke å fullføre fartøy under bygging
• Fartøy som har ligget lenge i opplag reaktiveres fortsatt
• Noe økt skrapingsaktivitet i Norge

• Restruktureringsarbeid pågår
• Eidesvik og Siem fullført andre runde i august/mai 
• DOF, Olympic, Volstad Maritime og Island Offshore er i 

prosess 

Utsikter

• Uendrede utsikter for supply og seismikk pga. stort 
tilbudsoverskudd og forventet svak 
etterspørselsutvikling

• Mange fartøy som har ligget lenge i opplag vil i praksis 
ikke  være aktuelle for oppdrag – samtidig ser vi flere slike 
fartøy reaktiveres; blant annet som følge av salg til mindre 
aktører

• Uten at omfattende skraping av supply fartøy er 
sannsynlig, beholdes derfor uendrede utsikter

• Nye muligheter for seismikk kan gi håp om bedre tider, 
men for tidlig å endre utsiktene basert på dette

• Positive utsikter for subsea – viktig bidrag fra havvind
• Markedsbalansen for dette segmentet er bedre i 

utgangspunktet enn supply
• Utsikter til 4% etterspørselsvekst relatert til olje/gass og 

sterk vekst innenfor havvind
• Økende kontraheringsaktivitet innenfor vind
• Samlet sett tilsier dette positive utsikter for subsea
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Offshore Service Fartøy:
Status og utsikter for segmenter/drivere

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Oljepris og investeringer • Økende oljepris i 2021 opp mot $80/fat – forventet langsiktig nivå på rundt $60-65/fat, men høy volatilitet
• Det forventes økte investeringer fram mot 2025 innenfor offshore på 11% årlig og årlig økning relatert til drift på 5% 

årlig

Supply • Økt etterspørsel siste 6 mnd. har gitt økte rater, redusert opplagsflåte og bedring i marginer
• Forventing om relativt flat etterspørselsutvikling fram mot 2025
• Fortsatt stort tilbudsoverskudd demper inntjeningen – 340 fartøy bør tas ut innenfor H&D segmentet

Subsea • Økende aktivitet – både innenfor olje/gass, men særlig havvind der det er økende kontraheringsaktivitet
• Skuffende lønnsomhetsutvikling siste kvartaler
• Forventning om 4% etterspørselsøkning olje/gass samt sterk vekst i havvind gir positive utsikter

Seismikk • Etterspørsel omtrent tilbake til nivå før pandemien
• Stor usikkerhet når det gjelder olje/gass relatert etterspørsel pga. det grønne skiftet
• Men etterspørsel fra nye segmenter gir et visst håp (karbonfangst, havvind mv.)

Rederienes lønnsomhet • Resultatene for 2. kvartal reflekterte starten på sommersesongen med bedring i marginer
• Men selv en annualisering av kontantstrøm fra drift i 2. kvartal gir ikke tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne for 

rederiene

Status restrukturering • Nye restruktureringsavtaler for Eidesvik og Siem i 2. og 3. kvartal
• Olympic, DOF, Volstad Maritime og Island Offshore er i ny restruktureringsrunde 

Samlet 
vurdering

• Tilbudsoverskudd  preger fortsatt bransjen og spesielt innenfor supply er omfattende skraping av fartøy 
nødvendig for å oppnå et bærekraftig inntjeningsnivå for selskapene

• Markedsbalanse og forventet etterspørselsutvikling er bedre for subsea der vi har positive utsikter
• ESG representerer en stor utfordring for næringen da det klart største markedet p.t. er relatert til utvinning av olje 

og gass
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Oljepris :
Økende oljepris i 2021 opp mot $80/fat

Høy pris og stor volatilitet på kort sikt - men forventet langsiktig nivå 
på rundt $60-65/fat

• Oljeprisen har løftet seg i 2021 og har i snitt vært på nivå med 2018-19
• Økt etterspørsel – stigende økonomisk aktivitet etter at koronaeffektene avtar
• Treghet på tilbudssiden
• Nettoeffekt er at etterspørselen har vært større enn tilbudet og prisen har steget

• Framover venter IEA at oljeetterspørselen er tilbake på nivået før koronapandemien mot 
slutten av 2022

• Etterspørselen videre vil naturlig nok være sterkt koblet til hvordan energisammensetningen ut 
fra hvilke beslutninger som tas for å hindre for sterk global oppvarming

• SMN legger til grunn et langsiktig oljeprisnivå på rundt $60-65/fat
• Prisnivået på rundt $80/fat pr. oktober 2021 er kunstig høyt, men vil nok

vare ytterligere noen måneder
• Økt produksjon fra skiferprodusentene tar noe tid både pga. 

Naturlig ledetid og at flere av disse ble hardt rammet av orkan
• OPEC+ har redusert sin produksjon med 3-4 mill. fat/dag sammen-

lignet med nivået før koronapandemien. De viser disiplin og holder
tilbake produksjon, men den må forventes å øke framover gitt dagens
høye oljepris

• Break-even pris for skiferoljeprodusenter er under $60/fat
• Langsiktig prisnivå kan trekkes opp som følge av vesentlig

reduserte oljeinvesteringer; ble bl.a. redusert med 20% i 2020

Kilder: Macrobonds, IHS Markit, SpareBank 1 Markets, IEA IEA

SpareBank 1 Markets
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Investering/drift for olje/gass offshore:
Årlig økning på 5-11% fram mot 2025 –
anslaget er oppjustert siste 6 mnd.

Størst økning for investeringer (11% årlig)

• Årlig forventet økning i offshore investeringer på 11%
fram til 2025 ihht. IHS Markit – 8-12% årlig i 22/23 ihht. 
SpareBank 1 Markets

• Tilbake på 2015 nivå i 2025 som er 20% lavere enn toppen
i 2013/2014 

• Størst vekst forventes i Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika

• Årlig forventet økning i drift på 5% ihht. IHS Markit
• Dette betyr at 2025 nivået vil være høyere enn tidligere

toppnoteringer

• Dette betyr en oppjustering av anslaget for
investeringer med 2%-poeng sammenlignet med
tilsvarende vurdering i april i år, mens anslaget for drift
er uendret

Kilder: IHS Markit,  SpareBank 1 Markets49



Supply:
Økt aktivitet siste halvår – særlig i PSV markedet
Men et fortsatt stort tilbudsoverskudd demper inntjeningen

• Vesentlig bedret spotmarked i 2021 vs. et sterkt koronapreget 2020
• Snittinntekt for fartøy i spotmarkedet nær 2019 nivået 
• AHTS vesentlig mer volatilt enn PSV – få lange kontrakter medfører høy terskel for å ta fartøy ut av 

opplag; dette skaper stor volatilitet og perioder med høye spotrater
• Avhengig av disiplin mht. fartøy i opplag i begge segmenter

• Større aktivitet også når det gjelder nye lange kontrakter for PSV fartøy 
• Kombinasjon av sommersesong og økt aktivitet generelt 

• Økt aktivitet har medført sterk reduksjon av fartøy i opplag
• Opplagsflåten er nesten halvert - 20 fartøy reaktivert fra opplag og 21 fartøy solgt
• 8 fartøy skrapet eller besluttet skrapet – herav 7 fra Solstad i oktober

• Etterspørsel fram mot 2025 forventes å være relativt flat (+1% årlig)
• Med lav skrapingsaktivitet medfører det fortsatt stort tilbudsoverskudd
• Samlet sett bør ca 30% av fartøyene ut av markedet for å gi utnyttelse på 80%

• Innenfor Harsh & Deepwater (H&D) segmentet som har den nyeste flåten antas en reduksjon på 25% å 
være tilstrekkelig som betyr ca. 340 fartøy

• Anslaget er noe nedjustert siste 6 mnd. grunnet bedret etterspørselsutvikling

• En reduksjon på 25% av tilbudssiden er ikke umulig innenfor H&D segmentet
• 7% (90 av 1.350 fartøy) er ikke levert (og blir sannsynligvis ikke levert)
• 13% (610 av 1.350 fartøy) har ligget 3 år eller mer i opplag
• 7% (100 av 1.350 fartøy) som er aktive eller har ligget mindre enn 3 år i opplag er over 20 år gamle 

(bygget før 2000)

• 30 fartøy som har ligget mer enn 3 år i opplag har blitt reaktivert siste 6 måneder – det 
understreker behovet for skraping Kilder: IHS Markit, Seabrokers, Westshore, Marine Traffic, selskapsrapportering

Gir 80% utnyttelse

50



Subsea:
Økende aktivitet framover både innenfor olje/gass 
og vind

Lavere aktivitet enn forventet for olje/gass siste 1-2 år, men utsiktene 
bedres og havvind kommer…..

• Lavere aktivitet enn forventet innenfor olje/gass relatert subsea aktivitet 
har holdt marginene nede

• Segmentrapporteringen til selskapene viser utfordrende utvikling lønnsomhet 
også innenfor subsea

• Innenfor olje/gass forventes økt etterspørsel etter støttefartøy innenfor 
Harsh & Deepwater på 4% årlig fram til 2025

• Dette vil løfte utnyttelsesgraden fra 60-70% i 2019/20 til om lag 80% 

• Men den største drahjelpen kommer fra havvind markedet der subsea
fartøyene er særlig aktuelle i installasjonsfasen på feltene

• Etterspørselen etter vindfartøy i Europa i 1. halvår 2021 var doblet i forhold til 1. 
halvår 2020

• Ytterligere dobling forventes til 2025
• Asia/Stillehavet er den sterkest voksende regionen, mens Nord-Amerika 

forventes å komme på banen fra 2023

• Kombinasjonen av forventet etterspørselsøkning innenfor olje/gass, sterk 
vekst innenfor havvind og en markedsbalanse som i utgangspunktet er 
vesentlig bedre enn innenfor supply gjør at det er positive utsikter 
innenfor subsea sektoren

• Men vil møte konkurranse fra spesialbygde vindfartøy der det er økende 
kontraheringsaktivitet

• Risiko for overkontrahering og tilbudsoverskudd
Kilder: IHS Markit, selskapsrapportering
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Seismikk:
Økt etterspørsel siste 6 mnd, men fortsatt på
et lavt nivå

Men aktivitet i nye segmenter gir et visst håp framover

• Etterspørsel relatert til offshore ble hardt rammet av Covid-19 og er 
per 3. kvartal 2021 fortsatt noe under nivået før pandemien

• Under 50% utnyttelse av flåten i dag for dette segmentet
• Markedsutsiktene for dette segmentet er fortsatt utfordrende; særlig med 

tanke på det grønne skiftet og redusert leteappetitt for nye områder

• Ifølge Rystad Energy er imidlertid bildet noe lysere når en også tar 
hensyn til andre segmenter enn offshore. Basert på 106 seismiske 
fartøy som selskapet følger er inaktiv flåte redusert fra om lag 50% 
under koronapandemien til 1/3 per 3. kvartal 2021

• Økt aktivitet innenfor offshore relatert til eksisterende felt 
• Kontrakter/posisjonering for kontrakter innenfor nye områder

• Karbonfangst og -lagring
• Geotermisk aktivitet
• Offshore vind
• Gruvedrift på havbunnen 

• Markedet er konsolidert på tilbudssiden der 2 aktører kontrollerer 
60% av 3D flåten

Kilder: IHS Markit, Rystad Energy52



Rederienes lønnsomhet:
Sommersesong ga økt kontantstrøm

Men gjeldsbetjeningsevnen er fortsatt for lav

• Som forventet viste rapportene for 2. kvartal forbedrede 
marginer sammenlignet med foregående kvartaler for alle 
selskap

• Sommersesong med økt aktivitet
• Dog ikke entydig bedre enn samme kvartal i 2020

• EBITDA margin målt over rullerende 12 mnd. viser tydelig at siste 
12 mnd. periode var vesentlig svakere tilsvarende periode i 
2019/2020

• Et resultat både at bedring i markedet i 2019/primo 2020 og et svakt 
2020/primo 2021 som følge av koronapandemien

• EBITDA nivå pr. 2. kvartal 2021 er ikke høyt nok for en 
tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne for noen av rederiene 
med offentlige rapporter – selv om dette representerer 
sommersesongen

• Nærmest for Olympic der EBITDA må opp 10% for at forholdstallet 
mellom rentebærende gjeld og EBITDA skal bli 8

• Solstad Offshore er lagt unna et tilfredsstillende 
gjeldsbetjeningsnivå der EBITDA må øke med 1,5x 
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Status restrukturering:
Eidesvik og Siem med nye restruktureringsavtaler i 2. og 3. kvartal

Mens flere rederier fortsatt er i prosess

• Siste 6 mnd har flere selskaper landet nye restruktureringsavtaler
• Eidesvik Offshore med forlengelse av forfall fra 2022 til 2023
• Siem Offshore med forlengelse av forfall til etter 2024

• Flere er fortsatt i ny restruktureringsrunde pr. 3. kvartal…. 
• DOF 
• Olympic
• Volstad Maritime
• Island Offshore

• … mens andre har fullført denne tidligere og må levere
• Solstad Offshore
• Havila Shipping 
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Bygg og anlegg
Høy aktivitet i næringen, men kostnadsøkning gir økt risiko for 
utsatte eller avlyste prosjekter



Status

Bygg og anlegg:
Høy aktivitet, men konkursene har begynt å øke og forventes normalisert.  
Kostnadsøkning gir risiko for avlyste eller utsatte byggeprosjekter

• Det er god fart i bygge- og anleggsproduksjonen
✓ Bygge- og anleggsproduksjonen er snudd fra nedgang til 

svak vekst det siste året, etter kraftig fall ved inngangen 
til pandemien. Historisk sett er imidlertid produksjonen på 
et høyt nivå

✓ Igangsettingen av både boliger og andre bygg enn 
boliger er høy

✓ Høyere nyboligsalg siste 12 måneder – men tegn til 
roligere salg de siste månedene. Lageret av ferdigstilte 
usolgte boliger i regionen er lavt.

✓ Regionalt nettverk rapporterer for første gang siden 
august i fjor om økende aktivitet

• Enkelte faresignaler er identifisert, men ikke 
tilstrekkelig til å endre status og utsikter
✓ Konkursnivået har økt de siste månedene, men fortsatt 

betydelig lavere enn ved inngangen til pandemien. Vi 
forventer at nivået vil normaliseres

✓ Kostnadsøkningen på materialer kan gi press på 
lønnsomhet og økt fare for avlyste/utsatte prosjekter 

Utsikter

• Nøytrale utsikter opprettholdes
✓ Utsiktene ble endret fra negative til nøytrale i H1 2021 

som følge av forbedringer etter det kraftige fallet 
ved inngangen til pandemien

✓ Det er ikke kommet til vesentlig nye elementer som vil 
ha så kraftig effekt at de påvirker utsiktene negativt 
eller positivt



Bygg og anlegg:
Status og utsikter for segmenter
Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Bygg Generelt • Nedgangen i byggeproduksjonen som kom i første del av pandemien har flatet ut og er snudd til svak 
vekst fra slutten 2020 

• Materialprisene har økt betydelig det siste året, spesielt for trelast og stål. Høyere byggekostnader
kan ha negativ effekt på produksjonen fremover

Bolig • Fortsatt høy igangsetting både i landet som helhet og i bankens region
• Nyboligsalget med vekst hittil i år, men nedgang de siste månedene som kan være en effekt av 

prisøkningen på materialer. Volumet av igangsatte usolgte boliger med fallende trend i Trøndelag, 
mens det i Møre og Romsdal har vært en økning gjennom våren og sommeren

• I Regionalt nettverk 3/2021 rapporterer mange at aktiviteten innen boligsegmentet kan falle, som følge 
av færre tilgjengelige boligprosjekter, høyere byggekostnader og signaler om høyere rente

Næring • Det er forventet god aktivitet fremover – registrerte igangsettingstillatelser øker, både i bankens 
region og på landsbasis

• Økte materialkostnader gir økt risiko for avlysing / utsetting av prosjekter også i dette segmentet

Anlegg • Anleggsproduksjonen rekordhøy, og nedgangen vi så våren 2020 har flatet ut /svak vekst
• Regionalt nettverk rapporterer om økt anleggsaktivitet, og det er ventet flere offentlige prosjekter
• Vesentlig færre anleggskonkurser enn blant byggebedriftene
• Anleggsektoren er betydelig mindre rammet av kostnadsøkning enn byggsektoren

Samlet 
vurdering

• Konkursnivået øker igjen – men fortsatt på et lavere nivå enn før pandemien. Vesentlig høyere antall   
konkurser blant byggebedriftene enn anleggsbedriftene tilsier gult flagg

• Kostnadsøkningen på materialer kan gi press på lønnsomhet og økt fare for avlyste/utsatte prosjekter 
• Utsikter ble endret fra negative til nøytrale i H1 2021 – nøytrale utsikter opprettholdes 



Bygg og anlegg generelt:
Tegn til at næringen rister av seg pandemien

Svak økning etter kraftig nedgang ved inngangen til pandemien

• Nedgangen i bygge- og anleggsproduksjonen som kom ved starten av 
pandemien har flatet ut og er snudd til svak vekst fra H2 2020 og frem til nå
✓ Gjelder både for byggevirksomheten og anleggsvirksomheten
✓ Den samlede produksjonen var per 2. kvartal i år 2,5% høyere enn samme kvartal i 

fjor, der anleggsproduksjonen var 2,7% høyere og byggeproduksjonen (nybygg 
og rehab.) 2,4% høyere

✓ Både bygge- og anleggsproduksjonen er på et historisk høyt nivå

• Iht. Regionalt nettverk 3/2021 rapporterer bedriftene for første gang siden 
august i fjor om økende aktivitet. Det er hovedsak offentlige 
anleggsprosjekter, boligbygging og rehabilitering av boliger som trekker 
opp aktiviteten

✓ Mange rapporterer at aktiviteten innen nybygging og rehabilitering av bolig kan 
falle fremover, som følge av færre tilgjengelige boligprosjekter, høyere 
byggekostnader og signaler om høyere rente

✓ Samtidig er det forventning om økt aktivitet innenfor offentlige byggeprosjekter
✓ Også innenfor private næringsbygg er det tegn til økt aktivitet. Mange prosjekter 

som har blitt utsatt under pandemien vil bli satt i gang nå, og nye måter å jobbe 
på i bedriftene vil føre til behov for tilpasning av kontorlokaler

✓ Tilgangen til arbeidskraft er fortsatt en utfordring. Selv om grensene er i ferd med 
å åpne er det vanskeligere enn tidligere med  å skaffe utenlandske arbeidere 



Bygg til bolig:
Forventning om videre vekst i boliginvesteringene 
Igangsettingen på et høyt nivå, men bremser prisveksten på materialer nyboligsalget?

• Registrerte igangsettingstillatelser holder seg høyt, både på 
landsbasis og i bankens region
✓ Landet: +5% y/y, Trøndelag: + 6% y/y og Møre og Romsdal: -1% y/y 

(årsvekst rullerende 12 måneder)

• Norges Bank forventer videre oppgang i boliginvesteringene 
fremover, men har fra Pengepolitiske rapport 1/2021 redusert 
sine vekstanslag noe for 2022 og 2023 
✓ Vekstanslaget er 5,1% for 2021 (5,2%), 3,3% for 2022 (4,4%) og 0,9% for 

2023 (2%) 

• Hittil i år er nyboligsalget på landsbasis opp 22% y/y, mens 
salget i juli og august lå hhv. under 21% og 24% under samme 
måned i fjor 
✓ Antas å kunne være en effekt av økte materialpriser



Bygg til bolig:
Antall ferdigstilte usolgte boliger holder seg lavt...
Men økning i antall igangsatte usolgte boliger i Møre og Romsdal

• Volumet av igangsatte usolgte boliger med fallende trend i 
Trøndelag, mens det i Møre og Romsdal har vært en økning 
gjennom våren og sommeren

• Trondheim som bidrar mest til nedgangen i Trøndelag. 177 av de 
igangsatte usolgte boligene i Trøndelag er i Trondheim, mot 285 
for ett år siden (-38%)

• I Møre og Romsdal har antallet økt, fra 367 til 428 boliger y/y, 
mye drevet av økning i Ålesund

• Lageret av ferdigstilte usolgte boliger holder seg lavt og er 
avtagende i begge fylker

Kilde; Econ Nye Boliger, SpareBank1 SMN

Kilde; Econ Nye Boliger, SpareBank1 SMN



Bygg til næring:
Økt registrert igangsetting indikerer økt aktivitet
Sterk vekst i Trøndelag og i Møre og Romsdal siste år
• På landsbasis har registrerte igangsettingstillatelser tatt seg opp de 

siste månedene etter nedgang i 2020 og inn i 2021. 
✓ Per utgangen av august var det registrert igangsatte tillatelser på totalt 5,49 

mill. m2, opp 2,4% sammenlignet med samme periode i fjor

• I Trøndelag har volumet holdt seg høyt gjennom pandemien, og har 
økt kraftig de siste månedene  
✓ Per august er det registrert igangsetting på totalt 721 600 m2, opp 25% y/y

• I Møre og Romsdal er igangsettingen p.t. noe under snittet siste 10 år, 
men kraftig vekst siste år
✓ Per august er det registrert igangsetting på totalt 250 100 m2, opp 30% y/y

• Den høye kostnadsveksten det siste året har imidlertid gitt økt risiko 
for at mange prosjekter kan bli avlyst eller utsatt selv om 
igangsettingstillatelse er gitt



Lønnsomhet 
Entreprenørenes kostnader har økt betydelig det siste året

..og spesielt for aktører innenfor byggevirksomheten

• Spesielt innenfor byggevirksomheten har det vært 
sterk vekst
✓ SSBs byggekostnadsindeks for boliger viser totalt en vekst på 

over 11% y/y, drevet av en sterk prisvekst på trematerialer 
(+101%) og stål (+70%)

• Resultatet vil være redusert lønnsomhet for 
entreprenørene
✓ Økte kostnader dersom prisveksten ikke blir tatt ut av 

sluttbruker gjennom prisjustering av kontrakter
✓ Potensielt utsatte / avlyste prosjekt 

• Mer moderat vekst innenfor anleggsvirksomheten. 
Byggekostnadsindeksen for veganlegg totalt opp 
4,4%
✓ Men også her relativt sett høy vekst i materialkostnadene, 

med 6,2%
✓ Sterk vekst innenfor asfaltering av veger, drevet av høye 

materialkostnader som følge av økt oljepris



Konkurshyppighet:
Konkursnivået har begynt å øke igjen og går mot et mer normalt nivå……
…og trenden har snudd både i Trøndelag og Møre og Romsdal

• Fra og med februar har vi hatt en økning i konkursnivået for 
bygge- og anleggsbedriftene
✓ Per august er antall konkurser på landsbasis 5% lavere enn samme tid i fjor, 

men opp 7% fra bunnen i februar

• Tendensen er den samme i Trøndelag og Møre og Romsdal
✓ I Trøndelag opp 11% til 78 konkurser siste 12 måneder. Opp 24% fra bunnen i 

november 2020 (63 konkurser)
✓ I Møre og Romsdal ned 5% y/y til 35 konkurser, men en økning fra 23 

konkurser fra bunnen i februar (+50%)

• Flest konkurser blant byggebedriftene
✓ Av konkursene i bankens markedsområde i 1. halvår var 20% innen anlegg, 

resten byggebedrifter



8

Varehandel
Nå er det tjenestekonsumet sin tur!
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Status

Varehandel:
Tjenestekonsumet på vei oppover

• Vi beholder status på gul og fremtidsutsikter nøytral

• Vi forventer det sterke vareforbruket nå etter 
pandemien vil vri seg mot tjenester

• Husholdningsrettet tjenesteyting 
• Næringslivsrettet tjenesteyting

• Vi forventer fremdeles vekst, dog mer moderat, for 
netthandel etter gjenåpningen av samfunnet

• Privat forbruk er en vekstdriver fremover til tross for 
renteoppgang, avvikling av støttetiltak og økte 
strømpriser. Dette pga høy sparing gjennom 
pandemien i tillegg til gjenåpning av samfunnet og 
forventning om fortsatt lav arbeidsledighet og 
oppgang i norsk økonomi fremover

Utsikter

• Gjenåpningen av samfunnet vil fremover bidra til mer konsum på 
utenlandsreiser, grensehandel og tjenester

• Dagligvarehandelen har under pandemien tatt markedsandeler 
fra både grensehandel, kantiner og restauranter. I takt med 
gjenåpningen av samfunnet ventes det en nedgang

• Netthandel har hatt betydelig vekst under pandemien; men selv 
om netthandelen øker så vil vårt totale forbruk fremover være 
fordelt på flere områder; både reiser, restauranter og andre 
tjenester

• Tjenestekonsumet vil øke etter gjenåpningen
• Restauranter, hoteller, fritidsparker, trening og velvære
• Markedsføring, bemanning, prosjekter

• Klær, sko og gaveartikler har hatt svak utvikling under 
pandemien. Her venter bedriftene høyrer omsetning pga mindre 
hjemmekontor og flere sosiale / jobb tilstelninger



Varehandel:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Privat 
konsum

• Gjeninnhentingen i konsumet fortsetter i år med økning på 3,6% for 2021, solid økning i 2022 (9,6%) for så å 
moderere seg i 2023 (økning på 3,6%)

• Forventet vridning fra varekonsum til tjenestekonsum, men ikke så markant som forventet tidligere i år
• Nedgang i detaljkonsumet nylig; kommer mest fra dagligvarebransjen som ser nedgang etter sterk vekst 

under pandemien. Gjenåpningen av samfunnet gir nok mer restaurant-/kantinebesøk og grensehandel
• Privat forbruk vil være en vekstdriver fremover

Kjøpesentre • Positiv utvikling etter gjenåpningen av samfunnet 
• Serveringsstedene bidrog sterkt til økningen i kjøpesentrene i august (22,6%) i tillegg til klær, sko og 

veskebutikker (10,4)%. Begge opp fra lave tall i fjor
• Eneste segmentet med negativ vekst i august var Mat og drikke (3,6%), men dette er fra et høyt nivå 

gjennom hele pandemien 

Segmentvinnere og -tapere • Både netthandel, tekstil/utstyrsvarer, byggevarer, møbler har høyere vekst (rull. 12 mnd.) enn fjoråret
• Ur/gull/sølvvarer, kosmetikk, klær og skotøy har positiv vekst / mindre tap ift fjorårets nedgang
• Netthandel er den desidert største vinneren de siste 12 mnd

Lønnsomhet og 
konkurshyppighet

• Fremdeles over 40% lavere 12 mnd rullerende konkurser per 01.08.2021 vs. nivå før pandemien med lite 
tegn til økning

• De fleste varehandel bransjer har nytt godt av forhøyet varekonsum gjennom pandemien. Segmentene 
klær, skotøy og kosmetikk har sett nedgang i omsetning

• Over tid vil nok konkursnivåene returnere til sine historiske gjennomsnittsnivå

Generelle trender • Kraftig oppgang i tjenestekonsumet fremover og noe mindre varekonsum. Dagligvarer og vinmonopol vil 
mest sannsynlig se videre nedgang fremover fra sterk vekst i fjor nå når samfunnet har åpnet opp igjen

Samlet 
vurdering

• Vi beholder status på gul og fremtidsutsikter nøytral
• Privat konsum vil være en vekstdriver fremover
• Tjenestekonsumet er på vei oppover etter et sterkt år for varer. Fremdeles vekst, dog mer moderat, for 

netthandel



Privat konsum: Det er husholdningenes konsum som løfter veksten fremover

• Konsumet er forventet å øke mer – tjenester er vinnerne fremover
• Forventer gjeninnhenting i konsum fra nedgangen i fjor (3,9% vekst)
• Økte strømpriser, avvikling av støttetiltak og renteoppgang vil trekke noe ned 

husholdningenes disponible realinntekt fremover
• Norges Bank forventer likevel en sterk vekst i konsumet i 2022 (heile 9,6%), før 

veksten gradvis avtar i 2023 (3,6%) som følge av oppsparte midler, økt 
sysselsetting, gjenåpningen av samfunnet og lønnsvekst

• Vridning fra varekonsum til tjenestekonsum men ikke så markant som forventet 
tidligere i år (figur nederst til høyre)

• Ledende indikatorer: Høye forventninger til Norges økonomi for 2022
• Forventningsbarometeret (syn på landets økonomi) har forbedret seg fra 

nedgang i 2020 og 1kv21 til økning i 2kv21 (4,7%) og et hopp i 3kv21 (11,0%)
• Noe tegn til at en vil vente med å øke konsumet fremover og heller velge sparing 

og nedbetaling av lån fremfor forbruk. Mulig sammenheng med renteoppgangen

Kilder: Norges Bank Pengepolitiske oppdatering  - september 2021,        Finansnorge.no – Forventningsbarometeret for 3. kvartal publ. 19/08/2021 (utført 2.-6. august).  

Betydelig vekst i 2022  - mer på tjenestekonsum



Privat konsum: Varehandelindeksen modererer seg

• Detaljomsetningsindeksen (nå: varehandelindeksen)
• Mer moderat økning i detaljomsetningsindeksen (10,1% årsvekst) i 

august i forhold til toppen vi så i mars (14,7%)

• Veksten er litt mer drevet av volum enn prisvekst

• Mange bransjer vil nok se en nedgang i omsetning målt mot de 
høye nivåene i 2020 når grensehandel og reiser tar til for fullt

• Isolert sett viste august en nedgang på 3,8% fra juli i år. 
Dagligvarebransjen bidro med en nedgang på hele 5,8%, dog fra et 
veldig høyt nivå. Omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt 
godt over nivåene som var før pandemien

• Detaljomsetningsindeksen i faste priser 
• Vi er på vei ned fra toppen på 10,3% i vår til p.t. 6,2%

• Det siste fallet ser ut til å komme mest fra dagligvarebutikkene, som 
har hatt høy omsetning under pandemien med stengte grenser og 
restauranter. Dette er ikke uventet



Kjøpesentrene:
Positiv utvikling etter svak start på året

Reversering av trender fra i fjor?

• For de åtte første månedene i år er veksten 2,5% med moderate 
tall for de fleste segmentene 

• Etter gjenåpningen av samfunnet er tallene sterkere; omsetningen 
i kjøpesentrene økte med 4,2% i august, den største veksten siden 
august 2016

• Serveringsstedene bidrog sterkt til økningen (22,6%)

• I butikkhandelen var veksten størst i Klær, sko- og veskebutikkene 
(10,4%), dette er opp fra lave tall i fjor

• Kjøpesenteromsetningen har hittil i år økt med 2,5%

• Den eneste bransjen med negativ vekst i august var segmentet Mat 
og drikke (3,6%), men dette er fra et høyt nivå gjennom hele 
pandemien. Dagligvarebutikker og vinmonopol blir nok påvirket av at 
folk igjen har oppsøkt restauranter og ander serveringssteder og at 
grensehandel og taxfreehandel igjen er på vei opp. 

• Møre og Romsdal (7,7%) ligger godt over landssnittet når det gjelder 
vekst hittil i år, Trøndelag (2,7% ujustert) ligger rundt snittet



Detaljomsetning etter segment – mest vinnere

• Både  netthandel, tekstil/utstyrsvarer, byggevarer, møbler har høyere vekst (rullerende 12 mnd.) enn 
fjoråret

• Ur/gull/sølvvarer, kosmetikk, klær og skotøy har mindre tap / positiv vekst fra fjorårets nedgang

• Netthandel er den desidert største vinneren de siste 12 mnd

• Mange norske butikker har supplert med netthandel

• Nettbutikkene opplevde en overdimensjonert vekst under pandemien. Netthandel vil fremdeles være sterk fremover 
men ikke så signifikant

• Klær og sko vil nok se en innhenting etter svake tall under pandemien pga mer jobb / sosiale anledninger 
til handel

• Dagligvarer vil nok se nedgang fra fjorårets høye omsetningsnivå, kanskje også byggevarer etter mye 
oppussing i de norske hjem



Konkurser i varehandelen: 
Fremdeles langt under gjennomsnittet

• Fremdeles lave konkursnivå, både i Norge generelt og 
i våre markedsområder 

• 12 mnd rullerende konkurser per 01.08.2021 vs. nivå 
01.02.2020 (før pandemien) viser nedgang på mellom 
44% og 49%: 

• Norge 530 konkurser vs. 969 den 01.02.2020

• Trøndelag 42 konkurser vs. 83

• Møre & Romsdal 25 konkurser vs. 45

• Mange bedrifter har nok tært på egenkapitalen eller fått 
utsatt innbetaling av skatter og avgifter under 
koronapandemien. 

• Innen varehandel er det særlig segmentene klær, skotøy 
og kosmetikk som har hatt nedgang i omsetning under 
pandemien

• Norges Bank mener likevel at utfasing av støttetiltak ikke 
vil bidra til mange konkurser fremover, eller at avvikling av 
momsrefusjonsordningen vil bidra til at antall konkurser 
blir vesentlig høyere enn sitt historiske snitt

• Over tid vil nok konkursnivåene returnere til sine 
historiske gjennomsnittsnivå



Generelle trender:
Netthandelen fortsetter å øke, men roligere etter sommeren

• Netthandelen fortsetter å vokse
• Netthandelen skjøt ekstra fart under korona nedstengingene fram mot sommeren 

2020 og i 1. kvartal 2021. Netthandelen har fortsatt å øke, også etter lettelsene i 
koronarestriksjonene i 2. kvartal i år (SSB)

• Netthandel utgjør fremdeles en liten andel av total handel: 6% i 2019 med forventet 
økning til 13% i 2030 (Virke)

• Forventet økning i netthandel innen klær, sko og tilbehør

• Mest netthandel på norske nettsteder

• Fysisk handel og norsk netthandel går om hverandre – har forholdt oss til de 
samme aktørene, bare at flere har gjort det på nett

• Detaljhandelen januar – juli 2021 (Kvarud analyse)
• Omsetningen i de norske nettbutikkene har ved utgangen av juli økt med 42,4% 

mens omsetningen i butikkhandelen har gått opp med 4,3% i samme periode

• Veksten i de norske nettbutikkene var sterkest frem til mai mens juli viste den 
svakeste økningen (18,6%)



Status

Næringseiendom
Sannsynligheten for en vellykket gjenåpning har økt, og utsiktene endres fra 
negative til nøytrale

• Vesentlig bedre makro og redusert arbeidsledighet 
positivt for næringseiendom

• Det forventes fortsatt høy arealledighet i kontor-
segmentet i Trondheim og Ålesund
✓ Kan øke noe fremover. Blant annet som følge av høy 

nybygging i Trondheim de neste årene
✓ Økt bruk av hjemmekontor kan også gi noe lavere arealbehov 

for kontorleietakere på sikt

• Gjenåpningen antas å gi snarlig normalisering i varehandel
✓ Konkursnivået fortsatt på et historisk lavnivå, og forventes å 

normaliseres til historisk snitt når støttetiltak fases ut
✓ Netthandelen forventes imidlertid å fortsette å øke, kan gi noe 

redusert arealbehov til butikker på sikt

• Håp om snarlig bedring innen hotell-, reiseliv-/restaurant, 
men kan stå overfor potensielle langsiktige effekter:
✓ Reiseskepsis – kan ta tid før utlendingene kommer tilbake
✓ Færre yrkesreiser, kurs o.l. -> digital gjennomføring

Utsikter

• Vi har fra inngangen til pandemien og frem til nå hatt 
negative utsikter for næringseiendom, med bakgrunn i 
den store usikkerheten vi har hatt til fremtidig utvikling

• Vi vurderer nå at sannsynligheten for en vellykket 
gjenåpning har økt, og utsiktene endres til nøytrale



Næringseiendom
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 21 2h 21 Kommentar til status og utsikter

Makro • Gjenåpningen har gitt en markant oppgang slik at aktiviteten nå er høyere enn før pandemien. Arbeidsledigheten faller 
og er tilbake på nivået før pandemien. Sannsynligheten for vellykket gjenåpning har økt.

• Stigende renter fra rekordlavt nivå gir økt gjeldsbelastning i næringseiendom, men forventes først å være tilbake på 
nivået før pandemien i 2024/25

Kontor-
markedet

• Ingen negativ pandemieffekt så langt. Kan ha negativ etterspørselseffekt på sikt gjennom økt bruk av hjemmekontor
• Fortsatt høy ledighet i Trondheim og Ålesund, og forventinger om svak økning, spesielt i eldre ikke renoverte bygg
• Stabile leieprisene for sentrale eiendommer i Tr.heim. Antas fallende nivå ved dårlig beskaffenhet og beliggenhet

Hotell- og 
restaurant-
eiendom

• Pandemien ga stor usikkerhet og høy risiko for eiendomskunder med leietakere i dette segmentet, men tiltak fra 
myndighetene har holdt håpet opp og konkursnivået nede. Gjenåpningen gir håp om snarlig bedring

• Potensielt langsiktige effekter av pandemien: økt reiseskepsis og adferdsendring ift yrkesreise, kurs- og konferanser

Varehandels-
eiendom

• Gjenåpningen forventes å gi en snarlig normalisering, der bransjer som har gjort det bra vil få redusert vekst og vice 
versa. Netthandelen forventes imidlertid å fortsette å øke, kan gi noe redusert arealbehov til butikker på sikt

• Konkursnivået fortsatt på et historisk lavnivå, og forventes å normaliseres til historisk snitt når støttetiltak fases ut. Kan 
ha negativ effekt for eiendomsbesittere med leietakere i dette segmentet, men ikke verre enn før pandemien

Transaksjons-
marked og 
markeds-
verdier

• Godt transaksjonsvolum i utfordrende tid. Transaksjonsmarkedet i Trondheimsreg. er per aug. på nivå med hele 2020
• Prime yield i Trondheim uendret på ca 4,3% så langt i år
• Markedet i Trondheim  bærer preg av etterspørselsoverskudd, hvor tilretteleggerne er de mest aktive. Høye 

eiendomspriser/lav yield skulle i utg.pkt. tilsi aktive selgere, men selgerne har utfordr. med å finne alternativ plassering

Konkurser • Konkursnivået blant næringseiendomsaktørene holder seg lavt. Kun 12 konkurser i bankens markedsområde siste 12 
måneder, fordelt på 3 i Møre og Romsdal og 9 i Trøndelag. Også lavt på landsbasis, med 137 konkurser (-4% y/y)

• Det antas at konkursnivået er kunstig lavt, og en økning i kjølvannet av koronapandemien er sannsynlig

Samlet 
vurdering

• Sannsynligheten for en vellykket gjenåpning har økt, og utsiktene endres til nøytrale
• Det forventes fortsatt høy arealledighet i kontorsegmentet, og det er fortsatt usikkerhet til de langsiktige effektene av 

pandemien (hjemmekontor, fortsatt reiseskepsis, færre yrkesreiser, mindre kurs/konferanse og økt internetthandel), 
samt påvirkning av ukurante bygg i ett bærekraftperspektiv. Med bakgrunn i dette videreføres gult flagg.



Makroeffekter for næringseiendom
Norsk økonomi tilbake på nivået før pandemien gir 
redusert risiko

• Gjenåpningen har gitt en markant oppgang slik at aktiviteten 
allerede nå er høyere enn før pandemien
✓ Nedturen i 2020 ble også mindre enn først fryktet
✓ Produksjonsgapet (kapasitetsutnyttelsen i økonomien) øker nå og forventes å være 

tilbake på rundt 0% (normal kapasitetsutnyttelse) i 2022

• Koronapandemien ga fallende sysselsetting og tilhørende økt 
arbeidsledighet, spesielt i bransjene som er hardest rammet (hotell, 
restaurant, reiseliv, transport og enkelte deler av varehandelen). 
Ledigheten i regionen er tilbake på nivået før pandemien
✓ 2,4% for landet, og hhv. 2% og 1,8% i Trøndelag og Møre og Romsdal

• Rentenivået har begynt å øke og forventes å gjøre det gjennom 
2022 og 2023, men vil fortsatt være på et lavt nivå de neste årene
✓ Norges Bank forventer at styringsrenten er tilbake på nivået før 

pandemien først i 2024/2025
✓ Renteøkningene vil gi økt gjeldsbelastning for næringseiendoms-

foretakene ift nivået det siste året, men historisk sett på et lavt nivå 

• Fortsatt usikkerhet til utviklingen, men sannsynligheten for en 
vellykket gjenåpning har økt



Kontormarkedet
Pandemien har ikke påvirket ledigheten negativt..
..men fortsatt høy ledighet i regionen

• Kontormarkedet har blitt mindre påvirket av pandemien enn først fryktet. 
Mange «kontorbransjer» går godt, og har økt antall ansatte siste år

✓ Imidlertid kan pandemien gi negative effekter på sikt, gjennom at bedriftene 
vil etterspørre færre kontorplasser

• I Trondheim er kontorledigheten fortsatt høy, men svakt avtakende (11,3% 
per mars 2021) 

✓ Etter ett år med lav ferdigstillelse av nye kontorbygg i 2021, er det planlagt 
flere nye større nybygg i Trondheim i 2022 og 2023 som kan påvirke negativt

✓ Leieprisene for høystandard eiendommer holder seg stabile. Dog vesentlig 
høyere tilbudsside for eiendommer med dårlig og middels beskaffenhet og 
eiendommer i randsonen; Det antas at disse har et avtagende leieprisnivå

• For Ålesund er siste ledighetsmåling per sept. 2020, da anslått til 10,2%
✓ Det antas at ledigheten har økt noe fra nivået for ett år siden, blant annet som 

følge av ferdigstillelse av det nye Pir-bygget i sentrum 

• En generell vurdering for de store byene i markedsområdet (Trondheim, 
Ålesund, Molde og Kr.sund) er at det forventes økt ledighet i eldre, ikke 
renoverte bygg. Flere leietakere flytter inn i nye og oppussede lokaler

✓ Behov for mer energieffektive lokaler (ref. bærekraftperspektivet)



Hotell-, reiseliv- og restauranteiendom
Nedgangen har flatet ut….
…og gjenåpningen gir håp om bedring, men det vil ta tid

• Koronapandemien ga bråstopp, noe som har skapt stor 
usikkerhet og økt risiko for eiendomskunder med stort innslag av 
leietakere i dette segmentet
✓ Spesielt hotellmarkedet har fått merke det, gjennom både redusert 

ferie-, yrkes- og kurs- og konferanseaktivitet
✓ Tiltak fra myndighetene har holdt håpet oppe og konkursnivået nede

• Fallet i antall gjestedøgn flatet ut, og for ferie og 
fritidssegmentet ser vi allerede nå en økning som følge av en 
god sommer for hotellene

• Gjenåpningen vil gi ytterligere økning for dette markedet, men vi 
vurderer at hotell- og restaurantmarkedet vil bruke tid på å 
komme tilbake til nivået før pandemien. Hovedårsaker:
✓ Pandemien har skapt reiseskepsis, som gjør at det vil ta tid før mengden utenlandske 

turister er tilbake på nivået før pandemien
✓ Adferdsendring ift yrkesreiser og kurs- og konferanser. Økt elektronisk kommunikasjon



Varehandelseiendom
Fortsatt lavt konkursnivå i næringen – normalisering forventes

• Varehandelen har kommet seg bedre ut av koronapandemien enn 
fryktet, men enkelte segment med nedgang. 

✓ Spesielt sko, klær, kosmetikk, ur- gull- og sølv er hardt rammet. I tillegg er 
butikker, og spesielt kjøpesenter, i bysentrum i de største byene hardere 
rammet. 

✓ Mange andre segment har hatt sterk vekst (dagligvarer, byggevarer og 
varer til hus, hjem og fritid) 

✓ Gjenåpningen av samfunnet forventes å gi en snarlig normalisering

• Netthandelen har økt kraftig gjennom pandemien, og forventes å øke 
også etter pandemien 

✓ Netthandel utgjør imidlertid fortsatt en liten del av total varehandel; Virke 
anslår en økning fra 6% i 2019 til 13% i 2030. Dog vil dette kunne påvirke 
behovet for areal til fysiske utsalgssteder noe fremover

• Konkursnivået fortsatt lavt, og vesentlig under historisk snitt
✓ Utfasing av støttetiltak kan øke nivået fremover, og ha negativ effekt for 

eiendomsbesittere med leietakere i dette segmentet
✓ Norges Bank tror ikke dette vil gi et konkursnivå som er vesentlig høyere 

enn det historiske snittet



Transaksjonsmarked og markedsverdier
Godt transaksjonsmarked

Transaksjonsvolumet hittil i år snart på nivå med hele 2019 og 2020

• Transaksjonsmarkedet i Trondheimsregionen var avventende ved inngangen 
til pandemien, men tok seg opp i 2. halvår. I 1. halvår i år har det gode 
markedet fortsatt, og per august er volumet av omsatte næringseiendommer 
omtrent på nivå med hele 2020.
✓ Samlet transaksjonsvolum hittil i år på 4,7 mrd fordelt på 18 transaksjoner, mot 5 mrd

i hele 2020 (27 transaksjoner) og 6 mrd i 2019 (26 transaksjoner)
✓ Kontormarkedet i Trondheim oppleves som differensiert. Høy arealledighet og 

lavere leienivå i randsone, medfører større risikopåslag og lavere eiendomsverdier

• «Prime yield» i Trondheim vurderes uendret på rundt 4,3% så langt i år, etter 
en svak nedgang gjennom 2020. Yield for eiendommer med normal standard 
ligger på 6,3-7,3%. Et nivå på 6-7% antas å være «prime yield» i de tre største 
byene i M&R, noe lavere i Ålesund og Molde enn i Kristiansund

• Stor skjevhet i tilbud/etterspørsel vil trolig medføre lavere yieldnivå og 
komprimering av yieldgap på kort sikt.

• Forventing om fortsatt økt arealledighet på et allerede høyt nivå, med press 
på leiepriser, forventes å øke yieldene, spesielt for ukurante eiendommer i 
randsonen. Fortsatt lave renter vil imidlertid dempe en potensiell økning i 
yieldene for denne typen eiendommer.



Konkurser
Konkursnivået i næringseiendom holder seg lavt

9 konkurser i Trøndelag og 3 konkurser i Møre og Romsdal siste 12 måneder

• Til tross for koronapandemien er antall konkurser 
innenfor næringseiendom på det laveste nivået 
siden før finanskrisen, med 137 konkurser siste 12 
måneder (Norge)

• I bankens markedsområde har antallet holdt seg 
stabilt på +/- 20 stk. de siste årene, men kun 12 
konkurser i bankens markedsområde siste 12 
måneder

✓ 9 i Trøndelag og 3 i Møre og Romsdal 

• Konkursnivået antas å være kunstig lavt som 
følge av iverksatte tiltak som følge av 
koronakrisa, og det antas å komme å komme en 
økning i kjølvannet av krise for selskap som leier 
ut til bedrifter som er sterkest rammet
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Forklaring til symboler for status og utsikter

Status

• Ingen vesentlige generelle faresignaler i bransjen
• Ingen særskilte tiltak nødvendig

• Enkelte faresignaler er identifisert - kan gjelde hele bransjen eller større segmenter
• Selektiv med finansiering av nye kunder for banken eller prosjekt
• Tettere oppfølging av eksisterende kunder
• Kunder i bransjen må vurderes tatt med i kvartalsgjennomgangen
• Enkelte segmenter kan ha rød status

• Bransjen er i krise eller det er stor risiko for en slik krise
• Som hovedregel deltar vi ikke i finansiering av nye kunder eller nye prosjekt. Nye prosjekt kan kun innvilges etter 

en grundig økonomisk og bransjemessig vurdering.
• Vår kreditorposisjon overfor eksisterende kunder blir forsøkt styrket.
• Kunder i bransjen skal inngå i kvartalsgjennomgang

Utsikter

• Sannsynlighetsovervekt for uendret status neste 12 mnd

• Sannsynlighetsovervekt for svakere status neste 12 mnd

• Sannsynlighetsovervekt for bedret status neste 12 mnd
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