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Andre fiskearter – matfiskproduksjon 

 I drift 
Et selskap eller tillatelse regnes som i drift dersom det i løpet av undersøkelsesåret har 
vært fisk i produksjon i selskapet. 
 

 Arbeidsinnsats 
Arbeidsinnsats knyttet til oppdrettsvirksomheten. Arbeidsinnsatsen er fordelt på kjønn. 
Arbeidsinnsatsen består av antall personer og antall utførte arbeidstimer.  
 

 Kjøp (kjøp og interne mottak av fisk) 
Totalt kjøp av fisk (yngel/småfisk) i løpet av undersøkelsesåret. Kjøpet er fordelt på art, og 
angitt i 1000 stykk og 1000 kroner. 
 

 Salg av fisk 
Solgt mengde av fisk og verdi ved dette salget. Salget er fordelt på art. Solgt mengde er 
oppgitt i rund vekt.  
 

 Tap i produksjonen 
Alt tap av fisk i løpet av undersøkelsesåret. Tapet er registrert som antall fisk fordelt på art 
og 5 ulike hovedårsaker. Disse er: 
 
Årsak Forklaring 
Dødfisk: Antall døde fisk som er tatt opp av merdene. 
Frasortert dårlig fisk: Antall fisk sortert vekk i slakteriet pga. dårlig kvalitet 
Rømming: Antall fisk som har rømt fra merdene. 
Annet: Antall fisk som registrert tapt som følge av andre årsaker enn 

dødfisk, utkast fra slakteri og rømming. Tellefeil kan også føres 
i denne kolonnen 

 
 Beholdning av fisk pr. 31.12. 

Beholdning av levende fisk stående i merd/kar pr. 31.12. Beholdning av levende fisk består 
av antall fisk og biomasse. Biomasse er definert som antall fisk multiplisert med 
gjennomsnittlig vekt. Antall fisk er fordelt på art. Antall fisk er oppgitt i 1000 stk, og 
biomasse i tonn.  
 

 Kjøp av utstyr 
Kjøp av varige driftsmidler/utstyr i løpet av undersøkelsesåret. Med varige driftsmidler 
mener en alle driftsmidler som har en levetid på 1 år eller mer, både aktiverte og direkte 
utgiftsført. Kjøpsverdi er registrert fordelt på ulike grupper av utstyr. Disse er: 
 
Utstyr Forklaring 
Driftsbygninger Driftsbygninger og andre faste installasjoner 
Sjøanlegg Merder, nøter, flåter, etc. 
Diverse maskiner Fôrautomater, datautstyr etc. 
Annet Utstyr som ikke kommer inn under gruppene ovenfor 

 
 
 



Andre fiskearter – settefiskproduksjon 
 I drift 

Et selskap eller tillatelse regnes som i drift dersom det i løpet av undersøkelsesåret har 
vært rogn eller yngel i produksjon i selskapet. Inkludert rensefiskprodusenter. 
 

 Arbeidsinnsats 
Arbeidsinnsats knyttet til oppdrettsvirksomheten. Arbeidsinnsatsen er fordelt på kjønn. 
Arbeidsinnsatsen består av antall personer og antall utførte arbeidstimer. Inkludert 
rensefiskprodusenter. 
 

 Salg av yngel 
Antall yngel, fordelt på art, solgt til matfiskprodsenter av samme art. Antall i 1000 stk. og 
salgsverdi i 1000 kroner. 
 

 Salg av rensefisk 
Antall rensefisk solgt til matfiskprodusenter av laks og regnbueørret. Salget er fordelt på art. 
Antall i 1000 stk. og salgsverdi i 1000 kroner. 
 

 Kjøp av utstyr 
Kjøp av varige driftsmidler/utstyr i løpet av undersøkelsesåret. Med varige driftsmidler 
mener en alle driftsmidler som har en levetid på 1 år eller mer, både aktiverte og direkte 
utgiftsført. Kjøpsverdi er registrert fordelt på ulike grupper av utstyr. Disse er: 
 
Utstyr Forklaring 
Driftsbygninger Driftsbygninger og andre faste installasjoner 
Produksjonsutstyr Kar, klekkebakker, fôrautomater etc. 
Annet Utstyr som ikke kommer inn under gruppene ovenfor 

 
 
 
 


