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Norske eksport strategier og prestasjoner i det spanske markedet for saltet torsk.
1. Delprosjektleder og medlemmer
Professor Torbjørn Trondsen og forsker Terje Jørgensen.

2. Prosjektmål
Å identifisere nøkkelfaktorer som forklarer forskjellen i verdiøkning mellom Norsk og
Islandsk eksport av saltet torsk til Spania.
3. Bakgrunn
Det er observert et misforhold mellom norsk saltfiskforsyning og forbrukernes preferanser i
det spanske saltfiskmarkedet hvor Island er den dominerende eksportør. Island mottar høyere
gjennomsnittspriser for sin saltfisk i det spanske markedet sammenlignet med Norge.
4. Problemstillinger

1. Hva er de Spanske oppfatningene om, og strategier mot, norsk saltet torsk og saltfisk
produsenter.
2. Hvordan tilpasses de norske og islandske forsyningskjedene etter behov i det spanske
saltfiskmarkedet?
3. Beskrive forskjeller i eksportpriser og verdiøkende marginer i den norske og islandske
verdi kjeden for saltede torske produkter.
4. Hvordan er de norske og islandske produsentens hovednæringskjede orientert mot
produksjon og markeder?
5. Teste forklaringer for forskjeller i pris og verdiøkende marginer.
6. Diskutere resursforvaltning og tildeling, strukturflåtepolitikk og næringsmuligheter som
påvirker markedstilpassningen og verdiøkningen for saltet torsk.
5. Teori og metode

Verdikjedeteorier innen markedsføring av fisk vil bli tilpasset for å identifisere mulige
nøkkelfaktorer som påvirker forskjeller i verdiøkning blant eksportørene. Følgende data om
torskefiskbedrifter og produkter vil bli samlet og analysert:
1. Spansk import/eksport data fra Eurostat og kinesisk import/eksport data
2. Norsk og islandsk eksport og verdiøkende data fra norsk og islandsk eksportstatistikk,
regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret og llignende islandske registre, samt
handelsstatistikker fra Eurostat og Brasil.
3. Data om myndighetenes ressursforvaltning, flåtestruktur og førstehåndspriser i Norge og
Island fra Fiskeridirektoratet.
4. Samhandlingsdata om saltet torsks verdiøkning, ved å knytte data fra førstehåndssalg med
nøringsregisteret i Brønnøysund og eksportdata.
5. Nærings orientert data av norske og islandske saltfisk produsenter og eksportører vill bli
innsamlet gjennom spørreundersøkelser.
6. Tilknytting til hovedprosjektet
3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
7. Tidsskjema
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