






Indeks Nordland 
• 20 fantastiske år. Vi vet hva som gjør at vi 

lykkes 

• Vi står ved et grønt veiskille, Helgeland fører 
an, og dere er med

• Sterk næringsliv vokser hele 19,6 prosent i 
2022, godt rustet for urolige tider (tross 
børsuro i går og i dag)

• Eksport er år store motor. Nye 
eksportprodukter på vei.

• Fortsatt sterk etterspørsel etter arbeidskraft 
og konkurransen skjerpes med mild 
ledighetsøkning

• Vi blir flere i Nordland. Alle regioner trenger 
flere, men hvordan skal vi bli mer attraktive. 



Et voksende næringsliv

• Bedriftene omsatte for 
249 milliarder kroner i 2022

• Vekst på 20 prosent

• Helgeland: 69 milliarder

• Vefsn: 16,4 Mrd = 24 % av Helgeland

• Konjunkturskift inn i 2023

• Vekst i omsetning på om lag 
-2 prosent for 2023. 

• Lavere priser for eksportindustrien og lavere BA 
aktivitet med noen følger for rådgivnings 
bedriftene





Utvikling omsetning Vefsn. Indeks 2013=100. Sum omsetning 16,4  

Mrd. Industri og varehandel er de største næringene

2022

Primærnæringer 185136

Industri og BA 12668296

Varehandel, hotel, reiseliv 2118738

Tjenester mot bedrifter 1028999

Tjenester mot private 367832

Vefsn 16369001
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Lønnsomhet 
og verdiskaping
• Driftsresultatet ble på 

24 milliarder kroner

• 70 milliarder kroner i verdiskaping

• Driftsmargin 9,2 prosent

• Helgeland 6,9 mrd driftsmargin, 10,0 %

• Helgeland verdiskaping  21,4 mrd, 31,1 
% av omsetning 

• Vefsn driftsmargin 1 %

• 2,5 mrd driftsmargin, 4,8 mrd i 
verdiskaping (29,2 % av omsetningen)





Drivkrefter 148 høyvekstbedrifter, 19 mrd omsetning på 5 år

Bendiksen entreprenør

Sinus Brønnøysund



Drivkrefter Petroleumssektoren



Drivkrefter Havbruk

8900 årsverk i Nordland



Eksport, den største 
motoren
• Eksporterte for 51,4 milliarder kroner i 2022

• Opp hele 34 prosent fra året før

• 24,5 milliarder kroner i sjømateksport

• 24,6 milliarder kroner 
i eksport av metaller og kjemi

• Fra Helgeland, om lag 17 milliarder

• Prognoser for 2023 viser økt
eksport på om lag 2 milliarder for Nordland





Arbeidsmarked

• Totalt 118.497 sysselsatte i Nordland

• Økning på 506 sysselsatte

• 1,2 prosent helt arbeidsledige

• Færre unge faller utenfor arbeidslivet

• Utsikter for 2023 viser en nedgang på 
340 sysselsatte, stor etterspørsel 
fortsatt

• Helgeland 37669, opp 531 i 22 og 
venter ned 72 i 2023

• Vefsn opp 157 i 2022 og venter ned 68 i 
2023





Jobbskap grunnskole og Vgs er -405 og Høyere utdanning, +4583







Befolkning
• 241.084 innbyggere,

• Oppgang på 894 fra året før

• Vekst forklares med stor 
innvandring fra Ukraina

• Høy utflytting av unge voksne

• Befolkningsprognoser viser en 
vekst på 0,2 prosent for de 
neste 10 årene i Nordland

• Helgeland 77234 opp 31, i 2023 opp 3

• Vefsn 13342,  opp 109 ,  i 2023 ned 22

• Brønnøy: 7787, opp 10 i 2022 og ned 35 i 
2023

• Alstadhaug 7300, ned 33 og opp 43 i 2023



Nordland

1 % vekst 
på 10 år

8 % vekst 

Nasjonalt 

på 10 år
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Befolkningsutvikling Vefsn og Alstahaug



Ut på 20 år 190000

Inn på 20 år 160000





Energi, klima og miljø
• Kraftoverskudd på 6,6 TWh i 2021

• Samlet klimagassutslipp på 
2,96 millioner tonn CO2-ekvivalenter

• Industri, sjøfart og jordbruk 
var de største utslipps sektorene

• Det ble solgt olje og gass for 250 milliarder 
kroner fra Nordland i 2022

• Utsiktene for utslippsreduksjon på 
rikssambandene i Nordland er på 37,000 tonn



3 millioner tonn

Ambisjon ned 1,1 millioner tonn 
innen

2030





Sterk utvikling
siste 20 år
Næringslivet vekst 4,2 g vs 2,9 g I Norge 

Eksport 5 g vs 3 g i fastlands Norge

Havbruk 23 g Industri 4g, Reiseliv  1,6g

Flyreisende + 30 % Hotel +65%

Lønnsomhet  5g. Fra 5 milliarder kroner i 
2004 til 24 milliarder kroner i 2023

Sum verdiskaping er 900 milliarder 

Sum omsetning 2878 milliarder

Fra 100 til 139 bedrifter med over 100 
ansatte



20 års vekst setter spor







Hvordan ser 

Nordland ut 

om 20 år?



Hvordan ser 

Nordland ut 

om 20 år?



Du finner mye mer på vår nye nettside



Gode utsikter. Nå skal vi hjem og bygge flyplasser, skoler, batterifabrikker, kjøre batteriferger, 

hydrogenferger, bygge en og annen vindmølle, drive enøk, produsere biogass og hydrogen, fase inn 
nullutslipps løsninger, lage mer laks, fiske skrei, lage nye batterier, laste vogntog, skyte opp raketter fra 

Andøya, lage mer metall, ta i mot turister fra hele verden, skolere ungene og lese mer på 

Indeksnordland.no




