Da restaurantene stengte i Spania tok spanjolene med seg den norske laksen hjem.
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Spansk lakseopptur i koronatida
Laksen har blitt den store vinneren i Spania under pandemien.
- Norsk laks har styrket sin posisjon i Spania, og det til tross for en forverring
av pandemien.
Det sier Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets utsending til Spania. Han forteller
at laksen er den raskest voksende fiskearten i Spania. Omsetningsverdien av
konsumert laks ute og hjemme har økt med 112 millioner euro hittil i år,
ifølge Kantar.

- Spanjolene har tidligere spist mest laks på restaurant, og det gledelige er at
da samfunnet stengte begynte de å lage laks hjemme, sier Stabell.
Fryst laks vokser raskt
Spesielt har salget av fryst laks fra Norge økt under korona. Fra januar til
september økte salget med 26 prosent i volum og 18 prosent i verdi. Dette
skyldes at flere kjeder nå selger norsk, fryst laks i frysedisken.
- Laks er den fiskearten som vokser raskest av alle i Spania, og det til tross for
de hadde en ny nedstengning av samfunnet i september. Eksportverdien for
fersk og fryst laks har til sammen økt med 2 prosent, til 359 millioner kroner i
september sammenlignet med i fjor, forteller Stabell.
Nest største laksekonsum
I dag er Spania det nest største sjømatmarkedet i Europa, kun slått av
Frankrike. Spania seiler også opp som et av de største konsummarkedene i
Europa for norsk laks. Når landegrensene og restaurantene åpner igjen, og
turistene kommer tilbake til Spania, mener Stabell at den norske laksen vil få
et ytterligere løft.
- Før korona ble omtrent 50 prosent av laksen i Spania spistute på
restauranter. Vi tror dette utekonsumetvil komme tilbake på samme høye
nivå når samfunnet normaliserer seg, i tillegg til at spanjolene fortsetter å
spise laks hjemme, avslutter Stabell.

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den
norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye
markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene
markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og
fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt
avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.

Kontaktpersoner
Martin Skaug
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
msk@seafood.no
+47 915 59 902
Dag Sørli
Pressekontakt
Kommunikasjonsrådgiver
ds@seafood.no
+47 970 16 311
Trude Bessesen
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
tb@seafood.no
+47 901 83 790

