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Sammendrag av hovedfunn  
 

Befolkningsutviklingen i Namsskogan har vært synkende siden år 2000. Kurven har ikke vært veldig 

bratt og SSBs prognoser siste prognoser viser svak vekst fram mot 2050 i hovedalternativet. 

Namsskogan har allerede i dag en høy andel eldre i befolkningen, og det blir stadig flere i årene 

framover. Eldrebølgen er ikke typisk for Namsskogan og nabokommunene, men vil ha betydning for 

øvrig arbeids- og næringsliv også her.  

Næringslivet i Namsskogan er relativt lite, og det har vært nedgang i antall sysselsatte i privat sektor i 

perioden 2008-2019. Bygg og anlegg har styrket seg, mens primærnæringer, industri og bergverk har 

hat mest nedgang. Jordbruk og skogbruk er begge sterke næringer (høy relativ sysselsetting) i 

kommunen og regionen, men man har lite videre bearbeiding av produktene fra primærnæringene i 

Namsskogan og nabokommunene. 

Innen bygg og anleggsvirksomhet har man en sterk aktør i Totalprosjekt Namsskogan som jobber med 

jernbanebygging, drift og vedlikehold på jernbaneinfrastruktur og ingeniørtjenester. I 

utviklingsarbeidet vil det være interessant å se nærmere på om det er kompetanse i Totalprosjekt 

Namsskogan man kan dra veksel på for å utvikle nye forretningsområder og øke sysselsettingen i 

Namsskogan. 

Namsskogan er en av få kommuner i Norge som har fornøyelsespark og dyrepark. Namsskogan 

familiepark er en av Trøndelags største turistattraksjoner, en stor bedrift i kommunen og andre 

bedrifter innen overnatting og servering har en del av sin omsetning knyttet til aktiviteten i 

familieparken. Dersom det hadde vært flere opplevelsestilbud, til et bredere publikum ville det vært 

en styrke for alle aktører. Til tross for mye jordbruksproduksjon er det eksempelvis få 

lokalmatprodusenter med tilknyttet besøksnæring i området. Selv om det finnes unntak. 

Namsskogan ha dessuten store ressurser innen jakt, fiske og friluftsliv. Ut fra regnskapene ser det ikke 

ut som det er så stor verdiskaping i denne næringen. Lang reisetid til store befolkningskonsentrasjoner 

er en barriere for utvikling i deler av markedet, men nytenking kan kanskje øke attraktiviteten til 

regionen. 

Det er mineralforekomster i indre deler av Namdalen som ved ny kunnskap og gitte forutsetninger 

kan blir kommersielt interessant. Selv om oppsiden ved en etablering er stor, så er det betydelig 

usikkerhet og langsiktige prosesser fram mot en eventuell gruvedrift. Det er derfor ikke aktuelt å 

peke på mineralnæring som viktigste satsingsområde på det nåværende tidspunkt, men det 

utelukker ikke at videre kunnskapsinnhenting er relevant. 

En bør se utvikling i Namsskogan i et større regionalt perspektiv. Kobling mellom næringsliv i 

Namsskogan med annet næringsliv i Indre Namdal fremstår som å ha større nytteverdi enn kun fokus 

på næringslivet i Namsskogan alene. I denne rapporten er det vist en del til de nærmeste 

nabokommunene som er viktig for Namsskogan. For en del aktører og bransjer kan det være naturlig 

å utvide geografien man søker etter samarbeidspartnere. 
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1. Innledning 
 

Utviklingsanalysen skal identifisere lokale muligheter for å utvikle og etablere lønnsomme og 

vekstkraftige bedrifter i kommunen. Analysen skal beskrive i hvilke næringer det aktuelle 

området har konkurransefortrinn, og gi en beskrivelse av næringslivets robusthet og 

utviklingsevne samt regionens ressursgrunnlag og infrastruktur. Dette gir et viktig grunnlag for 

valg av innsatsområder i Omstillingsplan. 

Utviklingsanalysen skal fungere som et bakteppe for mer dyptgående vurderinger utført i dialog 

med lokalt næringsliv. De anbefalinger dette notatet kommer med er dermed i ingen forstand 

noen endelig konklusjon, men snarere begynnelsen på en prosess som leder frem til tiltak i 

regionen. 

Dette arbeidet er gjennomført i januar- februar 2021 i en tid hvor næringslivet og samfunnet i sin 

helhet er preget av pandemi og smitteverntiltak. Det er i liten grad reflektert i tallene som legges 

til grunn i analysen. Pandemien kan gi varige endringer i samfunnsstrukturer og levevaner som 

kan ha betydning for utviklingsmulighetene i Namsskogan, som man bør være åpen for i de 

videre prosessene. 

Analysefunksjonen i Avdeling for Plan, Næring og Kulturminner i Trøndelag fylkeskommune har 

skrevet rapporten, og en del materiale bygger videre på rapporten Kunnskapsgrunnlag for 

sårbarhetsvurdering fra 20201. 

 

  

 
1 Kunnskapsgrunnlag for sårbarhetsvurdering – Namsskogan kommune. Trøndelag fylkeskommune. 2020. 
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2. Befolkningsutvikling 
 

 

Figur 1: Historisk utvikling i folketall fra folketellingene 1769-2011 for Namsskogan. Kilde: SSB 

Den lange tidsserien for folketallet i Namsskogan viser at det var lite folk i dette området fram til ca. 

1930, og det sammenfaller med byggingen av Nordlandsbanen Grong- Nordlandsgrensa som ble 

vedtatt av stortinget i 1926. I 1927 var det 470 mann som jobbet med bygging av jernbanen og i 

senere år ble det enda flere (Kilde: Wikipedia). 

Skorovas gruber har også stor betydning for den historiske befolkningsutviklingen. I 1960 var det for 

eksempel 513 personer bosatt i Skorovatn tellekretsi, mens det i 2020 var 25. 

 

Figur 2: Befolkning Namsskogan 2007-2020. Kilde: SSB 

Namsskogan er i 2020 den 4. minste kommunen i Trøndelag målt etter folketall og har 843 

innbyggere per 1. januar 2020. Folketallet i kommunen lå forholdsvis stabilt på ca. 933-922 
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innbyggere i perioden 2007 til 

2014 før de fikk en nedgang til 867 

innbyggere i 2016. Deretter tok 

det seg opp i to år, men har falt 

ganske betraktelig igjen de siste to 

årene. 

Når vi ser på befolkning fordelt på 

grunnkrets, så er det store 

forskjeller i utviklingen siden 2000. 

Lonet grunnkrets (med tettstedet 

Namsskogan) har vokst moderat 

og Brekkvasselv har hatt stabilt 

folketall. Øvrige kretser har hatt 

negativ folketallsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Befolkningsprognoser 
De nyeste befolkningsprognosene fra SSB viser faktisk vekst i Namsskogan fram mot 2050, til tross 

for negativ trend de siste årene. Generelt så viser SSBs prognoser relativt stabile befolkningstall i 

distriktene. Det skyldes at det er relativt få personer i de årgangene som flytter mest ca. 18-40 år, og 

mange i de årgangene som flytter minst, 60+. Netto innvandring er fortsatt positiv til landet i SSBs 

prognoser og distriktene får sin andel av dette. Flere av nabokommunene har mer negative 

prognoser enn Namsskogan. Kvinneandelen i fruktbar alder er mye høyere i Namsskogan enn i 

nabokommunene, men det forklarer ikke så mye av det store avviket mellom f.eks. Namsskogan (+13 

% til 2050) og Høylandet (-24 % til 2050).  

Metoden SSB bruker i sine kommunevise befolkningsprognoser er slik at usikkerheten er størst for 

små kommuner. Ved små tall kan tilfeldige svingninger i flytting, innvandring eller andre 

komponenter de siste årene gi utforutsette utslag i prognosene. 

Figur 3: Befolkning i grunnkretser i Namsskogan 2000-2020. Kilde BBS tabell 
04362 
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Figur 4: Befolkningsprognoser for Namsskogan. Hovedalternativ, lav nasjonal vekst og høy nasjonal vekst. Kilde: SSB tabell 
12882. 

 

Eldrebølgen vil påvirke samfunnet i årene framover med sterk økning i antallet personer i godt 

voksen alder. Forsørgebrøken for eldre er definert som antall personer 65 år og over / antall 

personer 20-64 år, og gir et forholdstall mellom personer i pensjonsalder i forhold til personer i såkalt 

yrkesaktiv alder. Namsskogan stater med en forsørgerbrøk på 0,55 i 2020 og det er ett av de høyeste 

tallene blant kommunene i Trøndelag. I Trøndelag samlet er forsørgerbrøken 0,30 i 2020. Fram mot 

2050 så slår eldrebølgen inn, og ender forsørgerbrøken i Namsskogan på 0,69 i 2050. Trøndelag får i 

følge prognosen 0,49 i forsørgerbrøk i 2050. Faktisk er ikke veksten i andelen eldre like sterk i 

Namsskogan som en del andre kommuner. Lierne er den kommunene i fylket med høyest 

forsørgerbrøk i 2050 med 0,91, Røyrvik får 0,75 og Grong 0,57.  

 

Figur 5: Utvikling i forsørgerbrøk i Namsskogan. 2020-2050. Kilde SSB tabell 12981 
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3. Sysselsetting og lokalt næringsliv 
 

3.1 Utvikling 

 

Figur 6 Sysselsatte etter arbeidsted i Namsskogan 1986-2019. Kilde Panda analyse/ SSB 

Sysselsettingsutviklingen i Namsskogan de siste årene er tydelig negativ. I en litt lengre tidsserie ser vi 

at det var flest sysselsatte i 1994-1995 og så i 2009. Sysselsettingen i 2019 er blant de laveste i denne 

tidsserien og omtrent på nivå med 1986, 1990-94, 1998 og 2015. Metode for registrering og 

innsamling av sysselsettingsstatistikken har forandret seg noe i denne perioden, så det forbeholdet 

må tas i tolkingen av tallene. For eksempel var det mellom 2014 og 2015 en overgang i kilden for 

statistikken fra A-ordningen til AA-registeret. Endringen ga mindre dobbel- og feiltelling og totalt 

antall sysselsatte gikk noe ned. 

Bak en slik tidsserie med relativt stabil sysselsetting på aggregert nivå er det bedrifter og næringer 

som har vokst stort eller hatt stor nedgang. Det er også mange bedrifter og næringer som er nye eller 

har forsvunnet. Både næringslivet og offentlig sektor har vært i stor omstilling i perioden, og de fleste 

er enige om at omstillingstakten er stadig økende. 
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Figur 7: Sysselsatte etter sektor i Namsskogan 2008-2019. Kilde: SSB tabell 07979 

 

I perioden 2008-2019 er det 

større nedgang i private enn 

offentlige sysselsatte. Privat 

sektor er redusert med 41 

sysselsatte, mens kommunal 

sektor har lier redusert med 5 

sysselsatte i hele perioden.  

 

 

 

Der er 60 virksomheter med minst 1 ansatt i Namsskogan kommune i 2019. 40 av disse har 1-4 

ansatte, og bare én virksomhet har flere enn 50 ansatte. 

Sysselsatte SSB 

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst 

én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som 

var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som 

er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer 

på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.  

Referanseuke er første uke i 4. kvartal.  

For sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det 

viktigste. Opplysninger om personenes jobb- og bedriftsrelaterte kjennemerker 

gjelder det viktigste arbeidsforholdet. Sysselsatte omfatter lønnstakere og 

selvstendig næringsdrivende. 
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Figur 8: Virksomheter etter antall ansatte i Namsskogan 2010- 2021. Kilde: SSB tabell 10309 

 

 

3.2 Næringsstruktur i kommunen 
 

Namsskogan har flest sysselsatte i Helse- og sosialtjenester med 26,6 %. Også i Trøndelag samlet er 

det største næring med 21,8 %. Bygg- og anleggsvirksomhet er spesielt høy med 20,3 % av de 

sysselsatte mot 9 % i Trøndelag. Primærnæringens andel ligger over Trøndelag med 7,6 % mot 3,5 % i 

fylket. I Trøndelag er 7,8 % sysselsatt i Industri, mens det i Namsskogan er bare 1-3 personer i denne 

næringsgruppen. 

 

Figur 9: Næringsstruktur Namsskogan per 4. kvartal 2019. Nace17. Kilde: SSB 
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Figur 10: Endring ii sysselsetting 2009-2019 i Namsskogan. Nace17. Kilde: SSB 

 

Fordelt på næringsgruppe er det bare bygge- og anleggsvirksomhet som har hatt vekst i sysselsetting 

i perioden. For øvrige næringer er utviklingen flat eller negativ. Utviklingen i jordbruket er tydelig 

negativ, men denne trenden ser man over hele landet. Utviklingen skyldes både stor 

produktivitetsvekst, endring i driftsformer og størrelse på bruk, samt endring i tilknytning til øvrig 

arbeidsliv for de med arbeid i jordbruket. 

Industriarbeidsplasser er redusert med 13 personer, og per 2019 er 1-3 personer sysselsatte i Industri 

lokalisert i Namsskogan. Av personvernhensyn vises verdiene 0,1,2,3 som enten 0 eller 3 i 

statistikken. 

 

Tabell 1: Næringsstruktur i Namsskogan. NACE 3 siffer. Kilde: SSB 

NACE Næring 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

42.1 Bygging av veier og jernbaner 20 26 26 27 30 33 36 37 43 50 54 51

87.1 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 46 52 49 38 41 43 36 32 33 36 36 38

85.2 Grunnskoleundervisning 28 32 29 28 28 26 24 21 24 33 31 29

88.1 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 17 20 19 21 21 21 26 29 23 30 24 28

47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 11 15 11 21 19 23 21 22 22 21 23 23

88.9 Andre sosialtjenester uten botilbud 23 23 22 26 24 27 26 17 19 20 19 22

01.4 Husdyrhold 26 29 21 26 23 24 25 21 21 14 16 17

84.1 Offentlig administrasjon og forvaltning 23 21 21 21 16 15 12 26 24 16 23 17

55.1 Hotellvirksomhet 20 19 20 22 22 19 15 17 17 16 17 16

81.1 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 20 17 17 15 13 15 16 9 9 18 14 15

41.2 Oppføring av bygninger 18 20 21 23 22 19 19 18 19 20 17 12

93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 10 11 12 11 15 12 14 15 20 18 13 12

43.1 Riving og grunnarbeid 6 7 5 6 8 10 10 3 11 12 14 11

49.3 Annen landtransport med passasjerer 10 10 11 12 11 12 14 11 12 15 12 10

86.9 Andre helsetjenester 11 10 7 9 7 9 10 9 10 5 8 9

35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 13 12 13 14 13 16 16 11 11 9 9 7

49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport 13 10 8 10 10 9 10 8 8 8 6 7

86.2 Lege- og tannlegetjenester 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 6

02.2 Avvirkning 3 0 3 3 6 6 7 7 4 4 3 5

47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 8 8 9 7 8 7 8 5 7 4 7 4

69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning 3 3 3 4 4 4 5 5 4 6 5 4

84.2 Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker 4 5 4 3 4 4 5 15 5 6 4 4

01.1 Dyrking av ettårige vekster 6 8 3 4 8 5 8 6 4 5 4 3

Sysselsatte personer med arbeidssted Namsskogan 2008-2019



 
 

14 

På kommunenivå er sysselsetting tilgjengelig ned på 3-siffernivå. Det er relativt detaljert med 276 

ulike næringsgrupper/bransjer. Med et såpass begrenset antall arbeidsgivere som vi har i 

Namsskogan, så kan man til en viss grad identifisere enkeltbedrifter fra denne statistikken.    

Bygging av veg og jernbane skiller seg ut med 51 sysselsatte i 2019, opp fra 20 sysselsatte i 2008. 

Deretter følger en rekke næringskoder med offentlig tjenestetilbud innen helse, velferd og oppvekst, 

og der er sysselsettingen relativt stabil i perioden. 

 

3.3 Næringsstruktur i nabokommuner 
I dette delkapitlet ser vi på nabokommunene Grong, Røyrvik og Lierne sammen med Namsskogan 

ettersom det i noen sammenhenger er naturlig å se disse i sammenheng. 

 

Figur 11: Næringsstruktur Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik samlet per 4. kvartal 2019. Nace17. Kilde: SSB 

Regionen har flest sysselsatte i Helse- og sosialtjenester med 24 %. Bygg- og anleggsvirksomheten er 

spesielt høy også i regionen med 13, 3 %. Til sammenligning er andelen 20,3 %  i Namsskogan og 9 % i 

Trøndelag. Primærnæringens andel av sysselsetting er i regionen 8,2 %, i Namsskogan 7,6 % og 3,5 % 

i fylket. I Trøndelag er 7,8 % sysselsatt i Industri, mens det i regionen er 4,3% eller 101 sysselsatte i 

industri selv om det i Namsskogan er bare 1-3 personer i denne næringsgruppen. Sysselsettingen i 

varehandel er omtrent på nivå med fylket ellers. 10,9 % i regionen mot 11,6 % i fylket. Det er på 

grunn av relativt stek varehandel i Grong. 

 

Figur 12: Sysselsettingsutvikling i Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik samlet i perioden 2009-2019 alle næringer. Kilde: 
SSB 
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Sysselsettingsutviklingen har vært negativ i regionen de siste 10 år.  122 færre sysselsatte i regionen 

utgjør 4,9 %. Man må være klar over at det mellom 2014 og 2015 ble endret datakilde fra a-

meldingen til aa-registeret som gir utslag i færre sysselsatte fordi det blir mindre dobbeltelling. 

 

 

Figur 13: Utvikling i sysselsetting per næring i Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik 2009-2019. Nace17. Kilde: SSB 

 

Bygge og anleggsvirksomhet har økt med 110 sysselsatte i regionen de siste 10 årene. Det er 97 flere 

innen anleggsvirksomhet i 2019 i forhold til 2009, 24 flere innen spesialisert anleggsvirksomhet og en 

ekstra sysselsatt innen oppføring av bygninger. 

Innen primærnæringene er antallet sysselsatte gått fra 332 i 2009 til 192 i 2019, som betyr 137 færre 

sysselsatte. Av disse 137 er det 94 færre innen Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt og 46 færre 

innen Skogbruk og tilhørende tjenester. 

Transport og lagring hadde 108 sysselsatte i 2009 som har sunket til 70 i 2019, altså 38 færre 

sysselsatte. Av disse er det 28 færre sysselsatt innen Post og distribusjonsvirksomhet, og 15 færre 

innen Landtransport. 

Industrisysselsettingen er ned med 19 for regionen samlet de siste 10 årene. Næringsmiddel er opp 

med 11 sysselsatte, mens Trelast og trevare er ned med 13 sysselsatte og maskinindustri er ned med 

12 sysselsatte. 

Overnatting og servering er samlet redusert med 16 sysselsatte de siste 10 årene. Bak dette ligger 

det reduksjon innen overnatting og økning innen servering.   
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3.4 Reiseliv 
Beregninger av verdiskapingen2 i reiselivsnæringen som Asplan Viak har gjort på oppdrag av 

Innovasjon Norge viser at reiselivsnæringen i Trøndelag sto for ca. 8,4 % av den totale verdiskapingen 

i til reiselivsnæringen i Norge. Namsskogan med 28,7 millioner kroner i verdiskaping i 2019 sto for 0,4  

% av verdiskapingen i reiselivet i Trøndelag. 

 

Tabell 2: Reiselivets verdiskaping i Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik i 2018 og 2019. Kilde: Reiselivets verdiskaping i 
Norge. Asplan Viak 

 

Beregningene er basert på regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene. Alle regnskapsdata er på 

foretaksnivå, og ikke fordelt på flere steder selv om virksomheten er fordelt på flere steder. 

Grunnlagsdata for regnskapsår 2019 er innhentet 30.10.2020. Kun virksomheter som har levert 

regnskap for det aktuelle regnskapsår inngår i datagrunnlaget. 

SSBs månedlige statistikk for overnattinger har tall fra januar 2020, som skulle vise seg å bli et 

spesielt år på grunn av Covid-19. I statistikken er Namsskogan slått sammen med Grong og Høylandet 

og det er registrert til sammen 61 774 overnattinger i løpet av 2020. Av disse var 2 650 utenlandske 

gjester. Av disse var det flest fra Tyskland (44 %), Danmark (14 %) og Sverige (13%).  I 2020 var det 

svært få utenlandske turister som besøkte Norge, Trøndelag og Namsskogan. Det framgår av andelen 

utenlandske overnattinger for denne regionen som kun utgjorde 2,5% av totalen. Sommermånedene, 

og spesielt juli, sto for en stor andel av overnattingene. Trøndelag ble vinneren av alle fylkene på 

ferie- og fritidsmarkedet sommeren 2020, med en økning på 40% sammenlignet med året før.  

Namsskogan ligger langs E6 med stor gjennomgangstrafikk og relativt lange avstander til steder med 

servicefunksjoner både sørover og nordover. Det er derfor en betydelig del av omsetning i 

varehandel i Namsskogan knyttet til både godstrafikk og persontrafikk. For Namsskogan Familiepark 

er det i et normalår det regionale markedet (Trøndelag/Helgeland) som er viktigst.   

 
2 Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.  

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før 

avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization). 

Reiselivets verdiskaping i Namsskogan og nabokommunene

Kommune

Reiseliv    

ellers

Transport 

og 

formidling Sum

Reiseliv    

ellers

Transport og 

formidling Sum

NAMSSKOGAN 25 241 3 516 28 757 24 304 4 372 28 676

GRONG 15 777 601 16 378 18 460 801 19 261

LIERNE 5 138 1 450 6 588 6 434 1 262 7 696

RØYRVIK 2 908 21 2 929 3 427 76 3 503

2018 2019
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Figur 14: Overnattinger per måned i Namsskogan, Grong og Høylandet i 2020. Kilde SSB tabell 12895 

 

3.5 Lokaliseringskoeffisienter og spesialisering 
 

Lokaliseringskoeffisienter (LQ) er et mål på hvor sterk tilstedeværelse en næring har i kommunen. 

Lokaliseringskoeffisienten ser på hvor stor andel sysselsettingen i en næring er i kommunen 

sammenlignet med i landet. En LQ på 1 tilsier at næringen har like stor tilstedeværelse i kommunen 

som i landet. Over 1 så har næringen sterkere tilstedeværelse, og under 1 så har næringen lavere 

tilstedeværelse i kommunene enn i resten av landet. 

Tanken er at dette forteller oss noe om kommunen har et komparativt fortrinn i ulike næringer i form 

av f.eks. næringsklynger. Næringer med høy LQ utpeker seg også som områder der det er mulig å 

bygge videre på utfra en tankegang om smart spesialisering. 

LQ kan også bidra til å identifisere hull i næringsstrukturen i kommunene i form av varer og tjenester 

som ikke er tilgjengelig i kommunen, men hvor bedrifter og konsumenter vil måtte kjøpe fra andre 

steder. Slike hull kan være en brems for næringsutviklingen i kommunene ved at det reduserer det 

lokale konsumet eller ved at lokale bedrifter ikke har tilgang ulike former for underleveranser. 

Vi ser det videre på LQ for Namsskogan og nabokommunene Grong, Røyrvik og Lierne. Det er viktig å 

ha i bakhodet at LQ som mål på sterke næringer er relativt usikkert, og spesielt for små kommuner. 

Ett problem er at selv om man identifiserer høy relativ sysselsetting, så har ikke næringen 

nødvendigvis den kritiske massen som trengs for å kunne bygge videre på disse styrkene. 

På overordnet nivå har Namsskogan tydelig høyere (LQ > 2) sysselsetting relativt til Norge innen 

primærnæringene, el- forsyning, bygg og anlegg og kulturell virksomhet, underholdning og 

fritidsaktiviteter. I tillegg er sysselsettingen innen overnatting og servering høyere relativt til landet 

med 1,39 i LQ. 
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Figur 15: LQ for Namsskogan etter hovednæring (NACE 17). Sysselsettingsandel ift. Norge og Trøndelag, og sysselsatte. 

 

For kommuner i distriktene er det størrelses- og avstandsulemper som kan påvirke hvor effektivt 

man kan tilby offentlige tjenester. I så fall kan det gi utslag i høy LQ innen helse og sosial og offentlig 

administrasjon. Samtidig er det lite statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i 

distriktskommunene.  Namsskogan skiller seg ikke ut med spesielt høy LQ innen offentlige næringer 

utfra kommunens størrelse og sentralitet. 

Forretningsmessig tjenesteyting har relativt høy LQ sammenliknet med andre distriktskommuner, 

mens Namsskogan kommer langt ned på lista innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Det 

er dessuten ingen sysselsatte innen finans og forsikring. 

Ser man på LQ for Namsskogan, Grong, Røyrvik og Lierne samlet så er primærnæringene og el-

forsyning klart høyest. Det er verdt å merke seg at man kan ha høy LQ selv om antall sysselsatte er 

lavt, og det ser man tydelig på el-forsyning. Selv om det er bare 7 sysselsatte i næringen i Røyrvik i 

2019 så er LQ 3 ganger høyere enn om sysselsettingsandelen i denne næringen hadde vært jevnt 

fordelt utover landet. Lav sysselsetting i denne næringen kan skyldes lite arbeidsintensiv produksjon, 

konsolidering av driftsbaser/ oppmøtested til færre lokasjoner og outsourcing av tjenester til aktører 

som er registrert på andre næringskoder. 

 

Figur 16: LQ for Namsskogan, Røyrvik, Grong og Lierne etter hovednæring (NACE 17).  
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Grong har noen tjenester med regionalt nedslagsfelt, og det synes på LQ. Videregående skole gir 

utslag i LQ på undervisning, og varehandelen er klart større enn i nabokommunene. Grong har 

sparebank som gir sysselsetting innen finansiering og forsikring. Ut over det har Grong høy LQ innen 

primærnæring, el-forsyning og bygg og anlegg. 

Lierne er tydelig sterk innen primærnæring og har som eneste kommune i regionen en del industri. 

Det er næringsmiddelindustri som står for 79 av 101 industriarbeidsplasser i regionen, og de fleste av 

disse ligger i Lierne. 

Røyrvik er sterk innen primærnæring og informasjon og kommunikasjon. Sistnevnte er ikke en typisk 

distriktsnæring, men enkeltetableringer er nok til å gi utslag i LQ i små kommuner 

Når vi ser på LQ fordelt på to-siffernivå i NACE, så er det 88 kategorier. Da blir antallet sysselsatte i 

hver næring mindre, og vi må være obs på anonymiseringen i datamaterialet som gir 0 eller 3 

sysselsatte for verdiene 0, 1, 2 og 3. 

Skogbruk og tilhørende tjenester er en næring med svært høy LQ, selv om der er bare 8 sysselsatte i 

Namsskogan og 62 sysselsatte samlet i Namsskogan, Grong og Lierne. Det er noen større foretak 

innen tjenester knyttet til skogbruk og avvirkning, og ellers en del enkeltpersonforetak innen 

avvirkning. Når det kommer til industri med tre som innsatsfaktor, så er det lite eller ingenting av det 

i Namsskogan og de nærmeste naboene. Grong har 9 sysselsatte innen trelast og trevareindustri, 

mens det i Namsos og Overhalla er henholdsvis 102 og 65 sysselsatte. 

Namsskogan, Grong og Lierne er de tre kommunene i Trøndelag med høyest LQ innen 

anleggsvirksomhet. Tar vi med Røyrvik, er det til sammen 152 sysselsatte innen anleggsvirksomhet. 

Innen bryting og bergverksdrift er det Lierne som utmerker seg med skiferstein. Foretaket Namdal 

Takrens AS med 7 ansatte ifølge foretaksregisteret, gir høy LQ innen oppsamling og behandling av 

avløpsvann. Grong har en sterk næring innen bilsalg, med omsetning og sysselsetting som er klart 

større enn det regionale markedet skulle tilsi. Næringsmiddelindustri er det mye av i Lierne, med 

Baxt Lierne AS som den klart største arbeidsplassen med 78 ansatte ifølge foretaksregisteret. I tillegg 

er det en del produksjon knyttet til vilt og mer småskala lokalmat.  I Namsskogan finner vi 

osteprodusenten Gammel Erik AS med 4 ansatte. 
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Tabell 3: LQ for Namsskogan, Røyrvik, Grong og Lierne etter næringsinndeling på 2-sifret nivå (NACE 88). 

 

3.6 Mineralressurser 
 

Det har vært mineraldrift i Namsskogan og nabokommunene i lang tid. Skorovassforekomsten ble 

først beskrevet i 1873. Drift ble igangsatt i 1952 og da med årlig leveranser av 150.000 tonn med 

kobberholdig svovelkis til Tyskland. For å løse transport-utfordringen ble det bygget en 45 km lang 

taubane fra Skorovas til Kongsmoen. Fra 1975 ble driften lagt om og taubanen lagt ned på grunn av 

lavere transportbehov. Gruven var i drift fram til 1984. 

Området i Skrovas har siden vært utviklet som hytte- og friluftsdestinasjon, og eventuell fremtidig 

gruvedrift må kunne drives slik at disse formålene kan sameksistere. 

I Finnvolldalen i Namsskogan er det en forekomst av aplitt som i dag brukes til pukk i relativt liten 

skala, men som kan ha annen anvendelse. I rapporten Mineralske råstoffer i Nord-Trøndelag, 

vurderes aplitten (den oppknuste gneisen) å ha flere egenskaper som kan danne grunnlag for økt 

kommersiell drift: Hvithet, bestandighet. Og i deler av forekomsten synes aplitten å ha egenskaper 

som gjør den interessant som tilslag og filler i betong. Dette utredes av bedriften Aplitt AS som har 

rettighetene til store deler av forekomsten. I 2020 ga Trøndelag fylkeskommune forprosjektmidler 

gjennom DistriktForsk til dette formålet. 

Det finnes også andre mineralforekomster i indre deler av Namdalen som ved ny kunnskap og gitte 

forutsetninger kan blir kommersielt interessant. Selv om oppsiden ved en etablering er stor, så er det 

betydelig usikkerhet og langsiktige prosesser fram mot en eventuell gruvedrift. Det er derfor ikke 

aktuelt å peke på mineralnæring som viktigste satsingsområde på det nåværende tidspunkt, men det 

utelukker ikke at videre kunnskapsinnhenting er relevant. 
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3.7 Pendling og arbeidsmarkedsinteraksjon 
 

Interaksjon i arbeidslivet på tvers av geografi, fagfelt og næringer er positivt for å utvikle 

arbeidsmetoder og spre kompetanse. Pendling gir bare et begrenset bilde på hvor stor interaksjonen 

med omverden er for arbeids- og næringslivet i Namsskogan, men det finnes ikke tilsvarende 

datakilder på eksempelvis jobbskiftestrømmer og samarbeidsstrukturer. 

Namsskogan sine pendlerrelasjoner er hovedsakelig med de nærliggende kommunene. I tillegg er det 

en del langpendling til Trondheim (9 pendlere) og Oslo (8 pendlere) ii. 

 

 

Figur 17: Største pendlerelasjoner. Utpendling og innpendling fra/ til Namsskogan. 4, kv. 2019 Kilde: SSB 

 

Av de 94 utpendlerne fra Namsskogan i 2019 har 46 

arbeidskommune i Namdalen. Flest pendler til Grong 

(16), Røyrvik (9) og Namsos (8). 

Innpendlingen til Namsskogan kommer også i stor grad 

fra nærliggende kommuner, med 14 pendlere fra 

Grong, 15 fra Røyrvik, 6 fra Lierne og 5 fra Grane. 

Det er greit å minne om at pendlere i denne 

sammenheng er definert som personer med bosted og 

arbeidssted i forskjellig kommune. Det sier ingenting 

om reiseadferd. Det siste året har vist at det er mulighet 

for jobbing hjemmefra over lange avstander for mange 

arbeidsoppgaver, yrker og bransjer. 

 

  Innpendling Utpendling 

Grong 14 16 

Raarvihke - Røyrvik 15 9 

Trondheim 1 9 

Namsos 1 8 

Oslo kommune 0 8 

Lierne 6 2 

Vefsn 3 4 

Grane 5 1 

Overhalla 2 4 

Tabell 4: Pendling til og fra Namsskogan 2019. Kilde: 
SSB 
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3.8 Arbeidsplassdekning i ulike næringer  
Statistikken man har på pendling etter næring bruker en veldig grovmasket næringsinndeling, den 

kan likevel gi en indikasjon på hvilken del av arbeidslivet kommunen har overskudd eller underskudd 

av enten arbeidskraft og arbeidsplasser.  Det var i 33 personer sysselsatt innen sekundærnæringene 

som pendlet til Namsskogan i 2019, mens 34 personer tilknyttet disse næringene pendlet fra 

Namsskogan til en annen kommune. Det er få arbeidsplasser innen industri i kommunen, samtidig 

som det er en stor andel faglærte som bor i kommunen. Det kan muligens forklare en del av 

utpendlingen  i sekundærnæringene. Også innen sekkeposten med handel og tjenesteyting er det 

stor utpendling med 29 fra Namsskogan som har jobb i disse næringer i en annen kommune. Innen 

helse- og sosialtjenester er det en del pendling både inn og ut av kommunen. Det er overvekt 

innpendling med 19 inn og 11 ut.  

 

Tabell 5: Sysselsatte og pendlere i Namsskogan etter næringsgrupper. Kilde: SSB tabell 11617. 

Tabellen viser næringstilknytning for sysselsatte som bor i Namsskogan, de som har arbeidsplassen  

sin i Namsskogan, og til slutt differansen av dette som utgjør nettopendlingen. Samlet nettopendling 

på -21 betyr at det er 21 flere som pendler ut enn som pendler inn til kommunen, men statistikken 

viser altså ikke hvor mange som pendler inn og ut per næring.  

Det er ikke så store utslag for nettopendling i Namsskogan. Nettopendling på -9 i transport og lagring 

kan være preget av at sjåfører arbeider i firma som er registrert i annen kommune. Det er ikke mer 

enn 8 personer som arbeider i industri, og de fleste av disse pendler ut. Innen bygg og anlegg er det 

stor pendling i begge retninger, men nettoen er 4 flere innpendlere enn utpendlere.  

 

 

Tabell 6: Sysselsatte etter bosted, arbeidssted og nettopendling fordelt på næring (Nace 17) i Namsskogan. Per 4. kv. 2019. 
Kilde: SSB tabell 07684.  

Sysselsatte med 

bosted i regionen

Sysselsatte som pendler 

inn i regionen

Sysselsatte som pendler ut 

av regionen

Sysselsatte med 

arbeidssted i regionen

Sekundærnæringer 89 33 34 88

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 

finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 110 8 29 89

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27 4 9 22

Undervisning 33 3 5 31

Helse- og sosialtjenester 95 19 11 103

Andre næringer 46 8 6 48

Lønnstaker 

etter bosted

Lønnstakere 

etter 

arbeidsted

Netto 

sysselsetting

Alle næringer 361 340 -21

Jordbruk, skogbruk og fiske 11 8 -3

Bergverksdrift og utvinning 4 0 -4

Industri 8 3 -5

Elektrisitet, vann og renovasjon 7 10 3

Bygge- og anleggsvirksomhet 69 73 4

Varehandel, reparasjon av motorvogner 32 30 -2

Transport og lagring 23 14 -9

Overnattings- og serveringsvirksomhet 18 20 2

Informasjon og kommunikasjon 3 0 -3

Finansiering og forsikring 3 0 -3

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 3 -1

Forretningsmessig tjenesteyting 17 15 -2

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27 23 -4

Undervisning 33 28 -5

Helse- og sosialtjenester 93 98 5

Personlig tjenesteyting 9 15 6

Sysselsatte etter bosted, arbeidssted og nettopendling fordelt på næring        

(Nace 17) i Namsskogan. Per 4. kv. 2019
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4 Robusthet 
Namsskogan har 23 foretak med omsetning over en million i 2019, og bare syv foretak med over 10 

millioner i omsetning. 

Firmanavn Bransjetekst 

Drifts-

inntekter 

Vare-

forbruk Lønn 

Drift-

resultat 

Egen-

kapital 

Antall 

ansatte 

Totalprosjekt Namsskogan 

AS 

Bygging av 

jernbaner og 

undergrunnsbaner 100701 25010 37759 4911 39511 64 

Namsskoganbygg AS 

Oppføring av 

bygninger 20857 10961 7799 833 14769 16 

Namsskogan Bilservice Terje 

Trones 

Detaljhandel med 

drivstoff til 

motorvogner 194243 17520 1062 19 -810 12 

Breifossen AS 

Butikkhandel med 

bredt vareutvalg 

med hovedvekt på 

nærings- og 

nytelsesmidler 17157 12065 3196 728 4605 14 

Namsskogan Familiepark AS 

Drift av 

fornøyelses- og 

temaparker 16886 1604 6698 1192 8705 35 

Bjørn Lindsetmo AS 

Godstransport på 

vei 14124 2518 3789 862 5703 8 

Namdalslinjen AS Turbiltransport 10226 96 3864 508 1121 26 

Trones Turistsenter AS 

Drift av hoteller, 

pensjonater og 

moteller med 

restaurant 9041 1082 4006 -280 3442 0 

Namsskogan Entreprenør AS Grunnarbeid 7747 1004 3579 317 2396 6 

Trones Handel AS 

Detaljhandel med 

drivstoff til 

motorvogner 5838 4074 882 173 2072 4 

John Sagmo AS Grunnarbeid 5694 251 2193 -426 7863 5 

Vertshuset Nams-inn AS 

Drift av hoteller, 

pensjonater og 
moteller med 

restaurant 5081 1021 2618 101 4129 7 

Namsskogan Rør AS Rørleggerarbeid 3685 1547 1382 164 2633 2 

Olle Michelsen AS 

Utvinning fra grus- 

og sandtak, og 

utvinning av leire 

og kaolin 3408 640 209 718 6630 4 

Skorovas S-lag Sa 

Butikkhandel med 

bredt vareutvalg 

med hovedvekt på 

nærings- og 
nytelsesmidler 3102 2184 497 114 380 2 

Namdal Bruk AS Avvirkning 2789 286 1174 -440 31012 3 

Øh Namsskogan AS 

Regnskap og 

bokføring 2098 1 1537 7 335 1 

Blomst & Dekor AS 

Butikkhandel med 

blomster og 

planter 2072 861 672 165 425 4 

Moen Eiendom AS 

Utleie av egen 

eller leid fast 

eiendom ellers 1500 0 0 361 6084 0 

Porten Til Nord-norge AS 

Butikkhandel ikke 

nevnt annet sted 1364 573 206 194 543 8 

Samiid Duodji4 

Aktiviteter i andre 

interesseorganisas

joner ikke nevnt 

annet sted 1238 -34 569 23 112 0 

Gammel Erik AS 

Produksjon av 

meierivarer 1235 279 311 -189 421 4 

Noraforr Nyborg AS 

Annen teknisk 
konsulentvirksomh

et 1167 0 535 275 2827 1 

Tabell 7:  Foretak i Namsskogan med mer enn en million i omsetning i 2019. Alle regnskapstall i 1000 kr.  Kilde: Purehelp 

 
3 Siste tilgjengelige regnskapstall fra 2006 for Namsskogan Bilservice Terje Trones 
4 Siste tilgjengelige regnskapstall fra 2014 for Samiid Duodji 
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 Totalprosjekt Namsskogan AS 

Totalprosjekt Namsskogan AS er den desidert største bedriften i kommunen. Selskapet er 

jernbaneentreprenør, maskinentreprenør- og transportfirma og ble etablert i 1996. Selskapet har 

hovedbase på Namsskogan i eget industribygg med sidespor og mekanisk verksted, lager og 

administrasjon. Selskapet har både spesialkompetanse innen jernbanebygging, -vedlikehold og -drift 

og en del skinnegående anleggsmaskiner.  

Selskapet har oppdrag over hele landet med unntak av Oslo-regionen. I årsmeldingen for 2019 

rapporteres det om god ordretilgang og stabil aktivitet. Ordretilgangen er vurdert som god, og 

markedet vurderes som stabilt. Om covid-19 står det at det kun har vært kortere perioder med 

redusert aktivitet på grunn av karantenekrav.  

Ut fra årsberetningen fra 2019 er det 56 ansatte ved årets slutt. Registerbasert 

sysselsettingsstatistikk viser at det var 51 sysselsatte i næringsgruppe 42.1 Bygging av veger og 

jernbaner ved inngangen av 4. kvartal 2019. Sysselsettingen i denne næringsgruppen har økt gradvis 

fra 20 sysselsatte i 2008 til høyeste sysselsetting på 54 i 2018.  

 

Namsskoganbygg AS 

Namsskoganbygg AS er registrert med NACE- kode 41200 Oppføring av bygninger, og driver i tillegg 

byggvareforetningn og salg av hytter. https://namsskoganbygg.no/ Namsskoganbygg AS 

(922 173 540) ble i 2019 fusjonert med Namsskoganbygg (964 498 784). Selskapet har ifølge 

foretaksregisteret 18 sysselsatte. Årsregnskapet for 2019 viser 8 millioner i lønnskostnader og 14 

årsverk. Selskapet er 100 eid av POV invest AS. Sysselsettingsstatistikken viser 12 sysselsatte i 2019 

innen NACE kode 41.2 Oppføring av bygninger, og de fleste av disse er nok ansatt i Namsskoganbygg. 

I 2008 var 18 sysselsatt i bedrift i denne bransjen og i 2011 var de 23 sysselsatte. 

 

I Namsskogan kommune er det 530 boliger i 2020 (SSB tabell 06265). Det er en nedgang fra 556 

boliger i 2010. Det er i tillegg 237 fritidsbygninger i kommunen i 2020 (SSB tabell 05467). I perioden 

2000-2020 er det ferdigstilt 34 boliger i Namsskogan, hvorav 21 er eneboliger, 3 er tomannsboliger, 3 

er rekke- kjede eller andre småhus (SSB tabell 05940). 

 

Namsskogan bilservice Terje Trones ENK 

Namsskogan bilservice Terje Trones har som formål drift av servicestasjon. Detaljsalg av 

oljeprodukter, bilrekvisita og dagligvarer på Namsskogan (CircleK). Foretaket er enkeltpersonforetak 

og offentlig årsregnskap er ikke tilgjengelig, sannsynligvis fordi bedriften ikke er regnskapspliktig5. 

Siste kjente omsetning på 19,4 millioner er fra 2006. 

 

 

 

 
5 Enkeltpersonforetak som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall 

ansatte høyere enn 20 årsverk er regnskapspliktig.  

https://namsskoganbygg.no/
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Breifossen AS 

Breifossen AS er registrert med NACE-kode 47 111 - Butikkhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. De holder til på Brekkvasselv og driver veikro, 

bensinstasjon og butikk og hytteutleie blant annet. Selskapet har 14 sysselsatte ifølge 

foretaksregisteret. Årsregnskapet for 2019 viser 3,2 millioner i lønnskostnader og 7 årsverk. Selskapet 

er 50/50 eid av John og Inger Lise Sagmo. 

 

Namsskogan familiepark AS 

Namsskogan familiepark AS er registrert med kode 93 210 - Drift av fornøyelses- og temaparker. 

Formålet med virksomheten er utbygging og drift av fritidspark og formidling av utmarksopplevelser 

på forretningsmessig basis, herunder samarbeide med andre bedrifter og næringsdrivende om 

aktiviteter i tilknytning til parken. 

Covid-19 ga reiserestriksjoner og dermed økt innenlands ferietrafikk sommeren 2020, og det gav 

rekordetterspørsel i familieparken. 

Ved familieparken er en del av aktiviteten knyttet til undervisningsopplegg om de fire store 

rovdyrene i Norge. I 2020 ble rovdyrskolen skilt ut i eget selskap, Besøkssenter Rovdyr Namsskogan 

AS, som er heleid av Namsskogan Familiepark AS. 

Foretaksregisteret viser 35 ansatte, mens sysselsettingsstatistikken viser 12 sysselsatte i 

næringskategorien 93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer. Dette avviket 

skyldes at foretaksregisteret viser antall ansatte over året mens SSB viser antall ansatte i telleuke 

tidlig i 4. kvartal.   Samlede lønnskostnader er 6,7 millioner i 2019, som er ned fra 9,1 i 2016. 

 

Bjørn Lindsetmo AS 

Selskapet driver innen godstransport på veg med 8 ansatte og 14,1 millioner i omsetning. Selskapet 

har hatt positive årsresultat siden 2012, som hvert år i sin helhet er overført til egenkapitalen. 

Lønnskostnader i 2019 var 3,8 millioner.  

 

Namdalslinjen AS 

Selskapet er registrert med kode 49 392 Turbiltransport, og oppgitt formål er Buss og godstransport 

samt annet som naturlig hører med. Firmaet er stiftet i 1997 og hadde i 2019 10,2 millioner i 

omsetning. Omsetningen har vokst gradvis fra 5,3 millioner i 2010. Det er ifølge registrene 26 

ansatte, men bare 3,8 millioner i lønnskostnader i 2019, så ikke et stort antall årsverk. 

Eier er Terje Trones som også står bak Namsskogan bilservice Terje Trones ENK. 

 

Trones turistsenter AS 

Selskapet driver med overnatting i tilknytning med familieparken på Trones, og tilbyr hotell- og 

familierom, hytter, motell og campingplass. Selskapet er ikke registrert med ansatte. 

Eier er Moen Holding AS som i tillegg eier 100 % av Trones Handel AS, 39 % av Namsskogan 

familiepark og 100 % av Moen eiendom AS. 
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Trones handel AS 

Lokalbutikken, Matkroken, på Trones hadde i 2019 en omsetning på 5,8 millioner, som var ned fra 

14,7 i 2018. Nedgangen må skyldes en endring i drift eller selskapsstruktur.  

 

Namsskogan Entreprenør AS 

Selskapet er maskinentreprenør med 6 ansatte i Namsskogan, og 7,7 millioner i omsetning i 2019.  

Omsetningen var høyest for selskapet i 2017 med 9,2 million.  

 

John Sagmo AS 

Selskapet er maskinentreprenør med adresse Brekkvasselv med 5 ansatte, og 5,7 millioner i 

omsetning i 2019.  Omsetningen var høyest for selskapet i 2018 med 10,3 million. Eier og drivende 

styreledere er John Sagmo, som også er styreleder i Breifossen AS. 

 

Namdal bruk AS 

Selskapet er registrert under 2200 Avvirkning, men driver med forskjellig forretning knyttet til en stor 

utmarkseiendom. Det omfatter salg av jakt- og fiskerettigheter, utleie av hytter, eiendomsutvikling, 

salg av hyttetomter og annet. Omstigningen i bedriften har variert. I 2019 var den på 2,7 millioner. 

2018 er det ene året med betydelig høyere inntekt. Da var omsetningen nesten 20 millioner, med et 

årsresultat på 9,3 millioner som ga 3,7 millioner i konsernbidrag. Øvrige år etter 2010 har det ikke 

vært konsernbidrag eller utbytte fra bedriften. Namdal bruk har selv eierposter i andre selskap 

knyttet til naturresurser i utmark, som Skorovas Gruber AS. Utfra regnskapene ser det ikke ut til å 

være stor omsetning i noen av disse. Eieren Sjølyst utvikling AS, med Ola Mæle som styreformann, 

eier også andre selskap og eiendommer med utmarksressurser.  

 

 

4.1 Lønnsomhet og robusthet i næringslivet 
 

Når man slår sammen regnskapstallene fra alle bedriftene som er registrert i Namsskogan og 

korrigerer for konserneffekter, så finner man at de totale driftsinntektene i det private næringslivet i 

kommunen var på 249,6 millioner kr i 2019, ned fra 290,9 millioner kr i 2019.   

Totalt hadde bedriftene i Namsskogan et driftsresultat på 6,7 millioner i 2019, ned fra 28,5 millioner 

kr i 2018. Det totale årsresultatet etter skatt i 2019 var på 4,7 millioner kr, ned fra 21,3 millioner i 

2018. Driftsmarginen til selskapene i Namsskogan var på 2,7 % i 2019, ned fra 9,8 % i 2018.  

Driftsmarginen til selskapene i Namsskogan har i snitt vært 5,6 % i årene 2011-2019.  
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Tabell 8: Resultatregnskap og balanse samlet for selskaper i Namsskogan i 2011-2019. Kilde: Purehelp 

 

Selskapene i Namsskogan hadde en egenkapital på 257,6 millioner kr i 2019, opp fra 244,5 millioner 

kr i 2018. Totalt hadde de bokførte eiendeler for 657,6 millioner kr i 2019. Den samlede 

egenkapitalandelen til selskapene i Namsskogan var på 39,2 % i 2019, ned fra 40,4 % i 2018. I 

perioden 2011-2019 hadde selskapene i Namsskogan i snitt en egenkapitalandel 41,4 %. 

 

 

Tabell 9: Finansielle nøkkeltall for samlet for selskaper i Namsskogan i 2011-2019.  Kilde: Purehelp 

 

Det er ikke spesielt høy egenkapitalandel samlet for selskapene i Namsskogan, så det vil være relativt 

begrenset rom for å øke gjelden for å finansiere satsinger som øker verdiskapingen i kommunen. 

Rentedekningsgrad på 1,4 i 2019 peker i samme retning på at det vil være utfordrende å påta seg 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Driftsinntekter 249 567 000 290 918 000 285 018 000 299 022 000 270 612 000 258 763 000 241 618 000 219 567 000 199 905 000

Vareforbruk 68 346 000 87 344 000 96 651 000 114 141 000 98 932 000 94 070 000 95 048 000 86 744 000 78 188 000

Beholdningsendring -2 539 000 -3 118 000 -2 610 000 -5 051 000 -1 485 000 -1 130 000 -895 000 -1 344 000 -716 000

Lønn 85 940 000 91 237 000 88 712 000 75 092 000 76 742 000 71 454 000 63 012 000 60 035 000 56 505 000

Avskrivning 18 833 000 17 411 000 17 388 000 19 692 000 17 740 000 16 412 000 21 723 000 12 760 000 12 351 000

Nedskrivning 8 000 2 081 000 500 000 24 108 000 925 000 221 000 150 000 1 697 000 560 000

Drifts kostnader andre 72 237 000 67 502 000 70 021 000 59 071 000 65 428 000 56 250 000 48 236 000 47 337 000 46 481 000

Driftsresultat 6 742 000 28 461 000 14 356 000 11 969 000 12 330 000 21 486 000 14 344 000 12 338 000 6 536 000

Sum finansinntekter 9 472 000 8 195 000 5 120 000 6 071 000 43 370 000 7 592 000 6 247 000 7 563 000 7 042 000

Sum finanskostnad 11 555 000 15 402 000 6 998 000 20 579 000 5 754 000 10 712 000 11 054 000 11 506 000 11 705 000

Resultat før skatt 4 655 000 21 259 000 12 481 000 -2 538 000 49 955 000 18 370 000 9 543 000 8 396 000 1 871 000

Årsresultat 3 977 000 15 155 000 1 965 000 -5 810 000 46 562 000 13 633 000 5 944 000 5 600 000 3 297 000

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Anleggsmidler 480 850 000 401 210 000 356 383 000 311 793 000 337 313 000 444 066 000 438 595 000 395 788 000 242 705 000

Immaterielle midler 82 551 000 80 687 000 67 781 000 74 995 000 95 184 000 101 044 000 101 810 000 92 088 000 91 534 000

Varige driftsmidler 246 935 000 186 570 000 188 259 000 186 229 000 176 567 000 157 604 000 156 815 000 162 377 000 129 357 000

Finansielle anleggsmidler 151 364 000 133 954 000 100 343 000 50 570 000 65 563 000 185 416 000 179 965 000 141 324 000 21 814 000

Omløpsmidler 176 794 000 204 632 000 225 212 000 194 009 000 177 045 000 130 895 000 115 724 000 114 219 000 218 261 000

Varelager 20 750 000 20 200 000 21 349 000 20 196 000 18 301 000 17 872 000 18 142 000 17 649 000 16 249 000

Fordringer 75 779 000 113 817 000 137 828 000 72 299 000 84 906 000 31 414 000 44 258 000 30 276 000 140 766 000

Investeringer 1 619 000 2 099 000 2 016 000 1 609 000 1 542 000 925 000 1 096 000 978 000 876 000

Kassebeholdning 78 647 000 68 514 000 64 022 000 99 903 000 72 301 000 80 685 000 52 235 000 65 322 000 60 370 000

Eiendeler 657 638 000 605 844 000 581 595 000 505 806 000 514 360 000 574 960 000 554 318 000 510 014 000 460 967 000

Egenkapital 257 607 000 244 532 000 249 574 000 253 622 000 261 448 000 234 776 000 226 268 000 167 244 000 161 475 000

Innskutt egenkapital 126 544 000 112 946 000 122 752 000 118 007 000 116 475 000 128 196 000 128 284 000 76 413 000 77 473 000

Selskapskapital 24 196 000 24 117 000 29 794 000 29 920 000 29 086 000 30 096 000 26 892 000 25 962 000 24 032 000

Opptjent egenkapital 131 066 000 131 585 000 126 825 000 135 614 000 144 975 000 106 582 000 97 985 000 90 832 000 84 003 000

Gjeld 400 035 000 361 309 000 332 022 000 252 186 000 252 916 000 340 182 000 328 050 000 342 764 000 299 491 000

Sum langsiktig gjeld 259 855 000 246 837 000 227 931 000 164 862 000 171 171 000 259 906 000 255 558 000 286 775 000 141 678 000

Annen langsiktig gjeld 256 350 000 243 086 000 224 079 000 162 427 000 169 197 000 257 566 000 252 768 000 285 241 000 139 404 000

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig 172 503 000 208 301 000 188 397 000 52 781 000 35 644 000 126 916 000 128 910 000 129 339 000 112 069 000

Konserngjeld langsiktig 50 218 000 884 000 -4 190 000 70 085 000 95 181 000 90 901 000 84 213 000 117 013 000 0

Annen langsiktig gjeld 40 639 000 41 403 000 47 576 000 44 431 000 42 320 000 44 426 000 45 160 000 41 792 000 31 618 000

Sum kortsiktig gjeld 140 180 000 114 472 000 104 091 000 87 324 000 81 745 000 80 276 000 72 492 000 55 989 000 157 813 000

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig 10 849 000 3 349 000 5 120 000 916 000 6 237 000 5 179 000 3 947 000 3 938 000 1 652 000

Leverandørgjeld 53 586 000 15 499 000 10 643 000 12 779 000 15 995 000 14 301 000 16 248 000 12 793 000 11 963 000

Konsern gjeld kortsiktig 27 739 000 43 695 000 49 274 000 23 354 000 10 720 000 11 066 000 13 938 000 4 125 000 104 633 000

Annen kortsiktig gjeld 48 006 000 51 929 000 39 054 000 50 265 000 48 787 000 49 725 000 38 344 000 35 126 000 39 565 000

Resultatregnskap - samlet alle selskaper i Namsskogan eks. konserntall

Balanseregnskap - samlet alle selskaper i Namsskogan eks konserntall 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Driftsmargin 2,7 % 9,8 % 5,0 % 4,0 % 4,6 % 8,3 % 5,9 % 5,6 % 3,3 %

Egenkapitalandel 39,2 % 40,4 % 42,9 % 50,1 % 50,8 % 40,8 % 40,8 % 32,8 % 35,0 %

Rentedekningsgrad 1,40 2,38 2,78 0,88 9,68 2,71 1,86 1,73 1,16

Totalrentabilitet 2,5 % 6,1 % 3,3 % 3,6 % 10,8 % 5,1 % 3,7 % 3,9 % 2,9 %

Finansielle nøkkeltall - samlet alle selskaper i Namsskogan eks konserntall 
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økte renteforpliktelser. Dette nøkkeltallet bør være over 3. I perioden 2011-2019 har 

rentedekningsgraden i snitt vært 2,2. 

2019 var et år med lite avkastning på investert kapital i selskapene i Namsskogan. Driftsmarginen var 

på 2,7 % mot 5,6 % i snitt for årene 2011-2019. Driftsmarginer varierer mye mellom bedrifter og 

bransjer, og snittet for ikke-finansielle aksjeselskap var 10,3 % i Norge i 2019. Fordelt på 

næringsgrupper var eksempelvis driftsmarginen i bygg- og anlegg 5,9 %, varehandelen 3,1 % og 

overnatting og servering 1,8 %. 

Totalrentabiliteten var 2,5 % i Namsskogan i 2019 mot 4,6 % i snitt i årene 2011-2019. Det er lavere 

enn snittet i Norge i 2019 med totalrentabilitet på 7,6 %. Fordelt på næringsgrupper var 

totalrentabiliteten i bygg- og anlegg 8,2 %, varehandelen 7,9 % og overnatting og servering -0,2 %. 

Næringslivet i Namsskogan er mindre lønnsom enn ikke-finansielle aksjeselskaper i landet, men det 

er ikke dekning for å hevde at de presterer dårligere enn næringslivet i tilsvarende 

distriktskommuner i innlandet. 

 

Figur 18: Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper i Norge, etter næring (Nace17) i 2019. Kilde: SSB tabell 07371 

 

Det er ikke relevant å bare se på robustheten til bedriftene samlet sett, det er også relevant å se på 

robustheten til enkeltselskaper. I den forbindelse er det valgt å se på utviklingen på to indikatorer, 

egenkapitalandel og rentedekningsgrad for noen av de største bedriftene i Namsskogan (tabell 10). 

Egenkapitalandel er en indikator på langsiktig stabilitet som viser hvor mye selskapet er avhengig av 

finansiering fra sine aksjonærer. Hvis egenkapitalandelen er høy, indikerer dette at ledelsen har 

minimert bruken av gjeld for å finansiere sine eiendeler. Jo lavere egenkapitalandel, desto mer gjeld 

Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper, etter næring (Nace17) for landet i 2019
Driftsmargin Totalrentabilitet Egenkapitalandel

Alle næringer 10,3 7,6 47,5

Jordbruk, skogbruk og fiske 20,0 12,9 48,6

Bergverksdrift og utvinning 25,0 9,5 36,8

Industri 3,3 6,1 52,7

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 24,7 10,4 52,7

Vann, avløp, renovasjon 3,4 5,1 39,4

Bygge- og anleggsvirksomhet 5,9 8,2 37,2

Varehandel, reparasjon av motorvogner 3,1 7,9 47,4

Transport og lagring 6,4 2,0 42,8

Overnattings- og serveringsvirksomhet 1,8 -0,2 38,4

Informasjon og kommunikasjon 6,8 9,4 55,8

Omsetning og drift av fast eiendom 39,2 7,0 52,1

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 6,7 5,1 53,3

Forretningsmessig tjenesteyting 8,8 6,9 48,1

Undervisning 4,9 13,0 46,0

Helse- og sosialtjenester 7,4 7,4 44,8

Kultur, underholdning og fritid 11,3 26,2 45,9

Annen tjenesteyting 13,9 14,5 52,3

Rentedekningsgraden = (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader. Dette nøkkeltallet viser 

bedriftens overskudd i forhold til renteforpliktelser, samt sier noe om evnen til å påta seg økte 

renteforpliktelser gitt dagens lønnsomhetsnivå. En rentedekningsgrad på 1 betyr at overskuddet fra driften og 

finansinntektene i sin helhet går med til å betale rentekostnadene (finanskostnadene). Hva som er en bra eller 

dårlig rentedekningsgrad vil avhenge av forhold som rentenivå og kapitalintensitet, men normalt kan man si at 

rentedekningsgraden bør være større enn 2-3 gitt et middels historisk rentenivå på 5-6 %. I en robust bedrift så 

må det være tilstrekkelig resultat etter fradrag for rentekostnader til kunne å dekke økte investeringsbehov, 

økninger i arbeidskapital og at bedriften gir en akseptabel avkastning til sine eiere. 
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er brukt for å finansiere eiendelene.  I tabellen er egenkapitalandeler under 30 % markert rødt. I 

2019 er det spesielt lav egenkapitalandel i Namdalslinjen, Namsskogan Entreprenør og Namdal bruk. 

Det er en del variasjon mellom bedrifter, og mange av de største selskapene har egenkapitalandel på 

50 % og høyere. Egenkapitalandelen har vært fallende for næringslivet samlet i Namsskogan, men 

har økt for de fleste av de største bedriftene.  

Også for rentedekningsgraden er det betydelige forskjeller mellom selskapene. Det overordnede 

bildet er at de fleste bedriftene har en god rentedekningsgrad. Trones Turistsenter har hatt negativ 

rentedekningsgrad de siste 3 regnskapsårene. Namsskogan familiepark hadde bedre rentedekning 

med 2,3 i 2019, etter to år med røde tall i 2017-2018. Økonomien i reiselivsbedriftene knyttet til 

familieparken har med andre ord ikke vært så solid. Så vil regnskapet for 2020 vise om 

rekordetterspørselen har gitt positiv effekt. 

Namdalslinjen har både lav egenkapitalandel og lav rentedekningsgrad med 1,7 i 2019-regnskapet. 

Utfra tallene ser det ut til å være et selskap med anstrengt økonomi, som trolig også blir påvirket 

negativt av Covid-19. 

John Sagmo AS hadde i 2019 et år med negativ rentedekningsgrad etter lavere etterspørsel og 

negativt resultat. Gjeldsforpliktelsene er imidlertid relativt små.  Namsskogan Entreprenør AS er 

tilsynelatende i en noe mer anstrengt økonomisk situasjon, med lav rentedekningsgrad de siste par 

år og egenkapital andel på 29,3 % 

 

 

Tabell 10: Egenkapitalandel og rentedekningsgrad for største bedrifter i Namsskogan i 2016-2019. Kilde: Purehelp 

 

4.2 Arbeidsledighet 
 

Arbeidsledigheten var inn mot koronakrisen lav i Namsskogan, med 2,0 % helt ledige av 

arbeidsstyrken i februar 2020. Den spratt opp til 10,0 % i mars, men gikk ned til 2,2 % allerede i mai. 

Utover høsten steg arbeidsledigheten litt igjen, men er ved siste publisering 2,4 % som betyr 10 

personer. 

Det er ifølge Nav 29 personer (2,9 %) helt ledige i Grong, 14 (2 %) helt ledige i Lierne og 5 (2,2 %) helt 

ledige i Røyrvik i januar 2020.  

Firmanavn 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016

Totalprosjekt Namsskogan AS 49,3 43,9 53,5 48,8 5,0 11,2 2,3 21,5

Namsskoganbygg AS 77,7 19,4

Breifossen AS 85,1 76,7 67 67 249,0 181,4 128,7 99,8

Namsskogan Familiepark AS 40,7 37,1 47,2 49,1 2,3 -5,7 -2,8 3,7

Bjørn Lindsetmo AS 49,3 44,9 56,3 52,2 7,7 22,3 8,9 3,5

Namdalslinjen AS 15 12,4 11,1 12,1 1,7 0,7 0,3 0,0

Trones Turistsenter AS 61,9 61,4 78,2 55,3 -6,8 -28,2 -105,3 176,8

Namsskogan Entreprenør AS 29,3 26,8 34,8 21,3 1,4 1,7 6,2 2,2

Trones Handel AS 40,5 41,5 46,9 42,3 207,0 235,0 485,0 516,0

John Sagmo AS 72,5 61,7 65,8 61,3 -3,9 27,0 9,1 11,2

Vertshuset Nams-inn AS 79,8 75,5 70,2 59,1 5,5 6,2 26,6 42,9

Namsskogan Rør AS 71,3 60,4 41,1 39,7 43,3 114,0 435,3 76,6

Olle Michelsen AS 76,8 65 55,8 62,1 19,5 3,4 28,4 140,1

Skorovas S-lag Sa 34,3 20,5 23,9 4 8,2 1,7 8,4 -1,2

Namdal Bruk AS 18,6 17,2 13,9 54,8 0,6 3,1 0,4 0,2

Egenkapitalandel (%) Rentedekningsgrad
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Figur 19: Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken i Namsskogan i januar 2021. Kilde: Nav 
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5 Utviklingsevne 
 

5.1 Næringspolitiske virkemidler 
 

Et næringsliv som i stor grad søker og får tilskudd fra ulike deler av virkemiddelapparatet, kan være 

en indikasjon på et offensivt næringsliv med stor omstillingsevne.  

6 

Tabell 11: Innvilget beløp fra ulike virkemidler til Namsskogan i 2020 og til 19.1.2021. Kilde: Data Norge / Innovasjon Norge 

 

I 2020 er det bevilget 6,3 millioner til Namsskogan på ulike ordninger. En stor andel av tildelingene er 

knyttet til Covid-19. 

Når vi ser på tilsvarende tildelinger til Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik samlet, så er flere 

virkemidler representert og tildelingene er samlet 61,2 millioner. 23,3 millioner har blitt tildelt Grong, 

17,5 millioner til Lierne og 14,1 millioner til Røyrvik. Lån utgjør 24 millioner av tildelingene, og FoU er 

representert med ENERGIX-programmet fra Forskningsrådet til Røyrvik. 

Til sammen er det 3 865 millioner bevilget til Trøndelag og 2 601 av dette er tildelt en aktører i 

Trondheim. 1 028 millioner er tildelt knyttet til virkemidler fra Forskningsrådet og Horisont 2020, 

hvorav 1 000 millioner går til aktører i Trondheim. NTNU er den desidert største mottakeren. 

 
6 Ukjent virkemiddel i tabellen er overføring til kommunale næringsfond. 
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7 

Tabell 12: Innvilget beløp fra ulike virkemidler til Namsskogan, Grong, Lierne og Røyrvik i 2020 og til 19.1.2021. Kilde: Data 
Norge / Innovasjon Norge 

Tildelinger fra Norges forskningsråd har det svært lite av til denne regionen. Databasen til 

forskningsrådet viser et beløp på 15 000 kr i 2008 til Namsskogan. I Røyrvik er det bevilgninger på til 

sammen 12,3 millioner i 2010, 2013 og 2017. Grong har ingenting, og Lierne har til sammen 480 000 

kr fra 2006 og 2008. 

Regionale forskningsmidler har imidlertid blitt gitt til Aplitt AS, som har tilhold i Namsskogan, med en 

bevilgning gjennom DistriktForsk på kroner 309.000, -. 

 

5.2 Arbeidsinnvandring 
 

Kommunens evne til å tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet er relevant for utviklingsmulighetene i 

næringslivet i kommunen. Det er 79 personer bosatt i Namsskogan per 1.1.2020 som er innvandrere 

eller norskfødte barn med innvandrerforeldre. Av disse er 73 innvandrere og 6 barn av innvandrere.  

Av innvandrerne og deres barn har 27 landbakgrunn fra Europa og 48 landbakgrunn fra Asia. 

 
7 Ukjent virkemiddel i tabellen er overføring til kommunale næringsfond. 
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Figur 20: Innvandrerbefolkning inkludert norskfødte med innvandrerforeldre i Namsskogan i 2010-2020. Kilde: IMDI 

 

Namsskogan er ikke en kommune med spesielt mye 

arbeidsinnvandring. Kun 12 av innvandrerne som er bosatt i 

Namsskogan i 2020 har arbeid som innvandringsgrunn. 

IMDIs statistikk over bosetting av flyktninger viser at det var i 

perioden 2015-2017 det ble bosatt 39 flyktninger i 

Namsskogan.  

 

 

 

 

  

Figur 21: Innvandrere etter innvandringsgrunn i 
Namsskogan i 2020. Kilde: IMDI 
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6 Oppsummering og forslag til tiltak 
 

Befolkningsutviklingen i Namsskogan har vært synkende siden år 2000. Kurven har ikke vært veldig 

bratt og SSBs prognoser siste prognoser viser svak vekst fram mot 2050 i hovedalternativet. 

Alderssammensetningen forandrer seg imidlertid ganske mye, og andelen eldre øker klart mest. 

Dette vil blant annet innebære stor etterspørsel etter kompetanse innen helse og omsorg. Denne 

utfordringen er ikke typisk for Namsskogan og nabokommunene, men vil ha betydning for øvrig 

arbeids- og næringsliv også her.  

Næringslivet i Namsskogan er relativt lite, og det har vært nedgang i antall sysselsatte i privat sektor i 

perioden 2008-2019. Bygg og anlegg har styrket seg, mens primærnæringer, industri og bergverk har 

hat mest nedgang. Jordbruk og skogbruk er begge sterke næringer (høy relativ sysselsetting) i 

kommunen og regionen, men man har lite videre bearbeiding av produktene fra primærnæringene i 

Namsskogan og nabokommunene. 

Innen bygg og anleggsvirksomhet har man en sterk aktør i Totalprosjekt Namsskogan som jobber med 

jernbanebygging, drift og vedlikehold på jernbaneinfrastruktur og ingeniørtjenester.  Bedriften driver 

i hele landet og har ifølge foretaksregisteret 64 ansatte. Det er 54 sysselsatt på i Namsskogan på denne 

næringskoden, men registerdata gir ikke et fullstendig bilde på hvor kompetansen i selskapet sitter. I 

utviklingsarbeidet vil det være interessant å se nærmere på om det er kompetanse i Totalprosjekt 

Namsskogan man kan dra veksel på for å utvikle nye forretningsområder og øke sysselsettingen i 

Namsskogan. 

Namsskogan er en av få kommuner i Norge som har fornøyelsespark og dyrepark. Namsskogan 

familiepark er en av Trøndelags største turistattraksjoner, en stor bedrift i kommunen og andre 

bedrifter innen overnatting og servering har en del av sin omsetning knyttet til aktiviteten i 

familieparken. Dersom det hadde vært flere opplevelsestilbud, til et bredere publikum ville det vært 

en styrke for alle aktører. Til tross for mye jordbruksproduksjon er det eksempelvis få 

lokalmatprodusenter med tilknyttet besøksnæring i området. Selv om det finnes unntak. 

Namsskogan ha dessuten store ressurser innen jakt, fiske og friluftsliv. Ut fra regnskapene ser det ikke 

ut som det er så stor verdiskaping i denne næringen. Lang reisetid til store befolkningskonsentrasjoner 

er en barriere for utvikling i deler av markedet, men nytenking kan kanskje øke attraktiviteten til 

regionen. 

Det er mineralforekomster i indre deler av Namdalen som ved ny kunnskap og gitte forutsetninger 

kan blir kommersielt interessant. Selv om oppsiden ved en etablering er stor, så er det betydelig 

usikkerhet og langsiktige prosesser fram mot en eventuell gruvedrift. Det er derfor ikke aktuelt å 

peke på mineralnæring som viktigste satsingsområde på det nåværende tidspunkt, men det 

utelukker ikke at videre kunnskapsinnhenting er relevant. 

En bør se utvikling i Namsskogan i et større regionalt perspektiv. Kobling mellom næringsliv i 

Namsskogan med annet næringsliv i Indre Namdal fremstår som å ha større nytteverdi enn kun fokus 

på næringslivet i Namsskogan alene. I denne rapporten er det vist en del til de nærmeste 

nabokommunene som er viktig for Namsskogan. For en del aktører og bransjer kan det være naturlig 

å utvide geografien man søker etter samarbeidspartnere. 
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Sluttnoter: 

i SSB. https://www.ssb.no/a/folketellinger/kommunehefter/1960/kh_1960_1740.pdf 
ii Studenter som ikke har meldt flytting og som har arbeid ved side av studiene kan i statistikken bli ført som 
pendlere fra den kommunen de er folkeregistret i.  
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