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Deloitte Globalt: Tall og fakta.
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Deloitte sjømat er et felles nordisk team.
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Trend: Sterkt økende interesse for havbruk.
Drevet av reduksjon i oljeproduksjon og oljepris, samt økning i havbruk

+116%

+215%
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Regjeringen lanserte ny havstrategi 21.02.2017: Ny vekst, stolt historie.
Formålet er å ivareta helheten i regjeringens satsing på havnæringene

Ny vekst, stolt historie
• Utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet
og Olje- og energidepartementet
• Inkluderer petroleum-, maritim- og marin
næring
• Formålet med havstrategien er å
• ivareta helheten i regjeringens satsing på
havnæringene

• løfte frem muligheter
• bidra til økt samarbeid og
kunnskapsoverføring
• kartlegge hvordan myndighetene kan
legge til rette for bærekraftig vekst og
verdiskaping
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Regjeringen lanserte ny havstrategi 21.02.2017: Ny vekst, stolt historie.
Økt fokus til havs og til lands

Vurdere regelverket for havbruk
lenger til havs

Inndeling i produkssjonsoner
Tilrettelegge for- og bidra til
innovasjon

Kartlegge muligheter for
oppdrett og fiskeri av nye arter
Styrke internasjonal
konkurransekraft

Insentivere kommuner for akvakultur
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Nåsituasjon i nøkkelregioner.
2017: Vekst mindre enn 5% i de fleste regioner
1

Norge

2

Europa

• Vekstmotoren Norge har stoppet opp, men
ingen nedside fremover

• Økning i Irland og på Island
• Oppside i åpning på Russland

• Vekst gjennom utviklingskonsesjoner og
trafikklys (2020->)

• Volum i 2017E: 1,500,000 tonn (+4.1%)

• Antatt volum 2017: 1,220,000 tonn (+3.1%)
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Chile

4

• Lite konsolidering, meget sterke priser
(13,5$/kg filet)

Canada
• Lite konsolidering, meget sterke priser (9 $/kg)

• Utfordringer i næringen

• Vekst på østkysten gjennom Grieg og
Marine Harvest

• Volum i 2017E: 500,000 tonn (+3.7%)

• Antatt volum i 2017: 141,000 tonn

5

(-1.7%)

Landbasert
• Fokus fra alle verdensdeler, men mye luftslott
• Tilgang på egenkapital, men ikke bank
• Volum i 2017E: 12,000 tonn (+100%)
• Potensiale for tillegg på spotprisen
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Manglende vekst.
Konsekvenser av manglende vekst i oppdrettsnæringen

Høye laksepriser
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Enorm vilje til å betale for problemløsning, eksempelvis lus

Høy betalingsvilje for å ta vare på biomassen

Økende interesse for nye arter og ny teknologi

Bruk av nye områder, eksempelvis landbasert
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Høy verdi av innovasjon
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Nye produksjonsmetoder
kan utfordre dette
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Kilde: Pareto Securities
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80%
12

Kilde: Pareto Securities, CEO-survey

av CEOs i oppdrettsnæringen
mener at:
behandlingskostnaden vil
være lik eller høyere
i 2018 vs 2016

…investeringskostnaden for å
drive oppdrett vil øke
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Kilde: Pareto Securities, CEO-survey

80%

90%
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Kilde: Pareto Securities, CEO-survey

… luseproblemene vil vare i 4 år
eller mer

Arealbruk.
Kommer ikke til å bli en universell arealbruk fremover, men nye områder vil vokse frem

• Nye områder gir behov for ny teknologi og nye tjenester
• Innovasjon vil være sentralt, leverandørindustrien kan her være førende for muligheter
• Eksisterende oppdrett vil fortsatt være relevant og være største kjøper i overskuelig fremtid

Landbasert

Tradisjonell

Eksponert

Offshore
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Illustrasjon: AKVA group
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Fire regimer for oppdrett – investeringskostnader og driftskostnader.
A. Tradisjonell oppdrett
Smolt på land
0 - 100g

Åpne merder i sjø
100 – 5000g

B. Oppdrett med landbasert storsmolt
Åpne merder i sjø
400 – 4500g
Smolt på land
0 - 100g

C: Oppdrett med sjøbasert storsmolt

Storsmolt på land
100 - 400g

Lukkede merder i sjø
100 – 400g

Åpne merder i sjø
400 – 4500g

Smolt på land
0 - 100g

D. Landbasert
Matfisk på land
0 - 5000g
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Investeringskostnader og driftskostnader ved etablering i Norge (5000 tonn).
Matfiskkonsesjon anslås til ~100 NOKm
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Vurderinger rundt nye produksjonsmetoder.

Kostnader relatert til de ulike konseptene

Sentrale parameter for valg av konsept

• Estimatene viser tilnærmet lik produksjonskostnad for
alle fire alternativer, ca 26 NOK/kg
Konsesjonsregler

• Estimatene viser tilnærmet lik investeringskostand for
alle fire alternativer, ca 500 NOKm
• Valg av konsept vil derfor måtte avgjøres på annet enn
estimerte driftskostnader og investeringskostnader
Frakt

Finansiering

Tilgjengelig
areal

Sentrale
parametre

Teknologisk
risiko

Tilgjengelige
produkter
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Vurderinger rundt nye produksjonsmetoder.

Det er pr. i dag ikke avklart hvordan bruk av lukkede anlegg i sjø vil behandles
konsesjonsmessig eller hvilken tetthet som tillates.

Hvilken konsesjonsmessig behandling lukkede anlegg i sjø får vil i stor grad
påvirke hvor raskt og i hvilket omfang en utbredelse vil komme.

Landbaserte konsesjoner er vederlagsfrie, og vi ser en stor oppblomstring av slike
prosjekter. Utbredelsen vil drives primært av om prosjektene lykkes driftsmessig.
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