
Rensefiskens rolle 

Hva vil vi oppnå – på hvilke 
betingelser? 
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SalMar ASA 



Rogn 
 
Raumastammen 
 
Stamfisk 
 
Genetikk 

Smolt 
 
Sentralt for hele 
verdikjeden 
 
Mål: SalMar skal 
være selvforsynt 
 
Rognkjeksproduksjon 

Vekst 
 
100 egeneide 
konsesjoner 
 
Gode lokaliteter 
 
Fiskehelse og 
biologisk utvikling 
 
Fôrfaktor og tilvekst 

Produksjon 
 
InnovaMar 
 
Vikenco 
 
Slakteri 
 
Nutrimar 
 
Filét og porsjoner 
 
Skala, kvalitet og 
kostnader 

Salg/ Marked 
 
SalMar Sales AS 
 
Japan og Korea 
 
Langsiktige 
partnerskap 
 
Global dekning 

Helintegrert oppdretter 



SalMar Japan  

SalMar Korea 

Skottland SalMar Midt-Norge SalMar Nord-Norge 
50% av Scottish Sea Farms Ltd: 31 000 tgw  
Mainland, Shetland, Orkney 

 

• Omsetning 2014: NOK 7,19 mrd  

• OPR. EBIT: NOK 1,88 mrd 

• 101 egeneide konsesjoner | 113 inkl. Samarbeid/FoU  

• MCAP: 18,0 mrd. NOK 

Noen nøkkeltall: 

• Forventet slaktevolum 2016: 133 000 tons 

• Verdens største produsent av økologisk laks 

• Tredje største lakseprodusenten i Norge 

• Leverer laks til +40 land  

 



 
 

 

Mest erfaring med 
villfanget – hovedsakelig 
lokal fisk 

 

Dere kjenner historien: 

- God rensefisk gir god 
effekt 
 

- Utfordringen er tilgang 
i tid og antall 

Mange fantastiske resultater 

Vårt viktigste verktøy første år i sjø 



 
 

 

SalMar postulat: 

«Bærekraft i alt vi gjør» 

 
Må ha kontroll på biosikkerhet, velferd, kvalitet og 
bestandsutnyttelse 

 

Vår konklusjon:  

Satse på oppdrettet rensefisk – kombinert med lokalfanget 

 

Andel oppdrettet 

2014 2015 

13 % 64 % 

Vår strategi 



Er vi tilfreds med utviklingen? 

  



For utvikling generelt – og innen biologi spesielt, gjelder: 

«To steg fram – og et tilbake» 

• Med andre ord: 

Vi godtar at ikke alt er på 
skinner – vi forventer 
tilbakeslag og problemer 

 

Men:  
vi krever større grad av 
framgang enn tilbakegang ! 



• Kan ikke leve med høy dødelighet fra bakterieinfeksjoner 

 

• Må produsere vår egen rensefisk – kontroll på fisk og miljø 
gir mulighet for sikker distribusjon og fjerner risiko for 
negativ påvirkning av ville bestander 

 

• Kost/nytte profil må også ha fokus! 

Målene må konkretiseres – og sikres! 

Noen premiss er kritiske – andre handler om optimalisering 



• Spør dere selv: 

Hva må til for at vi holder på med 
rensefisk om 10 år? 

 

 

SalMar er nysgjerrig på svaret 

Dere må hjelpe oss! 

Definere målene – og innfri dem! 


