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Skretting i Norge 
Ledende produsent av fôr til oppdrettsfisk 
 
• Fabrikker : Stavanger, Averøy og Stokmarknes 
• Produksjon  : 622.000 tonn i 2012 
• Omsetning : 5,6 milliarder kroner i 2012 

 
• F&U  : 100 mnok årlig (Skretting Global Funksjon) 

 
• Heleid datterselskap av Nutreco  

– Internasjonalt fôrkonsern innen fôr til husdyr og fisk 
– Børsnotert i Amsterdam 
– 10 000 ansatte 
– Omsetning: 5,2 milliard EUR i 2012 



Skretting – fiskefôr i hele verden 

 3000 ansatte 
 Fabrikker i 15 land 
 Leveranser til >40 land 
 Produksjon: Ca 2 millioner tonn 
 Fôr til >60 ulike arter 
 
 
 



Norsk akvakultur - et industrieventyr 

1971: 98 MT 2011: 1.000.000 MT 

X 10.000 



Skrettings 
innovasjonshistorie 

 gjennom 5 ti-år 



60-tallet – «fosterstadiet» 

• 1960-1963 
–  første forsøk med tørrfôr til 

regnbueørret 

• 1963 
– Skretting først med det pelleterte 

fiskefôret - Tess 

• 1967 
– Ny fabrikk i Hillevåg.  
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70-tallet – «bleiestadiet» 

• 1973  
– Lanserte fôr med banebrytende 

mye fett, 15% 
– forskning på tørrfôr til laks på 

Holmane. 
– Fôrlager på Hitra, først av 20 langs 

kysten. 

• 1976 
– Introduserte fôrautomat på 

markedet. 
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80-tallet «Puberteten» 

• 1983 
– Ekstrudert Edelfôr. 
– Fôrfabrikk på Averøy 

• 1986 
– Ekstrudert Edel utgjør 53 % av 

Skrettingfôr.  

• 1989 
– Egen medisinfôrfabrikk. 
– Forskningsstasjon på Lerang 
– Fôrfabrikk på Stokmarknes 



90-tallet «Ungdomstida» 

• 1990-1991 
– Ny løsning for å unngå fettslipp, krystallisering 

av fettet. 
– Vakuum coating teknologi som gjør det mulig å 

produsere fôr med høyere fettinnhold og 
energi.  

• 1993 
– Første helsefôret Respons med glukaner 

• 1996-1998 
– AminoBalance 
– Nutreco Technology Centre i Hillevåg (miniatyr 

fôrfabrikk). 
– første forsøk med vegetabilsk olje 

 



2000- «Voksenlivet» 
• 2000-2001 

– Først med bulkleveranse.  
– LipoBalance lansert, gir økt fleksibilitet i valg av 

fettkilder.  
• 2005-2006 

– Råvare CV på nett, og elektronisk 
sporingssystem Nutrace.  

– Fullservice 
• 2008-2010 

– Bærekraftprogram SEA 
– MicroBalance, gir mulighet for å senke 

minimumsnivået av fiskemel i laksefôr 
• 2013 

– 9 båter, direktelevering fra fabrikkene til 
oppdrettsanleggene 

– Fabrikken på Averøy bygges ut, verdens største 
fiskefôrfabrikk. 
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Dobling av 
matvareproduksjonen 

Redusere presset på 
planeten 

Feeding 9 milliarder i 
2050 



MINDRE LAGRE UGUNSTIG 
VÆRFORHOLD 

PRODUKSJON AV 
BIODRIVSTOFF 

PRIS SPEKULASJON 

“Megatrender” 



Kilde Skretting ARC 

Kg fish protein produced versus fish protein used in feed 
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Innovasjon på fôrsida har vært, er og vil bli – viktig for 
bærekraftig vekst 

Takket være MicroBalanceTM, ble lakseprodusenter en netto fiskeprotein produsent i 2010 

Kg fiskeprotein produsert versus fiskeprotein brukt i fiskefôr 



 
Det kommende 10-år? 
 
 

Jeg tror (Fra en fôrprodusents synsvinkel): 
• Bærekraftig vekst og Innovasjon –  vil være 2 sider av samme sak, 

fordi: 
• Nye løsninger som ikke er bærekraftige vil ikke «overleve» 
• Vekst er nødvendig for å holde fart i innovasjonsarbeidet 
 

• Mer åpen innovasjon i nettverk ? 
- “Most of the smart people work somewhere else” 
 

• Innovasjon/effektivisering i verdikjeden(e)/varestrømmen(e) vil 
fortsatt dominere 

 



Vi i Skretting lover: 

Vi  
Skal bidra til å utvikle  

bærekraftige og innovative løsninger 
for norsk havbruksnæring  
også de neste 50 år!  
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