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The global leader in aquaculture technology 

Hvordan utvikle posisjonen til norske 
leverandører internasjonalt?

Trondheim, 3. desember 2008

Knut Molaug, konsernsjef
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Kort om AKVA group

Merd systemer

Fôringssystemer

Fakta om AKVA group

Fôrflåter
Drifts-, styring-

og sensorsystemer

Programvaresystemer 
og tjenester

Resirk. systemer

• Den ledende leverandøren av teknologi

til fiskeoppdrettsnæringen

• Sterk markedsposisjon

• Den eneste teknologileverandøren med
global tilstedeværelse

• Sterk ledelse med lang erfaring

• 2007: Omsetning ca. 930 MNOK

• 2007: ca. 600 ansatte

Våre viktigste merkenavn:
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”One-stop-shop” innen oppdrettsteknologi

Landbaserte oppdrettsanleggMerdbaserte oppdrettsanlegg

Programvare - gjennomgående i hele verdikjeden

Fra rogn Til marked
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AKVA group – global tilstedeværelse

Norway

Iceland

Scotland Denmark

Turkey

Canada

Canada
USA

Chile

Vietnam

S. Korea

Alle viktige industriaktører som kunder

AKVA operation / office

AKVA representation Thailand

Brazil
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Verdens villfangst og havbruk

Kilde: FAO● 8% årlig vekst siste 25 år
● Tilsvarende vekst forventet de neste 25 årene
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Fiskearter – høy vekst 

Trender i verdens havbruksproduksjon: viktigste artsgrupper

Source: FAO

● Oppdrett av fisk vokser raskere enn andre 
oppdrettsarter – veksten fortsetter

● Fiskearter: gjennomsnittlig vekst rate på 9,5% 
siste 20 år. 
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Den globale oppdrettsproduksjonen 

China

Asia

Lakseindustrien

2,6%

Source: FAO

12

Globale makrotrender

● Markedsdrevet press for å ekspansjon

● Mangel på tilgjengelige landområder

● Mangel på tilgjengelige sjøområder

● Et globalt marked

● Intensivering

● “Off-shore” oppdrett*

● Resirkulering (lukkede anlegg)

● Kunnskapsbasert  

● Større kapitalisering

● Mindre bruk av arbeidskraft

● Konsolidering – større konsern

● Globale aktører
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Intensivering, “off-shore”* og lukket: Kunnskapsbasert

* Note: in this context off-shore is not full off-shore farming, but a gradual move from the close bay farming as seen in Asia today towards more exposed

locations such as the farming to a large extent is done in the salmon industry today
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Norge i oppdrettsverden

● Norges oppdrettsproduksjon er liten i global 
sammenheng 

● Men, vi som leverandører til laksenæringen er 
ledende i mye av den globale teknologiske 
utviklingen
 Men husk at laks sannsynligvis er en av artene det er 

lettest å drive oppdrett på.

 De fleste marine arter er vesentlig mer krevende

● Vi har et teknologisk krevende hjemmemarked

● Laksenæringen er ledende i den strukturelle og 
industrielle utviklingen i verdens akvakultur
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Hva vi tror om fremtiden?

●Oppdrettsselskapene:

 Den globale veksten innen akvakultur vil fortsette

 Den strukturelle utviklingen av laksenæringen vil 
fortsette. 

 Strukturendringen blir i større og større grad også 
gjeldende innen andre arter.

● Teknologileverandørene?

 De strukturelle endringer også på 

leverandørsiden vil fortsette
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Fragmentert

Strukturering nødvendig

199X 2001           20XX

Evaluere Strategisk

fokus

Geografi?

Nisje?

Dybde?

Bredde?

● 2-4 store globale 
aktører?

● En rekke 
regionale aktører 
og nisjeaktører

Bygge størrelse

Mer Strukturert
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Dagens tema!

Alice in Wonderland:
When Alice, in a state of confusion, asked the Cheshire cat which 

way she must take, the cat replied with a question, like a true 
manager: Where do you want to go? 

Alice hadn't the faintest idea as to where she wanted to go. 

The cat's reply has been termed as one of the most profound 

thoughts in management;

"If you don't know where you want to 
go, then it does not matter which way 

you take."

Mange er i eventyrland?
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Dagens tema!

● Hvordan utvikle posisjonen til norske 
leverandører internasjonalt?
 Jeg tror ikke dette er noe som kan eller skal gjøres 

av ”norske leverandører”!

 Dette er noe som KUN kan og skal gjøres av 
enkeltselskaper som har:

• En klar internasjonal strategi

• Klare ambisjoner, 

• Kompetent ledelse og organisasjon

• Nødvendig kapasitet og størrelse

• Nødvendig kapital 

• Nødvendig tålmodighet

● De fleste norske leverandører i dag bør 
konsentrere seg om sin nisje i hjemme-
markedet eller strategisk satse på kun en 
bestemt region.
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Norsk eksport av oppdrettsteknologi

● Det er altfor mange norske leverandører som 
har drevet og driver med forfeilede 
eksportframstøt!
 Enkeltframstøt mot eksportmarkeder eller ”stunt” er 

vanligste norske måten å drive eksport på (”hit and run 

strategy”)

 Dette er i de fleste tilfeller spill av tid og ressurser – selv 
om det kan være gøy!

 Vi har en mengde eksempler på at slike ”stunt” har vært 

ødeleggende for renoméet til ”norske leverandører” i sin 

helhet.

• Flere burde nok holdt seg hjemme

 Det norske virkemiddelapparatet bidrar i noen grad til å dra 
med seg ”ukvalifiserte” leverandører ut i verden til et 

marked de ikke forstår eller har midler til å betjene (men, 

her er det jo støtte å få).

• Men virkemiddelapparatet gjør også mye bra

 Vi har også en del forskningsinstitusjoner som reiser rundt i 
verden og ”gir bort” norsk teknologi!
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Hvordan?

● Eksportsamarbeid
 Vi prøvde ”Norwegian Fish Farming Technology Group”

• Samarbeid med Helgeland Plast, Melbu Technology og Refa
• Vanskelig å få mange bedrifter til å jobbe sammen mot samme 

mål!

 Vi mislyktes…
• Samkjøring / felles interesser?

 Jeg tror ikke at eksportsamarbeid er veien å gå uten at det 
er fundert i eiermessig samarbeid (felles eierskap).

● Egen satsning?
 Direkte salg – reise fra Norge

 Egne selskaper 
 Agent (finders fee)  

 Distributør, eller…

 Vi hoppet ikke på den første - brukte tid på vurderingene

● Alle formene krever like mye arbeid fra Norge.
 Like mye reising
 Mange telefoner (og e-mail)

 Agenter og distributører må ”drives”

 Man må slåss for å få oppmerksomhet

N  o  r  w  e  g  i  a  n 

F i s h   F a r m i n g

T e c h n o l o g y   G r o u p
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Det er mye arbeid!

Viktig å ha tilstrekkelig kapasitet!
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Hva har vi gjort?

● Bygd størrelse (organisk og strategisk)

● Bygd geografisk distribusjon (egne etableringer og oppkjøp)

● Bygd produktbredde (produktutvikling og oppkjøp)

● Bevist styrket organisasjonens kompetanse - gjennom 

rekruttering og opplæring
 Styre, ledelse, hele organisasjonen 

 Etablert en attraktiv kompetent organisasjon  som det er mulig å 

rekruttere inn i

 Kritisk masse

● Bygd intern struktur for å håndtere et globalt marked
 Personell 

 Rutiner  & systemer

 IT infrastruktur

 Kritisk masse på FoU

 Osv.

● Tilført selskapet nødvendig kapital 

● Brukt 16 år i samme retning (fra 1992)

● Osv. osv.
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“The global leader in aquaculture 
technology”

Vision statement and strategy

●Remain a top-tier growth company 

●Strengthen the profitability of the core business

●Lead the technological development

●Attract, motivate and retain competent employees

●Lead the consolidation of the global aquaculture supply 

industry
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Respekt for språk og kultur
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Ha finansene i orden!

● Ting tar tid – og det koster penger

● Det nytter ikke å satse ute som en nødløsning
 Det er et langsiktig arbeid (flere år)

 Det er tålmodighet som gjelder

 Feil vil bli gjort!

● Du må ha organisasjonen på plass hjemme
 Å ha seriøse representanter ute er arbeidskrevende

● Og, ikke sats ute fordi du får offentlig støtte
 Det må være en del av en langsiktig plan

● Selskaper med internasjonale ambisjoner må bygge 
størrelse og bredde hjemme før de skal satse ute!
 Det er ikke nok å ha ett produkt med i kofferten
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Oppsummering

● Hold deg hjemme dersom du ikke:
 Tenker langsiktig

 Legger ned mye arbeid 

 Har internasjonal kompetanse

 Har god intern struktur og kompetanse

 Har solid finansiering 

 Er beredt til å bruke mye penger

 Har god tid

● Og, viktigst av alt:

Ha en klar strategi:

“Hvis du ikke vet hvor du vil, så har det ingen betydning 
hvilken vei du går.“

Cheshire katten til Alice i eventyrland
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The global leader in aquaculture technology 

Takk for oppmerksomheten!


