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Status
Verdens største produsent av laks
Verdens nest største produsent 
av regnbueørret

Eksportinntekt: 
ca 16,5 milliarder kroner

7000 arbeidsplasser



Verdikjeden –
fra rogn til marked



Rogn og livdyrproduksjon

Verdi: 
100 millioner 
kroner

16,5 mrd



Smoltproduksjon

Verdi: 
1 milliard kroner16,5 mrd



Oppdrett i sjø

Verdi: 11,5 
milliarder kroner16,5 mrd



Brønnbåter, transport

Verdi: 
300 
millioner 
kroner

16,5 mrd



Slakt og prosessering

Verdi: 2,6 
milliarder 
kroner

16,5 mrd



Salg, markedsføring, distribusjon

Verdi: 
1,3 milliard 
kroner

16,5 mrd



Transport



Pionertiden, 1970-årene



Professor
Harald Skjervold

(1917–1995)

1970 –Pionertiden



Fiskeskipper og oppdretter 
Sivert Grøntvedt

1970 –Pionertiden



1970 –Pionertiden



1970 –

FoU starter innenfor avl, fôr, 
fiskehelse og teknisk utstyr



1970 – Avlsforskning



1975 – Avlsstasjoner
og FoU anlegg bygges



Forskningens betydning –
Avlsforskning

Produksjonsperiode 
fra egg til laks:

1980 2000
4 år 2 år



Forskningens betydning
1970 – Vaksiner
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Forskningens betydning 
1970 – Fôrutvikling

Fôrforbruk per kilo 
laks:

1975 2000
3,0 kg 1,25 kg



1970 – Fôrutvikling



Forskningens betydning
1980 – Store merder tas i bruk
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1990 – Moderne slakte- og 
pakkeanlegg etableres



1995 – Moderne 
foredlingsanlegg etableres



1 år

Veien videre … Avlsforskningen
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Produksjon av laks
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Produksjonskostnad per kilo

20 kroner

40 kroner

60 kroner

80 kroner

100 kroner

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Sykdom og 
lokal 
forurensning

Hitra-
vaksin
e

Stor-
merder

Furunkolos
e-vaksine

2000-kroner



Veien videre

Forbedret 
logistikk



Veien videre … Videreforedling

85-90% av norsk laks 
eksporteres ubearbeidet
Bearbeiding gir ca. 10 
arbeidsplasser per arbeidsplass i 
oppdrettsanleggene



Verdensmester er noe man blir 
– ikke noe man forblir



Er dette veien å gå?
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Den gode 
sirkel

Produsent

FoU

Samarbeids-
partnere



Gi et menneske en fisk 
og det har mat for hele dagen
Lær mennesket å kultivere 
fisken og det har mat for hele 
livet

Kinesisk 
ordtak
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