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Produksjonsveksten har avtatt markant – og utflating i 
slakting siden 2012
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Fra markedsrisiko til kostnadsrisiko –
Dyr, men veldig lønnsom produksjon….

15

20

25

30

35

40

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017E 2019E

N
O

K
/k

g

Produksjonskost pr. kg i perioden 1997 til 2019E.

kost/kg FOB

29,8

19,4

32,1

25,0

37,4

26,2

40,6

56,6

65,0

10

20

30

40

50

60

70

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017E 2019E

N
O

K
/k

g

Snittspriser FOB i perioden 1997 til 2019E. 

Price

 Produksjonskostnaden har de siste 5 årene 
steget med NOK 10-12/kg.

 Tilsvarende NOK 11-13 milliarder i 2016

 Prisene har i samme periode steget med 
NOK 30-40/kg 

 Tilsvarende NOK 30-40 milliarder i 2016
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Vi er enig i at det meste skyldes………

Men ser ingen umiddelbar fare for 
«grunnstøting» !



26. Oktober 2016

Vessel: Øytind (Bømlo)
Source: Scanfishphoto

Vessel: Ro Arctic (Rostein)
Source: Skipsrevyen

Brønnbåtsektoren



Superior and 

sustainable 

growth and 

profitability

Transport av fisk

fra sjølokalitet til

slakteri

Interntransport

mellom lokaliteter

ParasittbehandlingSortering av fisk

Transport av smolt

Brønnbåtbruken har endret seg siden 2009…

…fra transport av levende fisk til en betydelig kapasitetsandel brukt til parasittbehandling.

Fra 0 til 35-40% av kapasitet



Flåten og sektoren har vokst i takt med behov for 
behandlingskapasitet …….

7

21 stk.



……og det har båtene også! 
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 Samlet estimert kapasitet 
ultimo 2017 vil uten 
salg/avgang være ca. 
100.000m3

 Vel 20 mindre fartøy med 
kapasitet på ca. 12.000m3 
kan forventes å bli utrangert 
frem til 01.01.21 p.g.a. krav 
til «vannbehandling» 

 Snittstørrelsen på nybygg for 
norske oppdrettere ligger på 
3000m3+. I all hovedsak 
motivert av 
behandlingsbehov.
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Hvor mye brønnbåtkapasitet trenger vi i Norge i dag ?

Uten parasittbehandling blir utgangspunktet 2009-situasjonen
- Korrigert for et behov for større fartøy er det nærliggende å tenke ca. 30% økt kapasitet og 

samme antall fartøy som i 2009.

- 52 fartøy med snittkapasitet på 1250m3 og samlet kapasitet på 65000m3.

- Merk også det forhold at vannbehandlingskravet i Transportforskriften (effektivt fra 
01.01.2021) vil kunne gjøre et større antall fartøy (>20) ukurant. Disse representerer i så 
fall en kapasitet på ca.12000m3.

2009 2017(E) Endring

Antall fartøy 52 60 15 %

Kapasitet - m3 40500 103161 155 %

Snittkapasitet - m3 780 1700 118 %

Slaktekvantum - Ørret og laks (1000t RW) 1010 1300 29 %



Stor variasjon i “sikring” av brønnbåttonnasje
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Vel 100.000m3 for 
forventet norsk 
produksjon i 2017



Nå også levert med mekanisk avlusningssystem…





Servicebåtsektoren
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Servicebåten i verdikjeden

Flytende utstyr: 
Vask
Kontroll/Inspeksjon
Vedlikehold

Fortøyning:
Inspeksjon
Engineering
Kontroll /Inspeksjon

Dykking / ROV:

Nøter: 
Vask
Kontroll/inspeksjon
Vedlikehold

Parasitthandling: 
AGD
Lakselus

Installasjon: 
Slep
Frakt

Source: AKVA Group, Frøy Akvaservice, AQS



Flåten og sektoren har vokst…….
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I går

I dag



……og det har båtene også! 
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2017

Snittbredde: 8.5m

Snittlengde: 18.6m

Vitale mål
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Ressurskrevende operasjon med mange «kreative» plattformløsninger

Mekanisk avlusing – «Etterspørselsboom» på dekksareal!
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• Hva er kapasiteten i dag, og hvor mange «mekaniske avlusere» trenger næringen (i Norge) ?

• Et anslag gir en samlet mengde installerte mekaniske avlusingsanlegg (– miks av alle 5 
tilgjengelige –) på ca. 60 linjer.

• Anslått kapasitet på disse er 80tonn/time/anlegg => ca. 5.000tonn/time totalkapasitet

• Hva vil oppdrettsnæringa etterspørre av kapasitet ?

• Eksempel fra virkeligheten;

• En oppdrettsaktør/gruppering har anskaffet – og mener det er tilstrekkelig i kombinasjon med 
«ferskvanns» brønnbåtkapasitet – en mekanisk avlusingskapasitet (teoretisk) på 480tonn/time.

• Overføres denne kapasiteten på resten av næringen, vil det være behov for en kapasitet på ca. 
9.000 tonn/time.

Med snittkapasitet på 80tonn/time tilsier dette et behov på ca. 50 stk. nye anlegg 
som igjen må ha dekksareal (flåte og/eller båt) og supportfartøy.

Mekanisk avlusing – «Etterspørselsboom» for 
servicebåtsektoren!



Oppsummering
Brønnbåt
• Sannsynlig balanse mellom tilgjengelig og ønsket brønnbåttonnasje ved 

utgangen av 2017. p.g.a
• Buffer-/beredskapsønske
• Ferskvann – AGD og lus

• Pt. ingen kjente kontraheringer for det norske markedet for levering etter 2017.

Servicebåt og mekaniske avlusere – «dvs. dekksareal»
• Vurdert underdekning pt. både på fartøy/dekksareal og «avlusere»

• Stor økning i et høyt tempo
• Mange nye fartøy/plattformer er veldig «luseavhengig»
• Oppdrettereid utstyr – spenner fra provisorium til «design»

Risiko – Overkapasitet hvis effektiv forebygging og/eller «nye» lusefjerningsmidler
• Servicebåt/utstyr basert på mekanisk avlusing vil da kunne bli rammet, men 

foreløpig lav kapitalinnsats vil eventuelt dempe «smellen».
• Brønnbåt vil også kunne merke redusert etterspørsel etter «avlusingskapasitet», 

og «forsiktighet» i fht. kontrahering mot det norske markedet vil være fornuftig. 



Takk for oppmerksomheten!

(Kystrederiene har stand, så ta turen innom )


