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Agenda

1. Kort om Inventura AS

2. Observasjoner fra oppdrettsnæringen i dag

3. Status helse/lus/trafikklys konsekvenser 

4. Nye anleggskonsepter (flytende, lukket)

5. Myndighetskrav, driftsforskrift nye anleggskonsepter



1. Kort om Inventura
Uavhengig konsulentselskap med fokus på kostnadskontroll, effektivisering og innkjøpsledelse

Tilbyr analysetjenester innen havbruk
a) Beslutningsmodell ved ulike behandlingsformer mot lakselus
b) Produktivitet i alternative nye produksjonsformer (lukket flytende, offshore anlegg)
c) Fiskehelse/risikomodell
d) Oppdrettsøkonomi/innkjøp

Havbruksteam i Inventura
Partner Hans Kristian Skjold (siviløkonom)
Senior Manager Knut Senstad (marinbiolog)
Manager Bjørnar Tveit Bolstad (siviløkonom)
Manager Morten Bøe (sivilingeniør)



2. Observasjoner fra oppdrettsnæringen i dag

Prodkost økte med NOK 4,45/kg rund (sultet og bløgget)
Prodkost levende 2015 => NOK 25,38

2016 NOK 29,70 (snitt Norge)
Kost HOG (0,83 av levende) NOK 35,78
Brønnbåt, slakting NOK 3,50
Frakt fob Oslo NOK 0,70
Markedsavgift 0,3% (NOK 50,00/ kg) NOK 0,15
Total kost HOG fob Oslo NOK 40,13 (snitt Norge)
Mulig margin HOG NOK      10,43



3. Status helse, lus og trafikksystem
Generasjonsavgang
• Samlet tap per generasjon i snitt i næringen ca. 18 – 20 % svinn

Trafikklys system
• En for alle – alle for en prinsipp
• Noen får økt produksjonsvolum, andre stagnerer, andre får reduksjon
• - 6%/+6%  delta er 12%
• Hvis en konsesjon skaper 1 350 000 MT/1100 konsesjoner = 1 227 MT med margin på 

NOK 10,- /kg er dette driftsresultat på ca. 12 MNOK per konsesjon pr år.
• 12% av dette er ca. 1,5 MNOK i tap pr konsesjon pr år

⇒ Hva bør jeg gjøre, hva kan jeg gjøre og hvilke muligheter har jeg?
⇒ Alle kjøper RAS anlegg for 200 – 750 MNOK – hvorfor og basert på hva?



3. Status helse, lus og trafikklys
Direkte lusebehandlingskostnader

• Innleie av servicebåt og mannskap

• Lekter for mekanisk utstyr (leid/eid)
• Dersom eid: lønns- / avskrivnings- /vedlikeholds kostnader

• Kjøp av legemidler, oksygen, veterinærtjenester etc.

• Dykking og dødfiskhåndtering

• Kjøp og drift av rensefisk

• Fraktkostnader



3. Status helse, lus og trafikklys
Indirekte hendelser/ margintap ved lakselus behandling

• Behandlingsdødelighet 0 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00 %
• Sulting 0 – 3 – 5 – 7 dager
• Sårskader 0 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00 %
• Redusert appetitt

Betydelig økning i produksjonskostnad
Enormt margintap
Budsjettplanlegging
Helserisiko
Plan for lusebehandling
Beslutningspunkt for hvilken behandlingsmetode som er optimal for meg og 
mine anlegg?



4. Nye anleggskonsepter
Inventura har utviklet en produktivitets- og margin modell for alternative nye produksjonsformer 
(lukket flytende anlegg, offshore, tradisjonelle anlegg)

Det sentrale er å gå vekk fra et produksjonskostnads fokus og over til en maksimering av 
generasjonsbiomassen og dens margin

Vinneren i morgendagens oppdrett er de som evner 
• å produsere maksimalt med biomasse
• uten stor indirekte påvirkning av lakselus, svinn og trafikklys
• Sikrer bærekraft og miljøprofil i tråd med politiske krav
• evner å sikre objektiv generasjonsutfall for ulike anleggskonsepter FØR 

beslutning tas

Nye anleggskonsept MÅ dokumentere fordeler/ulemper: kost, teknisk drift og 
produktivitet



Kostnadselementer - f lytende lukket anlegg

• Lønn som for notanlegg
• Fôrflåte og driftsbåt som for notanlegg
• Bortfall av alle notkostnader - spyling, capex, impregnering, inn/ut frakt, notlager, notservice
• Bortfall av direkte og indirekte lusekostnader

• Pumpekostnader: NOK 0,70/ kWh
• Oksygenkostnader: NOK 2,60 pr kg tilvekst
• Service/ vedlikehold av tekniske anlegg
• 15 års avskrivning

4. Nye anleggskonsepter – Flytende lukket anlegg



4. Nye anleggskonsepter – Flytende lukket anlegg
Biologiske input parametere; f lytende, lukket anlegg og tradisjonelt sjøanlegg

Input Flytende, lukket Tradisjonelt sjøanlegg

bFCR 1,00 1,10

SGR 100% 100%

Basisdødelighet (eks. 
lusebehandling)

5% 12%

n uker vekst (5,5 kg) 68 75

n uker brakklegging 2 8

n uker generasjonstid 70 83

n generasjoner 10 år 7,42 6,27



4. Nye anleggskonsepter – Benchmark
Produksjonskostnad NOK /  kg rund i not – flytende, lukket anlegg og tradisjonelt sjøanlegg
Prod. Kost Lukket, f lytende Tradisjonelt sjøanlegg

Total smolt cost NOK/kg 3,04 3,53 
Total startup and labour cost NOK/kg 2,54 3,20 
Total feed cost NOK/kg 12,74 14,50 
Treatment cost NOK/kg - 5,84 
Fixed operational cost NOK/kg 0,72 2,52 
Oxygen and electricity NOK/kg 1,53 -
Total insurance cost NOK/kg 0,17 0,19 
Total disposal cost NOK/kg 0,04 0,15 
Total depreciation cost NOK/kg 4,00 1,47 
Total production cost NOK/kg 24,79 31,40 

Eks. sentral administrasjon og finanskostnader
MTB-justering av lukket flytende medfører 16% redusert biomasse, prod. kost. øker da fra 24,79 til 
26,36



4. Nye anleggskonsepter – Benchmark
Generasjonsutbytte  og driftsmargin – flytende, lukket anlegg og tradisjonelt sjøanlegg

Lukket, f lytende Tradisjonelt sjøanlegg
Utbytte pr generasjon (kg levende) 6 314 774 5 314 111 

Prod kost pr generasjon (NOK) 156 535 019 170 658 038 
Prod kost pr kg levende 24,79 / MTB 26,36 31,40

KG utbytte pr smolt levende 5,36 4,53

Salgsinntekt pr generasjon 267 120 517 219 591 467 

Driftsmargin pr kg HOG 14,36 5,15 

Driftsmargin pr generasjon (NOK) 77 151 787 23 352 464 

n generasjon 10 år 7,42 6,27

Sum tonn høstet 10 år 46 855 33 320

Sum driftsmargin 10 år 572 MNOK 147 MNOK
Justert MTB: driftsmargin pr generasjon 56 006 909



4. Nye anleggskonsepter – Flytende lukket anlegg
Konklusjon – flytende, lukket anlegg har potensial for 

• Betydelig raskere vekst, og kortere 
generasjonstid

• Mindre svinn og økt utbytte per 
generasjon

• Oppsamling av alt biologisk avfall

• Bortfall av de fleste forstyrrelser 

• Økt driftsresultat per generasjon

Sentit ivitetsanalyse lukket, f lytende anlegg
CAPEX 40 MNOK 60 MNOK 80 MNOK

- 1,30 NOK/kg - +1,24 NOK/kg

Dødelighet 2,5% 5% 7,5%

- 0,51 NOK/kg - + 0,54 NOK/kg

Vekst 0,95% 100% 105%

+0,54 NOK/kg - - 0,54 NOK/kg

n uker 71 68 65



5. Spilleregler og driftsforskrift – nye anleggskonsepter 

Nye anleggskonsepter har dokumentert 
• Meget gode driftstall over flere generasjoner
• Sammenfallende resultat for flere ulike konsepter – like muligheter og potensial
• Inventura sin modell estimerer tilvekst / overlevelse i tråd med disse

Myndigheter må skape forutsigbarhet og likhet med andre konsepter (RAS anlegg).
Det burde ikke være forskjellsbehandling – krav til miljø og fiskevelferd må være likt, kjent og målbart

Rask avklaring omkring sentrale parametere:
• Max antall fisk per enhet
• Tetthet – f.eks. 50 kg/m3
• CO2- metning i vannet
• MTB- forhold
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