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BAK 3 mm TRBAK 3 mm TRÅÅDER OPPBEVARES DER OPPBEVARES 
VERDIER FOR 20 VERDIER FOR 20 MILLIONERMILLIONER

Utvikling mot stor mUtvikling mot stor mæærerrer

SpSpøørsmrsmåålet: Erlet: Er det oppdrettere eller forsikringsselskapene det oppdrettere eller forsikringsselskapene 
som sover best (eller som sover best (eller mest)?mest)?
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Kort om Kort om neminemi
Opprinnelse tilbake til 1941Opprinnelse tilbake til 1941

NorskNorsk bbøørsnotert skadeforsikringsselskaprsnotert skadeforsikringsselskap

Spesialselskap rettet mot utvalgte nisjerSpesialselskap rettet mot utvalgte nisjer

Havbruk, skip, energiverk, fly og industriHavbruk, skip, energiverk, fly og industri

KontorKontor Oslo og Bergen,Oslo og Bergen, Havbruk Havbruk BergenBergen

Forsikrer i EuropaForsikrer i Europa

Premievolum 700 mill 10% av dette Premievolum 700 mill 10% av dette havbrukhavbruk

Havbruk 5 ansatte hvorav 4 ingenHavbruk 5 ansatte hvorav 4 ingenøører/sivilingenrer/sivilingenøører rer 
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Store nøter Yeehaaa
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FORSIKRINGSSTATISTIKKFORSIKRINGSSTATISTIKK

Tap 2002-2005(est) havbruksforsikring

273,4

33,8
31,8

59,5

33,6

114,5

Disease Algae Hole in net Weather dmg. Floating inst. Dmg Other

Rømming 
utgjør ca 6% 

erstatningene
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POSITIVE OG NEGATIVE SIDER POSITIVE OG NEGATIVE SIDER 

Hiarki i not miljHiarki i not miljøø endres endres 
til det positive noe som til det positive noe som 
ppååvirker fiskehelsenvirker fiskehelsen
Bedre Bedre 
vanngjennomstrvanngjennomstrøømmingmming
Dypere nDypere nøøter reduserer ter reduserer 
virkning av varmt vann, virkning av varmt vann, 
alger og maneter.alger og maneter.

Konsekvenser av mindre Konsekvenser av mindre 
skader vil skader vil øøkeke

HHååndteringsproblemer ndteringsproblemer 
med store nmed store nøøterter

Oksygens svikt sentralt i Oksygens svikt sentralt i 
mmæærenren
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ÅÅRSAKER RSAKER 

Storm eller strStorm eller strøømm

HHååndterings feilndterings feil

DDåårlig vedlikehold eller tilsyn. rlig vedlikehold eller tilsyn. 

PPååkjkjøørsel eller Drivgodsrsel eller Drivgods

Predatorer Predatorer 

Gnag RGnag Røømmingsvillige arter mmingsvillige arter 

8080--90% av skadene kan unng90% av skadene kan unngååes med bedre es med bedre 
kontroll, forstkontroll, forstååelse og utdanningelse og utdanning
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NYE FAKTORER VIL DUKKE OPP NYE FAKTORER VIL DUKKE OPP 

Nye skadetyper dukker opp f.eks strNye skadetyper dukker opp f.eks strøømskadermskader

Nye arter som er mer rNye arter som er mer røømmingsdyktige mmingsdyktige 

Operasjoner med nOperasjoner med nøøtene mer krevendetene mer krevende
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Preventive tiltak stor mPreventive tiltak stor mæærerrer

TEKNISKTEKNISK

Kamarasystemer og Kamarasystemer og 
overvovervååkningssystemerkningssystemer

Forbedringer. Materialer Forbedringer. Materialer 
og konstruksjonog konstruksjon

SertfiseringstiltakSertfiseringstiltak

DRIFTDRIFT

OpplOpplææring og ring og 
erfaringsutvekslingerfaringsutveksling

FORSIKRINGFORSIKRING

HHøøyere egenandelyere egenandel

Ekstra premieEkstra premie

Skjerpede Skjerpede 
sikkerhetsvilksikkerhetsvilkåårr
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Hva er forsikringHva er forsikring

Statistikk, bransjekunnskap og trenderStatistikk, bransjekunnskap og trender

Kartlegge frekvens Kartlegge frekvens 

Beregne konsekvens skaderBeregne konsekvens skader

Reassuranse for katastroferReassuranse for katastrofer
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Hva Hva siersier oppdrettsforsikringsvilkoppdrettsforsikringsvilkåårene idagrene idag

Det erstattes fiskDet erstattes fisk som som ddøør ellerr eller som som 
rrøømmer.mmer.

RRøømmingsmmingsåårsak mrsak måå kunne pkunne pååvisesvises

Max pr mMax pr mæær 7 mill i standardvilkr 7 mill i standardvilkåår.r.
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Konsekvens Konsekvens øøker dramatisk med stormker dramatisk med stormæærerrer

Forsikringssum pr mær
5 mill egenandel 1 mill

Forsikringsum pr mær 20 mill 
egenandel 5 mill

Det som er verre er at markedspris tapet er mye større.
I et godt marked er salgsprisen fra en stor mær kanskje 30 mill

Enda verre dersom fisken er liten eller mellomstor. Da er gjerne
prisen dårlig for denne størrelsegruppen. Dette driftsavbruddet 
er normalt ikke forsikret.
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RØMMING ER DÅRLIG REKLAME FOR STORE MÆRER

Gigant oppdrett AS

Supersize 


