
Lerøy Midnor AS

Mer smolt – mer slaktefisk, 
teknologiske utfordringer 
framover?

Av Alf-Helge Aarskog 
Lerøy Hydrotech - Lerøy Midnor 



Agenda

!Fakta om Lerøy Midnor AS
!Helhetstenkning – matproduksjon - teknologi
!Avl/rogn produksjon
!Settefisk
!Matfisk
!Slakting og foredling
! Laks er sunn og god mat!

Brønnbåter



En liten auksjon

• Høyeste bud vinner
• Nest høyeste bud betaler det budgiver har 

bydd.
• Laveste godkjente bud er 100 kr og en 

høyner med 100 kr per gang





Organisasjonskart Lerøy-Midnor AS

5 settefisk anlegg 7 sjø anlegg 7 sjø anlegg Slakteri Videreforedling

Sjef Sjef Sjef Sjef

Kasserer

Sjef

Kvalitet

Sjef

Planlegger

Personal

Styre

Totalt 220 medarbeidere som lager 85 millioner middager i 2006



Lerøy Midnor, located in the best salmon farming area in Norway, and 
the world!







Lønnsom
Våre verdier

Vi SKAL tjene penger og ha maksimal
utnyttelse av alle våre ressurser 

Vi SKAL hver dag forbedre egen og kollegers prestasjon 

Vi SKAL være en ener i det vi gjør og det vi leverer



Foretrukket
Våre verdier

Vi SKAL være pålitelig, punktlig og fremtidsrettet
ovenfor alle interne og eksterne kunder

Vi SKAL være attraktive 
og levere etterspurte produkter

Vi SKAL sikre kvalitet og matvaretrygghet i alle ledd

Vi SKAL ha fornøyde kunder



I pakt med naturen
Våre verdier

Vi SKAL produsere med dyrevelferd og etikk i fokus

Vi SKAL produsere sunne og rene
produkter under ryddige og rene omgivelser

Vi SKAL vise ansvar for miljøet og
utnytte naturressursene på en bærekraftig måte



Livsglede
Våre verdier

Vi ”står på” og løser våre arbeidsoppgaver
i et utfordrende og uformelt miljø der
det legges vekt på trivsel og humør

Vi følger lover og regler og er
ærlig og lojal mot bedrift og kollegaer 

Vi viser respekt for hverandre
og er gode ambassadører for vår bedrift



Best på laks
- lønnsom, pålitelig og fremtidsrettet



Verdi kjede Lerøy Midnor

Tidshorisont: 3 år

Stamfisk

Fôr

Settefisk Havbruk Slakting
Foredling Salg

Logistikk

Kunnskap Kjerne område Søster
selskap

Nettverk i forhold til FOU og Produktutvikling, Sporbarhet gjennom hele kjeden.



Hva produseres i Lerøy Midnor AS?
!Yngel, Smolt, Laks, Videreforedlete 

produkter - Ja!
!Først og fremst - fantastisk god mat!
!BRC, EurepGAP, og norsk lovgivning 

sikrer matvaretrygghet.



En lakse familie blir til 145,000 middager.









Slakting og foredling viktig for ferdigstilling av middagen



Fakta om Lerøy Midnor AS

! Et av de mest lønnsomme oppdrettsselskap i Norge

! Godt plassert i optimale område for oppdrett

! 220 dyktige medarbeidere – flatt organisert – beslutninger nær fisken 

! Integrert fra rogn til og med foredla produkt.

! En klar visjon



Aquaculture is Growing Business

• Farming of fish is growing 
on a world wide basis

• It is not only salmon 
farming that is growing, 
but also new species.

• We have growth in new 
marine species in Asia 
and also in Europe and 
North America.



Black Cod
Chinook 
Salmon
Atlantic Salmon

Trout
Stugeon

Mahi Mahi Black Tiger Shrimp
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Eel, Grouper
Chinese Shrimp
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Catfish
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Turbot

Atlantic Salmon
Cod & Halibut, Wolf Fish                 

Trout

Baramundi
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King Fish, Tuna
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Shrimp
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Tilapia

ShrimpAtlantic Salmon
Trout Coho

“The Blue 
Revolution”



Verdens produksjon av Atlantisk laks

Kilde: FAO, FEAP, ISFA, FHL og Kontali Analyse



Utvikling produksjon - atlantisk laks

! 1990 - 200.000 tonn produsert – Norge produserte 87 % av verdens 
produksjon.

! 2005 – 1.230.000 tonn produsert – Norge produserte 45 % av verdens 
produksjon.

! Har vi politisk vilje og evne til å holde på det vi har, og er vi smarte nok til å
videreutvikle oss?



Utvikling av den globale og norske lakseproduksjon de neste 15 år ?
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Antall smolt anlegg forutsatt snitt prod per anlegg er 3 mill smolt
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Antall lokaliteter - 5000 tonn per lokalitet - 3 lok inkl braklegging
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Antall slakterier forutsatt 40.000 tonn slaktet per slakteri
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Globalt fôrbehov totalt forutsatt fôrfaktor = 1.1
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Fôrbehov i Norge fremover mot 2020?
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Oppsummering 2020 - Norge
! Rognbehov – 482 millioner
! Smolt behov – 371 millioner
! Antall smoltanlegg – 124 eller 62
! Lokalitetsbehov – 809 eller 80,9 offshore anlegg (50K tonn hver)
! Slaktekvantum – 1,350 mill tonn laks
! Antall brønnbåter – 34 eller 17
! Antall slakteri – 34 eller 17
! Fôrbehov – 1,484,000,000 kg

! Alle tall over forutsetter kraftig forbedring av dødelighetstall og 
fôrutnytting og 0 rømming!

! Er vi klare?  Her er det nok av teknologiske utfordringer for å få dette 
til!



Mål

! Produsere trygg, sunn og god mat – lønnsomt

for å få dette til må vi:
! Riktig organisering – medarbeidere som er kunnskapsrike og engasjerte!
! Ledelse som forstår – og kan ta beslutninger – brenner for det en gjør.
! Rett fokus – linke arbeidsoppgaver-investeringer til visjon
! Utnytte den beste teknologi innen alle områder - gjøre ting enkelt
! Bli gode på rekruttering
! Vilje og evne til å lære av andre
! Risiko vurderinger og management
! Se muligheter – ta bort mentale sperrer
! Tenke konsekvenser – for det totale resultat.
! Være misjonærer



Teknologiske utfordringer – rogn produksjon.

! Rogn produksjon – avls arbeid:
! Spre risiko gjennom flere reelle stamfisk konsesjoner (backup)
! Ta i bruk siste teknologi i forhold til temperatur og lysstyring av stamfisk

! Stryking hele året? 
! Ta i bruk gen teknologi med fornuft
! Er avlsmålene riktige?

! Økonomisk betyr overlevelse – tilvekst – fillet utbytte mest. 
! Satser vi nok på dette feltet?
! Det optimale landbaserte stamfisk anlegg?
! Konkret: utvikle gode sorteringsmaskiner for rogn
! Payback er som regel god innenfor dette området – gjort riktig.



Teknologiske utfordringer - settefisk.

! Settefisk produksjon
! Produsere ”god” smolt hele året – grunnstein i bedriften-næringen!
! Designe optimale anlegg
! Energiutnyttelse – biologi
! Vannkjemi - fiskehelse
! Omløpshastighet – kvalitet
! Resirkulering vs nye vassdrag i bruk
! Kommunikasjon – rogn – settefisk – matfisk – slakteri – foredling – kunde
! Datastyring - planlegging - internlogistikk



Teknologiske utfordringer - havbruk.
! Matfisk produksjonen
! En fantastisk logistikk operasjon hvor det er nødvendig med ”blå”

fingre!
! Smolt inn, fôr inn og ut, intern håndtering av fisk og anlegg, 

slaktefisk ut – gjøre ting enkelt, gi medarbeiderne teknologiske 
hjelpemidler som gjør at de har gode dager og følelse av kontroll!

! Miljø kontroll - Inkluderer rømmingssikre anlegg
! Lokalitets kontroll - HMS
! Individ kontroll vs biomasse kontroll
! Konkrete utfordringer: 

! Fiskehelse
! Unngå rømming
! Tilgjengelighet av gode lokaliteter
! Handtering av relativt tunge innsatsfaktorer
! Not rengjøring



Teknologiske utfordringer slakteri - foredling
!Slakteri - foredling
! Industri
!Automatisering - robotisering
!Flaskehalser - handtering, bedøving, kjøling, 

bufring, logistikk,osv
!Produktutvikling
!Mat – vi må tenke høyverdig produkt
!Kvalitetssystemer
!Kostnadseffektivt



Oppdrett av fisk – en god historie?

! En fantastisk næring som lager vidunderlige produkt.

! Vi produserer sunn, trygg og god mat.

! Vi har sporbarhet fra rogn til ferdig produkt.

! Vi produserer bærekraftig med fokus på miljø.

! Vårt potensial er bare forhindret av egne begrensninger, mentalt, ”the sky is 
the limit”.

! Vi har ansvaret og må gripe muligheten! 



Anvendelig, smakfullt og trygt!



Takk for oppmerksomheten
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