
Hva er en oppdrettskommune? 
Høstsamling, 8. november 2018 



«Det får store konsekvenser for området 
om vi ikke finner en løsning. Det vil være en 
katastrofe for lokalsamfunnet» 

- Roger Sørgård, daglig leder i Kråkøy Slakteri  

Det er egentlig dette det handler om. Det handler om 65 arbeidsplasser i en kommune med  ca 1.000 innbyggere. 
En kommune som ellers avstår mye areal i sin kommunale sjøallmenning, til oppdrett. 
Hva om tilsvarende hadde skjedd i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø? 



Vi er stort sett enige med næringa om dette: 

Men dette? 



Havbruksnæringens verdikjede  
… men hvor skjer verdiskapningen? 



Sysselsetting i havbrukskommunene 

Gjennomsnittlige fordeling av sysselsatte i NFFKs medlemmer 
Kilde: SSB, bearbeidet av NFKK 



Innleid arbeidskraft i fiskeforedling 

«…., så sank andelen norske fast ansatte 
arbeidstakere fra 88 % til 58 % fra 2003 til 2013.  
 
I tillegg kommer innleid arbeidskraft som spesielt i 
sesongfiskerier øker innslaget av utenlandsk 
arbeidskraft markert.  
 
Det er ingen grunn til å tro at denne tendensen har 
avtatt og en forlengelse av trenden tyder på at i 
skrivende stund (august 2017) er mindre enn 
halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedling 
norske».  

Kilde: Nofima & Capia (2017) Bruk av permiteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling  

Antall sysselsatte i fiskeforedling etter nasjonalitet 

Andel av arbeidsstokken i fiskeforedling etter 
nasjonalitet 



Eksklusive rettigheter for oppdrett 

* Lerøy Vest, Lerøy Midt, Lerøy Aurora og Sjøtroll Havbruk er slått sammen til Lerøy Seafood Group 
ASA, Kilde: Kontali analyse, bearbeidet av NFKK 

Øvrige selskaper 
(587 konsesjoner) 

De 3 største selskapene* 
(500 konsesjoner) 

1087 konsesjoner 
 fordelt på  

86 selskaper  

De 3 største selskapene har 46 % av de eksklusive 
rettighetene på oppdrett 



Oppdrettsselskapenes hovedkontor 

Vest: 
• Blom Fiskeoppdrett AS (Øygarden) 
• Marine Harvest ASA (Bergen) 
• Grieg Seafood ASA (Bergen) 
• Erko Seafood AS (Bergen) 
• AS Bolaks (Eikelandsosen) 
• Lerøy Seafood Group ASA (Bergen) 
• Alsaker AS (Onarheim) 
• Firda Seafood Group AS (Byrknesøy) 
• Bremnes Fryseri AS (Bremnes)  

*Lokasjon på hovedkontor til de største 
selskapene  (ti eller flere eksklusive rettigheter) 

Midt: 
• Sinkaberg-Hansen AS (Rørvik) 
• NTS ASA (Kolvereid) 
• Norway Royal Salmon ASA 

(Trondheim) 
• Salmar ASA (Frøya) 

Nord: 
• Ellingsen Seafood Holding AS (Skrova) 
• Nordlaks Holding AS (Stokmarknes) 
• Nova Sea AS (Lovund)  

(43 % av Marine Harvest) 
• Eidsfjord Sjøfarm AS (Sortland) 

Cermaq Group AS (Oslo) 



Eksempel: 
Forflytning av verdier 

Konsern (børsnotert) ASA 
Datter Vest AS 

Datter Midt AS 

Datter Nord AS 

Konsernbidrag: 
NOK 926 045 000 

Konsernbidrag: 
NOK 790 587 000 

Konsernbidrag: 
NOK 265 445 000 

«Konsern ASA mottok 1,9 
milliarder i konsernbidrag fra 

sine datterselskap som har 
eksklusive rettigheter til oppdrett 

langs hele kysten» 

*Basert  på 2017 regnskap 
** Purehelp 
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Utbetaling fra Havbruksfondet 2018: De 20 største 

Gjennomsnitt 14,4 mill   

Men det handler om den første utbetalingen til alle, 
og den kommer ikke hvert år 
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Havbruksfondet: De 20 største målt pr innbygger 
og gjennomsnitt på 5.743  

Den beste måten å betrakte det på: Pr innbygger 
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Kilde: SSB, bearbeidet 
av NFKK 

Noen frykter jo at oppdrettskommunene er/blir = en rik kommune 



Beliggenhetsrente og/eller villet 
politikk? 

  2013 2014 2015 2016 2017   
Endring  

2012 - 2017 

BÆRUM 5,1 % 5,2 % 4,8 % 8,6 % 4,3 % 31,2 % 
OSLO 4,6 % 4,1 % 5,0 % 7,7 % 5,5 % 29,8 % 
BERGEN 4,6 % 3,5 % 3,9 % 6,1 % 2,4 % 22,2 % 
TRONDHEIM 4,8 % 3,1 % 3,8 % 7,4 % 4,7 % 26,1 % 
NFKK* 4,4 % 3,2 % 2,2 % 5,3 % 3,3 % 19,7 % 
* Sum medlemskommunene i NFKK 
** Kilde: KS 

Frie inntekter- prosentvis endring 

Går dette under radaren? 
 
Er det ikke noe som har endret seg, i favør noen og disfavør andre? 
 
Er det dette som er mest rettferdig fordeling og omfordeling? 



Til slutt: 
Tankekors til oss selv og andre 

«Jeg tar for gitt at styrene i SalMar og Nordlaks, i likhet med alle 
andre som studerer denne problemstillingen, ikke utelukkende 
har diskutert mulighetene for semi-eksponert offshore oppdrett 
i skjærgården ved Frøya eller Hadseløya. Jeg er sikker på at de 
ser for seg oppdrett i åpent hav, og da også i andre 
verdensdeler enn Europa. 
 
Kan en velge, og det kan en her, er det mer rasjonelt å 
produsere fisken nær de markedene som betaler best. De som 
kan legge på flyfraktkostnadene i priskalkylene 
 
Kapitalen går der den får best avkastning. Den ser ingen 
grenser.» 
 Spørsmål som melder seg herunder: 

 Er det rett å stimulere en slik utvikling, gjennom utviklingskonsesjonene? 
 Ivaretar dette Norges interesser og våre naturgitte fortrinn? 
 Melder det seg ikke behov for å endre hele konsesjonspolitikken, f.eks. fra eie til leie, fordi 

inngangsbilletten (les: konsesjonsprisene) er alt for høye og ekskluderende? 
 Er det ikke realiteter vi må forholde oss til: «Kapitalen går der den…», og dermed være svært forsiktig med 

en statlig grunnrente? 




