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The New Seafood Generation
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Sunt og delikat



Tilgjengelig og lettvint



Lettvint + trendy



Lettvinte måltidsopplevelser



Lettvinte måltidsopplevelser



Det er dette det
dreier seg om



……ikke «bare» dette

Dette perspektivet - det er vårt «business case» i Lerøy



Hva betyr dette i praksis?



Tradisjonell filetproduksjon
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Når vi fanger og produserer på klodens mest attraktive steder, må vi vel kunne 
produsere klodens mest attraktive produkter?



Nye aktiviteter i industrileddet

• Stamsund fiskematproduksjon

• Stamsund spesialisert filetlinje mot 
fish-cuts (fersk og fryst råstoff)

• Økt samhandlingsmønster 
Stamsund – Melbu

• Melbu fryste VAP produkter (fersk og 
fryst råstoff)

• Rypefjord saltfiskproduksjon

• …to be continued



Men det starter med råstoffet!

Fokus ved flåtefornying: Kvalitetsråvarer

Synlige produkter som skal friste!

Så Lerøy Havfisk og andre fiskere må 
som råvare-leverandør fortsatt sikre 
effektivitet og store volum, men med 
enda høyere kvalitet

Kvalitet er blitt designkriterie nr. 1 i 
Lerøy Havfisks flåtefornyingsprogram



….den nye havfiskeflåten har forstått dette best



Og minst ett havfiskerederi…

• Verdens slakkeste slipp?

• Sekketømming til vann i mottak

• Levende oppbevaring i seks vannfylte mottakskammer
• Sirkulasjon av store mengder ferskt sjøvann, avrenning mot fabrikk for gjenbruk
• Tilførsel av oksygen ved behov

• Tidlig-uttak av «flytere»
• Tilstandskontroll i tanker vha. kamera og miljøparameter-kontroll (oksygen, ph, temperatur)

• Bedøving før slakting og produksjon

• Stor utblødningskapasitet med sirkulasjonspumper i hver tank, «massering» for max blodtømming

• Stor produksjonskapasitet for rask produksjon

• Mulighet for kjøling på gradertanker via egen isproduksjon

• …og det skal komme mer for hvert nye fartøy vi bygger



Broen mellom kvalitet og bærekraft

• Økt råstoffkvalitet gir økt råstoffutnyttelse, dvs redusert svinn

• Derfor gir økt kvalitet også en mer bærekraftig virksomhet

• …og økte muligheter til å tjene penger på land også

• Og selvsagt 100% råstoffutnyttelse

• Verdens første hekktråler bygget med levende oppbevaring før bedøving/slakt/produksjon

• Verdens første batteri-hybride hekktråler



Bærekraft 

• Bærekraft trenden er enormt sterk

• Trålfisket har sine utfordringer

• Energibehov (må korrigeres for driftsprofil)
• Påvirkning på havbunn
• Utnyttelse av alt råstoff

• Anklager om bidra til råstofflekkasjer – global 
råstoffreise kontra kortreiste ferdige produkter 
og restråstoffhåndtering nærmest mulig kilden



Drivstoff

• «Alle» er på drivstoff-ballen. 

• …men, teknologisprang av stor betydning 
for havfiske med lange turer ligger trolig 
10-15 år fram i tid

• Mest virkningsfulle tiltak er å fornye til mer 
effektive fartøy; mer fangst per 
innsatsenhet, og nyeste mest 
utslippsvennlige teknologi på alle 
komponentområder

• Avgiftsvirkemiddelet er misforstått –
skaper økte utslipp fra annen mat når fisk 
fortrenges pga kostnader – folk slutter jo 
ikke å spise…



Et ekspanderende bærekraft-
begrep



Lerøys bærekraftprosjekt

• «Lerøy 50/50/5»
• Redusere forbruk av ikke gjenvinnbar plast med 50%

• Øke spiselig andel av dagens matsvinn med 50%
• I løpet av 5 år



Bærekraft og industristruktur i sjømatproduksjon

Den mest grunnleggende diskusjonen som trolig vil få størst 
betydning fremover: 

• Produksjon nært ressursen vs produksjon i lavkostland

• Ikke mulig å diskutere fremtidsperspektiver og en blå vei 
til en grønn fremtid uten å ta denne diskusjonen i hele 
verdikjeden for sjømat (inkludert med kundene våre)



Kvalitet + bærekraft = suksessoppskriften

• Bærekraft trenden er så sterk at de viktigste kundene vil 
foretrekke å arbeide med de leverandørene som har 
sterkest fokus på kvalitet og bærekraft. 

• Strategisk identitet (bedriftens DNA) blir sakte, men 
sikkert, viktigere enn lavest pris.

• Det vil være rikelig plass til alle, for villfisk er og vil være 
et knapphetsgode.

• Men de selskaper som i handling demonstrerer et fokus 
på bærekraft i vid forstand, vil være de mest 
ettertraktede leverandørene i fremtidens hvitfisknæring!



Perspektivet for en bærekraftig og fremtidsrettet hvitfisknæring

Det handler ikke 
om stål, betong og 
dingser!

…det handler om 
måltidsopplevelsen og 
kunden og konsumentens 
oppfatning av oss!

…er mest 
positivt for 
selskap 
som har 
forstått 
at…




