Hofseth International - Verdiskapning på kysten
Kystvegkonferansen, 5. April 2018

Hofseth International – et globalt og fullintegrert
sjømatkonsern med base på Sunnmøre

Oppdrett

•

•

•

7,17 matfiskkonsesjoner for
laks/ørret med en årlig
produksjon på 10-12.000 tonn
Egen settefiskproduksjon,
sjølokaliteter og slakteri
Eiet 50/50 sammen med
japanske Yokorei

Videreforedling

•
•

•

Tre foredlingsanlegg med en
totalkapasitet på 85.000 tonn
Produserer høykvalitets
ferdigvarer, både fersk og
frossen
Globalt salgs- og
distribusjonsapparat

Kvalitet – Bærekraft – Vekst

Foredling restprodukter

•

•

•

Produserer høyverdiprodukter
til human standard fra avkjæret
til videreforedlingsdivisjonen
Topp moderne
produksjonsfasiliteter
Pågående
kommersialiseringsprosess

Sterk vekst – globalt nedslagsfelt

NOKm

Inntekter Hofseth International (NOKm)
~38% vekst p.a.
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Hofseth International er Norges ledende videreforedler
av laks og ørret
Overblikk
• Hofseth International er et ledende foredlingsselskap
for laks og ørret med hovedkontor i Ålesund
• Fabrikker på Valderøya, Syvde og i Ålesund
• Total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff
• Eksport til Nord-Amerika utgjør mer enn 50% av
inntektene – solid kundebase bestående av globalt
ledende dagligvare- og restaurantkjeder
• Bredt produktspekter – fileter, porsjoner og røkte
produkter, både fersk og frossen

Noen av våre kunder

Videreforedlingsfabrikker
Valderøya
• Integrert i Hofseth
International i 2008
• Kapasitet: 17.000 MT p.a.
• Hovedprodukter: Frossen
filet og porsjoner, varm- og
kaldrøkt laks og ørret.

Syvde
• Etablert i 2005.
• Kapasitet: 33.000 MT p.a.
• Hovedprodukter: Frossen
filet og porsjoner

Ålesund
• Etablert i 2016
• Kapasitet: 35.000 MT p.a.
• Hovedprodukter: Fersk filet
og porsjoner

Hofseth Aqua – Et fullintegrert oppdrettsselskap
Smolt

• Nytt moderne settefiskanlegg
under bygging i Tafjord
• Total kapasitet på 4 millioner
smolt @ 125 gram
• Anlegget vil være ustyrt med den
siste teknologien når det kommer
til fiskehelse og miljø
• Ferdigstillelse høsten 2018
• Planer for ytterligere ekspansjon
og produksjon av postsmolt

Oppdrett

• 7,17 matfiskkonsesjoner for laks
og ørret med en årlig produksjon
på 10-12,000 tonn og sterke
vekstambisjoner
• Ca 20% markedsandel på ørret i
Norge
• 6 lokaliteter i Storfjorden;
Norddal, Stranda and Stordal
Kommune
• Storfjorden er svært godt egnet
for oppdrett på grunn av stor
vanndybde, god vannsirkulasjon
og stor tilgang på ferskvann fra
fjellene rundt

Slakteri

• Eget slakteri i Ålesund sentrum
med slaktekapasietet på 45.000
tonn
• Daglig slaktekapasitet på 150 tonn
• Både fersk og frossen produksjon
• Betydelig lagerkapasitet
• Ny brønnbåt under bygging med
levering høsten 2018

Nytt smoltanlegg i Tafjord med ferdigstillelse høsten 2018
Totalentreprise med Artec Aqua i Ålesund

Ny brønnbåt under bygging hos Vard Aukra med
levering høsten 2018

Vi satt nylig ut en ny oppdrettslokalitet i Storfjorden fra
AkvaGroup og utstyrt med Stingray luselasere

Hofseth Biocare
Bærekraftig utnyttelse av ressursene
Avskjær fra
filetproduksjon
+
Ensym
+
Vann

SALMON OIL
OMEGO™

SALMON PROTEIN
PROGO™

SALMON CALCIUM
CALGO™

Patentert ensymatisk
hydrolyseprosess som skånsomt
skiller ut olje, protein og kalsium
fra avskjæret

PHP
PETGO™

Hofseth står for en betydelig del av vogntogtransporten i
regionen og gode veier er kritisk for vår operasjon

VÅRE
ANLEGG
-

500.000 laksemiddager per dag

-

2,5 mill. laksemiddager per uke

-

10 mill. laksemiddager per
måned

Seafood Farmers
Foredling

Hofseth BioCare
Hydrolyseanlegg

Hofseth Aalesund
Foredling

-

120-150 vogntog på veiene
hver eneste uke med råvare,
ferdigprodukter, bi-produkter,
emballasje og utstyr

Hofseth AS
Foredling

Hofseth Aqua
Slakteri
Hofseth Aqua
Oppdrett og
smoltanlegg

Hofseth BioCare
Spraytørkeanlegg

Flere store veiprosjekter i regionen som kan få store positive
ringvirkninger for vår virksomhet
Rovdefjordsambandet

Hafast: Knytte
sammen Søre
Sunnmøre med
Ålesund

Møreaksen: Ålesund-Molde

Min hjertesak:
Mer foredling i Norge og arbeidsplasser langs kysten!
Bakgrunn
•
•

•

•
•
•
•
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Produksjonen av laks og ørret har vokst kraftig de
siste ti årene.
I 2004 var norsk eksport av laksefilet ca. 47 000
tonn, mens den i 2014 var steget til om lag 117 000
tonn
Allikevel går om lag 80-85 % av laksen som
produseres i Norge ut av landet ubearbeidet.
Andelen av produksjonen som går til
videreforedling i Norge har vært den samme over
flere år
Dette betyr at man i takt med økt produksjon av
laks, også har økt bearbeiding i Norge, men vi
klarer ikke å øke andelen
Hofseth ser store vekstmuligheter for økt salg av
norskproduserte ferdigprodukter av laks og ørret i
årene fremover
Foredling skaper tre ganger så mange
arbeidsplasser i forhold til aktører som kun
eksporterer råstoff
På landsbasis utgjør foredlingsindustrien rundt 40
pst. av alle personer som er sysselsatt i norsk
sjømatindustri

Fordeling norsk lakseeksport

Bearbeidet i
Norge

Ubearbeidet

Hvorfor er det klokt med mer innenlands foredling?
Arbeidsplasser
•Foredling gir tre ganger så mange arbeidsplasser som ved opprett som går rett ubearbeidet eksport
•Det er fullt mulig å tre-doble foredlingen innen 2025 basis dagens produksjon
•Realistisk anslag er 6-8.000 nye arbeidsplasser direkte innen foredling, de fleste i distrikts-Norge (dagens produksjon)

Leverandørindustri
•Ringvirkning som følge av en ny type leverandørindustri og oppbygging av økosystemet rundt næringen vil gi et realistisk anslag på flere
tusen nye arbeidsplasser

Miljø
•Kortreist produksjonsmiljø og norske miljøstandarder
•Mindre transport av råstoff via tungtransport

Innovasjon
•Økt tilgang på – og forståelse for utnyttelse av hele fisken
•Biprodukter vil skape innovasjon og nye næringer
•Eksport av innovasjonskompetanse (teknologi, biotech) vil utvikle ny (global) kompetanseindustri

Indirekte verdiskapning
•Økt aktivitet vil gi viktige løft til lokalmiljøene rundt foredlingsbedriftene, eks.: Hotell/restaurant, handelen, entreprenørvirksomhet,
merkantile leverandører etc.

Norges omdømme, både på ren mat, bærekraft og fiskeri
•En suksesshistorie innen foredling kan brukes som en god historiefortelling om norsk, bærekraftig fiskeri som er basert på oppdrett i
ren natur, holder de strengeste miljøkrav – med foredlede produkter som etterspørres over hele verden

Veien til økt norsk foredling – tilgang på råstoff
•
•
•
•

Norsk foredling er både lønnsomt og mulig – også i internasjonal sammenheng
Utfordringen er ikke lenger høye arbeidskostnader, men stabil tilgang på råstoff
Konsesjonssystemet hindrer norsk foredling – stadig vanskeligere for mindre aktører å
konkurrere med de store multinasjonale selskapene
Naturressursene tilhører felleskapet, og konsesjonssystemet burde sikre
norsk eierskap og verdiskaping
Forslag til løsning:
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1.

En andel av konsesjonene bør prioriteres til aktører som vil prioritere norsk
foredling. Det vil være et tiltak som vil bidra til betydelig økt norsk
verdiskaping.

2.

Etabler statlig/offentlig utleie av konsesjoner til foredlingsformål. Gjerne
med begrenset mulighet for fremleie. Dette vil sikre at konsesjonene tjener
et langsiktig formål for lokal verdiskapning.

Fra kystvei til luftvei?
Hofseth kommer til å
bruke ca 80 mill. per
år på flyfrakt til USA
Hva med direkterute
fra Vigra til Los
Angeles? Dette vil gi
3-4 dager lengre
levetid på produktene
Laks og annen sjømat
vestover
Turister østover i
samarbeid med
reiselivsnæringen
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Takk for oppmerksomheten!
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•

Samferdsel er
næringsutvikling

•

Og min næring
ønsker utvikling.
Jeg ønsker – og
trenger utvikling

•

Lykke til med
arbeidet og
resten av
konferansen – la
oss stå sammen
for kysten!

