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• Grunnlagt i 1991

• 1 600 årsverk med tilstedeværelse langs kysten av 
Norge & 5 salgskontorer i Asia

• Betydelig virksomhet i Skottland og Island

• Verdens 4. største lakseprodusent og verdens største 
produsent av økologisk laks

• 101 konsesjoner for produksjon av laks i Norge

• 16 utviklingslisenser

DETTE ER SALMAR I DAG

Nord-atlantisk produksjon med global rekkevidde

1) SalMar sin andel er 50% 2) SalMar eierandel er 59,4% og konsoliderer alt volum i rapporterte tall

Produksjon 166 200 tonn

2019

Norge

143 300
tonn

Skottland

25 900
tonn1

Island

9 900
tonn2

Produksjon 177 000 tonn

2020E

Norge

152 000
tonn

Skottland

26 000
tonn1

Island

12 000
tonn2



SalMars utvikling er tuftet på to fundamentale driftsprinsipper

minst mulig fotavtrykk
ved vår bruk av allmenningen

størst mulig verdiskapning
på laksen



Bærekraft i alt vi gjør



MENNESKE OG SAMFUNN
SalMar skal opptre som en 
ansvarlig samfunnsaktør. Vi 

satser på lokal verdiskaping og 
trygge arbeidsplasser, og støtter 

lokalsamfunnet vi opererer i.

FISK MILJØ & TEKNOLOGI
For SalMar er det viktig å forvalte 

havområdene for fremtidige 
generasjoner. Vi minimerer vårt 
biologiske fotavtrykk med tiltak 

og rutiner gjennom hele 
verdikjeden.

Bærekraft i alt vi gjør

God fiskevelferd er grunnlaget for 
SalMars virksomhet. Vi jobber 

systematisk for å skape et miljø hvor 
laksen trives og holder seg frisk.



Bærekraft fra merd til fat
Vi tenker bærekraft i alt vi gjør

EGG OG SMOLT 

• Vi produserer egen 
rogn og settefisk

• Vi renser og gjenbruker 
produksjonsvannet

• Vi utnytter lokale 
energi- og vann-
ressurser

FISK OG HAV

• Vi sørger for lave 
lusenivå og god 
fiskevelferd

• Vi forebygger og 
begrenser rømming 

• Vi velger lokaliteter 
med lite klima-
avtrykk

• Vi tar i bruk nye 
havområder

FÔR

• Vi bruker fôr 
sammensatt av 
sertifiserte råvarer

• Vi utnytter fôret 
optimalt

FOREDLING

• Vi skaper verdi og 
sysselsetting

• Vi reduserer vekt på 
frakten

• Vi reduserer bruken 
av emballasjeplast

MATVARE

• Vi produserer en 
trygg råvare som 
bidrar til matvare-
sikkerhet 

• Vi produserer en 
matvare med store 
helsegevinster 

SAMFUNN

• Vi skaper trygge 
arbeidsplasser 

• Vi støtter 
lokalsamfunnet 

• Vi støtter forskning 
og kunnskaps-
utvikling 

UTSLIPP

• Vi reduserer antall 
trailere på veiene

• Vi tester alternative 
transportmåter og 
elektrifiserer 
verdikjeden

• Vi utnytter hele 
råstoffet

• Vi resirkulerer 
avfallet



NYE ALLIANSER FORMES 

Næringsliv må synliggjøre mulighetene ovenfor teknologimiljøene/myndigheter

OPTIMALE 

BIOLOGISKE 

RAMMER

LANG ERFARING/ 

KJENNER LAKSEN

TEKNOLOGISK 

LEDENDE MILJØER

HAVBASERT 

OPPDRETT



Noen konkrete eksempler



Ro Vision – verdens første hybride brønnbåt



10

Bilde av IMM rigg. 



• SalMar Farming tok 2016 i bruk verdens 
første helelektriske arbeidsbåt for  
havbruksnæringen. 

• Det er en 13,5 meter lange katamaran som 
er bygd på Frøya av Ørnli Slipp.

• Siemens har levert det batterielektriske 
anlegget,  basert på mange års erfaring 
med hybride offshorefartøy og elektriske 
ferger. 

Verdens første elektriske arbeidsbåt

Elfrida



• SalMar Farming har de siste årene 
hatt et pågående prosjekt for å få 
landstrøm til flere av våre 
sjølokaliteter. 

• Dette innebærer en stor reduksjon i 
dieselforbruk, og dermed mindre 
utslipp til miljøet

• Reduksjon av støy fra dieselaggregat

• HMS

• Nye anlegg vurderes mtp landstrøm
og hybride løsninger

Elektrifisering av oppdrettsnæringen

Landstrøm og hybride løsninger
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Pre - rigor



Nutrimar AS ble opprettet i 2007 med 
utgangspunkt i å ta bedre vare på restråstoffet 
fra Salmar AS. Tradisjonelt har mye av 
restråstoffet fra lakseslakteriene blitt syretilsatt 
og solgt som lavverdi ensilasje.

Utnyttelse av råstoff:



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN!

salmar.no


