Frode Blakstad

Uksnøy

tar ordet!

Blakstad

Knust av
utlendingene!
I en fem-års periode, fra og med regnskapsåret 2012 til og med 2016, utførte
INAQ AS årlige økonomisk analyser av
den europeiske pelagiske landindustrien for Norges Sildesalgslag — både
konsumanlegg og fiskemelfabrikker.
Høsten 2019 besluttet vi å gjennomføre
en ny analyse på selvstendig grunnlag.
Utgangspunktet for analysen var regnskapsåret 2018. Interessen for å gjennomføre en slik analyse var også knyttet
til undertegnedes verv som styreleder i
Grøntvedt Pelagic AS, der det foreligger
et kontinuerlig behov for å sammenligne
egen virksomhet med konkurrentenes.

Dreyer

Ystmark

Norsk pelagisk landindustri
Det er i dag 24 norske selskaper som
driver mottak og foredling av pelagiske
arter. Flere av disse driver også mottak og foredling av andre arter. Av de 24
selskapene er det bare tre som omsetter
for mer enn 1 milliard norske kroner på
årsbasis — Pelagia AS, Brødrene Sperre
AS og Nils Sperre AS. Pelagia er den
dominerende aktøren, og driver både
konsumproduksjon og produksjon av mel

av Frode Blakstad
INAQ
og olje. Med en omsetning på 4,8 milliarder kroner i 2018 sto dette selskapet
for 38 prosent av den samlede omsetnin
gen. 13 selskaper hadde en omsetning på

Rapporten til Frode Igland er dyster lektyre for den plagiske landindustrien i Norge. Inntjeningen er vesentlig dårligere her hjemme enn i
utlandet. Brødrene Sperre AS på Ellingsøya er et av de tre pelagiske selskapene i Norge som omsetter for over 1 milliard kroner på årsbasis.
(Foto: Brødrene Sperre)
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Figur 1: Norske kvoter av makrell, nvg-sild og nordsjøsild i tonn, 2014-2020.

driftsresultat for de 24 norske selskapene
de fem siste årene, viser 414 millioner
kroner. Se tabell 1. Det samlede driftsresultat i 2018 var 547 millioner. Det ga
en akkumulert driftsmargin dette året på
svake 4,4 prosent. I 2018 hadde hele
ni av de 24 selskapene 0 eller negativt
driftsresultat. Dette er med andre ord en
industri som sliter økonomisk.
Tabell 1 viser hvilke selskaper som
inngår i analysen.  

Nord-europeisk pelagisk
industri

mellom 100 millioner og 1 milliard kroner,
mens åtte selskaper omsatte for mindre
enn 100 millioner.
Samlet årlig omsetning i den norske pelagiske landindustrien har variert
mellom 12 og 13 milliarder kroner per år

siden 2015. I 2018 var den 12,5 milliarder. Tilgangen på pelagisk fisk varierer
etter de fastsatte kvotene, men viser
rimelig stabilitet hvis vi ser bort fra 2017.
Det fremgår av figur 1.
Analysen av samlet gjennomsnittlig

Flere av de nord-europeiske landene tilbyr
ikke like lett tilgang til økonomiske nøkkeltall som Norge. Det er derfor litt mer
utfordrende å hente inn regnskapene for
de utenlandske selskapene, samt at den
økonomiske rapporteringen i noen tilfeller
ikke følger samme standard som den
norske.
Analysen av den utenlandske industrien
består av 14 selskaper, hvorav seks hadde
en omsetning større enn 1 milliard norske
kroner i 2018. Flere av de utenlandske
selskapene driver med andre aktivitet enn
kun foredling av pelagisk fisk. Selskapene
er lokalisert i Danmark, Sverige, Færøyene, Island, Irland og Storbritannia.

Tabell 1: Norske pelagiske selskaper. Økonomiske resultater i 2018 i norske kroner og snitt siste fem år.
Omsetning
2018
Pelagia AS
4.764.490
BrødreneSperre AS
1.936.658
Nils Sperre AS
1.145.253
Lofoten Viking AS
724.225
Grøntvedt Pelagic AS
509.120
Vikomar AS
496.334
TripleNine Vedde AS
414.887
Olav E. Fiskerstrand AS
296.234
Sevrin Tranvåg AS
281.461
Global Florø AS
265.054
Fosnavaag Pelagic AS
246.942
Skude Fryseri AS
245.279
Nergård Sild AS
204.295
King Oscar AS
190.672
Atlantic Dawn Seafoods
180.222
Karsten Flem AS
134.421
Maaløy Seafood AS
91.257
Rørvik Fisk AS
90.301
Hopen Fisk AS
82.136
Fonn Egersund AS
72.867
Sirevaag AS
68.693
North Capelin Honningsvåg
47.017
Torsken Havprodukter AS
33.163
Nergård Pelagic AS
18.960
Totalt
10.833.716
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Driftsresultat
2018
272.975
49.695
5.515
94.560
40.114
13.440
36.652
– 4.677
2.335
– 6.237
– 2.330
11.086
24.291
3.704
4.310
3.301
– 1.765
329
– 3.349
669
1.416
453
3.134
– 2.767
504.372

Resultatgrad
2018
5,7 %
2,6 %
0,5 %
13,1 %
7,9 %
2,7 %
8,8 %
– 1,6 %
0,8 %
– 2,4 %
– 0,9 %
4,5 %
11,9 %
1,9 %
2,4 %
2,5 %
– 1,9 %
0,4 %
– 4,1 %
0,9 %
2,1 %
1,0 %
9,5 %
– 14,6 %
4,7 %

Snitt driftsres.
siste fem år
189.773
47.669
23.924
77.477
31.239
11.622
37.265
9.080
1.989
2.291
705
10.560
2.894
2.126
– 462
3.585
– 1.791
– 61
–
1.511
1.990
– 2.189
– 351
– 34.816
432.330

Snitt res.grad
Bokført
siste fem år egenkapital
3,8 %
2,9 %
2,0 %
10,3 %
6,9 %
2,6 %
10,6 %
3,1 %
0,8 %
0,7 %
0,2 %
4,5 %
1,4 %
1,2 %
– 0,3 %
3,1 %
– 2,5 %
– 0,1 %
–
2,4 %
2,9 %
– 7,8 %
– 0,6 %
– 229,4 %
–

1.575 251
334 925
103 836
299 446
140 269
90 864
91 290
74 114
18 823
17 075
32 159
122 037
39 785
54 745
13 255
49 877
16 890
17 172
8.277
4 534
15 017
9 506
14 226
36 727
2.635.881

Danske Scandic Pelagic hadde en gjennomsnittlig resultatgrad fra 2014 til 2018 på 5,7 prosent.
Det var litt bedre enn snittet til de to danske fiskemelprodusentene FF Skagen og TripleNine.
Her fra sildeanlegget til Scandic Pelagic i Ellös på Orust like nord for Gøteborg.

Samlet omsetning for de 14 utenlandske selskapene de siste årene, økte
jevnt fra 12,9 milliarder kroner i 2015
til 14,8 milliarder i 2018. Dette er klart
høyere enn den samlede omsetningen
for de 24 norske selskapene. Det totale
driftsresultatet i 2018 for de utenlandske
selskapene var 1.414 millioner, noe som

ga en driftsmargin på 9,1 prosent. Det var
nesten dobbelt så mye som for de norske
selskapene. Som vi også ser av tabellene
1 og 2 hadde de utenlandske selskapene
en vesentlig bedre gjennomsnittlig drifts
margin fra 2014 til 2018 enn de norske
konkurrentene. Lønnsomhetsmessig blir
de norske fabrikkene rett og slett knust. I

2018 hadde kun ett av de 14 utenlandske
selskapene negativt driftsresultat — skotske Northbay Pelagic Ltd. i Peterhead.
Tabell 2 viser hvilke selskaper som inngår
i analysen.  
Hvorfor presterer så de utenlandske
selskapene innen pelagisk landindustri så
mye bedre enn de norske? 11 spørsmål
presser seg på:
1. Er det fordi de i gjennomsnitt er større
målt i omsetning?
2. Er det fordi de har tilgang til større
kvoter?
3. Er det fordi de er integrerte bedrifter
med fangstledd, prosessledd og markedsledd?
4. Er det fordi de foredler fisken og lager
mer avanserte produkter enn de norske
bedriftene?
5. Er det fordi en større andel av råstoffet
går til mel og olje og ikke til konsumprodukter?
6. Er det fordi de unngår toll på foredlede
fiskeprodukter?
7. Er det fordi det foreligger forskjellige
politiske rammebetingelser?
8. Er det fordi det er forskjell på gjennomføring av fangstkontroller?
9. Er det fordi det er forskjell i oppfølging
av tildelte nasjonale kvoter?
10. Oppnår noen av landene kostnadsfordeler i verdikjeden?
11. Er det fordi de driver en mer differensiert næringsaktivitet med god inntjening på
annet enn pelagiske produkter?
Dette er spørsmål aktøren i pelagisk sektor i Norge bør finne svar på. I artikkelen
fra side 23 i dette nummeret av bladet har
vi hentet inn kommentarer fra noen sentrale aktører — både i Norge og ute.

Tabell 2: Utenlandske pelagiske selskaper. Økonomiske resultater i 2018 i norske kroner og snitt siste fem år.

FF Skagen - DK
TripleNine -DK
Grandi - IS
Síldarvinnslan – IS
Havsbrún – FO
Scandic Pelagic – DK
Ísfélag – IS
Eskja ehf – IS
Sean Ward Fish Exp. – IR
Vardin Pelagic – FO
Northbay Pelagic – UK
Astrid Fiskexport – SV
KillybegsSeafoods(2017)
Pelagos
Totalt

Omsetning

Driftsresultat

Resultatgrad

Snitt driftsres.

Snitt res.grad

Bokført

2018

2018

2018

siste fem år

siste fem år

egenkapital

3.768.111
2.080.731
2.021.881
1.633.684
1.633.275
1.005.090
883.964
712.246
486.695
285.878
205.176
131.845
–
–
14.848.575

23.915
78.150
289.210
364.751
289.637
51.332
129.512
87.380
10.102
9.956
– 3.483
12.293
8.750
62.929
1.414.435

0,6 %    	
3,8 %
20,4 %
25,8 %
20,5 %
3,6 %
9,2 %
6,2 %
0,7 %
0,7 %
-0,2 %
0,9 %
–
–
9,1 %

67.031
179.409
325.543
360.631
247.282
41.917
137.147
109.751
14.691
76.408
– 3.019
7.696
–
–
1.559.810

2,6 %
7,4 %
16,7 %
24,4 %
17,4 %
5,7 %
16,1 %
21,6 %
3,4 %
11,3 %
0,9 %
5,3 %
–
–
–

607.748
751.125
2.780.401
2.901.766
337.953
268.264
1.161.555
630.517
248.710
493.173
128.451
34.208
439.346
212.345
8.808.813
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Vi bistår med juridiske
løsninger til fiskeri- og
havbruksnæringen

“

Excellent expertise in issues
concerning different laws and
regulations relevant to the seafood
industry, particularly in the
aquaculture area.

Kontaktpersoner
Mons A. Paulsen //
55 30 61 42 | 48 01 21 42
mpa@thommessen.no

Advokatfirmaet Thommessen AS

Rune U. Steinsland //
55 30 61 46 | 92 49 50 42
rst@thommessen.no

Henrik Lovund //
55 30 61 92 | 97 88 26 83
lov@thommessen.no

OSLO | BERGEN | STAVANGER | LONDON
www.thommessen.no

Fokus på HMS ved rengjøring
av kritiske prosessutstyr

18% økning
i varslinger om patogene
mikroorganismer i fjor.

L. monocytogenes forurensning
ble oftest forårsaket av fisk og
fiskeprodukter (rasff).

•

Reduserer manuelle operasjoner

•

Ensartet vaske prosedyre

•

Styrker kvalitetskontrollen

•

Vask og termisk desinfeksjon

•

Eliminerer risk for krysskontaminering

•

Anvendt i ledende selskaper innen
fiskeindustrien

•

Standard løsning for Deres spesifikke behov

Tralle for utstyr fra
Baader 144

Vi leverer hygieneløsninger av høy kvalitet til selskaper med strenge
krav til hygiene og effektiv produksjonsflyt.

Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby · T +45 6263 1091 · ken@ken.dk · industrial.ken.dk
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Det ligger pelagiske landanlegg rundt hele Nordøst-Atlanteren. De fleste i Norge, men også på Island og Færøyene, i Skottland, Irland, Danmark
og Sverige. Dette bildet er fra islanske Eskja, som ligger i Eskifjørdur omtrent så langt øst på Island som det er mulig å komme. I 2016 leverte
Skaginn en helt ny fabrikk til Eskja som kan ta unna 900 tonn per døgn. Eskja har rundt 100 ansatte og drifter også tre store pelagiske snurpere.
(Foto: Skaginn)

Integrasjon gjør utslaget
«Frode Blakstad sammenligner epler og bananer», er kommentaren fra flere norske aktører
som har lest artikkelen om den pelagiske landindustrien i Nord-Europa. Graden av integrasjon
mellom fartøy og landanlegg er uansett det som
får størst utslag på økonomien, mener norske og
utenlandske aktører. Men det er slett ikke det
eneste.
Artikkelen til INAQ-sjef Frode
Blakstad på de foregående
sidene tar utgangspunkt i kundene til Norges Sildesalgslag
og analyserer selskapenes
økonomi basert på regnskapene for de siste fem årene.
Det betyr at noen selskaper
kommer med, andre ikke.
De nyeste selskapene, som
Prima Seafood og Karmsund

Protein i Norge, gjør ikke
med. Nederlandske Parlevliet
& van der Plas kjøper ikke fisk
fra Sildelaget og er heller ikke
med. Derimot er Brødrene
Sperre med, selv om de har
betydelig med ikke-pelagiske
aktiviteter som slår ut på tallene. Multinasjonale Pelagia
har aktiviteter i mange land,
og akkurat hvor konsernet

taper og tjener vet bare ledelsen. Det er altså ankepunkter
mot utvalget til Blakstad.
Uansett er det slående tall
når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske
selskapene har en gjen
nomsnittlig driftsmargin på
9,1 prosent, mens de norske
bare oppnår 4,4 prosent. For
å si det tabloid; den pelagiske
industrien gjør det mer enn
dobbelt så godt i utlandet som
i Norge! Vi har tatt en runde til
aktører i næringen for å hente
svar på de spørsmålene
Frode Blakstad stiller avslutningsvis i artikkelen. Kort
formulert: Hvorfor presterer
de utenlandske selskapene
bedre enn de norske?

Alle godtar ikke dette premisset, slik at noen svar og
kommentarer mest er innvendinger mot konklusjonen
i artikkelen. Så var det heller
ikke alle vi fikk i tale. For
eksempel ønsket ikke Bjørnar
Grøntvedt i Grøntvedt Pelagic
AS, der Frode Blakstad er
styreleder, å svare. Følgelig ble det tre norske og tre
utenlandske. De er i hvert fall
enige om én ting: Landindustri
med egne fartøyer får en helt
annen lønnsomhet enn de
som må klare seg uten. Kyrre
Dale svarer for Sjømat Norge,
Egil Magne Haugstad for
Pelagia, Gunnthor Ingvason
for Síldarvinnslan og Island
og Johannes Palsson for FF
Skagen, Scandic Pelagic og
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Danmark. Dertil har vi svar
fra en sentral færøysk aktør
som ønsker å være anonym.
Den som er mest kritisk til
Blakstads konklusjoner, er
adm. direktør Paul M. Oma i
Norges Sildesalgslag, som vi
slipper til først.

Kritisk Oma
Sildelagssjefen mener konklusjonen i artikkelen er feil, og
godtar følgelig ikke premissene for spørsmålene. Han
savner blant annet en analyse
av hvordan pelagisk fisk og
klippfisk bidrar økonomisk hos
selskaper som produserer
begge. Oma mener endatil det blir feil å si at INAQ
gjennomførte en økonomisk
analyse av den pelagiske
landindustrien for Norges
Sildesalgslag.
— Det som ble gjort for
årene 2012 til 2016 var ikke
en økonomisk analyse. INAQ
utførte en kredittvurdering.
Når vi skal vurdere kreditten
til et selskap, er det irrelevant
for oss om soliditeten kommer
fra den pelagiske produksjonen, hvitfisken eller annen
virksomhet. Vi er kun opptatt
av at disse selskapene kan
gjøre opp for seg. Slik sett var
dette en riktig måte å gjøre
det på. Men om man skal
sammenligne lønnsomheten,
må man jo skille ut annen
virksomhet i selskapene for å
få det korrekt, sier Oma. Dette
med utgangspunkt i at flere
av selskapene i regnestykket har andre produkter enn
pelagiske — også landbruks
produkter.
— Så er spørsmålet videre: Sammenligner Blakstad
pelagisk industri i Norge og
utlandet eller sammenligner
han norsk pelagisk industri
med fiskebåtrederier i andre
land. En del av disse selskapene, spesielt på Island, er jo
helintegrert med fartøyleddet.
I mine øyne kan mana like
gjerne definere disse selskapene som fiskebåtrederier.
Gjør man det, og sammenligner med norske fiskebåtrederier, vil man antagelig
oppdaget at lønnsomheten på

24

Sildelags-sjef Paul M. Oma er ikke uventet skeptisk til påstanden om at pelagisk landindustri tjener mye
mer i utlandet enn i Norge. Han mener det er motsatt. (Foto: HMS)

Island er lavere enn i Norge.
I noen land overføres altså
deler av ressursrenten fra sjø
til land, og dette forklarer mye
av forskjellene på norske og
utenlandske resultater, sier
Oma. Han synes det blir mer
interessant å se på sammen
lignbare selskap i de ulike
landene.
— I Danmark har man
samme eierstruktur som i
Norge. Fiskeflåten er eid av
fiskere og inngår ikke i helintegrerte konsern. Sammen
ligner vi danske selskaper i
oppstillingen med de norske,
ser vi at de norske jevnt over
produserer bedre. Et selskap som Grøntvedt Pelagic
driver stort sett med foredlede
sildeprodukter. Sammenligner vi dette selskapet med
Scandic Pelagic i Danmark,
er lønnsomheten faktisk best
i Norge. Setter vi TripleNine
Vedde opp mot TripleNine
Danmark, som driver med
akkurat det samme, har den
norske delen av konsernet
høyere driftsmargin. Videre
ser vi at FF Skagen, som bare
driver med fiskemel og fiskeolje, har en betydelig lavere
lønnsomhet enn TripleNine
Vedde. Frode Blakstad har
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heller ikke med de to nye fiskemelfabrikkene i Norge, sier
direktøren i Sildelaget.
— Så er det et åpent
spørsmål hva han har lagt
inn i Pelagia. Er det kun den
norske delen av virksomheten, eller har han også med
den globale, dvs. virksomhetene i Danmark, Shetland,
Irland og Ukraina? Jeg synes
nesten det blir feil å ha et
slikt multinasjonalt selskap
med i en slik oppstilling.
Gjennom Sildelaget kjøpte
Pelagia råstoff til en verdi av
3,3 milliarder kroner i 2018. I
oppstillingen står konsernet
oppført med en omsetning på
4,7 milliarder. Jeg regner med
at dette også omfatter internasjonal virksomhet, sier Oma.
Hva gjelder Brødrene Sperre
og Nils Sperre på Ellingsøya,
har han mer sikker kunnskap.
I Blakstads gjennomgang en-

Ifølge Oma har også
fiskemelfabrikkene bedre
økonomiske resultater i Norge
enn i utlandet. Han bruker
TipleNine Vedde utenfor Ålesund
som eksempel. (Foto: Vedde)

der disse selskapene med en
driftsmargin på henholdsvis
2,9 og 2,0 prosent.
— Brødrene Sperre har
kjøpt råstoff hos oss for
under en halv milliard. Ut fra
omsetningen må selskapet
ha råstoffkostnader som

går langt ut over dette. Det
samme gjelder Nils Sperre,
som kjøpte pelagisk fisk for
rundt 400 millioner kroner i
2018 og kanskje hvitfisk for
et tilsvarende beløp til den
konvensjonelle produksjonen.
Dette gjelder flere andre, som
Olav Fiskarstrand, Sevrin
Tranvåg og Karsten Flem,
mens Skude Fryseri også
driver med landbruksprodukter. Det er vanskelig å gjøre
en slik sammenligning uten
at man splittet opp på art, sier
Paul Magnus Oma. Han er
altså uenig i at norsk pelagisk
landindustri gjør det dårligere
enn utenlandsk.
— Tvert om tror jeg at den
pelagiske industri i Norge gjør
det bedre enn de utenlandske
konkurrentene. Den eneste
grunnen til at pelagiske
selskaper i utlandet ser ut til
å ha bedre driftsresultat, er at
de høster ressursrenten i flåteleddet. Det drar selvfølgelig
den totale driftsmarginen opp.
— Hva er best; separate
selskaper som i Norge eller
integrerte selskaper mellom
sjø og land?
— Dette har mange
studert. De fleste undersøkelsene viser at det ikke
er grunnlag for å påstå at

— Frode Blakstads økonomiske «analyse» gir ingen mening. Han sammenligner selskaper som driver med
ulik produksjon, sier Oma. — Brødrene Sperre driver f.eks. stort innen klippfisk, og «analysen» forteller
ingen ting om hvor selskapet tjener pengene sine. (Foto: Brødrene Sperre)

helintegrerte selskaper gir
større verdiskaping. Snarere
tvert om; i Norge klarer man
å maksimere verdien i hvert
ledd. Auksjonene i Norge gjør
at vi maksimerer verdiskapingen i flåteleddet. Landindustrien har på sin side de høyeste

råstoffprisene, men presterer
likevel like godt eller bedre
enn annen nordeuropeisk
pelagisk industri, svarer Oma.
Han mener bestemt at Norge
har den mest konkurranse
dyktige landindustrien i
Europa.

— Andre land, som Færøyene og Skottland, har vært
nødt til å beskytte industrien
med ulike tiltak. På Færøyene
har Havsbrun diktert prisene
og bidratt til lave råstoffpriser,
selv om Færøyene er det
eneste vestlige landet med
tilgang til det russiske markedet.

Epler, pærer og
monopol
Leder for Norges og etter
alt å dømme verdens største pelagiske selskap, Egil
Magne Haugstad i Pelagia,
mener analysen til Blakstad
har begrenset verdi.
— Han forsøker å analysere de økonomiske resultatene
ut fra beste kunnskap og det
tilgjengelige tallgrunnlaget,
men det er mange epler, pærer og bananer i tallene hans.
Nytten av resultatene blir deretter, sier Pelagia-sjefen. Konsernet han leder står øverst
på Blakstads liste med en
2018-omsetning på 4.764 millioner kroner, et driftsresultat
på 273 millioner og en resul
tatgrad på 5,8 prosent. Det er
over snittet. For femårsperio-
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Han holder seg uforskammet bra,
så vi har ingen betenkeligheter
med å bruke et bilde fra 2016.
Egil Magne Haugstad leder det
som sannsynligvis er verdens
største pelagiske konsern. Han
kjøper heller ikke påstanden til
Frode Blakstad. (Foto: Thv)

den under ett var driftsmarginen 3,8 prosent. Pelagia sto
for hele 38 prosent av den
samlede omsetningen for
Blakstads listeførte selskaper,
og driver produksjon både av
konsumprodukter, fiskemel,
fiskeolje og proteinkonsentrat.
Men som navnet tilsier, er
det kun pelagisk fisk i omløp,
noe som ikke er tilfelle for alle
de andre. Det påpeker også
Haugstad.
— For det første skiller
ikke materialet ut de pelagiske aktiviteten. Mange av
anleggene på listen, både i
Norge og utlandet, har betydelig virksomhet utenom den
pelagiske. Hvor store disse er,
og om de bidra med pluss eller minus, kan forstyrre bildet
ganske mye. Lofoten Viking,
Brødrene Sperre, Nils Sperre,
Fiskarstrand, Tranvåg og Skude Fryseri er alle eksempler
på norske selskaper som gjør

mye annet enn å produsere
pelagisk fisk, sier Haugstad.
— Den andre helt vesentlige forskjellen, er at i Norge
sørger monopolet Sildelaget
for å styre 85 prosent av
det økonomiske resultatet til
fangstleddet, dvs. fiskebåt-

rederiene. Denne andelen
har økt med årene, påpeker
Haugstad, og fortsetter:
— Følgelig er det ingen
mening i å sammenligne norske pelagiske industrianlegg
med selskaper i andre land,
som på toppen kan eie fiske-

båter. I et normalt fungerende
marked ville man aldri tillatt
et monopol eid av råstoffleverandørene å diktere forretn
ings- og omsetningsregeler
slik at nesten hele fortjenesten tilfaller fangstleddet. Det
vet Pelagia som har aktivitet i
flere land, understreker Haugstad. Han ser likevel noen
faktorer som mer eller mindre
kommer av det overnevnte.
— Det er rett at dårlige
økonomiske resultater gjennom mange år har svekket
den norske industriens evne
til modernisering og utvikling.
Mange pelagiske selskaper
har ikke en normal forrentning
av kapitalen. Det har visket
bort noen av våre naturgitte fordeler. Utlendingene
har effektivisert og utviklet
sin produksjon, noe vi ikke
har klart i samme grad her

Enhver sammenligning av
norske og utenlandske pelagiske
selskaper gir egentlig ikke
mening. Det sørger det norske
omsetningssystemet og Norges
Sildesalgslag for, konstaterer
Haugstad. Her Sildelagets
hovedkontor i Bergen. (Foto: Thv)
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hjemme. Norge ligger heller
ikke nærmest markedet, og
har i alle fall ikke det laveste
kostnadsnivået, avslutter
Haugstad.

Kyrre Dale er fagsjef for
pelagisk industri i Sjømat
Norge. Også han er svært
kritisk til de næringspolitiske
rammebetingelsene denne
industrien er underlagt i Norge.
(Foto: Thv)

Norge hemmes
Kyrre Dale i Sjømat Norge
understreker utgangspunktet;
at landene i og rundt NordøstAtlanteren deler på de pelagiske bestandene.
— Disse er delt mellom
EU, Norge, Færøyene, Island,
Russland og Grønland. Norge
fisker ca. 25 prosent av den
pelagiske fisken i NordøstAtlanteren. De pelagiske
bedriftene i Danmark, Island
og Færøyene har gjennomgående høyere produksjonsvolum enn de norske. I Danmark
er samarbeidet mellom flåte
og industri basert på relasjoner og avtaler. På Island, og
til dels på Færøyene, er det
stor grad av vertikal integrasjon mellom flåte, industri og
salgsselskap, forteller Dale,
som er fagsjef pelagisk i Sjømat Norge. Han bruker i hvert
fall ikke lang tid på å peke
ut punkter der vilkårene for
norsk pelagisk industri kunne
vært bedre.
— Foredlingsgraden i konsumindustrien er høy, og det
er et mål at den skal bli enda
høyere. De tollfrie kvotene for
eksport av foredlede pelagiske produkter til EU dekker
ikke behovet. Tollregimet til
EU er derfor i enkelte tilfeller
begrensende og øker kostnadene for norske bedrifter når
de eksporterer bearbeidede
produkter, sier han. Også nasjonale rammebetingelser kan
ifølge Dale svekke konkurransekraften.
— Rammebetingelsene
og regelverket i Norge skiller
seg på viktige områder fra
regelverket hos konkurrentene. Det er bare i Norge
det er lovfestet at alt innkjøp
av fisk til produksjon skal
gå gjennom et salgslag, der
salgslaget definerer reglene
og betingelsene for handelen.
Mens våre konkurrenter står
fritt til å handle med hvem
de vil, når de vil og til betin-

tig. Konkurrentene i utlandet
vet alt om den enkelte norske
bedrifts innkjøp. Det er ikke
mulig å få tilsvarende informasjon om deres råvarekjøp.
Det er vanskelig å forstå at
Sildelaget ser seg tjent med
å blottlegge kundene sine på
denne måten, og mot kundenes vilje. Norsk pelagisk
industri ender ufrivillig opp
med å spille poker med kortene vendt mot motspillerne,
mener Dale. Samtidig mener
han kontrollregimene også
kan virke inn.
— Kontrollen og reglene
for hvordan varer kan produ-

gelser de er enige om med
sine leverandører, har norsk
pelagisk industri andre spilleregler. Dette er et regelverk
som norske aktører må for
holde seg til. Men det er klart
at den særnorske ordningen
med salgslag begrenser
fleksibiliteten til produsentene,
og reduserer muligheten til
å samarbeide mellom flåte
og industri. Organiseringen
av førstehåndshandelen gir
Norge en mindre utviklet
verdikjedetenking enn hos
våre konkurrenter, sier fagsjefen, som helt klar ser førstehåndsomsetningen og sider
ved denne som den største
hemskoen for den konkurranseutsatte norske næringen.
— Det er spesielt uheldig
at Sildelaget etter hver auksjon velger å publisere budene fra hver enkelt kjøper, slik
at alle som har brukertilgang
til Sildelagets omsetningsplattform får vite leverandør,
kjøper, kvantum, størrelse og
pris for hver enkelt fangst, i
tillegg til konkurrentenes betalingsvilje for den samme fangsten. Sildelaget praktiserer
en ekstrem åpenhet, og gjør
markedet kunstig gjennomsik-

Når denne fangsten skal selges får «hele verden» vite nøyaktig hva
kjøperen var villig til å betale. Sildelaget praktiserer en ekstrem
åpenhet. — Som å spille poker med kortene vendt mot motspillerne,
kommenterer Dale.
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seres, er ikke like i Norge og
landene vi deler de pelagiske
bestandene med. Det blir
arbeidet aktivt for at kyststatene skal få et felles kontrollregime, der f.eks. innveiing,
avsiling og vanntrekk skal
gjøres likt i alle havner. Dette
er et viktig arbeid, og felles regler, rutiner og kontrollregimer
er nødvendig for å sikre like
konkurransevilkår og lik kvoteavregning i alle land, sier
fagsjefen og avslutter med en
liten Brexit-bønn:
— Norsk industri importerer årlig i overkant av
100.000 tonn makrell og sild
fra EU-flåten. Denne fisken
er kjøpt gjennom avtaler med
den enkelte leverandør, og
viser at industrien i Norge
er konkurransedyktig. Det
er viktig at denne råvareflyten også kan fortsette etter
Brexit. Gode handelsavtaler
er nødvendig for å ha en sterk
norsk pelagisk konsumindustri
i fremtiden.

Ingvason på Island
Síldarvinnslan hf. er i dag et
av de største fiskeriselskapene på Island, med over 60
års erfaring innen fiskefor-

edling og fiske. Selskapet er
landets største aktør innen
fiske og foredling av pelagisk fisk, samt den største

produsenten av fiskemel og
fiskeolje. I Neskaupstadur
øst på Island har man et stort
anlegg for konsumproduksjon

Gunnthor Ingvason er adm. direktør i Síldarvinnslan hf, det største pelagiske fiskeriselskapet på Island.
Konsernet driver både konsumproduksjon og innen mel og olje. (Foto: Síldarvinnslan)
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og fiskemel og fiskeolje. Også
i Helguvík og Seydisfjordur er
det fiskemelfabrikker. Síldarvinnslan har, som islandske
selskaper flest, egne fartøy
som er mer eller mindre
tilpasset kapasiteten på land.
Konsernet ledes av Gunnthor
Ingvason. Han har ikke finstudert Blakstads artikkel, men
kommenterer først og fremst
på hva som skiller norsk og
islandsk pelagisk industri. De
andre islandske i oversikten
er Grandi, Isfélag og Eskja
ehf.
— Mye av svaret på spørsmålene listet opp i artikkelen,
ligger i graden av integrasjon. Islandske selskap driver
fangst, produksjon og salg
under samme hatt. Dermed
unngår vi den samme overka
pasiteten i prosessleddet på
land som man har i Norge.
Rundt ti selskaper driver med
pelagisk fisk på Island. Alle
har både fartøy, landanlegg
og markedsledd. Vi vet alltid
hva vi skal gjøre med fisken,
sier Ingvason.
— Vertikal integrasjon gir

Johannes Palsson har vært adm. direktør i danske FF Skagen siden januar 2014. Før det var han
produksjonsdirektør i Norway Seafoods fra 2008, og før det igjen direktør i Síldarvinnslan på Island. (Foto:
HMS)

Som nesten alle islandske
fiskerikonsern eier og driver
også Síldarvinnslan egne
båter. Her ligger det meste av
forklaringen på at industrien
på Island tjener mer enn sine
norske konkurrenter, mener
Ingvason. (Foto: Síldarvinnslan)

bedre samsvar mellom det vi
kan fiske og det vi investerer
i flåte og industri. Fartøyene fisker mellom 30.000 og
50.000 tonn i året, og kapasiteten og aktivitetene på land
tilpasses dette. Det er her den
største forskjellen ligger. Det
er dyrt å ha overkapasitet i
flåten, for ikke å snakke om
på land, sier Ingvason. —
Norge har begge deler!

Integrasjon avgjør
Islandskfødte Johannes
Palsson er adm. direktør i FF
Skagen og Scandic Pelagic.
Dermed står han helt sentralt
plassert i dansk pelagisk
industri. FF Skagen står like

sentralt i historien om denne
industrien. I januar var det 60
år siden en gruppe danske
fiskere gikk sammen om å
kjøpe en fiskemelfabrikk i
Skagen. I 2014 kjøpte de
også en fiskemelfabrikk i
Hanstholm, slik at FF Skagen
i dag eier og driver to av tre
danske fiskemelfabrikkene. I
1998 etablerte man et samarbeid med svenske fiskere.
Dette ble særlig viktig for
etableringen og utviklingen av
Scandic Pelagic, som i tillegg
til konsumfabrikker i Skagen
og Aalbæk, har anlegg på den
svenske øst- og vestkysten.
Scandic Pelagic eies med
70 prosent av FF Skagen
og 30 prosent av svenske
Västkustfisk. Det hele er altså
fiskereid.
Også Palsson mener det
er viktig å tenke organisering
og struktur når man sammenligner selskaper i ulike land.

— Først om man slår sammen hele den norske pelagiske næringen — både på
sjø og land, blir det relevant å
sammenligne med Island, der
alt i pelagisk sektor er totalintegrert. På Island kombinerer
dessuten de fleste selskapene hvitfisk og pelagisk,
understreker Palsson, og
fortsetter:
— I Danmark valgte
tidligere fødevareminister
Ritt Bjerregaard en kombinasjonsmodell; fri strukturering
av næringen, men samtidig
«gummistøvle-loven» fra
Norge: Fabrikker kan ikke

eie fiskebåter, men fiskebåtredere kan eie fabrikker. Det
siste har fiskerne også valgt
å gjøre, selv om fiskerne
bak TripleNine har valgt å
selge seg ut. Grunnet struktureringsgraden er fiskeriene
mer lønnsomme i Island og
Danmark enn i Norge. På
landsiden har også Danmark
hatt en kraftig strukturering.
I dag er det bare to fiskemelselskaper igjen. Men det
er fremdeles overkapasitet i
Nord-Atlanteren, og leveringene går litt på kryss og tvers.
På Island er pelagisk sektor
fullintegrert, og kapasiteten

Scandic Pelagic har spesialisert
seg på sild. Selskapet har
hovedkontor her — i Skagen
lengst nord i Danmark, og i alt
fire datteranlegg — i Ålbæk ca.
to mil sør for Skagen, i Ellös nord
for Gøteborg, i Västervik ca.
30 mil sør for Stockholm og på
Gotland.
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er noenlunde tilpasset det
selskapene har i egne kvoter,
sier Palsson.
— I Skottland har noen selskaper integrert, fortsetter han.
— Andre har utvidet kapasiteten og konkurrerer i markedet
om råvarer. Sammenligner
vi enkeltvirksomheter, vil nok
integrerte virksomheter med
fangstledd, prosessledd og
markedsledd ha bedre lønnsomhet enn selskaper med
kun prosess- og markedsledd.
Samtidig vil vi finne rene
fangstselskaper som har enda
bedre økonomi enn de integrerte, sier Palsson. Han kan
ikke se at toll forklarer forskjellene i Blakstads oversikt.
— Virkningene av toll er
begrenset. Det er såpass stor
tollfrihet mellom EU og EØS at
toll ikke blir noen avgjørende
faktor i økonomien. Men det
kan jo fort skje, f.eks. etter
Brexit.
— Har foredling og foredlingsgrad noe å si?
— Nei. Det vil alltid være
litt kvalitetsforskjeller mellom landene og mellom ulike
selskaper. Men alle prøver
selvsagt å produsere de riktige
produktene til markedene.
— Hva med fangstkontrollen?
— Det kan fort bli en lang
diskusjon. Jeg vil ikke gå så
dypt inn i denne problematikken. Men jeg registrerer jo hva
som skrives i norske medier.
Det er forskjeller landene i
mellom, og det kan man med
fordel gjøre noe med.
— Er det store kostnadsforskjeller i verdikjedene?
— Ja, tidvis. Men det
svinger mye. Dersom kursen
på norske og danske kroner
faller i forhold til euro, gir det
åpenbart en effekt. Den varige
forskjellen i kostnader som
virkelig monner, er imidlertid
kapasitetsutnyttelsen. Jeg
kan også nevne ulike permitteringsvilkår mellom fiskeindustrien i Danmark og Norge.
Skjer det teknologiske gjennombrudd, blir ny teknologi tatt
like hurtig i bruk i alle land.
— Kan differensiert næringsaktivitet forklare noe
av forskjellen på de økonomiske resultatene.
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— Åpenbart. Islandske selskaper jobber både med pelagisk fisk og hvitfisk, og har
flere bein å stå på. Det har vi
også eksempler på i Norge. I
vårt konsern sprer vi risikoen
ved å satse både på pelagisk
konsumindustri og produksjon
av mel og olje.
— Hvordan går det i
øyeblikket?
— Det har vært en litt treg
start på året. All usikkerheten
rundt corona-viruset har ikke
gjort situasjonen bedre. Nå er
vi på vei inn i tobis-sesongen,
som vi håper gir gode fangster, avslutter Johannes Palsson i FF Skagen og Scandic
Pelagic.

Ulike vilkår
Færøyene er representert i
oversikten med selskapene
Havsbrun, Vardin Pelagic
og Pelagos. I tillegg er den
nederlandske giganten
Parlevliet & van der Plas godt
representert med PP Faroe
Pelagic. Fiskemel- og fiskefôrprodusenten Havsbrun er for
øvrig en av eierne i Pelagos.
Vardin Pelagic og Pelagos
har ganske lik oppbygging
selv om de er lokalisert ulike
steder. Vi har også et Færøyblikk på Blakstads artikkel og
spørsmål, men vi fikk ingen på
øya til å kommentere under

fullt navn og navn på selskap.
Synspunktene er like gyldige
for det, og de kommer altså
fra et sentralt hold i færøysk
pelagisk industri.
— De gode økonomiske
resultatene på Island har helt
klart å gjøre med at de islandske selskapene er integrert
med flåteleddet. De plasserer
utbyttet der det er best for dem.
I praksis betyr det at fartøyene
får lavest mulig pris for råstoffet. Det betyr også at de islandske selskapene kan være billigst i markedet selv om de har
høyest inntjening. De islandske
produktene er alltid billigst, sier
«vår mann» på Færøyene.
— I Norge er det omvendt.
Det er ingen integrasjon mellom sjø og land, og jeg er overbevist om at råstoffprisene er
høyere enn i noen andre land.
På Færøyene er det en miks.
Enkelte selskaper har integrert
mot flåteleddet, andre ikke.
Vi har altså mer konkurranse
enn på Island, men mindre
enn i Norge, sier den færøyske
industriaktøren, som har ett par
momenter til.
— Så vidt jeg skjønner har
flere av de norske selskapene
også annen produksjon enn
pelagisk. Sperre-selskapene
på Valderøya produserer f.eks.
klippfisk. Det betyr nok at de
har en lavere inntjening på
den pelagiske produksjonen
enn det som fremkommer av

statistikken til Frode Blakstad.
Dernest hører det med til historien at Færøyene har en lenger
pelagisk sesong.
— Vi produserer makrell
fra slutten av juli til godt ut i
desember. Vi tjener gode penger også utenom den perioden
da kvaliteten er best. I Norge
er det lavere kvoter per skip,
kortere sesong — oktober og
november — og alt skjer i den
perioden man kan selge til Japan. Det er ikke mulig for oss,
sier den færøyske aktøren.
Han understreker videre at
fiskeriene foregår ulikt i Norge,
på Færøyene og på Island.
— Islendingene fisker det
meste av sin makrell i juli
og august. På Færøyene er
august og september de to
viktigste fangstmånedene,
mens oktober og november
betyr mest i Norge. I sum
dreier forskjellene seg om
ulike grad av integrasjon og
ulik fangstsesong.
— Hva med eksport og
markeder?
— På Færøyene kan vi
selge til Russland. Det kan
dere ikke i Norge. Det gir oss
naturligvis en fordel, men den
er mindre enn før. Russerne
har jo fått med seg at vi har få
andre valg. Dessuten har de
etter hvert bygd opp sin egen
pelagiske industri og får mer
fisk fra egne fartøy, avslutter
han.

Færøyske Havsbrün og Pelagos er begge med i oversikten til Frode Blakstad. Her er vi i Fuglafjordur nord på
Færøyene, der begge selskaper holder til — og nesten vegg i vegg. Havsbrün er eid av Bakkafrost, og er selv
medeier i Pelagos. (Foto: Havsbrün)
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