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Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett

VEDLEGG 1 – RESULTAT UTVELGELSE AV ARTER
I tabellen er 3 beste karakter under kriterier, 2 er beste karakter under konklusjonen. Karaktersystemet som er benyttet er forklart i egen oversikt
under denne tabellen. Vurderingen av artene her kan avvike noe fra den grundigere vurderingen som er gjennomført andre steder i rapporten.
KRITERIER

KONKLUSJON
Investert i
arten i Norge

2

2

3

2

2

3

3

2

1

Kveite

3

2

2

2

1

2

3

3

2

1

Steinbit

2

2

1

1

2

2

1

3

2

1

Sjørøye

1

1

1

1

1

3

1

1

Opp til industrien

Piggvar

3

2

2

1

3

2

2

1

Opp til industrien

Ål

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Lysing

3

1

2

1

1

3

1

2

1

2

Breiflabb

3

2

2

1

1

3

1

3

1

2

Atlantic Bluefin
Tuna

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Hyse

2

1

2

1

1

3

1

3

1

2

Uer

2

1

1

1

1

3

1

3

1

1

Rognkjeks

1

1

2

1

1

3

1

3

1

1

Rødspette

2

1

1

1

3

3

1

3

Opp til industrien

Tunge

3

2

3

1

2

3

1

2

Opp til industrien

Lomre

3

2

3

1

1

3

1

2

1

Komparativ
fordel ved
oppdrett i
Norge

Miljø

2

Biologiske
flaskehalser

Torsk

Interesse

Pris pristrend

Lengre sikt

Konkurr.
produkter

Kort sikt

Markedspotensial

ARTER

2

2
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KRITERIER

KONKLUSJON
Lengre sikt

1

3

1

3

2

1

Komparativ
fordel ved
oppdrett i
Norge

1

Biologiske
flaskehalser

Investert i
arten i Norge

Kort sikt

Miljø

Leppefisk

Interesse

Pris pristrend

Konkurr.
produkter

Markedspotensial

ARTER

Blåskjell

3

2

2

3

2

3

3

3

2

1

Stort kamskjell

3

2

2

2

1

2

3

2

2

1

Flatøsters

3

2

2

2

1

3

1

1/3

2

1

Hummer

3

3

3

2

2

3

2

3

2

1

Kongekrabbe

3

2

3

1

1

1

1

2

1

2

Taskekrabbe

3

2

1

1

2

3

1

3

1

2

Sjøkreps

3

2

3

1

1

3

1

2

1

2

Kråkeboller

2

2

2

1

1

3

1

3

2

1

Sjøpølser

1

3

1

1

1

3

1

3

1

1

Tang / tare

3

2

2

1

1

3

1

3

1

2

Mikroalger

3

2

3

1

1

3

1

3

1

2

3
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VURDERINGSKRITERIUM

KARAKTER
1

2

3

Markedspotensial og markedstrend

Avtagende marked

Stagnant marked

Potensial for vekst av en viss
betydning

Konkurrerende produkter

Truende konkurranse fra andre
produkter

Moderat konkurranse fra andre
produkter

Ingen / liten konkurranse fra andre
produkter

Pris / pristrend

Lav / fallende pris

Stabil pris

Økende pris

Interesse

Ingen / liten interesse for arten

Noe interesse for arten
Etablert kommersiell satsing på arten
Enkelte ønsker å starte, kort eller lang
sikt

Stor interesse for arten
Etablert kommersiell satsing på arten
Flere ønsker å starte, signaliserer
interesse på kort og lang sikt

Biologiske flaskehalser

Store biologiske flaskehalser

Moderate biologiske flaskehalser

Ingen / små biologiske flaskehalser

Miljø

Sannsynligvis kontroversiell mht
miljø

Kan være kontroversiell mht miljø

Lite / ikke kontroversiell mht miljø

Investert i arten så langt i Norge

Investert lite ressurser i utvikling av
arten

Investert moderate ressurser i
utvikling av arten

Investert store ressurser i utvikling av
arten

Komparative fordeler ved oppdrett
av arten i Norge

Ingen komparative fordeler, mer
gunstige forhold for oppdrett av arten
andre steder
I Norge er arten utenfor eller i
grenseområdet for sin naturlige
utbredelse

Nøytralt mht komparative fordeler

Komparative fordeler, gunstige
forhold for oppdrett av arten i Norge

Konklusjon

Kort sikt: Arten er samlet sett ikke
interessant nok til å vurdere videre
med sikte på utvikling av kommersielt
oppdrett på kort sikt.

Kort sikt: Arten er samlet sett
interessant å vurdere videre med tanke
på kommersielt oppdrett på kort sikt.

Lengre sikt: Arten er samlet sett ikke
interessant nok til å vurdere videre
med sikte på utvikling av kommersielt
oppdrett på lengre sikt.

Lengre sikt: Arten er samlet sett
interessant å vurdere med tanke på
oppdrett på lengre sikt. Settes på liste
for oppfølging

_
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VEDLEGG 2 – RISIKOVURDERING
Risikovurderingen er gjennomført på punktene som er oppsummert i ”foreløpig risikoprofil” for hver art. I enkelte tilfeller er punktene samordnet noe.
Resultatet av risikovurderingen er samlet i en oversikt over identifiserte kritiske faktorer, der de enkelte utfordringene er gruppert i henhold til resultatet av
risikovurderingen.
Foreløpig risikoprofil og oversikt over kritiske faktorer finnes i kapittelet ”Risikovurdering” for hver art.
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RISIKOVURDERING TORSK
Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

25

4

16

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) I en oppstartingsperiode arbeide
mot salg i de best
betalende
markedssegmentene og
utvide mot de nest
best betalende
markedene når
volumene øker,
noe som
innebærer en
systematisk
markedsføring

•

•

Det vil kreves aktiv markedsføring av norsk
torsk og et aktivt salgsarbeid, noe som vil
være meget ressurskrevende

2) Produsere en jevn
høy kvalitet som
kan gå inn i de
best betalende
segmentene i
torskemarkedet

•

Behovet for forbedring er stort, det er
vanskelig å produsere jamn kvalitet av flere
årsaker: fiskematerialet, kjønnsmodning, fôr,
driftsrutiner etc

•

Det skal relativt mye utviklingsarbeid til for å
få høy kvalitet på mesteparten av
produksjonen og det vil være behov for
utvikling av kvalitetsstandarder

Alle selskap som arbeider med torskeoppdrett
arbeider mot disse segmentene i dag, men det
vil bli en langt større utfordring å klare å
holde seg i de godt betalende segmentene av
markedet når volumene øker

5

4

•

Det vil være avgjørende for oppdrett av torsk
som næring at selskapene raskt kan komme i en
posisjon der de tjener penger

•

For å lykkes med det er det helt nødvendig å
kunne levere til høye priser

•

Hvis man skal oppnå høy pris er det av
avgjørende viktighet at kvaliteten på råstoffet er
i øverste klasse

6

Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett
Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Øke
produksjonen av
oppdrettstorsk i
en takt som gjør
det mulig å ha
jevne forutsigbare
tilførsler til
markedet

•

Man kan enten risikere at produksjonen øker
så raskt at tilførslene blir for store og prisene
går ned, eller at man på grunn av ulike
problemer (finansiering, flaskehalser i
produksjonen) ikke lykkes i en jamn økning i
produksjonen

•

For uten finansiering av utbyggingen, krever
dette en viss grad av planlegging og
samordning av produksjonen

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

En prisnedgang på grunn av en for rask økning i
produksjonen vil kunne få store følger for
økonomien i selskapene

4

5

•

Kan bli kritisk både for økonomien i yngel-,
settefisk- og matfiskleddet

5

25

•

Helt avgjørende for at man skal få økonomi i
alle ledd i verdikjeden

•

Uten tilgang på kapital vil den ønskede
utbyggingen av torskeoppdrett utebli, eller i
beste fall bli svært forsinket

5

25

16

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Det er for tiden en
kraftig ubalanse i
utbyggingen av de
enkelte ledd i
verdikjeden

•

•

Ressursbehovet for å oppnå forbedring er
meget stort

2) Det er ikke
tilgjengelig
kapital til å
gjennomføre en
storstilt utbygging
av settefisk og
matfiskleddet

•

For tiden er det ikke kapital tilgjengelig til en
nødvendig utbygging av settefiskanlegg og
oppbygging av en nødvendig
matfiskproduksjon

•

Ressursbehovet for å oppnå den nødvendige
utbyggingen er meget stort

Behovet for å sette inn tiltak er stort, det er
meget stor kapasitet på yngelleddet, mens
kapasiteten på settefisk- og matfiskleddet er
begrenset

5

7
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Produsere rogn
med stabil høy
kvalitet

4) Innen produksjon
av yngel er det
utfordringer
innen overordnet
logistikk,
operasjonell
teknisk
kompetanse,
vannkvalitet i vid
forstand og
erfaring med
storskala drift
(fôrmengder,
fôringsregimer,
larvetettheter,
lysregimer etc)

•

Enkelte partier rogn er av dårlig kvalitet, man
er avhengig av en jamn god kvalitet

•

Man trenger å etablere gode
stamfiskbestander og ha godt stamfiskfôr
tilgjengelig

•

Dette er moderat ressurskrevende

•

Intensiv produksjon av torskeyngel er ennå i
en tidlig fase og det er naturlig at behovet for
forbedring på en rekke områder er stort

•

Vi anser ressursbehovet for å oppskalere og
optimalisere produksjonen på områdene som
er nevnt til å være meget stort

•

Det trengs innsats både innen forskning og
FoU i bedriftene

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

Det er avgjørende å ha tilstrekkelige
mengder med rogn av god kvalitet

4

12

4

•

Man behersker produksjon av torskeyngel, men
for å kunne etablere en lønnsom produksjon av
torskeyngel er det meget viktig å oppnå kraftige
forbedringer

4

16
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

5) Videre utvikling
av yngelfôr:
Sammenheng
mellom
fôrorganismenes
ernæringsmessige
sammensetning
og deformiteter /
dødelighet,
redusere lengden
av Artemia-fasen

•

Behovet for forbedring er stort, det legges inn
en betydelig innsats på området

•

Det er nødvendig med forskningsinnsats og
FoU i bedriftene

6) Uforklarlige
problemer som
stor dødelighet
etter 40 dager og
deformiteter

•

Behovet for forbedring er stort, det legges inn
en betydelig innsats på området

•

Det er nødvendig med forskningsinnsats og
FoU i bedriftene

7) Optimalisering av
settefiskproduksj
onen: eventuelt
behov for øket
temperatur, bruk
av tilleggslys,
kjønnsmodning,
fôr,
fôringsregimer

•

Her har man lite erfaring siden det er etablert
få settefiskanlegg for torsk og
kunnskapsbehovet er stort

•

Framgang vil forutsette at det etableres flere
settefiskanlegg slik at det samles erfaring

8) Rømming som
skyldes småhull i
not

•

Det er nødvendig å sette i verk tiltak, men
dette vil la seg gjøre relativt enkelt ved å
bruke solide (eller doble) nøter

•

Tiltakene vil imidlertid øke investeringene og
driftskostnadene noe, men ikke betydelig

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

For å kunne etablere en lønnsom produksjon av
torskeyngel er det meget viktig å oppnå kraftig
reduksjon i deformiteter og dødelighet

4

16

4

•

For å kunne etablere en lønnsom produksjon av
torskeyngel er det meget viktig å oppnå kraftig
reduksjon i dødelighet

4

16

3

•

Det er meget viktig å få til en kostnadseffektiv
produksjon av settefisk med høy kvalitet, dette
er viktig forutsetning for lønnsomhet i
torskeoppdrett

4

12

2

•

Dette punktet er ikke kritisk for utviklingen av
torskeoppdrett

2

4

9
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering
•

Potensialet og behovet for forbedring er
meget stort, tidlig kjønnsmodning begrenser
vekst og produksjon

•

Det vil kreve FoU-innsats på områder som
lysstyring, fôrutvikling og avl

10) Optimalisering av
fangst og drift av
villfanget torsk

•

Behovet for forbedring er betydelig, få har
hittil lykkes med denne type produksjon

•

Ressursbehovet er uklart, men neppe
betydelig

11) Det vil ta tid å få
til en avlsmessig
framgang

•

Det er meget viktig å få til framgang innen
tilvekst og kjønnsmodning og en vesentlig
del av denne framgangen kan sannsynligvis
bare komme ved avl

•

Avlsarbeid er tidkrevende og kostbart

•

Det er satt av midler til å etablere et
avlsprogram på torsk og flere private miljøer
arbeider på området, men man er foreløpig i
startgropen

9) Tidlig
kjønnsmodning
og lav tilvekst

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Tidlig kjønnsmodning og lav tilvekst er i dag
begrensende for det økonomiske potensialet i
matfiskoppdrett av torsk

5

25

3

•

Punktet er kritisk for å få til kommersiell drift av
oppfôring

5

15

•

Det økonomiske potensialet er stort

•

Tidlig kjønnsmodning og lav tilvekst er i dag
begrensende for det økonomiske potensialet i
matfiskoppdrett av torsk

5

25

5
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

12) Bruke erfaringene
fra oppdrett av
laks og ørret, og
ikke gå på akkord
med gode
driftsrutiner (for
eksempel godt
vannmiljø,
generasjonsatskill
else, brakklegging
mellom utsett,
ikke flytte fisk
mellom
lokaliteter)

•

Det er en økende forståelse for at all
akvakulturvirksomhet må følge de samme
gode driftsrutinene

•

Men foreløpig settes ikke samme krav til
oppdrett av torsk, for eksempel er det ikke
krav om generasjonsatskillelse i
torskeoppdrett i dag

•

Det trengs meget lite ressurser til å
gjennomføre dette

13) Utvikling av gode
vaksiner

•

Det er kun vaksine mot Vibriose som er i
bruk i dag, men det er også slik at
sykdomsbildet for torsk er i sin spede
begynnelse

•

Det er ressurskrevende å utvikle nye vaksiner
og offentlige bestemmelser setter strenge
krav som kan gjøre det vanskelig å utvikle
vaksiner raskt

•

Oppdrett av torsk vil måtte skje i samspill
med flere andre arter i oppdrett og behovet
for kunnskap om dette er stort, blant annet
når det gjelder et viktig område som
fiskehelse

•

Det kreves en del ressurser for å opparbeide
ny kunnskap, både innen forskning og
erfaring fra nye driftsformer

14) Øke kunnskapen
om hvordan de
ulike artene
påvirker
hverandre i
oppdrett

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Dette er er meget viktig punkt i den videre
utviklingen av hele oppdrettsnæringen, den
praksisen som brukes vil kunne ha konsekvenser
for alle arter

5

10

4

•

Det er uklart hvor vanskelig sykdomssituasjonen
vil bli, derfor er det også vanskelig å si hvor
kritisk dette punktet vil bli

3

12

3

•

Hvis oppdrett skal drives etter de samme
prinsippene som er lagt til grunn for laks og
ørret, med store smittemessige soner mellom
anlegg, er det svært sannsynlig at det ikke vil
være mulig å ta ut det potensialet som naturlig
ligger for produksjon av akvakulturorganismer
langs norskekysten

5

15

•

Det er derfor avgjørende at dette punktet får høy
oppmerksomhet

11
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

15) Tilgang på marint
råstoff til
torskefôr

16) Videreutvikling
av fôr til alle
stadier av
torskens syklus

17) Videreutvikle
fôringsrutiner og
fôringsregimer

•

Det er allerede en utfordring å finne
tilstrekkelige marine fôrkilder til laks og
ørretproduksjonen og det arbeides med
alternative råstoffer

•

Utfordringen forsterkes kraftig dersom
torskeoppdrett i stor skala skal benytte de
samme fôrressursene

•

Ressursbehovet anses som moderat til høyt

•

Arbeidet med utvikling av torskefôr har i
realiteten en kort historie bak seg siden det
kun er de siste årene det har vært en interesse
for torskeoppdrett som har kunnet forsvare en
satsing på utvikling av torskefôr og vi anser
potensialet for forbedring til å være stort

•

Utviklingen vil i hovedsak foregå i regi av
fôrfirmaene

•

Ressursbehovet anses som moderat til høyt

•

Torskeoppdrett er i en tidlig fase og det er
nødvendig å gjøre erfaringer med denne
arten, erfaringer fra oppdrett av laks kan bare
brukes i begrenset grad

•

Det er nødvendig med et betydelig arbeid,
både i regi av fôrfirmaene og
oppdrettsselskapene selv

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

På sikt vil dette kunne bli en vesentlig flaskehals
dersom det viser seg at det er knapphet på
marine råstoffer og det ikke lykkes å finne
alternative fôrkilder som kan brukes til torsk

4

16

4

•

Videreutvikling av fôr er vesentlig for å få til en
bedring i tilveksten og andre viktige
produksjonsparametere

5

20

4

•

Videreutvikling av fôringsrutiner og
fôringsregimer er vesentlig for å få til en bedring
i tilveksten

5

20

12
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

18) Mulige genetiske
interaksjoner med
ville
torskebestander
og eventuelle
reaksjoner fra
miljømyndigheter
og opinion i
forhold til
potensielle
miljøeffekter av
utsett av avlet
torsk

•

På dette området synes det å være en viss
uenighet mellom fagmiljøene mht hvor
aktuelt viktig denne problemstillingen vil
være for torsk

•

Miljømyndighetene og miljøorganisasjonene
utrykker imidlertid en viss bekymring for
mulige uheldige konsekvenser

•

Det er behov for ressurser til forskning på
interaksjoner og utvikling av metoder for å
redusere ”utslipp” av genetisk materiale fra
oppdrettsanlegg

19) Andre
miljøutfordringer
som sykdom, lus,
utslipp av
næringssalter og
arealbruk

•

Det er sannsynlig at disse forholdene vil få i
størrelsesorden samme omfang som med
oppdrett av laks og ørret

•

Metodene er der, det er i stor grad spørsmål
om vilje til å sette nødvendige krav til
utøverne

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

16

•

Basert på erfaringene fra oppdrettsnæringen så
langt trenger ikke dette punktet å være kritisk for
en utvikling av torskeoppdrett

•

For å redusere mulige framtidige konflikter bør
det vurderes om det ikke bør settes inn ressurser
tidlig i utviklingen

2

•

Jo større omfang oppdrettsnæringen får totalt, jo
viktigere blir det å sette inn ressurser for å
forebygge problemer som vil få konsekvenser
for næringsutøverne og for andr4e deler av
samfunnet

4

8

5

•

Forholdet er vesentlig når det gjelder å
bestemme nivået på hver aktørs satsing og for å
få gjennomslag for å få tildelt flere konsesjoner
pr. selskap

5

25

4

FORRETNINGSMESSIGE OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER
1) Industrielt
matfiskoppdrett
av torsk er ikke
lønnsomt i liten
skala med dagens
forutsetninger

•

Dette er påpekt tidligere (KPMG) og synes nå
å være akseptert

•

Dette oppsummerer for en stor grad mange av
de viktigste utfordringene innen
torskeoppdrett i dag og det er betydelig
oppgave å komme fram til forbedringer på
viktige områder

13
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2) Det vil være
avgjørende for
lønnsomhet i en
oppbyggingsfase å
kunne selge i de
best betalte
segmentene i
torskemarkedet

•

Dette er akseptert, men det er en meget stor
utfordring å gjennomføre, stort behov for
markedsføring og profesjonalitet i salgsleddet
– samt i å produsere jamn høy kvalitet

•

Vil kreve betydelig innsats for å få innpass i
høyprissegmentene

3) Det vil også være
avgjørende for
lønnsomheten å få
framgang på
områder som
kjønnsmodning,
tilvekst,
settefiskpris og
slakteomkostning
er

•

Man har en del kunnskap, men det er langt
fram til å ha forbedret disse områdene
vesentlig

•

Vil kreve betydelig innsats for å få den
nødvendige framgangen på disse områdene

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Dette er en avgjørende faktor for å kunne få
lønnsomhet i en tidlige fase

5

25

5

•

Dette er en avgjørende faktor for å kunne få
lønnsomhet i en tidlige fase

5

25
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av
hvordan utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer
finnes i hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

15
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

16
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RISIKOVURDERING KVEITE
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
Kveite er en art som er begunstiget med høy pris
1) Det er nødvendig
å opprettholde en som muliggjør en kontantstrøm som kan dekke
opp for de store operasjonelle problemene og den
høy pris på
oppdrettskveite til premature tilstanden på næringen.
den er mer
etablert som
oppdrettsart (les :
lavere yngel /
settefisk pris,
raskere tilvekst)
2) Markedet for
Atlantisk kveite
er begrenset,
målrettet
markedsføring
mot høyt
betalende
markeder er
nødvendig for å
øke volum og
beholde pris.

•

Fallende pris i den fasen som næringen er
inne i nå vil være svært dramatisk for
etablering av arten

•

Klar tendens til fallende førstehåndspris i
årene 1998 – 2000, når tilbudet av fisk 3
doblet seg.

•

Det kreves målrettet markedsføring slik at de
mest attraktive markedene utvides i takt med
produksjonsøkningen

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Dette vurderes å være en klar kritisk faktor

5

25

4

•

Kritisk å opprettholde den gode prisen i
utviklings / etableringsfasen for industrien

5

20
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3) Oppdrettskveite
kan møte
konkurranse fra
arter i lavere
prissjikt, som
blåkveite.

•

Atlanterhavskveite kan lett bli vurdert mot
blåkveite i markedet, og vil da komme
ugunstig ut prismessig. Det er derfor viktig å
etablere en egen markedsmessig identitet for
oppdrettet atlanterhavskveite.

4

•

Kritisk for å oppnå en høy pris i markedet,
spesielt i tidlige faser av oppdrettsproduksjonen,
før store volumer til lavere kostnader kan
produseres.

5

20

4) Oppdrettskveite

•

Når yngelproduksjon av Cobia løses ligger
tror vi det vil bli en kraftig etablering av
oppdrett av denne arten. Interessen er stor
fordi den har ekstrem raskt tilvekst, liknende
smak , konsistens som kveite og prises i dag
høyt.

4

•

Ikke kritisk på kort sikt

2

8

5

•

Faktoren har ikke høy kritikalitet

1

5

kan møte
konkurranse i
høyere prissjikt,
som Cobia

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Tilgang på kapital • Høye etablerings og driftskapitalbehov vil
begrense hvem som setter i gang
vil være med å
•
Ressursbehovet for å få ned kostnadene
påvirke den
anses som høyt
fremtidige
struktur av
kveitenæringen.
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2) Man har ikke
lykkes med å
etablere en stabil
produksjon av et
høyt nok antall
kveiteyngel i
norske anlegg,
noe som har ført
til at det er
underskudd på
yngel i Norge i
forhold til
behovet.

•

3) Utvikling av en
balansert næring,
der kapasiteten
på de ulike
leddene i
verdikjeden er
tilpasset
hverandre.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Med en total yngelproduksjon på total 300’500’ individ i Norge kan svært få
lønnsomme matfiskanlegg etableres.
(vi tar utgangspunkt i et utsett på 200’ fisk
per konsesjon).
Resursbehovet anses som høyt ved vesentlig
oppskalering

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25

•

Situasjonen i kveitenæringen er pt preget av
mangel på yngel og ikke mangel på
potensielle settefiskanlegg

3

•

Punktet har høy kritikalitet

5

15

•

Økt yngelsuksess må følges opp av en
utbygging av settefiskkapasiteten.

•

Ses på som middels resurskrevende

•

19
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

4) Underskudd på
etablerte grupper
av lysstyrt
stamfisk. Slik
stamfisk vil gi
mulighet for
produksjon av
flere batcher pr.
år og øke
mulighetene for å
produsere et
større antall yngel

•

5) Er design og/ eller
drift av
yngelanleggene
årsak til dårlig
overlevelse,
deformiteter og
andre kvalitetsfeil
på yngelen?

•

•
•

•

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Siden overlevelsen er liten trengs et høy
antall rognkorn for å få frem nok yngel.
Etablering av flere lysstyrte grupper gir flere
sjanser hvert år for å lykkes.
Dette anses som middels ressurskrevende, da
eggpotensialet per hunnfisk er meget stort

2

•

Punktet har høy kritikalitet

5

10

Liten forbedring av overlevelse gjennom
mange år kan tyde på systematiske feil.
Signaler fra næringen indikerer store rom for
forbedringer.
Resursbehovet anses som middels høyt da
det kan være er snakk om praktiske
tilpasninger og optimalisering med FoU.

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

20
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

6) Behov for
utvikling av
kunnskap på en
rekke områder i
yngelproduksjone
n, som
stamfiskhold,
helse/hygiene,
teknisk
utforming,
vannkvalitet, og
levende fôr /
formulert fôr.

•

7) Kveite har lang
produksjonstid
pga lav tilvekst,
kan være aktuelt
å kutte ned på
produksjonstiden
i sjø ved å bruke
eksisterende
installasjoner
(som
settefiskanlegg)
for å produsere
stor settefisk av
kveite (over 200
gram).

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Det er fortsatt en del uløste FoU oppgaver
for kveite.
Viktig at forskning og utvikling relateres til
den praktiske skala og produksjon. Tett
samarbeid med industrien er nødvendig.
Resursbehovet er samlet sett høyt

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

•

Kveita må oppnå tilstrekkelig størrelse før
utsett til sjø.

3

•

Punktet har høy kritikalitet

4

12

•

Ressursbehovet er lavt om eksisterende
installasjoner (utrangerte settefiskanlegg,
landbaserte anlegg fra laks) kan utnyttes,
men høyere om nye settefiskanlegg må
bygges.

•
•
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

8.

9.

Settefisk av kveite
vokser best ved
temperatur på 1214 oC, bruk av
tilleggsvarme for
å øke tilveksten
kan være
nødvendig.

•

Settefisk av kveite vokser best på høy
temperatur og landbasert oppdrett av
settefisk muliggjør intensivering /
optimalisering av tilvekst i de fasene den er
mest mottakelig for vekststimulering.

•

Aktuelle teknologi er varmepumpe,
varmeveksling (kjent og sikker, men
forholdvis dyr), resirkulering (dyr i
investering, teknisk og biologisk
utfordrende, billig i drift), spillvarme (i
praksis ofte ikke så billig man skulle tro)

Mulige
helseproblemer
forårsaket av lite
optimale
respiratoriske
forhold
(gass/vann/fisk
interaksjon).

•

Kombinasjon grunne kar og
gassovermetning er ikke heldig for
fiskehelse generelt.

•

Usikkerhet med tanke på uheldige
fysiologiske effekter av forhøyet nivå av
oksygen og karbondioksyd, nitrogengass.

•

Mange uløste problemstillinger innen
fiskefysiologi knyttet til fiskerespirasjon i
intensive oppdrettssystemer (også for laks),
men ressursbehovet anses som lite/middels
om man kan dra nytte av planlagt FoU og
praktisk erfaring fra laksenæring

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Middels kritikalitet

3

6

2

•

Høy kritikalitet

5

10
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

10. Behov for
utvikling av
kompetanse på en
rekke områder i
settefiskproduksj
on, som måling og
lufting av
nitrogengass,
vannkvalitet
(driftsvann og
karvann), etologi
og fiskehelse
(tiltak mot IPNV
og Nodavirus).

•

•

Resursbehovet er samlet sett høyt, men vil
variere for de ulike oppgavene.

11. Mangel på
settefisk og høyt
kapitalbehov gir
høyere terskel for
etablering..

•

Lite tilgjengelig settefisk i Norge grunnet
liten yngelproduksjon. Liten
yngelproduksjon gir svært høy pris på
settefisken, noe som bidrar til det store
kapitalbehovet.
Ressurskrevende å få gode operasjonelle
svar

•

•

Det er fortsatt en del uløste FoU oppgaver
for kveite.
Viktig at forskning og utvikling relateres til
den praktiske skala og produksjon. Tett
samarbeid med industrien er nødvendig.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25
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Vanskelighetsgrad
Vurdering

12. Lang
produksjonstid i
sjø ved naturlige
temperaturer og
dagens settefiskkvalitet.

•
•
•

•
13. Man har lite
erfaring med
matfiskoppdrett
av kveite til
slaktbar størrelse
både i sjø og på
land.

•
•
•
•

Gjennomsnittlig tilvekst mye lavere enn
laks, men enkelte grupper vokser godt.
Forbedret settefiskkvalitet, sammen med
endre forbedring av andre operasjonelle
faktorer kan gi kortere produksjonstid.
Kan også indikere at intensivert oppdrett på
land med temperatur kontroll er aktuelt for
kveita som for piggvar, men de største
oppdretterne foretrekker kun landbasert
opptil 300 – 1500g og merdbasert oppdrett
for stor kveite.
Det vil være forholdsvis resurskrevende å
etablere
Matfiskoppdrettet har stort sett foregått i
liten skala. Det er derfor beheftet med stor
usikkerhet.
Storskala oppdrett har vært mulig med basis
i import av yngel fra Island. Erfaring fra
denne produksjonen vil bli svært viktig.
Matfiskoppdrett av flatfisk internasjonalt
foregår på land!
Relativt kapitalkrevende å få etablert
erfaring

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

3

•

Punktet har høy kritikalitet

2

6
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Vanskelighetsgrad
Vurdering

14. Det er behov for å
videreutvikle
teknologien for en
rekke områder av
matfiskproduksjo
nen, som
oppdrettsystemer,
biomasseregistreringssystemer, metoder
for utsortering /
blokkering av
kjønnsmodning
for hannfisk.

•

•

Ressursbehovet er samlet sett høyt, selv om
det er varierende for de ulike områdene

15. Effektiv fremgang
innen avl betinger
utnytting av
eksisterende
kompetanse.

•

De tunge genetisk miljø på laks bør utnyttes.
Aktør må beherske stamfisk og
yngelproduksjon. Må ikke bruke for mye tid
og penger på opplæring ,nyetablering, og
konkurrerende programmer

•

Ressurskrevende

•

Det er fortsatt en del uløste FoU oppgaver på
disse områdene for kveite.
Viktig at forskning og utvikling relateres til
den praktiske skala og produksjon. Tett
samarbeid med industrien er nødvendig.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Punktet har middels til høy kritikalitet

3

15

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25

25
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OPERASJONELLE UTFORDRINGER
• Stort potensielt forbedringspotensial
16. Bruker i dag
forventes, men det vil ta lang tid.
fiskemateriale
• Forholdsvis resurskrevende å realisere
som må
potensial
karakteriseres
som ”villfisk” og
det er behov for
forbedring av
flere viktige
parametere, der
tilvekst er et av
viktigste
17. Per i dag vil yngel
være å foretrekke
som genetisk
innpakning
fremfor øyerogn.
18. Uløste
problemstillinger
i forbindelse med
virusproblematik
k.

•

•
•
•
•
•

Yngel på 5g kan transporteres greit og er en
mangelvare og en flaskehals. Dårlig erfaring
med å sende rogn mellom anlegg. Yngel
kan være aktuelle som ”innpakning” av de
genetiske egenskapene på kort sikt.
Ressurskrevende
IPNV (se på laks!)
Noda virus har gitt store problemer og det er
sannsynligvis mørketall.
Både FoU oppgaver og forvaltningmessige
oppgaver
Relativt resurskrevende

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Punktet har middels / høy kritikalitet

4

16

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20
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19. De mikrobiologiske
utfordringer i de
tidligste fasene
må beherskes
bedre.

20. Uløste
problemstillinger
med øyesnapping.

21. Å gjøre de riktige
forvaltningsmessige grepene
for å unngå
fremtidige
problemer med
fiskehelse uten å
kvele næringen
med regler som
vanskelig kan
følges.

•

Stor dødelighet i eksisterende teknologi
indikerer teknologiske mangler eller
menneskelig svikt. Det kompliserte
mikrobiologisk miljøet i siloer og
startfôringskar kar må forståes og
kommuniseres bedre til næringen

•

FoU til optimalisering nødvendig

•

Kompetanseformidling.

•

Opptil 30% av settefisk opplever disse
skadene og årsaken er uklar. Problemet har
potensial til sannsynligvis produktivitet og
marked /opinion.

•

Løsning krever FoU på kommersielle
systemer med høy medvirkning fra
oppdretter.

•

Middels resurskrevende

•

Utfordringen er å ta lærdom av det man har
erfart fra laks innen det helse /
smitteforebyggende arbeid.

•

Balansegangen mellom å tillate ting for å
etablere en næring og det å holde tilbake
med tanke på smitterisiko blir en utfordring.

•

Med tanke på at regelverket og praksis er
etablert for laks og ørret burde det ikke være
veldig resurskrevende.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

3

•

Punktet har høy kritikalitet

5

15

2

•

Punktet har høy kritikalitet

5

10
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22. Optimalisering av
riktig fôr og
fôringsstrategi til
alle livsstadier

23. Manglende
oversikt over
potensielle miljøproblemstillinger

•

Fortsatt store utfordringer med anriking av
Artemia med marine fosfolipider

•

Utvikling av formulert fôr for helt/delvis
Artemia erstatning

•

Det forventes også at det finnes gode
muligheter for optimalisering av fôr til andre
livsstadier

•

Fôrutvikling er resurskrevende

•

Pga dagens små skala har vi lite oversikt
over mulige fremtidige problemer. Liten
fokus fra ytre hold også – foreløpig.

FORRETNINGSMESSIGE UTFORDRINGER
24. Økonomien i
• Kveiteoppdrett i stor skala (200’ settefisk
kveiteoppdrett er
per år) er meget følsomt for pris endringer.
først og fremst
Dagens høye markedsprisen må ses i lys av
avhengig av at
at næringen er svært liten og at svært få
man
aktører har finansiell styrke nok til å forsvare
opprettholder den
et stort settefiskfiskutsett (200’ stk per år)
høye salgsprisen
• Meget kapitalkrevende
og har
finansiering nok
til å forsvare et
stort
settefiskutsett.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

3

•

Punktet har lav kritikalitet

2

6

5

•

Punktet har høy kritikalitet

5

25
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25. Med et årlig utsett
av 200’ settefisk i
merd med dagens
prisbilde og
steady – state
produksjon
oppnådd etter 3
år vil
kveiteoppdrett
potensielt
generere en god
positiv
kontantstrøm.
26. 20 % reduksjon i
følgende faktorer;
salgspris, tilvekst,
utsatt antall
settefisk i
kombinasjon med
20 % økning i
settefiskpris gjør
kveiteoppdrett
finansielt
uinteressant.

•

Med slike tall er det mulig å tiltrekke seg
finansielle investorer.

•

Faren kan være at man får en overetablering,
men tilgangen på yngel er svært liten og den
/de som kontrollerer den/de største
yngelprodusentene kontrollerer også
produksjonsutviklingen .

•

Store muligheter for at kveiteoppdrett blir
kan bli en lønnsom investering for noen få
tunge aktører.

•

Det skal relativt mye til før kveiteoppdrett
blir ulønnsomt om man klarer å ta vare på de
individene man har satt i sjøen.

•

Kontroll over stamfisk, yngel og
settefiskkvalitet / produksjon vil være viktig
for å sikre at man for god nok kvalitet på den
fisken som settes i sjøen for å hindre at de
operasjonelle faktorene forringes

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20

4

•

Punktet har høy kritikalitet

5

20
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av
hvordan utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer
finnes i hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING FLEKKSTEINBIT
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) For at flekksteinbit
skal bli en kjent
merkevare i Europa
kreves et betydelig
markedsarbeid. .

•

Behovet for forbedring er meget stort.
Flekksteinbiten må bygges opp fra grunnen
av som merkevare.

•

For å lykkes kreves det en langsiktig
enhetlig markedskommunikasjon som slett
ikke vil bli billig

2) Det vil være viktig å få
flekksteinbiten inn på
topp-restaurantene for
å oppnå anerkjennelse
og oppmerksomhet.

•

Her trengs målrettet og profesjonell innsats

•

Dette trenger ikke være vanskelig, men det
er et spørsmål om små bedrifter i
etableringsfasen har ressurser til å
gjennomføre det arbeidet som skal til

•

Å lykkes på dette punktet er helt avgjørende for
om steinbitoppdrett skal lykkes

•

Omfanget av kampanjen og kundenes dom
avgjør om steinbit skal bli et nisjeprodukt på
spesielle segmenter, eller om den skal nå ut til et
større marked.

4

•

3

•

5

5

25

Dette vil være kritisk for å gjøre arten kjent og
bygge et riktig image

5

20

Det vil være kritisk å gjøre feilvurderinger av
prisforventninger og vi antar at flekksteinbit vil
være en art som er spesilet prissensitiv.

5

15

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Næringen er svært
liten, består av få
aktører som
produserer lite fisk.
På grunn av dette må
dagens forventninger
til prisforhold på
yngel, settefisk og
matfisk ses på som
premature.

•

Siden næringen er så liten vil det eksistere
stor usikkerheter med tanke på prisnivå i alle
ledd.

•

Den lille skalaen på næringen gjør at
erfaringsutveksling og videreutvikling vil gå
langsomt.

•

Det kan være en stor fare for å estimere
prisen i markedet for høyt og planlegge
produksjon ut fra dette.
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2) En utfordring er å få
til en balansert
utvikling av de ulike
ledd i verdikjeden
(yngel, settefisk,
matfisk), slik at ikke et
ledd blir flaskehals for
et annet.

3) Hvordan indusere
investeringsvilje for en
økning i
yngelproduksjonen

•

Per i dag er utviklingen av næringen først og
fremst begrenset av liten yngelproduksjon,
samt liten vilje til å investere i arten.
Potensialet og behovet for forbedring er til
stede da det kun eksisterer et pilotanlegg for
yngelproduksjon

•

Relativt små ressurser skal til for å få til
forbedring og større produskjon ved det
yngelanlegget vi har i dag, da det har et stort
potensial.

•

Generelt krever balansert utvikling av
næringer en høy grad av planlegging og
samordning.

•

Vi har i dag ett yngelanlegg. Derfor er
potensialet for forbedring stort, men
investeringsviljen så langt har vært lav.

•

Dette anlegget kan ved å øke sin produksjon
ha et potensiale til å forsyne mange sette- og
matfiskanlegg for flekksteinbit. Slik sett vil
ressursbehovet for å sikre grunnlaget for en
ny art være relativt beskjedent.

•

Det er sannsynligvis behov for et offentlig
bidrag, enten gjennom FoU eller ved
risikovillig kapital med lavt avkastningskrav
(SND) som vil kunne være med å utløse
private midler.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Siden i praksis all stamfisk og yngelproduksjon
befinner seg i dette ene pilotanlegget er det svært
kritisk for denne næringen at fisk og kompetanse
består.

5

10

4

•

Uten stimuli til økt investering i yngelproduksjon
vil utviklingen av næringen bremses.

5

20
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

4) Stimulere til
kompetanseoverføring

5) Hvordan indusere
investeringsvilje for
etablering av en større
settefiskproduksjon

•

Hele den norske yngelproduksjonen på
steinbit ligger per i dag på ett anlegg. Dette
er i seg selv en risiko og svakhet.

•

Det antas at det vil være et stort potensial for
forbedring om kompetansen fra pilotanlegget
nyttiggjøres også i andre prosjekter slik at
yngelproduksjon kan økes og risiko kan
fordeles.

•

Ressursbehovet som vil medgå i slike
stimuleringstiltak vurderes som beskjedne

•

Man har i dag en yngelprodusent og
næringen er ikke rustet til å produsere en
større mengde stor settefisk. En større
settefisk vil være nødvendig for å kunne
lykkes i merdoppdrett i sjø.

•

Med relativt små investeringer kan
produksjonsmulighetene for settefisk
utvides, fordi det eksisterende anlegget har
store muligheter.

•

Etablering av flere yngel- og
settefiskprodusenter vil kreve et større
ressursbehov

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Dette er en avgjørende faktor for om Norge skal
lykkes raskt med yngelproduksjon av
flekksteinbit

5

10

2

•

Faktoren ikke kritisk for kommersialisering av
arten

3

6
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

6) Rasjonell anleggs
utforming – må
begrense
investeringene

•

På grunn av usikkerhet med tanke på pris i
markedet og det sannsynlige førstevalget
med å produsere denne arten landbasert, må
investeringen være effektive, smarte og være
av riktig skala. Økonomien vil være svært
sensitiv for investeringer i infrastruktur og
produksjonsfasiliteter og rasjonelle løsninger
er meget viktig.

•

Ressursbehovet er avhenging av tiltakene
som velges. Det vurderes som relativt stort
om man velger å stimulere til økt FoU på
teknologi eller å stimulere næringsutvikling
gjennom tilrettelegging av næringsareal og
vann og avløp

Kritikalitet
Tallkarakter
4

Vurdering
•

Dette vil være kritisk for å kunne etablere en ny
art, hvor markeder og merkevare ennå ikke er
bygget og hvor investeringsgraden i
produksjonsfasilitetene er så store.

Tallkarakter
5

Risikoprodukt
20
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7) Må øke kunnskapen
om vannkvalitet
(råvannskvalitet, effekt
av vannbehandling og
vannkvalitet i kar)

•

Siden økonomien i oppdrett av flekksteinbit i
meget sterk grad vil være avhengig av høy
intensiveringsgrad (dvs lavt vannforbruk,
høy oksygeneringsgrad), vil kunnskap om
hvilken prosessindusert vannkvalitet man
ønsker være helt sentral kunnskap når man
skal etablere sikre grenseverdier for drift og
oppfølging av anleggene. Kunnskapen om
dette har nådd langt i laksenæringen og
mulighetene for kompetanseoverføring er
tilstede.

•

Det er sannsynlig at det vil kreve endel
ressurser å utvikle slik kunnskap, men det er
flere nivå. Kartlegging og sammenligning av
den operasjonelle vannkvaliteten med andre
marinfiskanlegg og anlegg for laksefisk ses
ikke på som spesielt ressurskrevende.
Tyngre FoU som også bør videreføres krever
noe mer ressursbruk.

Kritikalitet
Tallkarakter
4

Vurdering
•

Mye tyder på at dette vil være avgjørende for å
lykkes med oppdrett av steinbit i et intensivt
landbasert system.

Tallkarakter
4

Risikoprodukt
16
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Flaskehals
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8) Få til en tett
integrasjon med
kunden
(spesialproduksjon)

9) Kjøkkensjefer mener
smakeligheten på
fiskekjøttet bør
utvikles.

•

Steinbitoppdrett vil som de fleste andre
oppdrettsarter være avhengig av en høy pris
gjennom etableringsfasen før oppskalering
til industri. Man vil derfor måtte satse på å
etablere en spesialproduksjon knyttet opp til
nære kundekontakter som er villige til å
betale høy pris.

•

Steinbit har et lite marked i dag og villfanget
steinbit oppnår lave priser. Begge disse
faktorene må det jobbes aktivt med om arten
skal lykkes i kommersielt oppdrett.
Penetrering av større volum i
høyprismarkeder krever betydelig mer
ressurser enn småskala oppdrett og da vil
tilgang på store markedsføringsmidler være
kritisk

•

I en nisjeproduksjon der oppdretter selv
ordner disse kontaktene sees ressursbehovet
på som lite.

•

Utvikling av produktet mot restaurantmarked
og andre høyprismarked krever at man
tilpasser produktet til det kunden vil ha. I
følge markedsforskning må smakeligheten
av oppdrettet steinbit økes for å tilfredstille
kresne kjøkkensjefer.

•

Hvis dette er tilfelle vurderes ressursbehovet
for å gjøre noe med smakelighet som
forholdsvis stort, da det vil bety utvikling og
testing av ulike fôr og fôrsammensetninger

Kritikalitet
Tallkarakter
3

5

Vurdering
•

Faktoren er svært kritisk for å kunne forsvare å
sette i gang med matfiskoppdrett av flekksteinbit.

•

Mulighetene er tilstede for gründerbedriftene
som også er dyktige på kunderelasjoner og
markedsføring.

•

Dette er nok viktig, men anses ikke som kritisk
for etablering av arten.

•

Vi har valgt å sette kritikaliteten relativt lavt da
det er usikkert hvor stor betydning dette vil få for
etterspørselen og prisnivået på arten. Dette taes
til en viss grad med i betraktningene rundt
marked.

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

15

2

10
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10) Utnytte det
forspranget Norge har
med en relativt stor
etablert
stamfiskbestand

11) Oppfølging av
helsetilstand i anlegg
for å observere
tilstanden og utvikling
av helseproblemer.

12) Miljøutfordringene er i
hovedsak lik de vi
finner for torsk.

•

Siden i praksis nesten all stamfisk og
erfaring med yngelproduksjon i dag er
konsentrert til et pilotanlegg, er det naturlig
at et avlsarbeid har sitt utspring her. Det er
neppe bruk for et avansert avlssystem for
denne arten ennå, men fasiliteter og struktur
som muliggjør et noe mer systematisk
avlsarbeid vurderes som formålstjenelig.

•

Ressursbehovet for å legge grunnlaget for et
fremtidig avlsarbeid vurders ikke som
spesielt stort på kort sikt. Dette forutsetter at
man utnytter eksisterende avl- og genetisk
kompetanse som er bygget opp i
laksenæringen.

•

Det finnes i dag en del kunnskap om
steinbitsykdommer, men det er behov for en
økning i kunnskapsnivået om hvordan
steinbit vil fungere over tid i intensivt
oppdrett

•

Det er behov for utvikling av kompetanse på
alle nivå i veterinærmiljøer.

•

Vurderes ikke som spesielt ressurskrevende
på grunn av den lille skalaen næringen har,
men stimuli / krav om kompetanse
overføring og innspill til videre FoU er
viktig.

•

Foreløpig er steinbitoppdrett i sin spede
begynnelse, og miljøutfordringene er små.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

På den skalaen oppdrett av steinbit er i dag er
ikke dette en kritisk faktor, men den vil kunne få
økende betydning etter hvert.

1

3

2

•

Kunnskap om sykdommer og epidemiologi vil
være vesentlig for utviklingen av et kommersielt
oppdrett på enhver biologisk organisme.

2

4

•

Grunnlagsarbeid som er gjort på steinbit viser at
arten ser ut til å være meget robust i oppdrett og
derfor anseees punktet ikke som meget kritisk for
å få til kommersialisering av arten

•

Miljøutfordringene ved oppdrett vil generelt være
viktig mht kommersialisering.

4

8

2
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Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

FORRETNINGSMESSIGE OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER
1) Selv med vesentlig
bedre forutsetninger
enn det som må regnes
som sannsynlig i dag
(salgspris,
investeringsnivå,
settefiskpris,
slaktekostnad og
avkastningskrav) synes
det ikke lønnsomt å
drive oppdrett av
flekksteinbit i
landbaserte anlegg

•

Med basis i de forutsetninger vi har lagt til
grunn kan vi vanskelig se at landbasert
matfiskoppdrett av flekksteinbit kan bli
lønnsomt.

•

For at det skal kunne bli lønnsomt må alle
faktorer samtidig slå ut i positiv retning. Det
vil være svært krevende

2) Lønnsomhet i
merdoppdrett av
flekksteinbit betinger
at man finner gode
løsninger på teknologi,
at kostnadsnivået
kommer ned på et nivå
som er
sammenlignbart med
laks og at man klarer å
oppnå en relativt god
pris i markedet

•

Behovet for forbedring er stort. Det er en
lang veg å gå for å komme ned på et
kostnadsnivå tilnærmet lakseoppdrett

•

Krever vesentlig FoU og utvikling av gode
og billige oppdrettsformer (merdteknologi)

5

•

Dette er kritisk, da det betyr at en bør jobbe med
gode løsninger for matfiskoppdrett av
flekksteinbit i merder i sjø

5

25

5

•

Punktet ansees som kritisk

5

25
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING BLÅSKJELL
Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Produsere en
kvalitet tilpasset
markedene man
vil selge på og gi
forutsigbarhet i
leveransene,
alternativt finne
markeder som vil
ta de
produktformer
som norske
dyrkere realistisk
kan levere

•

2) Utvikle markeder
og produkter for
de delene av
kysten der
avstanden til det
europeiske
kontinentet er for
lang for transport
av ferske skjell

Behovet for forbedring er meget stort,
kvaliteten på norske skjell er meget
varierende og mengdene er små og
uforutsigbare

•

Forbedring vil kreve en radikal omlegging
av driftsrutinene til svært mange norske
blåskjelldyrkere og bruk av lokaliteter der
forutsigbarhet i høsting er mulig

•

I forhold til status i næringen på dette
området i dag, vil det kreve en betydelig
innsats å nå dette målet

•

Dette trenger ikke være vanskelig, men det
er et spørsmål om små bedrifter i
etableringsfasen har ressurser til å
gjennomføre det arbeidet som skal til

•

Markeds- og produktutvikling krever store
ressurser

5

4

•

Forbedring på dette punktet er helt avgjørende
for fremtiden til norsk blåskjellnæring

•

En radikal kvalitetsforbedring (kvalitet i vid
forstand) er nødvendig for å kunne oppnå gode
priser på de volumene norsk blåskjellnæring
ønsker å produsere

•

Eksport av store mengder skjell fra disse
områdene vil kreve utvikling av produkter og
markeder

5

25

4

16
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Drive aktiv
markedsføring av
norske skjell mot
interessante
markeder, gjerne
i samarbeid
mellom flere
dyrkere

•

Markedsarbeidet har så vidt startet opp i regi
av EFF

•

Det gjenstår et betydelig arbeid med
tradisjonelt markeds- og salgsarbeid for å få
innpass på de riktige markedene og kunne få
gode priser

•

Det er imidlertid en forutsetning at det
produseres norske skjell av kvalitet som lar
seg selge til en høy pris

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Punktet er helt avgjørende for lønnsomheten til
en blåskjellnæring i Norge

5

25

5

•

Uten finansiering vil det ikke være mulig å bygge
opp en sterk blåskjellnæring i Norge

5

25

2

•

Punktet er ikke kritisk, men er ett av flere som
kan gi en optimalisering av driften

3

6

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Manglende
produksjon og
økonomiske
resultater i
næringen, behov
for å gjenreise
tillit hos kapitalkilder

•

Gjennom manglende resultater i flere år har
næringen kommet svært skjevt ut og
finansiering av en fremtidig utvikling av
blåskjelloppdrett kan medføre betydelige
utfordringer

•

Forbedringer på en rekke felt må til om
tilliten skal kunne økes og investeringslysten
skal ta seg opp

2) Yngel-lokaliteter,
kunnskap og
utnyttelse

•

Potensialet og behovet for forbedring er til
stede

•

Relativt små ressurser skal til for å få til
forbedring
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Tilpasse
dyrkingsteknologi til
norske forhold,
unngå å samle
kommersiell
dyrking av skjell
og utvikling av
teknologi i samme
selskap

•

Det er ikke opplagt at det er et stort behov
for forbedring av teknologi, da det er etablert
kommersiell drift av blåskjellanlegg i andre
land med en fungerende teknologi

•

Det kan tyde på at mangel på kompetanse til
å utnytte eksisterende utstyr er en del av
problemet

•

Hvis alt utstyr skal tilpasses norske forhold,
er ressursbehovet meget stort, vi tar som
utgangspunkt at det ikke er nødvendig

4) Gjennomføre
helhetlige
vurderinger av
lokalitet før
etablering av
anlegg og ikke
legge
kommersielle
anlegg i stor skala
i områder der
faktorene er
marginale

•

Erfaring viser at en rekke anlegg er plassert i
områder der det vil være nødvendig med
avgiftningsstrategier og/eller aktive tiltak for
å unngå giftige alger

•

Disse tiltakene er ennå ikke utviklet og det er
en meget stor oppgave å få til en bedring for
disse anleggene

•

Det vil være meget viktig å unngå at flere
anlegg etablerer seg i slike områder uten å ha
klare realistiske strategier for hvordan
problemene skal behandles

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

Det er sannsynligvis behov for noe tilpasning av
utstyr, men dette anses ikke for å være kritisk for
kommersialisering

3

9

5

•

Dette er en avgjørende faktor for om Norge skal
lykkes med blåskjelldyrking

5

25
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

5) Øke kunnskapsnivået med
hensyn til
anleggs-utforming
og plassering av
anlegg for å få
optimal
produksjon

•

Det er gjort en rekke feil når det gjelder
plassering av anlegg

•

Mye tyder på at det ikke finnes god nok
kompetanse, verken hos dyrkerne eller hos
støtteapparatet, når det gjelder hvordan
anlegg skal plasseres og utformes

•

Det finnes imidlertid kunnskap som kan
benyttes

6) Ta i bruk gode
rutiner for
røkting
(predatorer,
påslag av
konkurrenter),
sortering,
reutsetting og
bestands-kontroll

•

Kunnskapen på dette området finnes og flere
dyrkere har tatt den i bruk

•

Utfordringen er å få alle dyrkere til å drive
profesjonell røkting og bestandskontroll

7) Utvikle metoder
for avgiftning /
strategier for å
unngå giftalger
tilpasset
kommersiell drift

•

Det er ikke utviklet gode teknologiske
løsninger så langt

•

Det kan kreve betydelige ressurser å utvikle
slike løsninger, spesielt løsninger som ikke
vil medføre betydelige kostnader i drift

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

Riktig plassering av anlegg er avgjørende for å
kunne utnytte potensialet på en lokalitet og å
oppnå en best mulig vekst

5

15

2

•

Riktig stell av skjellene og kontroll av bestanden
i anlegget er helt avgjørende for å få ut
vekstpotensialet av skjellene og å kunne ha
oversikt over hvilke kvaliteter av skjell som
anlegget kan levere

5

10

5

•

Mye tyder på at dette vil være avgjørende for å
lykkes med dyrking av blåskjell på en større del
av kysten av Sør-Norge

5

25

•

Lykkes man ikke å løse disse utfordringene med
metoder som er kostnadseffektive og lar seg
forsvare økonomisk, vil det bli vanskelig å drive
dyrking av blåskjell der det er problemer med
giftige skjell store deler av året
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

8) Øke kapasiteten
på gifttesting

9) Utvikle produkter
som alternativ til
levering av
blåskjell i bulk,
det vil si
produkter som gir
lønnsomhet, samt
etablere
strategiske
pakkeanlegg

•

Metoder og kompetanse er til stede, det er
her kun snakk om finansiering

•

Ressursbehovet er lite i forhold til andre
kostnader knyttet til utvikling av blåskjell
som næring

•

På store deler av kysten finnes det ikke
tilfredsstillende pakkeanlegg for skjell, dette
er en av grunnene til at det leveres store
mengder skjell i bulk fra Norge

•

Det vil medføre betydelige investeringer å
etablere det nødvendige antallet pakkeanlegg
av tradisjonell type (se KPMG-rapport fra
2002), men det kan også være aktuelt å
etablere enklere anlegg

•

Det er imidlertid vesentlig at
pakkeanleggene etableres på riktige steder i
forhold til produksjonen og at det ikke
etableres så mange pakkeanlegg at det ikke
kan bli lønnsomhet i noen av dem

Kritikalitet
Tallkarakter
2

4

Vurdering
•

Kapasitet på gifttesting som er tilpasset behovet
til næringen til enhver tid vil være avgjørende for
utviklingen av næringen

•

Imidlertid kan behovet for testing bli mindre hvis
det blir færre anlegg i typiske giftområder

•

For kunne levere skjell med en fornuftig pris vil
det være avgjørende at det finnes pakkeanlegg
som kan lever de aktuelle produktene

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

10

5

20

46

Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett

Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

10) Sette strengere
krav til
kompetanse hos
etablerere og
holde på
kompetanse som
er bygget opp i
næringen

11) Videreutvikle
kunnskap om
blåskjellsykdommer i
Norge og
kunnskap om
blåskjell som
bærer av agens
som kan smitte
andre
oppdrettsarter

•

En rekke av de uheldige forholdene som er
oppstått i blåskjellnæringen de siste årene
kan føres tilbake til manglende kompetanse
på viktige suksessfaktorer i blåskjelldyrking
og det er sterkt behov for øking av det
generelle kompetansenivået

•

Flere dyrkere har imidlertid opparbeidet seg
verdifull og god kompetanse

•

Bedre opplæring av etablerere og strengere
krav til søkere av konsesjon er viktige tiltak

•

Det finnes i dag en del kunnskap om
blåskjellsykdommer, men det er behov for
en økning i kunnskapsnivået om
blåskjellsykdommer og spesielt om hvordan
blåskjell vil kunne fungere i polykultur med
flere andre oppdrettsarter

•

Det er behov for utvikling av kompetanse i
veterinærmiljøene på dette området

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

Riktig kompetanse når det gjelder å vite hva som
skal til for å lykkes med blåskjelldyrking vil være
et avgjørende suksesskriterium for næringen

5

15

3

•

Kunnskap om sykdommer og epidemiologi vil
være vesentlig for utviklingen av
blåskjellnæringen og en oppdrettsnæring basert
på flere arter

5

15
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

12) Etablere sunne
smittemessige
rutiner ved
etablering av
blåskjellanlegg og
pakkeanlegg,
både i forhold til
smitte mellom
blåskjellanlegg og
mellom blåskjell
og andre
oppdrettsarter

•

Stort sett følges gode rutiner i dag, men det
er viktige utfordringer rundt flytting og
reutsetting av skjell samt transport til
pakkerier

4

•

Smittehygieniske forhold er avgjørende for en
bærekraftig utvikling av skjellnæringen

5

20

13) Belastning på
lokalitet og
resipient av
organisk og
uorganisk
materiale fra drift
av blåskjellanlegg
og pakkerier

•

I tillegg til organisk materiale som faller ned
på bunnen under anleggene, vil det bli
produsert samme type ”avfall” ved røkting,
sortering og rensing av skjell

2

•

Dette er ikke et kritisk forhold på kort sikt, men
det vil som i annen oppdrettsaktivitet være
avgjørende for å kunne drive lønnsomt og
bærekraftig

4

8

•

Disse avfallsmengdene kan utgjøre en
unødvendig belastning på lokalitet og
resipient og kan utgjøre et smittemessig
problem hvis det ikke behandles på en
forsvarlig måte

•

Avfall fra pakkerier kan likeledes bli en
betydelig utfordring

•

En god løsning av disse forholdene vil kreve
fokus og tiltak fra myndigheter og dyrkere
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

14) Økende
arealbruk, både
som følge av flere
etableringer og
større behov for
areal pr. anlegg

•

•

Hvis man skal ta hensyn til behovet for at
alle skjellene i anlegget skal ha en optimal
fødetilgang, vil en konsekvens kunne være at
anleggene må spres utover på et større areal
enn i dag

Kritikalitet
Tallkarakter
3

Vurdering
•

Hvor kritisk økende arealbehov- og bruk vil
være, vil avhenge sterkt av lokale holdninger

•

I enkelte områder vil dette være kritisk, mens i
andre områder vil det neppe skape større
problemer

•

Mange selskap har gått konkurs eller sliter tungt,
investorer har så langt tapt betydelige summer på
blåskjellnæringen

•

Bedring av selskapenes økonomiske prestasjon er
helt avgjørende for om det skal bli mulig å
utvikle næringen videre

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

9

5

20

Det er ikke mulig å kvantifisere hva dette vil
si i øket arealbehov

FORRETNINGSMESSIGE OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER
1.

Økonomisk
lønnsom drift av
blåskjellanlegg
fortsetter god
vekst på skjellene,
høy faktureringsgrad,
profesjonelle
pakke- og
distribusjonstjenester og høy
pris på
produktene

•

Vurdert ut fra det norske blåskjelldyrkere har
prestert så langt, kan se ut til at det er en lang
vei å gå for å få til nødvendige forbedringer

•

Imidlertid er det nå bygget opp kunnskap i
næringen som gjør forbedringer mulig og
næringen selv har innsett at det er nødvendig
å gjøre noe for å bedre forholdene

4
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vavskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING STORT KAMSKJELL
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Utvikle en
kostnadseffektiv
logistikk av levende
skjell av høy
kvalitet frem til
marked.

•

Lite etablerte markedskanaler og
logistikksystem for transport av levende
skjell.

•

Kostnadsnivå forbundet med utvikling av
logistikk er avhengig av muligheten for å
utnytte/utvide eksisterende systemer.

2) Skape en klar
differensiering av
høykvalitets ferske
skjell i forhold til
andre
produktformer
gjennom
markedsføring

•

Noe markedsinnsats er nødvendig for å
skille høykvalitets stort kamskjell fra andre
arter og mindre ferske varer.

•

Restaurantmarkedet vil oppsøke varer av
høy kvalitet uten nevneverdig
markedsføring. Private forbrukere må
bevisstgjøres aktivt.

3

•

Uten effektiv logistikk som bevarer
kvaliteten på varen vil det være umulig å ta
markedsandeler i de høyt betalende
segmentene på kontinentet

5

15

3

•

Viktigheten av en slik differensiering er
avhengig av forbrukernes oppfatninger og
preferanser i utgangspunktet. Det antas at
restaurantmarkedet vil etterspørre best
mulig kvalitet uten aktiv markedsføring.

2

6
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Være i stand til å
yte stabile
leveranser til
prioriterte
markeder.

•

Å kunne gjennomføre stabile leverenser
med noe volum vil kreve etablering og
stabilisering av produksjon og logistikk.

•

Kostnadene forbundet med dette vil kunne
være betydelige ut fra dagens situasjon.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Å kunne yte stabile leveranser på kvalitet og
volum året gjennom er en forutsetning for å
skape stabilitet i markedstilgang og
oppnådde priser.

4

16

5

•

Uten verifisering av produksjonsmetodikk
for anlegg i industriell skala, vil utviklingen
gå sakte og være preget av dårlig økonomi.
Utfordringen er å kjøpe seg erfaringene
billigst mulig, uten å satse for bredt fra start.
En må så langt det er mulig bygge på
tidligere erfaringer, også fra oppdrett av
andre arter.

5

25

5

•

Det er nødvendig å få etablert balansert
kapasitet i alle ledd i verdikjeden for å
kunne skalere opp kamskjellnæringen, slik
at man ikke opplever
overkapasitet/underkapasitet i enkelte ledd.

5

25

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Kunnskapsgrunnla
get trenger videre
utvikling både på
biologiske og
driftsmessige
forhold. Manglende
erfaring i
industriell skala.

•

Erfaring og utvikling av driftsrutiner
kommer parallelt med oppskalering av
produksjon. Med dagens lite etablerte
næring må vi si at potensialet for forbedring
er høyt.

•

Kostnadene med oppskalering i alle ledd i
verdikjeden er meget stor, men behovet for
etablering av driftsrutiner er presserende.

2) Balansert utvikling
av ledd i
verdikjeden

•

Kostnadene ved oppskalering vil kunne bli
betydelige, og offentlig støtte kan være
nødvendig for å lykkes.
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Lav overlevelse i
larve og
yngelproduksjon (2
mm). Sikre
stabilitet i
overlevelse og å
tilpasse
produksjonen til
industriell skala.

•

Dagens metoder gir ustabil overlevelse.
Dette bør kunne forbedres.

•

Kostnadene med å øke overlevelse i
larvestadiene for marine arter har vist seg til
dels svært store. Også for kamskjell har de
midlene som har blitt tildelt ikke gitt de
ønskede resultatene i yngelproduksjon

4) Utnytte erfaringer
som er kjent fra
yngelproduksjon
for marin fisk.

•

I hvilken grad erfaringer fra produksjon av
marin fiskeyngel vil være anvendelig, er
usikkert.

•

Det vil være moderat kostnadskrevende å
verifisere erfaringer fra andre arter for
kamskjell.

5) Finne
kostnadseffektiv
løsning for
produksjon av
yngel i utvidet
vekstsesong.

•

En utvidet vekstsesong i yngelanlegg vil gi
større skjell for innsetting i mellomkultur og
vil trolig gi bedre salgspris og overlevelse
for skjellene.

•

Regulering av vannkvalitet for å utvide og
forbedre veksten i vekstanlegget krever
tyngre anleggsinvesteringer.

6) Bestemme optimal
driftsform, og
effektivisere
røkting.

•

Begrenset erfaring i industriell skala gir
trolig gode muligheter for forbedring

•

Fremkritt kan trolig oppnås med moderat
innsats. Det vil trolig være mulig å hente
erfaringer fra drift i andre land.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Stabil yngelproduksjon er en forutsetning
for en stabilisering og nødvendig
pålitelighet i produksjonen.

4

16

4

•

Det er ikke kritisk for å lykkes med
yngelproduksjon for kamskjell å utnytte
eksisterende erfaringer, men man kan spare
betydelige summer dersom det er mulig å ta
noen ”snarveier” på denne måten.

3

12

4

•

For å få lønnsomhet i vekstanleggene
regnes det som en nødvendighet å basere
seg på landbasert produksjon. Høye
investeringskostnader i landbasert
virksomhet vil gjøre det nødvendig med god
anleggsutnyttelse, som igjen forutsetter en
utvidet vekstsesong.

5

20

2

•

Effektiv røkting og god overlevelse i
mellomkultur er en forutsetning for
kontinuitet i produksjonen.

4

8
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

7) Bestemme optimal
størrelse ved
utsetting og
overføring til
bunnkultur.

•

Overlevelsen i mellomkultur kan forbedres.
Det antas at størrelsen ved utsetting er en
viktig faktor for overlevelsen.

•

Det er også viktig å bestemme hvor store
skjellene bør være for å oppnå god
overlevelse i bunnkultur. Mellomkultur er
av arbeidsmessige årsaker mer
kostnadskrevende, slik at tidlig overføring
til bunnkultur er ønskelig.

8) Oppskalering av
drift.

•

Det antas å være et potensial for forbedring
knyttet til driftsrutiner og overvåkning av
bestand i bunnkultur.

•

Utvikling og verifisering av metoder antas å
være middels kostnadsintensivt.

•

Erfaringer viser at tapet av skjell kan bli
betydelig i bunnkultur.

•

Kostnadene for å utvikle effektive metoder
for beskyttelse og regnes for kunne være
moderate.

•

Sykdomsforhold er til en viss grad kartlagt
for kamskjell

•

Kostnadene med å utvikle metoder for
diagnostikk og ikke minst bekjempende
mottiltak antas å være betydelige.

9) Effektiv
predatorkontroll.

10) Etablere metoder
for diagnostikk og
bekjempelse av
kjente lidelser som
kan ramme
kamskjell.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Overlevelse i mellomkultur påvirker
økonomien i virksomheten. Skjellenes
størrelse ved overføring til bunnkultur slår
ut på driftskostnadene i mellomkultur og
grad av overlevelse i bunnkultur.

4

8

3

•

Driftsrutiner og bestandskontroll vil påvirke
økonomien, og trolig overlevelsen, i
bunnkultur.

3

9

3

•

Det er uakseptabelt å tape en stor andel av
skjell under bunnkultur. Dette er ikke
forenelig med kommersiell produksjon av
kamskjell.

5

15

4

•

Norske kamskjellbestander har ikke
alvorlige sykdoms/parasittproblemer i
bunnkultur. Man har likevel tidvis stor
dødelighet uten klarlagt årsak. For å sørge
for stabilitet og forsvarlig utvikling til drift i
industriell skala er sykdomsforskning og
mulige tiltak viktig.

4

16
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

11) Genetisk
kartlegging av stort
kamskjell i Norge
er mangelfull.

•

Man har mangelfull oversikt over eventuelle
genetiske forskjeller i norske bestander.

•

Kostnadene med å kartlegge dette
fullstendig antas å være betydelige.

12) Effektiv og
miljøvennlig
høstingsmetode.

•

Skjellskrape er lite heldig for miljø og
skjellkvalitet, men billig. Dykking er
selektivt og skånsomt, men dyrt

•

Utvikling av et alternativ til dagens metoder
vil være moderat kostnadskrevende.

•

Potensialet for å oppnå ny kunnskap er
betydelig, grunnet begrenset erfaring med
bunnkultur i stor skala.

•

Kostnadene med å kartlegge disse
forholdene vil være betydelige

13) Kartlegging av
bæreevne på
lokalitet i forhold
til fødegrunnlag for
skjell og andre
miljøforhold på
lokalitet

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Fra et kommersielt synspunkt er dette ikke
kritisk med mindre det stilles krav til bruk
av stedegne skjell fra offentlig hold.

2

8

4

•

Effektivitet og seleksjon etter
kvalitet/størrelse av konsumskjell vil
påvirke driftskostnader og oppnåelig
salgspris.

4

12

4

•

Valg av lokalitet, tetthet og bunnkulturens
langsiktige påvirkning vil bestemme
bærekraftigheten i produksjonen, både
økonomisk og miljømessig.

4

16

3

•

For å skaffe erfaringer og vurdere
muligheten for å effektivisere driften, vil det
være viktig å verifisert ved praktiske forsøk
i stor skala. Dette kan trolig forsvares
økonomisk, forutsatt tilgang på billig og
langsiktig kapital. I praksis vil dette bety
offentlige midler.

5

15

FORRETNINGSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Undersøke
tilgangen på billig
kapital for å
etablere
pilotproduksjon i
stor skala.

•

Dette medfører som antydet i de
økonomiske beregningene et kapitalbehov
på om lag 20 millioner kroner.

•

Investeringen antas å gå med et positivt
normalresultat forutsatt et moderat
avkastningskrav.
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2) Effektivisere
produksjon av
gjerder til
beskyttelse mot
predatorer.

•

I stor skala bunnkultur vil produksjon av
gjerder være omfattende. Med eksiterende
erfaringer vil det trolig være et potensial for
å optimalisere design og
produksjonsmetodikk med hensyn på
kostnader, funksjonalitet og levetid.

Kritikalitet
Tallkarakter
3

Vurdering
•

Betydelige investeringer i gjerder for
beskyttelse av skjellene i bunnkultur gjør
det viktig å kostnadseffektivisere
produksjonen og om mulig forlenge
levetiden.

Tallkarakter
4

Risikoprodukt
12
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING FLATØSTERS
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Etablere logistikk
på basis av
eksiterende kanaler
for transport av
sjømat.

•

Lite etablerte markedskanaler og
logistikksystem for transport av
levende/ferske skjell.

•

Kostnadsnivå forbundet med utvikling av
logistikk er avhengig av muligheten for å
utnytte/utvide eksisterende systemer.

2) Utføre
markedsundersøkel
ser og velge
prioriterte
markeder. Søke å
etablere nye
markedskanaler
inn i de best
betalende
segmentene i
prioriterte
markeder for
konsumskjell.

•

Markedsundersøkelse og prioritering av
markeder bør være relativ enkelt ut fra en
etablert markedssituasjon.

•

Restaurantmarkedet vil oppsøke varer av
høy kvalitet uten nevneverdig innsats fra
produsent. Private forbrukere må
bevisstgjøres aktivt.

3) Være i stand til å
yte stabile
leveranser til
prioriterte
markeder.

•

Å kunne gjennomføre stabile leverenser
med noe volum vil kreve etablering og
stabilisering av produksjon og logistikk.

•

Kostnadene forbundet med dette vil kunne
være betydelige ut fra dagens situasjon.

3

•

Uten effektiv logistikk som bevarer kvaliteten
på varen vil det være umulig å ta
markedsandeler i de høyt betalende
segmentene på kontinentet

5

15

3

•

Prioritering av markeder og satsing på høyt
betalende markeder er viktig, spesielt i en
innledende fase med usikker økonomi.

4

12

4

•

Å kunne yte stabile leveranser på kvalitet og
volum året gjennom er en forutsetning for å
skape stabilitet i markedstilgang og oppnådde
priser på sikt. Dette er imidlertid ikke kritisk i
en innledende fase.

2

8
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Vanskelighetsgrad
Vurdering

4) Etablere er
overordnet strategi
og
satsningsområder
på markedsføring
og produkter.

•

Det bør undersøkes og avklares i hvilken
grad produsentene skal satse på eksport av
setteskjell, ferske konsumskjell,
videreforedlede konsumskjell etc.

•

Å etablere og gjennomføre en enhetlig
markedskampanje vil være
kostnadskrevende.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Det er sentral for næringen å enes om hvilke
produkter som bør prioriteres. Koordinering
av markedsføring og kvalitetskrav er sentralt
helt fra en innledende fase.

4

16

4

•

Uten verifisering av produksjonsmetodikker
for anlegg i industriell skala vil utviklingen gå
sakte og være preget av dårlig økonomi.
Utfordringen er å kjøpe seg erfaringene
billigst mulig, uten å satse for bredt fra start.
En må så langt det er mulig bygge på tidligere
erfaringer, muligens også fra oppdrett av
andre arter.

5

20

4

•

Stabil yngelproduksjon er en forutsetning for
en stabilisering og nødvendig pålitelighet i
produksjonen.

4

16

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Utnytte
eksisterende
erfaringer i
oppskaleringen av
produksjonen.
Kritiske
flaskehalser bør
være løst før
oppskalering tar
til..

•

Erfaring og utvikling av driftsrutiner er til
en viss grad tilgjengelig fra drift i andre
land.

•

Oppskalering i næringen bør avventes til
man med større sikkerhet behersker
operasjonelle utfordringer og risikoen for
feilsatsninger er mindre.

2) Etablere
kostnadseffektiv og
stabil
produksjonsmetode
for yngel.
Implementere
eksisterende
kunnskapsbase.

•

Dagens metoder gir ustabil overlevelse.
Dette bør kunne forbedres, og en stabil
produksjonsmetodikk må etableres

•

Kostnadene med å øke overlevelse i
larvestadiene for marine arter har vist seg
til dels svært store. Også her finnes det
imidlertid tilgjengelige erfaringer.
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3) Undersøke
mulighetene for
eksport av
setteskjell.

•

Kartlegge behov og interesse for eksport av
sykdomsfrie setteskjell fra Norge til andre
østersproduserende nasjoner.

•

Er det fortsatt interesse for flatøsters, eller
har produsentene gått over til
stillehavsøsters?

4) Kartlegge optimal
kvalitet for
setteskjell for salg
og transport med
hensyn på
størrelse,
energireserver etc.

•

5) Kartlegge
vannkvalitetens
innvirkning på
kvaliteten av
konsumskjell, og
etablere
kvalitetskontrollrut
iner for dyrking av
flatøsters til
konsum.
6) Utvikle og
effektivisere
røktingsmetoder
for sette/konsumskjellprod
uksjon.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

3

•

Eksport av setteskjell er interessant fordi
produksjonstiden, og dermed også
kapitalbindingstiden, er kortere. I en
innledende fase er dette av en viss viktighet,
da lang kapitalbindingstid og risiko forbundet
med lang produksjonstid er viktige barrierer
mot investeringsviljen.

4

12

Kartlegge optimal kvalitet for setteskjell
for salg og transport med hensyn på
størrelse, energireserver etc.

3

•

Dette forutsetter at eksport av setteskjell er
aktuelt. I en innledende fase er dette moderat
viktig. (Merk: dersom eksport av setteskjell
blir det primære produktet i næringen er dette
kritisk!)

3

9

•

Det antas å være forholdsvis
kostnadskrevende, men ikke spesielt
vanskelig å etablere et system for
overvåkning av kvalitet og vannkvalitetens
innvirkning på denne.

4

•

5

20

•

Implementering av kvalitetsrutiner hos den
enkelte produsent vil ikke være store.

For å kunne sikre en stabil høy standard på
skjell fra norske produsenter er det kritisk å få
etablert et slikt system. Dette regnes også som
en forutsetning for å kunne ta andeler i høyt
betalende markedssegmenter som trolig vil
være en avgjørende suksessfaktor for lønnsom
konsumskjellproduksjon i Norge.

•

Dette antas å være moderat
kostnadskrevende.

3

•

Arbeidskostnadene i konsumskjellproduksjon
er betydelige og økning i effektivitet i røkting
er derfor viktig for utviklingen av næringen.

5

15
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7) Spesielle
temperaturkrav
begrenser mulig
vekt i
produksjonsvolum.
Egnede områder
faller sannsynligvis
også sammen med
områder som er
belastet med giftige
alger.

•

Tilgjengelige lokaliteter der det er
regningssvarende å dyrke østers kan bli
svært begrenset.

•

Dette er det ikke mye en kan gjøre med,
bortsett fra en grundig kartlegging og
vurdering lokaliteter.

8) Unngå overføring
av sykdom og
parasittproblemer
til norske farvann.

•

9) Etablere rutiner
for å kartlegge
bæreevne på en gitt
lokalitet.

•

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Forholdet er ikke kritisk for å etablere en
moderat aktivitet på østers, men kan bli kritisk
for å etablere en østersnæring med mer enn
noen få aktører.

4

16

Kostnadene og vanskelighetene med å
innføre rutiner som effektivt hindrer
overføring antas å ikke være spesielt store.

3

•

Dette er kritisk fra start. Problemene man har
hatt i andre land viser at problemer med
sykdom og parasitter effektivt gjør oppdrett av
flatøsters uaktuelt.

5

15

Dette vil være et omfattende og langvarig
FoU-prosjekt dersom man skal dekke alle
potensielle miljøkonsekvenser ved oppdrett
av flatøsters, og dokumentere disse.

4

•

For å sikre en bærekraftig utvikling av en
miljømessig forsvarlig kommersiell næring er
dette viktig. I en innledende fase med
begrenset virksomhet antas det at man klarer å
skalere driften ut fra dagens erfaringer

2

8

5

•

Trolig vil driftserfaring i stor skala kunne gi
forbedringer i produktivitet og
arbeidsmetoder. Dersom prisene forblir på
dagens nivå medfører dette at driften går i
pluss med bedre marginer.

3

15

FORRETNINGSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Marginal
lønnsomhet, men
relativt små
forbedringer gir
gode resultater

•

Potensialet for å oppnå forbedringer regnes
som stort forutsatt at man får erfaringer fra
drift i stor skala.

63

Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2) Krever billig
kapital i
oppstartsfase

•

For å skaffe til veie billig kapital er man
trolig avhengig av offentlig støtte.

Kritikalitet
Tallkarakter
4

Vurdering
•

I en innledende fase er risikoen høy og
marginene små. For å verifisere driftsformer
og stabilisere positive marginer vil det være
en stor fordel å ha tilgang til noe risikofri
kapital. I en innledende fase er dette kritisk.

Tallkarakter
5

Risikoprodukt
20
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING HUMMER
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Utvikle en
kostnadseffektiv
logistikk av fersk
hummer av høy
kvalitet frem til
marked

•

Ikke etablert logistikksystemer for transport
av skalldyr. Lite erfaring på dette området.

•

Trolig mulig å utnytte eksisterende kanaler i
etableringen av nytt logistikksystem.

2) Differensiere
europeisk
hummer fra
amerikansk/kana
disk hummer.

•

Noe markedsinnsats er nødvendig for å skille
høykvalitets europeisk hummer fra mindre
ferske amerikanske/kanadiske produkter.

•

Restaurantmarkedet vil oppsøke varer av
høy kvalitet uten nevneverdig
markedsføring. Private forbrukere må
bevisstgjøres aktivt.

3

•

Uten effektiv logistikk som bevarer
kvaliteten på varen vil det være umulig å ta
markedsandeler i de høyt betalende
segmentene på kontinentet. Derfor anses
etableringen av logistikksystemer som
kritisk.

5

15

3

•

Viktigheten av en slik differensiering er
avhengig av forbrukernes oppfatninger og
preferanser i utgangspunktet. Det antas at
det innledningsvis vil være muligheter for å
ta andeler av høyt betalende markeder uten
å profilere produktet nevneverdig. Mindre
kritisk.

2

6
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3) Være i stand til å
yte stabile
leveranser til
prioriterte
markeder.

•

Å kunne gjennomføre stabile leveranser med
noe volum vil kreve etablering og
stabilisering av produksjon og logistikk.

•

Kostnadene forbundet med dette vil kunne
være betydelige i dagens lite utviklede
situasjon.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

•

Å kunne yte stabile leveranser på kvalitet og
volum året gjennom vil trolig gi bedre
stabilitet i markedstilgang og oppnådde
priser. Ikke avgjørende i en oppstartsfase,
men på sikt vil det være viktig.

3

15

5

•

Uten verifisering av produksjonsmetodikk
for anlegg i industriell skala vil utviklingen
av næringen gå sakte. Utfordringen er å
kjøpe seg erfaringene billigst mulig, uten å
satse for bredt fra start. En må så langt det
er mulig bygge på tidligere erfaringer, også
fra oppdrett av andre arter.

5

25

5

•

Det er kritisk å få etablert kapasitet i alle
ledd i verdikjeden for å kunne få i gang en
oppdrettsnæring med hummer. Det er viktig
at oppskaleringen i de ulike ledd i
verdikjeden skjer balansert, slik at man ikke
opplever overkapasitet/underkapasitet i
enkelte ledd.

5

25

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Manglende
erfaring med drift
i industriell skala.
Lite praktisk
erfaring å støtte
seg på ved
oppskalering av
produksjon.

•

Erfaring og utvikling av driftsrutiner
kommer parallelt med oppskalering av
produksjon. Med dagens lite etablerte næring
må vi si at potensialet for forbedring er høyt.

•

Ressursbehovet med oppskalering i alle ledd
i verdikjeden er meget stor, men behovet for
etablering av driftsrutiner er presserende.

2) Ingen
produksjonskapas
itet i industriell
skala i noen ledd
av verdikjeden.

•

Med dagens kapasitet, eller mangel på sådan,
må vi si at potensialet for forbedring er stort.

•

Kostnadene ved oppskalering vil kunne bli
betydelige, og offentlig støtte vil være
nødvendig for å lykkes.
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3) Forbedret
overlevelse i
larveproduksjon
gjennom bedre
produksjonstekno
logi

•

Dagens metoder gir en overlevelse på 20-50
%. Dette bør kunne forbedres.

•

Kostnadene med å øke overlevelse i
larvestadiene for marine arter har vist seg til
dels svært store. Man kan muligens i noen
grad utnytte eksisterende erfaringer fra andre
arter i produksjonen.

4) Tilgjengelighet av
stamhummer av
riktig genetisk
opprinnelse for
produksjon av
yngel.

•

I hvilken grad rognhummer for produksjon
av oppdrettshummer vil være tilgjengelig, er
usikkert.

•

Det vil ikke være spesielt kostnadsintensivt å
kartlegge tilgjengeligheten og den
lovmessige forvaltningen av vill
rognhummer.

5) Beherske
reproduksjonssyk
lus for
stamhummer.

•

Reproduksjonssyklusen er godt kjent og til
en viss grad mulig å kontrollere med dagens
kunnskap. En utfordring ligger i hummerens
lange naturlige reproduksjonssyklus.

•

Kostnadene forbundet med kontrollering av
hummerens reproduksjonssyklus er usikre.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Det er en viss usikkerhet knyttet til hvor
kritisk overlevelse i larvestadiene hos
hummer er. Dette vil avhenge av prisen på
rogn, og kanskje enda mer tilgjengeligheten
av rogn. Dersom tilgangen er lav, eller
prisen høy, vil overlevelsen av larver være
mer kritisk.

3

12

4

•

Dersom næringen ikke har stabil tilgang til
rogn av rett kvalitet, faller grunnlaget for all
produksjon bort. Tilgangen på vill
rognhummer (før eventuelle
stamhummerbestander er etablert) er
således avgjørende i en innledende fase.

5

20

3

•

For å unngå for store sesongsvingninger i
leveranser på sikt bør rogn være tilgjengelig
gjennom et større tidsintervall i året. I
havbeite vil fleksibiliteten med hensyn til
utsettingstidspunk trolig være liten, grunnet
bedre overlevelse ved utsetting i visse
årstider. I en innledende fase vil
nødvendigheten av stamdyrshold (og
kontroll med reproduksjonssyklus) være
avhengig av lovmessige føringer knyttet til
innhenting av vill rognhummer.

4

12
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6) Fôring,
selvrensing,
vannutskiftning
og røkting i
settehummeranle
gg på en effektiv
måte.

•

Stort potensial grunnet manglende erfaring i
industriell skala.

•

Fremkritt kan trolig oppnås med moderat
innsats.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Effektiviteten i settehummerproduksjonen
vil påvirke økonomien i
mathummerproduksjon merkbart, men er
ikke alene en avgjørende faktor i en
innledende fase av kommersiell produksjon.

3

12

4

•

For å forsvare høye investeringer i anlegg
må effektiviteten og utnyttelsen i anlegget
være høy. Effektiv drift er en forutsetning
for lønnsom produksjon.

5

20

3

•

Tiltak for å forbedre den økonomiske
fôrfaktoren i mathummeroppdrett vil være
utslagsgivende, men neppe avgjørende i en
innledende fase. Toleransen for en høy
fôrfaktor er også avhengig av prisen på
fôret.

4

12

INTENSIV LANDBASERT PRODUKSJON
7) Effektiv
anleggsutnyttelse
og resirkulering
av energi.

8) Lav tilvekst – høy
fôrfaktor

•

Produksjonsplaner for effektiv
anleggsutnyttelse finnes, men det er en rekke
utfordringer i å realisere disse teknologisk og
driftsmessig.

•

Kostnadene med effektivisering av
mathummerproduksjonen antas å være
moderate.

•

Hummerens relativt sene vekst kan trolig
påvirkes gjennom avl. På kort sikt vil det
likevel være mest å hente på å utvikle bedre
fôringsregimer og fôrsammensetninger for å
redusere fôrfaktoren.

•

Kostnadene med en slik forbedring av
fôrfaktor trolig være moderat.
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9) Sette i gang
avlsprogram

10) Redusere tap av
settehummer
gjennom
predasjon.

11) Kartlegging av
effekten av ulike
bunnsubstrat

12) Effektive
fangstmetoder og
teknologi

•

Stor individuell forskjell i tilvekst tyder på at
avl på hummer vil gi resultater

•

Kostnadene med et avlsprogram vil være
betydelige og gevinstene langsiktige

•

Erfaringer viser at tapet av settehummer er
betydelig i utsettingsfasen, men intet ble
gjort for å beskytte hummerungene under
utsetting. Det er et klart potensial for
forbedring.

•

Kostnadene for å utvikle effektive metoder
for beskyttelse og utsetting regnes for kunne
være moderate.

•

For kunne sikre god overlevelse ved
utsetting, og gjennom påvekstfasen, er det
nødverndig å ha solid kunnskap om effekten
av valgt bunnsubstrat.

•

Kostnaden for å klarlegge dette i et ikke
kommersielt prosjekt antas å være høy.

•

Dagens metoder er godt innarbeidet, men det
stilles spørsmålstegn ved effektiviteten og
kostnadene knyttet til bruk av dagens
metoder.

•

Nye metoder kan utvikles og testes i liten
skala. Utviklingsarbeidet trenger ikke være
spesielt kostnadskrevende, men bør være
langsiktig.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2

•

Betydningene av et avlsprogram er
avhengig av tidsperspektiv og hvilken
volum man produserer i næringen. I en
innledende fase vil det ikke være aktuelt å
sette i gang avl på hummer.

2

4

4

•

De erfarte tapene ved utsetting av hummer
er ikke forenelige med kommersiell drift av
havbeite.

5

20

4

•

Det er absolutt nødvendig å ha god
kunnskap om bunnsubstratets effekt på total
overlevelse og gjenfangst.

5

20

3

•

Dette vil ha en effekt på total gjenfangst og
dermed lønnsomhet, men er ikke
avgjørende for å komme i gang med
havbeite.

4

12
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13) Etablere metoder
for å kunne stille
diagnose for
sykdommer og
infeksjoner hos
europeisk
hummer.

•

Sykdomsforhold er godt kartlagt hos
amerikansk hummer. Hos europeisk hummer
har vi begrenset kunnskap, og vet at
forskjellene fra amerikansk hummer er
betydelige.

•

Ressursbehovet med å utvikle metoder for
diagnostikk og ikke minst bekjempende
mottiltak antas å være betydelige. Der det er
mulig må en trekke veksler på tidligere
erfaringer.

14) Vurdere og
innføre tiltak som
minimerer risiko
for
smitteoverføring
fra landanlegg til
sjø og motsatt.

•

Prosessene for desinfeksjon av inntaksvann
og utløpsvann er godt kjent fra før

•

Kostnadene med å implementere kjent
teknologi for hummer anses som minimale
fra et FoU synspunkt, men å implementere
virkemidler i kommersielle anlegg vil gi
merkbare utslag på investeringen.

15) Høy pris på fôr til
hummer.

•

Det er meget sannsynlig at fôr til hummer
kan produseres billig dersom volumet øker

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

Det vil stilles strenge krav med hensyn til å
unngå smittespredning som følge av
oppdrettsvirksomhet. Det er derfor kritisk
for utviklingen at arbeid med
sykdomsbekjempelse og diagnostikk løper
kontinuerlig i takt med utviklingen av
næringa.

5

20

3

•

Det vil stilles strenge krav med hensyn til å
unngå smittespredning som følge av
oppdrettsvirksomhet. Det er derfor kritisk
for utviklingen at sykdomskontroll er
ivaretatt.

5

15

3

•

Det er sentralt for økonomien i landbasert
oppdrett at fôrprisene reduseres fra dagens
nivå (160 kr/kg)

5

15
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16) Utvikling av
formulert fôr som
gir god vekst i
sette/mathummerprod
uksjon. Dette er
viktig for kunne
oppnå effektiv
drift ved
oppskalering av
produksjonen.

•

Det er allerede utviklet formulert forsøksfôr
til hummer som gir lovende resultater.

•

Kostnadene med å optimalisere
fôrsammensetning og konsistens kan
imidlertid være betydelige. Dette vil trolig
gjøres av fôrfirma gitt at volumet blir
tilstrekkelig stort.

17) Genetisk
påvirkning av
naturlige
hummerstammer.

•

Dette er primært et regulatorisk spørsmål.
Behovet for å få avklart rammer er
avgjørende for å komme i gang med
produksjonen.

•

Kostnadene med å utvikle regelverk ut fra
dagens kunnskap om hummerens genetikk
vil være små.

•

Dette er primært et regulatorisk spørsmål.
Behovet for å få avklart rammer er
avgjørende for å komme i gang med
produksjonen.

18) Hindre spredning
av sykdom som
resultat av
utsetting av
settehummer.

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

4

•

For å oppnå effektiv drift i stor skala er det
nødvendig med et fôr som gir gode
resultater og er driftsmessig praktisk
(holdbarhet, selvrensing i anlegget og lav
bakterievekst)

4

16

5

•

Det er et uttalt krav at det biologiske
mangfoldet skal ivaretas ved
oppdrettsvirksomhet. Det er derfor
nødvendig at nødvendig regulering kommer
på plass i en tidlig fase, slik at næringen kan
komme i gang.

5

25

5

•

Det er et uttalt krav at dette ikke skal
forkomme, og drift som medfører slik risiko
vil ikke bli tillatt

5

25
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Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

FORRETNINGSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Begrenset
erfaring med drift
i stor skala gjør
forutsetningene
usikre.

•

Dette med fører høy risiko, men er vanskelig
å unngå i en oppstartsfase. Realistisk og
nøktern prosjektering og planlegging av drift
er nødvendig

5

•

Usikkerheten rundt forutsetningene er
kritisk, men neppe ikke til å komme forbi i
en innledende fase.

3

15

2) Intensivt
hummeroppdrett
er sensitivt for
flere av de viktige
forutsetningene,
noe som betyr høy
risiko.

•

Som vi ser av de økonomiske beregningene
er det økonomiske resultatet sterkt avhengig
av enkelte nøkkelfaktorer.

3

•

Så å si virksomhet knyttet til
kommersialisering av en ny art innebærer
en betydelig risiko.

5

15

•

Verifisering av anlegg og driftsrutiner vil
redusere risikoen.

3) Det kan være
nødvendig med
billig kapital for å
realisere en
oppbygging av
intensivt
hummeroppdrett.

•

For, å verifisere produksjonsmetode vil det
være en stor fordel å kunne basere
innledende drift på billig kapital.

4

•

4

16

•

I praksis vil dette innebære offentlig støtte.

Dersom forutsetningene i modellen slår til
fra første stund vil dette ikke være
nødvendig. Stor usikkerhet knyttet til
driften vil imidlertid gjøre det sannsynlig at
oppskalering delvis må finansieres offentlig.
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING KRÅKEBOLLER
Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
• Det er ennå ikke etablert en produksjon som
1) Produsere og
er så stor at man kan snakke om en norsk
levere et produkt
kvalitet
som kan få
•
Flere viktige utfordringer må løses, en an de
innpass på det
største er det forholdet at man i dag ikke kan
japanske
avgjøre om en kråkebolle er infisert av
markedet med
nematoden E. matsi uten å åpne den
hensyn til
• Vi anser at produksjonen av kråkeboller /
kvalitet,
gonader er i sin spede begynnelse og det
mattrygghet
derfor er langt fram til at man kan produsere
(nematoder) og
et stabilt kvalitetsprodukt
logistikk
2) Drive aktiv
markedsføring av
norske
kråkeboller /
gonader mot det
japanske
markedet, dette
forutsetter at
norske dyrkere
kan levere
forutsigbare
mengder
produkter med en
gitt kvalitet

•

•

Det gjenstår et betydelig arbeid med
tradisjonelt markeds- og salgsarbeid for å få
innpass på det japanske markedet og kunne
få gode priser
Det er imidlertid en forutsetning at det
produseres norske kråkeboller / gonader av
kvalitet som lar seg selge til en høy pris

Kritikalitet
Tallkarakter
5

5

Vurdering

•

Det japanske (og andre) markedet for
kråkebollegonader et er kresent marked med
klare kvalitetskrav, spesielt dersom man skal
oppnå de gode prisene

•

Punktet anses derfor som kritisk

•

Punktet er helt avgjørende for lønnsomheten til
en kråkebollenæring i Norge

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

25

5

25
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
1) Oppdrett og
oppfôring av
kråkeboller er i
startgropen i
Norge og det er
kun to forskningsmiljøer og noen få
utøvere som er
involvert i
utviklingsarbeidet

•

2) Man har kommet
relativt kort i
arbeidet med å
etablere fullskala
produksjon i
intensivt
oppdrett, de fleste
resultatene er fra
småskala forsøk

•

•
•

Siden kråkebolleoppdrett kun er i
startgropen er potensialet og behovet for
forbedring stort
Det er en rekke uløste oppgaver igjen innen
intensivt oppdrett og oppfôring av
villfangede kråkeboller
For å oppnå en kommersialisering av arten
må man regne med at det vil være behov for
betydelige midler, selv om
kråkebolleoppdrett/dyrking kan vise seg å
være mindre komplisert enn enkelte andre
arter

5

•

Det er for så vidt ikke kritisk at arbeidet med
arten er kommet kort, men det gir en viss grunn
til bekymring at det kun er to forskningsmiljøer
og få kommersielle aktører som har vist interesse
for arten

3

15

Erfaringsmessig tar det lang tid å oppskalere
og få stabile resultater, selv om småskala
forsøk har vist lovende resultater og det er
sannsynlig at det vil kreves relativt store
midler for å bringe intensivt
kråkebolleoppdrett opp på et kommersielt
nivå

5

•

Hvis det er nødvendig å drive intensivt oppdrett
av kråkeboller for å unngå problemer med
parasitten E. matsi, så vil dette punktet være
kritisk

3

15

•

Vi er imidlertid ikke overbevist om at det er
tilfellet, men det er behov for å avklare enkelte
viktige forhold rundt oppfôring av ville
kråkeboller for å kunne si noe mer sikkert
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

3) Utvikle mer
effektive metoder
for fangst og
opptak av ville
kråkeboller, samt
videre utvikling
av teknologi for
oppfôring i sjø,
dette er så langt
helt på
startstadiet

•

4) Kråkebollene er
følsomme for lav
salinitet

•

•

•

•

5) Forekomst av
nematoden
Echinomermella
matsi i en større
del av
utbredelsesområdet

•
•
•

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Behovet er stort for å komme videre fra
pilotskala
I første omgang for å kunne vurdere det
kommersielle potensialet i fangst og
oppfôring av ville kråkeboller på et bedre
grunnlag
Deretter for å kunne drive forretningsmessig
interessant

5

•

Punktet er kritisk for om det skal være
lønnsomhet og prktisk mulig å drive oppfôring av
ville kråkeboller

5

25

Det er sannsynligvis behov for mer
kunnskap på dette området, og andre
områder som har med toleranse og optimale
betingelser i oppdrettssituasjonen
Det er behov for forskningsinnsats, uten at
dette anses som spesielt ressurskrevende

2

•

Punktet er neppe kritisk, da det er stor
sannsynlighet for at det finnes lokaliteter som
tilfredsstiller miljøkravene til kråkebollene

3

6

•

Imidlertid vil lav toleranse for lave
saltholdigheter og andre miljøparametere kunne
begrense området der er mulig å drive oppdrett
og oppfôring

Det er behov for ytterligere kartlegging av
forekomster og vurdering av konsekvensene
for oppfôring av ville kråkeboller
Skal man gjennomføre en meget grundig
kartlegging og vurdering vil dette være
ressurskrevende
For å kunne få tilstrekkelig kunnskap til å
vurdere konsekvensene for fremtidig
oppfôring, trenger ikke innsatsen være
spesielt ressurskrevende

3

•

Dette forholdet er meget viktig for mulighetene
til å drive oppfôring av ville kråkeboller

5

15
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

6) Kontroll med
kjønnsmodning
og gyting under
produksjon

•

7) Øke kunnskapsnivået om
fiskehelse hos
kråkeboller

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Det er et stort behov for å kunne kontrollere
disse parametrene, både i intensivt oppdrett
og oppfôring
Det er behov for forskningsinnsats som
krever et moderat ressursbehov

3

•

For å kunne produsere kråkeboller ikk punktet
kritisk, men kan være det for å oppnå
kommersiellt lønnsom drift

4

12

•
•

Behovet for god kunnskap er stort
Trenger midler til forskning

3

•

Forholdet er meget viktig med tanke på at
kråkebolleoppdrett, og særlig oppfôring, skal
foregå sammen med oppdrett av andre arter (ville
og i oppdrett)

5

15

8) Smittemessige
forhold i
forbindelse med
flytting av
kråkeboller for
oppfôring i
sentrale anlegg

•

Det er behov for avklaringer fra
veterinærmyndighetene side

2

•

Dersom det viser seg at det ikke vil være mulig å
flytte villfangede kråkeboller inn til sentrale
oppfôringsanlegg i sjø, vil det være kritisk for
virksomheten

5

10

9) Risiko for å
eksportere
kråkeboller med
nematoden E.
matsi hvis
produktet er hele
kråkeboller

•

Det er behov for utvikling av metoder /
utstyr som kan avsløre om en kråkebolle er
infisert eller ikke
Ressursbehovet er usikkert, men vi antar at
det i verste fall er moderat

3

•

Man kan ikke risikere å eksportere kråkeboller
som en infisert med E. matsi, selv om enkelte
markeder skulle akseptere dette

5

15

•

Punktet vil i høyeste grad være kritisk for eksport
av hele kråkeboller fra Norge, og dersom det
viser seg at det ikke vil være lønnsomt å
produsere kun rogn vil det være kritisk for
oppfôring av ville kråkeboller som
sådankråkebolle

•

•
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

10) Meget spesifikke
og høye
kvalitetskrav til
produktet, ikke
utviklet
kompetanse på
kvalitetsvurdering i Norge

•

11) Uttak av gonader,
saltlakestabilisering,
kvalitetsgradering etc
medfører mye
manuelt arbeid

•

12) Kostnads-effektiv
transport av
produkter til
markedet

•

•

•
•

•

•

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

Hvis man skal levere gonader og ikke hele
kråkeboller, er det et betydelig behov for
utvikling av kompetanse hos de som skal
gjøre dette
Erfaring fra forsøk på etablering av andre
nye arter viser at man ikke har mye å gå på
mht kvalitet ved introduksjon av nye
produkter
Kunnskapen ligger der, men i andre land
Ressursbehovet trenger ikke å være høyt, det
er mer snakk om å sørge for at dette blir en
vesentlig del av en strategi for å produsere
kvalitetsvare

3

•

Punktet vil være avgjørende for å kunne oppnå
høye priser på gonader

5

15

Med norsk lønnsnivå vil stor grad av
manuelt arbeid kunne være en betydelig
flaskehals
Utvikling av utstyr for mekanisk produksjon
vil sannsynligvis kreve en omsetning av en
viss betydning og vil kunne være vanskelig å
få til i en utviklingsfase

4

•

Dette vil kunne være en betydelig flaskehals for
lønnsomhet i levering av gonader, uansett om de
kommer fra intensivt oppdrett eller oppfôring

5

20

Selv om det er gode priser på produktene vil
det være vesentlig å etablere en effektiv
logistikk og transport, noe som er en
utfordring i en startfase med små volum og
kun periodevis produksjon
Det kan være nødvendig å etablere
samarbeid med etablerte eksportører for
utnytte deres logistikk og transportnett

2

•

Forholdet vil neppe vil være kritisk for eksport
av arten, men vil kunne bli kritisk for lønnsomhet

3

6
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

13) Kostnads-effektiv
transport av
produkter til
markedet

•

14) Bruks-rettigheter
til områder som
brukes og pleies
for kommersiell
høsting
15) Man er i dag
avhengig av å
bruke et fôr som
blant annet er
basert på
biprodukter fra
fiskeindustrien

Kritikalitet
Tallkarakter

Det er et sterkt behov for å kartlegge
bestandssituasjonen med tanke på
kommersiell utnyttelse
For å få tilstrekkelig kunnskap til å vurdere
fremtidig potensial for oppfôring, trenger
ikke innsatsen være spesielt ressurskrevende

3

•
•

Avklaring av disse forholdene er viktig
Kreves en rask avklaring fra myndighetene
side

•

Dette er i utgangspunktet ikke noe stort
problem for intensiv produksjon og
oppfôring
Man må imidlertid være klar over at man vil
konkurrere om fôrressursene med andre
interesser

•

•

FORRETNINGSMESSIGE OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER
• Potensialet for forbedring er naturlig nok
1. Utviklingen av
meget stort siden aktiviteten kun har foregått
oppfôring av
i liten skala så langt
kråkeboller er
•
For å få bedre grunnlag for å regne på
kommet kort og
lønnsomhet er man avhengig av at en rekke
alle forutsetninger
av tiltakene vi har identifisert blir
for økonomiske
gjennomført
beregninger er
• Flere av den er relativt ressurskrevende
usikre

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

15

•

Bestander som tåler kommersiell høsting er en
forutsetning for utvikling av kommersiell
oppfôring av kråkeboller

•

Det er også viktig at høstingen skjer fra sunne
bestander

2

•

Dersom utenforstående kan høste av bestander
som dyrkere pleier, vil dette skape konflikter og i
verste fall sette lønnsomheten i fare

5

10

3

•

På kort sikt er ikke dette et problem

4

12

•

På lengre sikt kan dette bli en flaskehals i
utviklingen

•

Før det investeres betydelige midler i arten bør
vesentlige forhold som kråkebollebestandenes
potensial i forhold til kommersiell høsting og
rettigheter til fangstfelt belyses nærmere

5

20

4
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Utfordring

Vanskelighetsgrad
Vurdering

2.

Ut fra de valgte
forutsetningene
viser oppfôring av
kråkeboller
marginal
lønnsomhet, det
er grunn til å tro
at det er
nødvendig med
forbedringer
innen en rekke
områder før
virksomheten kan
bli lønnsom

•

Forbedringer er helt nødvendig, men siden
man har kommet så kort med arbeidet på en
rekke felter (innsamlingsteknologi,
oppfôringsteknologi f.eks) så vil veien fram
til reelle forbedringer kunne være lang

Kritikalitet
Tallkarakter
4

Vurdering
•

Forbedringer på disse feltene er kritiske for
videre utvikling av oppfôring av kråkeboller

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

20
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RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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RISIKOVURDERING BERGGYLTE
Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

MARKEDSMESSIGE UTFORDRINGER
1) Må få etablert
berggylte som en
miljøvennlig
avlusningsmetode
som foretrekkes
fremfor kjemisk
avlusning

•

Det er i dag ikke vanlig å benytte berggylte
for avlusning av stor laks

•

Det vil kreve en innsats for å få norske
oppdrettere til å foretrekke og benytte
berggylte. Innsats i form av motivasjon,
dokumentasjon og opplysning. Dette må
inkludere kunnskap og informasjon om
praktisk bruk av berggylte i lakseanlegget

2) Må kunne
konkurrere med
kjemisk avlusning
med hensyn til
pris og effektivitet

•

I følge de utførte beregninger er berggylte
godt kunkurransedyktig på pris

•

Kan konkurrere forutsatt at den begrensede
dokumentasjonen som i dag er tilgjengelig
holder mål

•

Bør gjøres en innsats for å dokumentere
berggyltens effektivitet bedre, eks.
effektivitet ved lave sjøtemperaturer

•

I dag finnes det et lite eksisterende marked
for berggylte, dette må økes. Potensialet for
økning er stort i dag

•

Vil kreve markedsføring og overbevisning

3) Markedet er
meget begrenset,
av mengde laks og
ørret som
produseres

•

Avgjørende for at man skal få solgt større
mengder av berggylte

•

Uten økt kunnskap om hvordan bergylte skal
benyttes vil berggylte som første prioritets
alternativ til avlusningsmidler være urealistisk

3

•

2

•

4

5

20

Helt avgjørende for salget av berggylte

5

15

Ikke plass til mange aktører

4

8
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

OPERASJONELLE UTFORDRINGER
• Man har kommet kort, er helt i startfasen.
1) Finne/ kjenne
Det er langt frem til at dette er noe man
mekanismer bak
behersker og behovet for forbedring er stort.
naturlig gyting og
• Det vil kreves en del FoU- innsats på
befruktning slik
området for å oppnå resultater i stor skala. Et
at en sikrer
forskningsprosjekt er i gang allerede.
befruktede egg og
stabil
yngelproduksjon.

Kritikalitet
Tallkarakter

Risikoprodukt

•

Å sikre befruktede egg og stabil yngelproduksjon
sees i dag på som en av de viktigste flaksehalsene
for å få til berggylteoppdrett

5

25

Har kommet meget kort, betydelig potensial
for forbedring
Det vil kreves FoU- innsats. Er i dag satt i
gang ett posjekt som skal se på dette.

4

•

Helt avgjørende

5

20

Ikke avgjørende

2

6

Forholdet er meget viktig når det gjelder å få
lakseoppdrettere til å tørre å velge berggylte
istedetfor avlusningsmidler

5

20

•

3) Korte ned tid på
levendefôrstadiet
for å få til
kostnadseffektiv
yngelproduksjon

•

Kunnskapsnivået er på startstadiet

3

4) Ekstremt viktig at
berggylten har
lite
helseproblemer og
at disse ikke kan
overføres til
laksefisk. Må
kunne
dokumenteres
sykdomsfri

•
•

Har i dag lite grunnlagskunnskap om arten.
Viktig å ha en del grunnlagskunnskap om
arten, eks. om den er en bærer av
sykdommmer og smittekilde til laksen, på
plass så tidlig som mulig
Viktig å ha tilgjengelig apparat på plass som
kan gjøre en jobb når det evt. oppstår
sykdomsproblemer i berggyltoppdrett

4

•

Tallkarakter

5

2) Øke overlevelsen
for larver/yngel
fra startfôring til
tørrfôrtilvenning

•

Vurdering

•
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

5) Arten må tåle
lang transport

•

Man har en del kunnskap om transport med
båt, med lite erfaring med transport av
berggylte på bil

3

•

Avgjørende for artens suksess /utbredelse som
lusebeiter

5

15

6) Eventuelle
reaksjoner fra
miljømyndighetene i
forhold til utsett
av ikke stedeget
biologisk
materiale.

•

Intet potensial for forbedring

1

•

Ikke meget kritisk, dersom oppdrettere har orden
og gode rutiner/ kontroller i sitt anlegg vil dette
forventes å være fullt ut akseptert, slik det er hos
andre arter idag

2

2

7) Få aksept oghjelp
fra
lakseoppdrettere /
opinion /
forvaltning om at
bruk av berggylt
som
lusebekjemper er
det mest
miljømessige
alternativ

•

De fleste aksepterer det i dag, men gjør lite
aktivt for å redusere mengde kjemikalier
som brukes’
Vil kreve opplysningsarbeid og
demonstrasjoner.

5

•

Ikke kritisk, men vil hjelpe betydelig på
markedet

3

15

2

•

Stor etableringsterskel, da det krever store
mengder kapital

4?

8

•

FORRETNINGSMESSIGE OG ØKONOMISKE UTFORDRINGER
• Lite potensial for forbedringer
1) Høye
investeringskostn
ader for anlegg på
grunn av
varmtvannsbehov
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

Kritikalitet
Tallkarakter

Vurdering

Tallkarakter

Risikoprodukt

2) Konkurrent i
markedet er
avlusningsmidler.
Etterspørsel og
pris på berggylte
er avhengig av
pris på
avlusningskjemik
alier og
lovgivning rundt
avlusningsmidler.

•

Denne konkurrenten vil alltid være tilstede.
Lovgivingen kan endre seg over tid, men
ingen tegn tyder på at dette vil skje i
nærmeste fremtid.

2

•

Viktig i forhold til størrelsen på markedet, men
ikke kritisk for kommersialisering av arten

3

6

3) Endringer i
salgspris gir størst
utslag på
lønnsomhet.
Derfor
avgjørende å
oppnå en høyere
pris for berggylte
enn den som i dag
betales for
leppefisk.

•

I dag tilbys ikke berggylte av ønsket
størrelse, i rett mengde og til rett tid til
lakseoppdretterne. Derfor stort potensiale for
forbedring
Krever stor innsats i markedet. Tiltak som
tidligere nevnt; må blant annet kunne
dokumentere effektiviteten hos berggylten

4

•

Kritisk for å få til lønnsomhet i berggylteoppdrett
og for å få investorer

4

16

•
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Flaskehals

Vanskelighetsgrad
Vurdering

4) Oppdrett av
berggylte har et
begrenset
økonomisk
potensiale som
næring. Våre
beregninger viser
at det vil være
potensiale for 1-3
større anlegg
nasjonalt.

•
•

Intet stort potensiale for forbedring tatt i
betraktning at behovet styres ut fra mengde
laks og ørret som oppdrettes i Norge.
Ikke mulig å settes inn ressurser for å oppnå
dette.

Kritikalitet
Tallkarakter
1

Vurdering
•

Meget kritisk, da det å få frem arten krever stor
forsknings- og utviklingsinnsats for et lite
næringspotensiale

Tallkarakter

Risikoprodukt

5

5
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Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett

RISIKOVURDERING – GRAFISK FRAMSTILLING
I figurene under har vi oppsummert risikovurderingen for å gi leseren et visuelt inntrykk av hvordan
utfallet av vurderingen fordeler seg. Selve oppsummeringen av kritiske faktorer finnes i
hovedrapporten under hver art.

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – MARKEDSMESSIGE FORHOLD

Vanskelighetsgrad

Kritikalitet

RISIKOVURDERING – OPERASJONELLE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett

Kritikalitet

RISIKOVURDERING –
FORRETNINGSMESSIGE / ØKONOMISKE FORHOLD

Vanskelighetsgrad
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