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Kverva i korte trekk

Kverva er et operativt investeringsselskap med fokus på 

marin sektor

Verdijustert EK ca. 5,5mrd og ingen gjeld, det største 

investeringsselskapet innen sektoren globalt

Syv ansatte med base i Trondheim

Kombinerer erfaringsbasert industriutvikling med dyptgående 

analyser for å utvikle aksjonærverdier
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H
a
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b

ru
k •SalMar (53%)

•Verdens 4. største 
lakseoppdretter

•22% årlig vekst siste 
15 år

•Helintegrert fra avl til 
videreforedlet 
produkt

•Industrielt fotfeste på 
Frøya

P
e

la
g

is
k •Egersund Fisk 

(50%)

•Pågående 
fusjonsprosess med 
selskaper i Austevoll 
Seafood ASA

•Vil bli Norges største 
aktør innenfor 
videreforedling av 
pelagisk fisk

•Europas største 
fiskemel og 
fiskeoljeprodusent

M
e
rk

e
v
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re

r •Lofotprodukt (83%)

•Norges  raskest 
voksende merkevare 
innenfor sjømat

•HitraMat (45%)

•Europas største 
videreforedler av 
krabbe
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e

r •NutriMar (100%)

•En av Norges 
ledende aktører på 
bi-produkter

•Ayanda (28%)

•Blant Europas 
største produsent av 
kosttilskudd med 
fokus på omega3

Kverva er eier i sentrale selskaper i sektoren

http://www.lofotprodukt.no/
http://www.lofotprodukt.no/
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Global animalsk proteinproduksjon og andel akvakultur

Source: FAO, Kverva
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Akvakultur er den viktigste driveren bak 
global vekst i total proteinproduksjon



Laksen er en vinner historie!

Protein markets vs economic growth

0

50

100

150

200

250

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Index Salmonides

High-value aquaculture
(ex. salmonides)

Other aquaculture

Chicken meat

Pig meat

Cattle meat

Capture fisheries

N.A. Pelagic human
consumption

N.A. FM/FO

Stronger than economy

Weaker than economy

CAGR: 3,5%

Source: FAO, IMF, Kverva



Norsk oppdrettsindustri var pionerer og er 

i aller høyeste grad fortsatt i førersetet

Global lakseproduksjon og Norges andel
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...og Trøndelag er en vekstmotor i Norge

Norsk lakseproduksjon og Trøndelags andel

Source: Fiskeridirektoratet, Kverva
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Fisk – den nye oljen?

Norsk eksportverdi av olje og naturgass

Iflg rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap 
og Norges Tekniske Vitenskapsakademi

 2030 estimat basert på flat prisutvikling på olje og gass (2012-nivå), totalt NOK 430 mrd (inkludert uoppdagede ressurser)

Source: Oljedirektoratet, SSB, Kverva



Klippet direkte fra ingressen til Fagråd Finans;

«Trøndelagskysten er et 

tyngdepunkt innen marin 

næring, men det finnes ikke 

mange store selskaper»



«Trøndelagskysten er et tyngdepunkt 

innen marin næring» – definitivt ja!
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«…det finnes ikke mange store selskaper» 
- definitivt feil!
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Det er nødvendig å redefinere problemstillingen;

Hvorfor finnes det mange store selskaper, 

og kan de bli større & flere?



Hvorfor mange store selskaper?

Trøndelagskysten har lang historikk for fiskeri

Lakseoppdretts historien startet i Trøndelag

Etterspørselen etter produktet er svært god

Gode naturgitte betingelser

Sterkt lokalt eierskap

Nærhet til kompetansemiljøer/cluster

Evne til samarbeid



Kan de bli større og flere?
- definitivt ja

Ingen av poengene på forrige slide er mindre relevante 
fremover

Norge sin posisjon som ledende sjømatnasjon er styrket

Trøndelag er et ledende cluster for å utvikle næringa videre

Selskapene har god inntjening – i posisjon for vekst og 
videreutvikling

Fremveksten av investeringsmiljøer vil kunne understøtte 
vekstmulighetene

Nyetableringer må sannsynligvis i større grad komme fra 
tilliggende næringer hvorav teknologi står sentralt



For å lykkes må;

…kompetansen fornyes og videreutvikles

…kapital tilflyte de riktige prosjektene

…lokalt eierskap kombineres med eksterne impulser

…rammebetingelsene være forutsigbare og legge til rette for 

vekst

…det legges til rette fra det offentlige for å bidra i tidlig-fasen

…det være tett samspill mellom aktører på alle plan



Drive aktivt eierskap

– Tett oppfølging og tilgang på ressurser

– Kombinasjon av industriell erfaring og inngående analyser

– Formidle kunnskap på tvers av enkeltinvesteringer

– Risiko styring 

– Gjennomføringskraft

Kapital

– Kritisk kapitalbase i en syklisk næring

– Allokere kapital til gode prosjekter

Langsiktighet

– I eierskapet av Kverva

– I eierskapet i de enkelte investeringer

Åpenhet og samarbeid

– Dele erfaringer og kunnskap

– Bidra når det er nødvendig å dra i fellesskap
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Hvordan kan Kverva bidra?



Oppsummering

Trøndelag har fostret flere av de ledende selskapene innenfor en av 

de raskest voksende næringene globalt

De fleste av disse selskapene eies lokalt og går svært godt

Utgangspunktet for videre vekst og utvikling er derfor utmerket, men 

en bærende forutsetning er at man evner å;

– Samarbeide tett og skape forum for ide utvikling

– Rette blikket utover, vi må suge til oss impulser utenfra

– Videreutvikle lokalt eierskap

– Gjøre oss attraktive for å tiltrekke oss de beste hodene




