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1. Historien - oppdrett i Chile

• Chile er verdens nest største produsent av Atlantisk laks.                
Det oppdrettes også coho og regnbueørret.

• Kommersielt lakseoppdrett startet rundt 1980. De naturgitte 
forholdene er meget gunstige for lakseoppdrett, med jevnere 
temperatur gjennom året enn vi har i Norge.                                         
Årstider motsatt av Norge.

• Lakseoppdrett startet i region X og flytter stadig sørover.     
• Region X og XI har flest lisenser, mest produksjon og utviklet infrastruktur.                                                         
• Region XII er ikke utviklet og utnyttet i samme grad, men har stort 

vekstpotensial.                                                                                     
• De fleste selskap innen havbruk har sin administrasjon i 

«laksehovedstaden» Puerto Montt.



We are located in a wide 
territorial area, in isolated 
sectors, with very different 
realities and needs.
Jose T Monge, SalmonChile. 
AquaSur 2018



• Chilenske oppdrettere er i stor grad vertikalt integrert. Det betyr at de er tilstede i hele verdikjeden 
fra egg/yngel og smolt til salg av videreforedlet laks.

• Det er ingen regulering av avstand mellom anlegg eller produksjon per lokalitet. Dette har ført til 
veldig høy produksjon på et begrenset område, særlig rundt øya Chiloe (region X). 

• Det har vært mange, i hovedsak biologiske, utfordringer og store svingninger i produksjonen:
• Et kraftig utbrudd av ILA-virus i 2008 førte til 70% reduksjon i produsert volum i 2010 sammenlignet med 2008.
• I 2015 ødela et vulkanutbrudd mye av smolt-kapasiteten og forurenset elver. 
• I 2016 døde 20 % av laksen (25 millioner fisk) grunnet en stor algeoppblomstring.
• I dag gir sykdommen AGD (amoebic gill disease) store utfordringer.
• Store mengder (fredete) sjøløver er krevende predatorer

1. Historien - oppdrett i Chile



Produksjon i Chile de siste 10 år
• 21 % av global produksjon
• 53 % av variasjonen i global forsyning

1. Historien - oppdrett i Chile

Norge

Alle andre

Chile

Andel av variasjon i global produksjon av laks

Kilde: DnB ved Dag Sletmo



• Chiles biomassetetthet per 
region sammenlignet med 
regioner i Norge.

1. Historien - oppdrett i Chile

Kilde: DnB ved Dag Sletmo



• Oppdrettsnæringen sysselsetter 
70 000 mennesker og har bidratt 
til logistikk- og samfunns-
utvikling i Chile. De store 
biologiske utfordringene og 
manglende evne til å inkludere 
lokalbefolkningen gjør likevel at 
det er økende motstand mot 
oppdrett i landet. Dette kan 
blant annet gi utfordringer på 
veien for å få vedtatt en egen 
oppdrettslov. 

1. Historien - oppdrett i Chile

https://news.nationalgeographic.com/2016/05/160517-chile-red-tide-fishermen-protest-
chiloe/?user.testname=none. Foto: Esteban Felix, AP

https://news.nationalgeographic.com/2016/05/160517-chile-red-tide-fishermen-protest-chiloe/?user.testname=none




• Chilenske myndigheter og industrien har tatt grep for å møte de 
biologiske utfordringene, og nye reguleringer er innført. Myndighetene 
vil tillate vekst basert på flere biologiske faktorer - for å bidra til en mer 
bærekraftig vekst. 

• Produksjonen har igjen økt de siste årene, samtidig som produksjons-
kostnaden er redusert. 

• Det er begrenset tillit mellom bedriftene og mellom næringen og 
myndighetene. En krevende setting for innovasjon.

1. Historien - oppdrett i Chile



2. Produksjon og marked



2. Produksjon og marked

Kilde: http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

ART XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM Total
Atlantisk laks - - - - - - - - 14 256 271 204 346 318 725 90 561 - 614 173

Coho laks - - - - - - - - - 94 17 115 457 48 625 - - 164 193

Ørret - - - - - - - - 49 16 2 276 31 731 23 637 19 251 - 76 960

Piggvar - - - - - - - - - - - 5 - - - 5

Vidriola, Palmoleta, Dorado og Toremo - - - 17 - - - - - - - - - - - 17

TOTAL 0 0 0 17 0 0 0 0 63 366 2 564 351 539 390 987 109 812 0 855 348

ART JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUTg SEP OKT NOV DES Total
Atlantic laks 45 948 46 113 47 155 46 755 48 125 44 105 45 516 50 737 56 577 58 110 63 490 61 542 614 173

Coho laks 33 088 736 50 34 77 90 3 099 5 039 11 998 32 830 42 278 34 874 164 193

Ørret 13 115 6 987 7 589 5 482 5 531 2 932 2 968 5 713 5 947 6 907 7 251 6 538 76 960

Piggvar - - - - 1 1 - 1 1 1 - - 5

Vidriola, Palmoleta, Dorado og Toremo - 5 3 2 2 2 2 - - - - 1 17

TOTAL 92 151 53 841 54 797 52 273 53 736 47 130 51 585 61 490 74 523 97 848 113 019 102 955 855 348

Produksjon i Chile 2017
per art og region (tonn)

Produksjon i Chile 2017
per art og mnd (tonn)

• 17 selskap produserer 98 % 
av laksen i Chile.

• I 2017 ble det produsert 
855 000 tonn laksefisk 
 atlantisk 614 000 tonn
 coho 164 000 tonn
 ørret 77 000 tonn 



2. Produksjon og marked

Kilde: http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

ART XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM Total
Atlantisk laks - - - - - - - - - 88 75 165 372 317 412 49 278 - 532 225

Coho laks - - - - - - - - - 65 1 92 166 18 748 - - 110 980

Ørret - - - - 1 - - - - 49 2 094 34 218 30 922 17 323 - 84 607

TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 202 2 170 291 756 367 082 66 601 0 727 812

ART JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Total
Atlantisk laks 63 818 56 435 47 312 37 088 28 148 39 652 37 675 42 576 39 850 45 742 48 131 45 798 532 225

Coho laks 17 069 45 - 42 31 17 3 17 3 753 21 327 34 235 34 441 110 980

Ørret 12 448 13 322 10 213 4 221 2 269 3 959 3 791 5 691 6 812 6 237 8 422 7 222 84 607

TOTAL 93 335 69 802 57 525 41 351 30 448 43 628 41 469 48 284 50 415 73 306 90 788 87 461 727 812

Produksjon i Chile 2016
per art og mnd (tonn)

Produksjon i Chile 2016
per art og region (tonn)



• Chiles produksjonskost er på vei ned. 
Viktige årsaker til dette er bedre 
kontroll med biologien, økningen i 
volum og lavere fôrkostnad. 

• Denne trenden forventes å fortsette, 
og Chile er tilbake som lavkost-
produsenten av laks. 

2. Produksjon og marked

Gjennomsnittlig produksjonskost (HOG FOB i USD/kg) 
for Norge og Chile

Kilde: DnB ved Dag Sletmo



2. Produksjon og marked

Kilde: DnB ved Dag Sletmo

• USA er det viktigste markedet for 
chilensk laks.                                       
Brasil, Japan, Kina og Russland er 
også viktige markeder.

• Lakseprisen FOB Miami er den 
viktigste referanseprisen for 
chilenske oppdrettere, og er tett 
linket til både den norske og den 
canadiske referanseprisen. 
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• Eksport av atlantisk 
laks, coho og ørret 
fra Chile. Tall fra 
2018 er oppdatert 
per 1. august. 



De viktigste eksportmarked for chilensk laks de siste fire år. Tall for 2018 oppdatert pr 1. august.

2. Produksjon og marked

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

Chilensk eksport av laksefisk (tonn)

2014 2015 2016 2017 2018

Kilde: Sjømatrådet



2. Produksjon og marked

Kilde: Sjømatrådet

• Eksport av atlantisk 
laks, coho og ørret 
fra Chile til ulike 
marked i 2017. 



2. Produksjon og marked
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• Fordeling mellom 
fersk og frossen rund 
fisk og filet per år. 
*2018-tall oppdatert 
per 1. august. 



e-handel

Helen Gao «Tech Innovations i Seafood» på konferansen Aqua Forum under AquaSur Chile 2018



2. Produksjon og marked

FISKEOPPDRETT
PRODUSENT

FISKEOPPDRETT
PRODUSENT

FISKEOPPDRETT
ROGN PRODUSENT

FISK HELSE FISKEFOR Andre Norske 
Bedrifter (etablert
eller med agent)

Andre Norske 
Bedrifter (etablert
eller med agent)

Salmones Magallanes Salmones
Camanchaca SA

Acuícula
Inversiones
Araucanía Ltda

Elanco Biomar SA AKVA Group Pesquera Lota 
Protein Ltda

Australis Seafoods SA Salmones
Cupquelan SA

Aquagen Chile SA Pharmaq AS Ewos/Cargill Alvestad Marin RHMultiFedder 
Chile AS

Cermaq Chile SA Salmones Friosur
SA

Salmones Captrén DSM Nutreco
Chile SA

Aqualine Chile Ltda Salmonexpert

Empresas AquaChile
SA

Salmones
Austral

Aquasmolt Ltda Europharma
Chile

Vitapro Chile 
SA

Cflow Chile SA Steinsvik

Empresas Yadran SA Vetisqueros SA Hendrix Genetics Veterquimica
SA

Cryogenetics Sterner Group 

Exportadora Los 
Fiordos Ltda

Caleta Bay Sociedad Nalcahue 
Ltda

Aqua Pharma 
Chile SA

FoodCorp Chile SA Stranda Prolog AS

Marine Farm Stofnfiskur Chile 
Ltda

Frionordica
Refrigeración Ltda

Sølvtrans Chile SA

Marine Harvest Chile AquaInnovo SA Intrafish Triplex Chile Ltda

Multiexport Foods SA Naviera Orca Chile SA Vard Aqua Chile SA

Salmones Blumar SA Patogen VESO Chile SPA

• De største 
chilenske 
aktorene som 
er medlemmer 
av Salmon 
Chile.

• Norske 
selskaper 
etablert eller 
med agent i 
Chile.

Kilde: SalmonChile/Den Norske Ambassaden



2. Produksjon og marked

• Rangering av selskaper 
som eksporterer laks fra 
Chile.

Kilde: Revista Aqua/Sernapesca/Subpesca/Aduana

EKSPORT RANGERING av LAKSEFAMILIEN (tonn)
2016 2017

Cermaq Chile SA 50,507 58,016

Empresas AquaChile SA 60,139 51,602

Multiexport Foods SA 38,720 46,279

Australis Seafoods SA 37,160 42,256

Exportadora Los Fiordos Ltda 37,403 38,149

Marine Harvest Chile 29,119 31,214

Salmones Austral 17,162 25,163

Ventisqueros SA 16,042 20,281

Invermar 13,756 19,078

Salmones Blumar SA 21,705 17,191

Others 189,939 173,805

TOTAL 511,652 523,034



2. Produksjon og marked

• De 10 største chilenske 
aktorene – oppdrett av 
atlantisk laks

Kilde: Salmon Farming Industry Handbook 2018 / Marine Harvest

TOP 10 - CHILE (tonn GWT 2017)
Multiexport Foods SA 58,700

Cermaq Chile SA –
Mitsubishi Corporation

54,000

Marine Harvest Chile 44,900

Empresas AquaChile SA 43,300

Pesquera Los Fiordos 41,000

Australis Seafoods SA 39,100

Salmones Comanchaca 30,800

Salmones Blumar SA 27,000

Nova Austral 24,500

Invermar 23,200

Top 10 386,500

TOTAL 521,200

Share of Total 74%



3. Dagens drift



• Chile ligger langt bak Norge med hensyn til bruk av ny teknologi og bærekraftig drift. 
• Det er lite innovasjon og nytenkning. Dårlig økonomi over mange år er en viktig årsak. 
• Hierarki på anleggene, der kun sjefene kan rapportere videre. Lite eget initiativ ligger i kulturen.

• Sjøanleggene i nord ligger ofte tett ved land. I sør ligger de langt utenfor allfarvei. 
• Man skal ikke langt sør for Chiloe før det blir ødemark. 
• Manglende infrastruktur i sør er en stor utfordring. 

• Mangel på veier, strøm, tettsteder, kaier, internett..
• Folk må bo på flåter fordi det ikke finnes bo-muligheter på land

• Lange avstander og reisetid
• Reisevei, frakt av utstyr og fisk, slakteri, beredskap. Kostnadsdrivende

3. Dagens drift



• Det er opp til 7 meters tidevannsforskjell i region X. Mindre lenger sør. 
Tidevannsstrømmene kan være sterke.

• Satelittkommunikasjon i sør. Lav hastighet. 
• Internett brukes stort sett til epost. 
• Generelt mye manuelt arbeid.
• Veldig mye rapportering (på papir), men lite benchmarking mellom selskap.

• Det bor mye folk på flåtene. Ofte to sikkerhetsvakter, kokk, to dykkere, 
røktere og sjef(er). Sjefen har enkeltrom. Ellers er det to- til seksmannsrom. 

• Folk flytter med nye utsett – ofte store avstander. Turnusarbeid standard.
• Krevende å få tak i kompetent arbeidskraft (site manager og oppover) i sør. 

3. Dagens drift

Foto: SpaceX, Unsplash.com



3. Dagens drift - smolt

• Smoltanlegg ligger ofte i nord og langt inne på land der vannkvaliteten er god. Tidligere var dette 
gunstig da yngelen ble satt ut i elver og innsjøer. Denne praksisen ble forbudt etter ILA-krisen. 
Dårlig økonomi har til nå gitt lite rom for investering i helt nye anlegg. 

• Økt interesse for resirkulering.
• Matfisken oppdrettes lengre sør enn smolten. Smolten fraktes først i lastebil så i tankbil på vei til 

matfiskanlegget. 
• I Chile reguleres produksjonen i sjø ved antall fisk tillatt satt ut per lokalitet (ikke MTB som i 

Norge). Forrige generasjon påvirker hvor mye fisk du får sette ut neste generasjon på 
sjølokaliteten. Dette gjør at: 
• Chilenere er veldig opptatt av smoltkvalitet
• Nøye på renhold, fiskehelse 
• Fiskegruppene sorteres flere ganger og dårlig fisk kasseres
• Avgjørelser tas basert på nitidig dokumentasjon, ikke på magefølelse. 



3. Dagens drift - sjø

• Lisens lenket opp til lokalitet. Er en lokalitet dårlig får du ikke utnyttet 
lisensen.

• Reguleringer: ikke lov å flytte fisk mellom anlegg. Må stå på samme 
lokalitet til den slaktes. 

• Det er opprettet soner (barrios). Flere anlegg og ofte flere selskap i hver 
sone. Formålet er felles brakklegging
• Standard er 24 mnd syklus, der du må ha slaktet ut innen 21 mnd fra start og så 

felles brakklegging 3 mnd
• Et av flere alternativ er 21 mnd syklus der anlegget må slaktes ut innen 18 mnd

før tre mnd felles brakklegging 
• Generelt høy fokus på renhold og orden. 
• Miljømålinger på sjøanlegg ofte som i Norge, med temperatur, strøm, 

oksygen, salt etc. 

Foto: Alex Stuard, Unsplash.com



3. Dagens drift - sjø

• Stålanlegg mest vanlig. Sjøløver er en viktig årsak.
• Standard anlegg har 30x30 meters bur fordelt på to moduler med 

10-14 bur per modul (20-28 bur pr anlegg)
• Ser nå utvikling mot 40x40 meters bur. Anleggene har da kun en 

modul med 8-10 bur
• Predatornett rundt hele anlegget er nødvendig for å stenge 

sjøløvene ute.
• Dykkerne tetter hver dag huller i predatornettene. Ved ledig 

kapasitet plukker de også dødfisk, selv om veldig mange 
nøter har Liftup. 

• Voldsomt mange tau for å holde nøter og predatornett 
utspilt og adskilt. 

• Mange små og gamle arbeidsbåter. Foto: Linda Simensen, Innovasjon Norge 





Dagens «standardmerd» i Chile. Bildet og film fra selskapet Fimar. Modellen ble presentert på AquaSur 2018.



En moderne merd med mye færre tau, utviklet av selskapet Ersil. Modellen ble presentert på AquaSur 2018.



3. Dagens drift – fôr og fôring

• Fôrflåte med fôringsanlegg er vanlig. Sistnevnte er i stor grad som i Norge og 
oppdretterne er fornøyd med fôr og fôringssystem. Rotorspredere.

• Fôr leveres ofte i 1250 kg bigbags som kuttes åpen over silo. (Kun en bulkbåt til 
fôr.)

• Til fôroptimalisering brukes samme basic verktøy som i Norge, som Fishtalk og 
kamera i merdene.

• Nå for tiden er det mye fokus på syklisk foring og mange skvettfôrer hele 
dagen. Det er likevel stor variasjon – både i hvordan det fôres og hvorfor det 
fôres slik. 

• Mye av fôrflåten (særlig i sør) brukes til boligdel. Det gir mindre plass til fôr. 
• Små fôrsiloer og små fôrbåter gir hyppig levering og høye logistikkostnader.
• Nye fôrflåter har ofte større silokapasitet. 



3. Dagens drift - antibiotika

• Stor mangel på reguleringer for å hindre smitte.
• For eksempel ikke krav til lukket brønnbåt når du frakter fisk

• Antibiotikaforbruk i Chilensk oppdrett er på vei ned, men er 
fortsatt svært høy sammenlignet med andre land.

• Antibiotika brukes bla for å bekjempe Salmonid Rickettsial
Septicaemia (SRS) i sjø
• Ofte stor fisk som blir syk (> 1kg )
• Syk fisk tåler lite påkjenning før den dør, ala CMS
• Antibiotika injiseres i hver enkelt fisk som ved vaksinering av smolt

• Flere tiltak er igangsatt for å bedre situasjonen.
• Det jobbes mye med avl og utvikling av vaksiner.
• Dersom utfordringer med SRS løses vil dette ha stor betydning 

for konkurranseevnen til chilensk lakseoppdrett.

Foto: www.blumar.com



• Lakselus er et problem. 
• Gjøres lite preventivt arbeid.

• Luseskjørt vanskelig mange steder grunnet mye strøm

• Ser nå økende tendens til resistens mot dagens kjemikalier / badbehandling.
• Rensefisk er ikke tilgjengelig (men det gjøres undersøkelser)
• Få verktøy i verktøykassa, og enorm interesse for lusbehandling.

• Impregnering med kobber er lov så lenge nota ikke vaskes i sjøen. Dette, 
samt mye gjellesykdom, er hovedgrunner til at det til nå har det vært lite 
bruk av notvaskere. Interessen er økende. 

3. Drift - lus



3. Dagens drift - slakteri

• Mye manuelt arbeid
• Gammelt utstyr
• Lite effektive prosesser
• Stort rom for bedre utnyttelse av hele 

fisken
• Det som ikke er filet ensileres

• Leveres mye frossen fisk (rund, filet, 
porsjonspakket)

• Slakterier pakker direkte til konsum, 
noe som gir kort tid fra slakt til 
butikkhylle



Foto: www.australis-seafoods.com   



4. Regelverk



• Det finnes > 1200 lisenser=lokaliteter i Chile. Gis svært få nye.
• Kun ca 400 er i bruk. Men potensialet for rask produksjonsøkning ved gode priser er stort. 
• Myndighetene og næringen har fått større forståelse for at biologi og bærekraft henger sammen med 

lønnsomhet. 
• Myndigheter vil begrense produksjonen og fremover ha gradvis produksjonsøkning.

• Tidligere produksjonsregulering gitt som tonn fisk produsert per lisens/lokalitet. 
• Nå er dette endret til antall fisk satt ut per lisens/lokalitet.
• Det er frivillig å gå over til nytt regime (kun forskrift). Gulrot: prod.økning på 6% fra forrige generasjon ved godt resultat. 

Pisk: Tetthetsbegrensning for gammel ordning redusert fra 17 kg/m3 til 8 kg/m3.

• I dag reguleres fiskeri og akvakultur av en felles lov. Denne er ikke optimal for akvakultur.
• Usikkert om det kommer egen akvakulturlov, da det er uvisst hva resultatet blir når loven behandles i 

kongressen (næringas dårlig omdømme).

4. Regelverk







• Godkjenningssystem
• Det trengs ikke konsesjon for oppdrett på privat eiendom, både på land og i vann
• Kun Chilenere eller de med permanent opphold i Chile og Chilenske selskap kan søke om konsesjon (Ministry of Defence)
• Yngel- og matfiskanlegg samt slakterier må ha tillatelse ihht loven for fiskeri og akvakultur (fiskeri-avdeling), praksis for 

sykdomskontroll og miljøkrav
• Akvakulturregistrene (Registro Nacional de Acuicultura og .. Concesiones de Acicultura) gir oversikt over selskap, konsesjoner og 

tillatelser

• Tilgang til land og vann
• 12 regioner er klassifisert som egnet til akvakultur. Det er kun i disse områdene det kan drives oppdrett. 
• Det må gis tillatelse til bruk av vann ihht Water Code fra General department for water under Minstry of public works. 

• Miljøkrav
• For å få miljøtillatelse kreves i noen tilfeller en konsekvensutredning - Environmental Impact Assessment (EIA)

• Utslippseffekt på folkehelse, effekt på jord, vann og luft, samfunnseffekter, miljøeffekter på nærliggende bosetting eller ressurser, miljøverdien av 
området, betydning for turisme og annet av kulturell verdi

4. Regelverk



• Drift
• Grenser for utslipp til vann er regulert og tillatelse til utslipp gis av Department for the Maritime Territory and Merchant 

Marine. Oppdrettere må gjøre tiltak for å hindre utslipp av avfall (partikler og oppløst materiale inkludert blod og 
kjemiske forbindelser)

• Helsesertifikat er nødvendig dersom akvatiske organismer skal importeres til Chile.  
• Sykdomskontroll har fokus. Det lages årlig to lister over høyrisiko-sykdommer, avhengig av risk og spredning. Det er 

prosedyrer som skal følges dersom det mistenkes eller påvises sykdommer på listene. 
• Kontroll med ledelse og drift for å hindre spredning, desinfeksjon, overvåkningssoner, tvangsslakt, brakklegging

• Medisiner reguleres av flere lover, for eksempel Regulation on Veterinary Drugs, men ingen nevner medisiner til 
akvakultur spesielt. 

• En artikkel som tillegg til fiskeri- og akvakulturloven som regulerer fôr er i ferd med å implementeres. Regulation on
Health Control for the Introduction of Food and Organic Products to be used for Aquaculture Purposes

• Det finnes ingen tekniske krav ala NS9415

4. Regelverk



• Matvaresikkerhet
• Food Safety Regulation fra helsedirektoratet gir mange føringer vedrørende matvarehygiene, tillatt bakterienivå og 

mikrobiologiske kriterier. Den angir også standarder for prøvetaking og deteksjon av mikroorganismer. 
• En egen resolusjon angir maksimale verdier på rester av medisiner og andre medikamenter i produkter ment til humant 

konsum.

To viktige lover:
- Fiskeri og akvakulturloven (Ley General de Pesca y Acuicultura, 1989 og 2005)
- Miljøloven for akvakultur (Reglamento Ambiental para Acuicultura, 2001)

http://www.fao.org/fishery/nalo/search/en

4. Regelverk

http://www.fao.org/fishery/nalo/search/en


5. Business i Chile



5. Å drive business i Chile

• Viktig å forstå kulturen, bransjen og samfunnet – slik gjør vi/gjør vi ikke
• Viktig å ha en ydmyk tilnærming til kunden. Forstå problemet før du kommer med løsningen.

• Optimalt vil være å «hospitere» i næringen i Chile for å forstå
• Mest suksess ved å etablere eget selskap (avdeling) i Chile. 

• Nordmann til stede - med henda på rattet. 
• Chilener som kan språket

• Mellomledernivå er gjerne første kontaktpunkt. Når de er på lag må du til beslutningstaker.            
Det kan være en krevende overgang.

• Du må være tålmodig og ha stayerevne. Etablering i Chile tar tid.



5. Å drive business i Chile

• Chilenere er veldig prisbevisste. 
• Forekommer at lett kopierbare løsninger heller bestilles billig fra Kina...
• Lite korrupsjon
• Mye byråkrati og kompliserte reguleringer. 
• Ingen tekniske krav som må oppfylles. Helt opp til den enkelte oppdretter hvilke kvalitet som 

brukes på ulikt utstyr. 
• Mangel på infrastruktur er en utfordring. Langt sør mangler alt. 



6. Mulighetene



Oppdrettere
• Marine Harvest
• Cermaq

• EuroPharma
• Ewos
• IntrafishNIVA
• Patogen
• Pharmaq
• RHMultifeeder

2. Produksjon og marked

Det er ca 40 norske selskap etablert i Chile i dag. De fleste innen havbruk og maritim industri.

Leverandører
• AKVA group
• Alvestad Marin
• AquaGen
• Aqualine
• Det Norske Veritas
• DnB

Den norske ambassaden i Chile har på sin hjemmeside en oppdatert liste over norske selskap som 
er etablert i Chile. Listen inkluderer CEO, adresse og kontaktinformasjon.
https://www.norway.no/es/chile/for-nordmenn/norsk-naringsliv-i-chile/norske-bedrifter-i-chile/

• Salmonexpert
• Skretting
• Steinsvik
• Sølvtrans
• Vard (Storvik)
• VESO





Etter flere magre år er det nå lønnsomhet i næringen. 
Med dette følger ønske om utvikling. 
Stort investeringsbehov og -vilje.  

Myndighetene ønsker
• Økt bærekraft 
• Redusert antibiotikaforbruk og økt sykdomskontroll
• Bedre omdømme og samarbeid samfunn – oppdrett,          

for å sikre «licence to operate»
• Diversifisering på arter
• Utvidet geografi – både nordover og sørover
• Etablering av nye små aktører og småskala oppdrett
• Innovasjon og teknologiutvikling (for eksempel innen RAS, 

lukkede anlegg og offshore oppdrett)

6. Mulighetene for norske leverandører



Lakseoppdretternes ønsker og behov 
• Bedret infrastruktur, særlig i sør (ex kommunikasjon)
• Digitalisering

• Mye rapportering på papir kan effektiviseres
• Drift som ikke omhandler biologi (for eksempel 

komponenter på anlegg, fraktbrev, slakteriprosesser).
• Utforske muligheter som gis av Internett of things

• Effektivisering av prosesser i alle faser fra yngel til 
slakteri

• Resirkulering på smoltanlegg
• Produksjon av stor smolt (veldig nytt)
• Helsetjenester

6. Mulighetene for norske leverandører



Lakseoppdretternes ønsker og behov 
• Optimalisering av fôring i sjø
• Nye arbeidsbåter – både små og store
• Stort behov for profesjonelle tjenester fra 

servicebåter som driver effektive operasjoner
• Nye gode metoder for avlusing
• Slakterier har stort potensiale for utvikling og 

effektivisering, og trenger ny teknologi
• Bedre utnyttelse av hele fisken (godt både for 

bærekraft og økonomi)
• Litt avventende til offshore oppdrett

6. Mulighetene for norske leverandører



Lakseoppdretternes ønsker og behov 
• Chile har i dag en svak leverandørindustri. Denne 

har sett mye til Norge og ventet på at nordmenn 
kommer med sine løsninger.

• Har vært lite utvikling og innovasjon for å løse 
lokale utfordringer

• Behov for anvendt forskning.
• Det er økt forståelse i Chile for at dyrere løsninger 

kan være billigere og bedre på sikt. 
• Forventes 3% årlig økning i produksjonen – og en 

mer stabilt, bærekraftig og lønnsom industri.
• Potensialet for leverandører som ønsker å etablere 

seg langsiktig i Chile er stort. 

6. Mulighetene for norske leverandører



6. Mulighetene for norske leverandører

Hvem kan hjelpe?
• Den norske ambassaden i Chile (Santiago)

https://www.norway.no/es/chile/for-nordmenn/om-ambassaden/

• Innovasjon Norge 
https://www.innovasjonnorge.no/

• Eksporthåndboken (for krav, toll, og regelverk) 
https://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/regionkart/?map=no_73272

• DnB
https://www.dnb.no/en/about-us/global-network/chile.html

• Sernapesca (Chile’s National Service of Fisheries and Aquaculture) 
http://www.sernapesca.cl/

• Norske bedrifter som allerede er etablert i Chile

• Global Growth 2019 – Salmon in Chile

https://www.norway.no/es/chile/for-nordmenn/om-ambassaden/
https://www.innovasjonnorge.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/regionkart/?map=no_73272
https://www.dnb.no/en/about-us/global-network/chile.html
http://www.sernapesca.cl/


www.innovasjonnorge.no
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