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Svært høye kostnader,
enda høyere inntekter
DNB Markets oppdrettsanalytiker, Alexander
Aukner, legger ingenting
imellom når han skal
beskrive 2015: – Kostnadsutviklingen har
vært forferdelig.
LARS KVAMME
lars.kvamme@bt.no

De foreløpige tallene for de børsnoterte oppdrettsselskapene er
preget av et år med svært høye
kostnader, men enda høyere
inntekter.
2015 har vært preget av til
dels store utfordringer med sykdom og lakselus for oppdrettsbransjen i deler av Norge. Men
det har også vært et år preget av
rekordhøye laksepriser. En svak
norsk krone har også bidratt til
å gjøre norsk laks mer attraktivt
ute i verden.
I fjor ble det eksportert norsk
laks og ørret for 50 milliarder
kroner, ifølge Norges sjømatråd.
Aukner
understreker
at
inntektsutviklingen mer enn
utjevner de økte kostnadene for
de fleste selskapene.

Hjemme best
Alle de børsnoterte oppdretterne
har i løpet av de siste par ukene
levert de foreløpige resultatene
for 2015.
Tre av verdens største lakseoppdrettere har hovedkontor i
Bergen: Marine Harvest, Lerøy
Seafood og Grieg Seafood.

Fellesnevneren for resultatene er at det på overordnet nivå
går godt i Norge, mens de sliter
med produksjonen i utlandet.
Giganten blant dem, John
Fredriksen-kontrollerte Marine
Harvest, rapporterte for eksempel at de for hver kilo solgt laks
fra Norge tjente 12 kroner, mens
de tapte like mye på hver kilo de
solgte fra Chile.
Selskapet er det eneste som
rapporterer såkalte ekstraordinære kostnader pr. kilo
produsert laks. Dette dreier seg
i stor grad om lusebekjempelse
og annen behandling. I fjerde
kvartal var denne utgiften på
tre kroner og femti øre pr. kilo
produsert laks.
– Dette er ekstremt høye kostnader, kommenterer Aukner.
Den minste av de tre, Grieg
Seafood, tjente litt over ti kroner kiloen på laksen de solgte
fra Norge og fra Canada, mens
de på Shetland har hatt store
utfordringer i fjerde kvartal, og
rapporterte om tap på hele 17
kroner pr. kilo de solgte derfra.

Tror på enda bedre 2016
Alexander Aukner i DNB Markets er ikke i tvil om hvor det er
best å være som lakseoppdretter.
– Det er i Norge du ønsker å
være i dag, sier han.
Han tror selskapene i 2016 vil
slippe noen av de biologiske utfordringene de opplevde i 2015.
– Beredskapen er blitt bedre.
Det er flere brønnbåter tilgjengelig for avlusing og selskapene
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har tilgang på mer rensefisk, sier
Aukner.
Et av selskapene som har opplevd til dels store utfordringer i
2015, er Lerøy Seafood, som er
kontrollert av Møgster-familien
på Austevoll gjennom Austevoll
Seafood.
Mens de i Nord-Norge tjente
mer enn 17 kroner pr. kilo laks

de solgte i fjorårets tre siste måneder, tapte de 50 øre på hver
kilo de solgte fra produksjonen
på Vestlandet gjennom Lerøy
Sjøtroll.

Forventer stabile priser
– Det som skjedde i 2015 med
Lerøy Sjøtroll er en spesiell situasjon som har to årsaker. Den
ene er det at dette selskapet står
for det meste av ørretoppdretten
vår som er blitt hardt rammet
av utestengelsen fra Russland,
mens den andre er at vi har måttet slakte mye fisk tidligere enn
planlagt på grunn av sykdom,
forklarer Henning Beltestad
som er administrerende direktør
i selskapet.
Aukner i DNB Markets mener
markedet forstår at situasjonen i
2015 har vært ekstraordinær, og
peker på at selskapet selv skriver
i kvartalsrapporten at inngangen i 2016 ser vesentlig bedre ut.
– Fremtidsutsiktene er veldig
gode for alle disse selskapene,
selv om det ikke ligger an til å
bli noe vekst å snakke om i norsk
produksjon, men det vil samtidig føre til at prisene holder seg
stabilt høye, sier han.
Han tror på en bedring i den
biologiske situasjonen i 2016.
Og legger til at alle er tjent med
dette.
– Løser du sykdomsutfordringene, kan du får mer vekst
i Norge, som igjen kan føre til
bedre lønnsomhet for selskapene og lavere pris til forbrukerne, sier han.

TIL VÆRS: Den tradisjonelle vestlandsbedriften Lerøy Seafood har problemer med å produsere så mye at de kan dekke etterspørselen.
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Nytt fly
på plass

Norwegians første Boeing 787-9 Dreamliner-fly
ankom Oslo Lufthavn
onsdag morgen.

NYHETER // 19

BERGENS TIDENDE TORSDAG 25. FEBRUAR 2016

Kutter letingen
med 25 prosent

Stadig flere arbeidsgivere vil ikke høre på
kritiske innvendinger
fra sine ansatte, viser
en undersøkelse blant
3000 mellomledere.
Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Av de
spurte svarer kun 54 prosent
at deres arbeidsplass er åpen
for innspill ved faglig uenighet, en nedgang på 10 prosentpoeng på tre år, skriver
Dagens Næringsliv.
Forbundsleder Jan Olav
Brekke i Lederne
kaller
utviklingen
skremmende. Han sier
at de opplever Jan Olav
negative trekk i Brekke
norsk arbeidsliv
som de ikke ønsker, og som
har likhetstrekk med totalitære ideologier.
– Dette handler nok om en
ny klasse profesjonelle ledere
som bevisst isolerer seg fra
organisasjonen og erstatter
dialog med direktiver. Hovedfunnet i undersøkelsen er
at to- eller trepartssamarbeid
går i sterk negativ retning i
norske bedrifter. Innspill fra
mellomlederne og andre når
ikke frem slik vi var vant med
tidligere, sier Brekke til DN.
NTB
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Flyet blir det niende Dreamliner-flyet til Norwegian, men
det første av typen Boeing
787-9. I alt skal 30 slike fly av
inn i flyflåten til Norwegian.
Ifølge en pressemelding
har flyet større rekkevidde og
flere seter enn Dreamlinerflyene Norwegian allerede
har. Norwegian har i dag
åtte 787-8 Dreamlinere som
brukes på flyginger mellom
Europa og USA og Skandinavia og Thailand.
Den nye 787-9 skal også
brukes på nye ruter til NordAmerika, Sør-Amerika og
Sørøst-Asia. Dette flyet har
plass til 53 flere passasjerer
enn lillesøster 787-8.
NTB
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lydhøre
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545,3 (- 3,01 % mot 23. februar)
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GC Rieber Shipping
Itera
Polaris Media
Bakkafrost
Avocet Mining

17,65
7,51
6,19
5,58
5,26

Golden Ocean Group
Havyard Group
Archer
Goodtech
Oceanteam

%
ned
-22,26
-14,89
-14,17
-12,11
-11,78

VESTLANDSBØRSEN
De viktigste selskapene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

NEDGANG: En leterigg i opplag mellom Ågotnes og Askøy.

I 2016 vil olje- og gassinvesteringene falle markert, mener Statistisk
sentralbyrå (SSB).
MARTIN LARSEN HIRTH
martin@sysla.no

De oppgitte investeringene for
leting i 2016 er nå på 16 milliarder kroner – ned hele 25,5 prosent fra forrige kvartals måling
over forventede investeringer i
2015, viser nye tall fra SSB.
— Jeg ser på dette fallet i
leteinvesteringer som en konsekvens av at hele oljesektoren
bremser, sier oljeanalytiker
Thina Saltvedt i Nordea Markets
til Sysla.
Hun peker likevel på at lavere
riggrater kan ha sitt å si for nedgangen.
SSB skriver i sin analyse at
siden leteinvesteringer på kort
sikt er produksjonsuavhengige
er det innen den kategorien det
er enklest å kutte.
Byrået påpeker også at flere
oljeselskaper på norsk sokkel

også er rene leteselskaper og
derfor kun kan kutte i denne
type investeringer.

— Ikke overraskende
Samlet anslår nå operatørene på
norsk sokkel at investeringene
innen næringene utvinning av
olje og gass og rørtransport til
å bli 163,9 milliarder kroner for
2016.
Dette er 13,3 prosent lavere
enn tilsvarende anslag for 2015.
Saltvedt er ikke overrasket
over at investeringsanslaget går
nedover.
— Når man ser på stemningen på oljemarkedet, er det ikke
akkurat hurrastemning.
Hun tror imidlertid noe av
investeringsfallet kan skyldes at
kostnadsnivået er redusert.
— Men størsteparten tilskrives lavere aktivitet.
Tøft for leverandørene
— Når oljeselskapene bremser så
kraftig, gir det uttrykk for tøffere
tider for leverandørindustrien
litt senere i syklusen.
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Saltvedt sier det betyr at selv
om oljeselskapene snart når en
bunn, så vil det fremdeles bety
tøffe tider for leverandørindustrien.
— Vi kan ikke se bort fra at det
blir flere oppsigelser fremover.

Antatte investeringer
på sokkelen i 2016
184

181

171

164

TJENER MINDRE: Bakgrunnen for kuttene i BT er fallende
opplagstall og betydelig svikt i
annonseinntektene.

BT har fått beskjed om at de er
overtallige. Sier de nei til sluttpakke, går det mot oppsigelse.
Beskjeden kommer etter at det
tidligere i februar ble kjent at
for få hadde søkt frivillig sluttpakke. Etter at søknadsfristen
gikk ut, har ledelsen gjort en
samlet gjennomgang, forteller
sjefredaktør Øyulf Hjertenes. De
ansatte er blitt foreløpig plassert inn i en ny organisasjon.
– Dette gir oss en overtallighet
på ti. Disse har nå fått tilbud
om sluttpakke, sier Hjertenes
til NTB. Han legger til at det
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Aker Solutions ASA
Austevoll Seafood ASA
Bergen Group AS
DNB ASA
DOF ASA
Eidesvik Offshore ASA
GC Rieber Shipping ASA
Grieg Seafood ASA
Indre Sogn Sparebank
Lerøy Seafood Group ASA
Marine Harvest ASA
Norsk Hydro ASA
Oceanteam Shipping ASA
Odfjell SE Class A
Petrolia ASA
Skandiabanken ASA
Sparebanken Vest AS
Statoil ASA
Tide ASA
TTS Group ASA
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Wilson ASA
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3,7
8,8
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4,0
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2,3
-
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Spotpris Brent Spar siste 6 måneder.
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Ti ansatte mister jobben i Bergens Tidende
BERGEN: Ti redaksjonelt ansatte i

SELSKAP

selvfølgelig er tungt for dem
som nå får beskjed om at det
ikke er plass til dem. – Det er
flinke journalister som har lagt
ned en stor innsats her, som
nå vil måtte slutte som følge av
disse omstillingene, sier han.
– Dersom vi ikke kommer i mål
gjennom disse sluttpakkene,
vil vi gå i gang med en formell
oppsigelsesprosess. Vi håper
fortsatt på å unngå dette, sier
han. Sjefredaktøren la frem sin
spareplan i oktober i fjor. Da var
beskjeden at opptil 30 stillinger
skulle vekk. Nå er tallet justert
til 27 stillinger. NTB
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