
30.01.2015 

Slik ser vi på vårt samfunns- og 
miljøansvar. 
• Levende fjord – Levende kyst seminar i Bodø den 30.01.2015 

• Odd Strøm, Daglig leder Nova Sea AS 
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Nova Sea AS 

• Pionerselskap i oppdrett med oppstart i 1972. 

• Hovedkontor på Lovund – ytterst i havgapet på Helgeland. 

• Virksomhetet i 11 kommuner fra Gildeskål i nord til Sømna i sør. 

•  Lokalt majoritetseierskap 

•  Omsetning i 2013 på 1.446 mill NOK 

•  33,33 heleide, 4 deleide konsesjoner, FoU og stamfisk konsesjoner 

•  Slaktevolum på 45 tusen GWT 

•  ISO sertifisert. ISO 9001, 14001, 22000 & Global Gap 

•  240 ansatte  

•  Mellomstort oppdrettsselskap, men nr 14 på verdensbasis. 
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• Visjon 

På jakt etter den perfekte balansen. 

• Forretningsidè 

Med basis i lokalt eierskap, anerkjennelse og tillit skal Nova Sea skape de beste 
resultat innen oppdrettsnæringen. 

• Forretningsområde 

Oppdrett av laks og marine arter fra yngel til marked, samt delta i virksomheter 
som kan skape lønnsomhet relatert til disse områdene. 



Vårt ansvar er bærekraftig oppdrett. 
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«en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal 
få dekket sine behov». (Brundtland kommisjonen,1987) 

Tre sentrale dimensjoner i bærekraft: 



Økonomisk og sosial bærekraft 
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• Selskapet og næringen er svært lønnsom og skaper store 
verdier nasjonalt og lokalt. 

• Tror på videreforedling lokalt. 

• Nova Sea kjøpte varer og tjenester for 2,66 mrd kr i 2012 & 
2013, 80% av denne verdiskapningen skjer i Nordland. 

• Betydelig verdier til storsamfunnet, betalbar skatt siste 3 år på 
kr 163.580.000,-  

• Skaper aktivitet i marginale kystsamfunn i form av 
arbeidsplasser, skoler, kultur, infrastruktur og bolyst. 

• Etablering av nye virksomheter. 

• Lovund fra 254 til 460 mennesker på 25 år, og hvor 
gjennomsnittsalderen er 30 år. 

• Nova Sea bruker betydelige summer på støtte til 
velferdstiltak, lag og foreninger som i sentrale strøk er 
selvfølgeligheter. 

 

 



Økonomisk og sosial bærekraft, forts. 
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• Nova Sea benytter kun egenansatte medarbeidere. 

• Lærlinger og utdanningsprogram i bedrift. 

• Rekrutterer så langt som mulig lokalt slik at våre anlegg       
bemannes med folk som bor der vi driver, og derav 
medvirker til aktivitet og vekst i småsamfunn. 

• Tilstreber å ha god kontakt med andre interessegrupper i 
lokalmiljøene. 

• Kort vei mellom eiere, ledelse og medarbeidere. Godt 
bedriftsdemokrati. 

• Medarbeidere tar del i verdiskapningen i selskapet 
gjennom eierskap (B-aksjer) og overskuddsdeling (bonus)  

• Velferdsordninger i selskapet er lik uavhengig av stilling i 
organisasjonen. 

 



Miljømessig bærekraft 

30.01.2015 

• Evigvarende perspektiv, laksen er større enn oss selv. (Steinar 
Olaisen) og moderat risikoprofil. 

• I utgangspunktet en meget «grønn» matproduksjon i 
internasjonal målestokk, men særegen nasjonal utfordring 
knyttet til anadrom villfisk (laks og sjøørret) 

• Miljømessig bærekraft og krav til dette fastsettes av 
myndighetene og utføres i henhold til slike krav. 

• Nova Sea kjører i tillegg utvidede miljøundersøkelser for 
verifisering og dokumentasjon av miljøpåvirkning i hele 
fjordsystem. 

• Nova Sea benytter prinsipielt ikke de verste medikamenter for 
lusebehandling. (kitinsyntesehemmere) 

• Nova Sea har siden 2010 investert og bygd ut kapasitet for 
oppdrett av rensefisk for biologisk avlusing. 

• Nova Sea har som mål å redusere medikamentell avlusing 
med over 50 % innen 2020 sammenlignet med 2014. 
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Forventninger til næringens verdiskapning. 

Anerkjennelse og tillit ? 



Takk for oppmerksomheten 
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