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SalMar er blant verdens ledende lakseprodusenter og har hovedkontor på Frøya i Trøndelag. Selskapet 
driver lakseproduksjon i Midt-Norge og Nord-Norge, i Skottland gjennom Scottish Sea Farms og på Island 
gjennom Arnarlax. I tillegg har SalMar videreforedlingsaktivitet gjennom slakteri- og foredlingsanlegget 
InnovaMar på Frøya og InnovaNor som er under bygging på Senja. Selskapet har vært notert på Oslo Børs 
siden 2007. 

 

Ytterligere informasjon om SalMar finnes på http://SalMar.no/  

 

En nærmere oversikt over strukturen i SalMar følger i   

 

Bilag 3: Struktur SalMar ASA 

 

Utover oppdrettsselskapet SalMar kontrollerer Kverva, gjennom Kverva Industrier AS, en rekke bedrifter 
innfor hovedvirksomhetsområdene sjømat, teknologi og marine råvarer. 

 

Insula AS  er et holding- og industriselskap med eierskap i Kvervas portefølje av sjømatbedrifter i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland og Island, herunder blant annet: 

 

• Lofotprodukt AS, hvor Insula AS eier 100 % av aksjene, som igjen eier 100% av aksjene i Okraval 
AB. Lofotprodukt AS produserer og selger sjømatprodukter til dagligvare- og 
storhusholdningskunder i Norge. Produksjonen skjer ved fabrikkene på Leknes og i Bergen. 
Selskapet tilbyr blant annet produkter innenfor fiskepålegg, fiskemat (blant annet fiskekaker, 
fiskeburgere, fiskegrateng, fiskeboller, fiskepudding) og tilbehør (ulike sauser og remulade).  
Ytterligere informasjon om Lofotprodukt sin virksomhet kan finnes på http://www.lofoten.no.  

 

• Marenor AB, hvor Insula eier 100% av aksjene, og som igjen eier 100 % av Marenor Norge AS (org 
nr: 993 390 437). Marenor har virksomhet innenfor produksjon og salg av bearbeidet fisk og sjømat 
med fabrikker i henholdsvis Kungshamn og Lysekil i Sverige.  

 

• Tobø Fisk, hvor Insula eier 90,1 % av aksjene, er en sjømatbedrift som produserer ferske og 
foredlede hvitfiskprodukter (torsk, hyse og sei) hovedsakelig til eksportmarkedet. Selskapets 
virksomhet drives i selskapets fabrikk i Havøysund i Finnmark. Ytterligere informasjon om Tobø 
Fisk kan finnes på www.tobo-fisk.com. 

 

• Fiskcentralen AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, er en grossist etablert på Oslo Fiskehall, og 
som leverer ferske fiskeprodukter til storhusholdning og dagligvarekunder. Fiskcentralen AS eier 
videre 100% av aksjene i Keco Logistics, som har virksomhet innenfor utleie av fryselager og 
kjølelager og Andersen Nilsen AS, som har detaljutsalg og restaurant på Youngstorget i Oslo. 

 

• Nordic Group AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, som har virksomhet innenfor eksport av fersk 
fisk og filetprodukter i tillegg til kongekrabbe, samt eksport av frosne filetblokker. 

 

• First Seafood AS, hvor Insula eier 90,1 % av aksjene, som kjøper og selger konsumpakket fersk og 
frosset fisk til dagligvare-, storhusholdnings- og eksportmarkedet. 

 

• Båtsfjordbruket AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, som har virksomhet innenfor kjøp av fersk 
hvitfisk og kongekrabbe fra kystflåten, filetproduksjon og levendelagring av hvitfisk. 
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• Maritim Food AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, som produserer dressing, fiskemat, makrell i 
tomat og andre produkter fra havet. Selskapet har kontor i Fredrikstad og fabrikk i Gjerdsvika i 
Møre og Romsdal. 

 

• Insula Produksjon AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, som er et produksjonsselskap som 
foredler sjømat fra råstoff til spiseklare produkter fra Insulas fabrikker i Bergen og på Leknes. 

 

• Vardøbruket AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, og som er et konvensjonelt fiskemottak som 
kjøper høykvalitets villfanget hvitfisk fra kystflåten. Selskapet tar imot, sløyer, kvalitetssorterer og 
iser fisk før den sendes ferskpakket med bil fra Vardø havn til markeder i Europa. 

 

• Sjøfrisk Norge AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, driver salg og distribusjon av sjømatprodukter 
til hovedsakelig norsk dagligvarehandel. Selskapet tilbyr produkter innen kategorier som; fiskemat, 
fiskepålegg, fersk fisk, fryst fisk og fersk og fryste skalldyr.  

 

• Frøya Salmon AS, hvor Insula eier 100 % av aksjene, driver salg og distribusjon av ferske 
fiskeprodukter til dagligvare og storhusholdningskunder i Norge, samt eksport. 

 

• Amanda Seafoods A/S, hvor Insula eier 100 % av aksjene, driver med produksjon og salg av 
sjømatprodukter til dagligvare-, storhusholdnings- og industrikunder i Danmark, samt eksport. 
Produksjonen skjer ved fabrikken i Frederikshavn i Danmark. Selskapet tilbyr blant annet 
fiskepålegg på tube og torskerogn produkter. 

 

• Lobster Seafood AB, hvor Insula eier 100 % av aksjene, er en grossist som leverer ferske og fryste 
fisk- og sjømatprodukter til storhusholdnings- og dagligvarekunder i Sverige.  

 

• Escamar Oy, hvor Insula eier 100 % av aksjene, utvikler, produserer, markedsfører og selger 
ferske og foredlede fiskeprodukter til detaljhandel og storkjøkken i Finland. 

 

Ytterligere informasjon om Insula finnes på https://www.insula.no/ 

 

Bilag 4: Struktur Insula AS  

 

Kvefi AS (org nr: 982 983 185), hvor Kverva eier 73,4 % av aksjene.  

 

Kvefi eier videre 50,0 % av aksjene i Pelagia Holding AS (org nr: 912 040 305), som gjennom datterselskapet 
Pelagia AS prosesserer/selger sild og makrell, samt produserer/selger fiskeolje og fiskemel. Pelagia AS eier 
videre 100 % av Norsildmel Innovation AS (org nr 961 842 859) som driver salg og distribusjon av fiskemel 
og fiskeolje, 100 % i Hordafor AS (org nr 934517199) som produserer/selger fiskeolje og fiskeprotein og 100 
% i Epax AS som er en ledende aktør innen Omega-3 sektoren. Ytterligere informasjon om selskapet finnes 
på http://pelagia.com.   

 

En nærmere oversikt over strukturen i Pelagia følger i  

 

Bilag 5: Struktur Pelagia Holding AS  
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Oppdrett og primærprosessering 

Distributører Sekundærprosessering/ 

bearbeiding 

(f.eks. røking/graving) 

Dagligvarekjeder 

 

Storhusholdning 

 

Forbrukere 

Driftsresultat 2020: -14,4 MNOK  

 

 

 

 

Kverva er gjennom datterselskaper medlem i Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL), 
Teknologisk Matforum og Oslo Sjømatgrossisters forening.  

 

 

 

NHO, Sjømat Norge 

 

 

 

 

Verdikjeden for laks og ørret er enkelt fremstilt i figuren nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oppdrett innebærer produksjon av laks og ørret fra smolt i ferskvann til voksen laks/ørret i sjøvann, 
normalt i størrelsesordenen 4-5 kg. Produksjonssyklusen tar normalt ca. 3 år, og er sterkt avhengig av 
sjøvannstemperatur, som vil være varierende i de ulike regionene, og i løpet av året. 

 
Når fisken har nådd slaktestørrelse, transporteres den til slakterier hvor den slaktes og sløyes. 

 
Fisk som har gjennomgått primærprosessering brukes av oppdrettere i egne foredlingsanlegg og/eller 
selges til tredjeparter. I sistnevnte tilfelle selges fisken i hovedsak til foredlingsbedrifter eller til 
distributører, samt at noe selges direkte til dagligvarekjeder og til storhusholdningskunder. 

 
Sekundærprosessering innebærer at foredlingsbedrifter bearbeider slaktet og sløyd fisk til ulike 
fiskeprodukter, som for eksempel røket og gravet laks/ørret, fiskeporsjoner, fileter og ferdigretter. 
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Foredlingsbedriftene selger disse bearbeidede produktene videre til dagligvarekjeder, 
storhusholdningskunder eller til distributører.  

 
Distribusjon av bearbeidede sjømatprodukter til dagligvarehandelen gjøres i all hovedsak av kjedene selv. 
Produktene har typisk ca. 6 ukers holdbarhet, og distribueres med øvrige kjølevarer. Kjedenes 
distribusjonsselskaper vil normalt hente vareleveranser hos sine leverandører. Produktene inngår deretter 
i dagligvarekjedenes ordinære vareflyt gjennom distribunaler og ut til butikk. Unntak finnes, f.eks. for 
kjedenes lokale sortiment som ofte leveres direkte til butikk.  

 

 

SalMar og Refsnes Laks er begge aktive innenfor oppdrett av laks, mens kun SalMar (gjennom Insula) er 
aktiv innenfor sekundærprosessering av laks og ørret, nærmere bestemt innenfor røkt laks, gravet laks og 
røkt ørret.  

 

Det følgelig også en vertikal forbindelse mellom SalMar/Refsnes Laks og Insula AS, ettersom Insula 
etterspør laks i SalMars/Refsnes Laks’ leverandørmarkeder. Insula benytter denne laksen i markedet som 
omfatter røkt laks, gravet laks og røkt ørret. 

 

 

 

 

Europakommisjonen har i sak M.3722 (Nutreco/Stolt-Nielsen/Marine Harvest) avgrenset et separat 
produktmarked for produksjon (oppdrett) og salg av atlantisk oppdrettslaks, hvor også sjøørrett er 
inkludert i markedet. Fra Europakommisjonens avgjørelse hitsettes: 

 

The market investigation has not shown that this market for farmed salmon should be further 
subdivided according to the species and origin of the farmed salmon, other than Atlantic farmed 
salmon. The Commission Regulation (EC) n° 206/2005 of 4 February 2005 imposing definitive 
safeguard measures against imports of farmed salmon concluded that all farmed salmon is a 
single product.2  

 

Europakommisjonen anså det videre sannsynlig at det eksisterer et separat marked for økologisk 
oppdrettslaks, særlig fordi prisen på økologisk oppdrettslaks er betydelig høyere: 

 

The Commission also investigated whether there is a specific market for organic salmon. This is 
confirmed by the market investigation, and the fact that the price of organic salmon is 
substantially higher, up to 50% on occasion. However, the market for farmed organic salmon is 
relatively small (EUR 25 million) and no overlap exits as organic salmon is only produced by 
Nutreco and not by Stolt Nielsen. It is not necessary to exactly define this market for the purpose 
of this case. 3 

 

Europakommisjonen har i COMP/M.6850 funnet at det er sannsynlig at det eksisterer separate 
produktmarkeder for produksjon (oppdrett) og salg. Selv om Kommisjonen ikke tok endelig stilling til 
eventuell ytterligere segmentering av markedet, fant man at sjøørret antakelig ikke inngår i laksemarkedet 

 
2 Se premiss 13. 
3 Se premiss 14. 
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information indicated that consumers prefer fresh salmon rather than frozen salmon, which is 
traditionally cheaper, and that the two products are usually purchased for different occasions. 

 

66. Second, respondents to the Commission’s requests for information indicated that the product 
requirements and eating occasions for smoked salmon in comparison to fresh and frozen salmon 
are distinct. This is because smoked salmon, with its specific taste, is often used as a festive 
product and as a ready-to-eat appetizer.  

 

67. However, for the purpose of this case, the exact product market definition can be left open as 
this would not change the outcome of the competitive assessment in the case at hand.  

 

Europakommisjonen tok ikke endelig stilling til markedsavgrensningen i ovennevnte sak. Samtidig 
indikerer Europakommisjonens avgjørelse at det eksisterer separate markeder for fersk laks, røkt laks og 
fryst laks. Røkt laks antas derfor som utgangspunkt å utgjøre et separat produktmarked, der verken fryst 
eller fersk laks inngår. 

 

I ovennevnte sak behandlet Europakommisjonen ikke spørsmålet om det er substitusjon mellom røkt laks, 
gravet laks og røkt ørret. Etter SalMars vurdering foreligger det substitusjon mellom disse 
produktkategoriene, både på etterspørselssiden og på tilbudssiden. 

 

Tilbudssidesubstitusjon mellom røkt laks, gravet laks og røkt ørret, underbygges av at det er de samme 
produksjonsmidler og produksjonsmetodene som i all hovedsak benyttes ved produksjon av produktene. 
Foredlingsbedriftene benytter det samme produksjonsutstyret for henholdsvis røkt og gravet laks, og røkt 
ørret, til filetering av råvaren, skjæring, pakking og emballering. Det er kun en begrenset del av prosessen 
(røkingen og gravingen av fisken) som er ulik. I tillegg kommer at de aller fleste produsentene i markedet 
enten allerede tilbyr samtlige produkter, eller med enkle midler kan omstille produksjonen og utvide 
tilbudet i markedet. 

 

I tråd med ovennevnte legger SalMar til grunn at det relevante produktmarkedet mest sannsynlig skal 
omfatte røkt laks, gravet laks og røkt ørret. Etter SalMars vurdering vil den endelige avgrensningen av det 
relevante produktmarkedet i denne saken uansett ikke ha avgjørende betydning for Konkurransetilsynets 
vurdering av denne foretakssammenslutningen.   

 

Den geografiske utstrekningen av markedet skal avgrenses med utgangspunkt i kundenes 
substitusjonsmuligheter.  

 

Dagligvarekjedene i Norge inngår landsdekkende avtaler på sentralt nivå mellom leverandør og kunde. 
Kjedene forestår dessuten distribusjon og salg og har sentralt styrt oppbygging og profilering innen 
kategorien. Disse forholdene tilsier at markedene, som utgangspunkt, har en geografisk utstrekning som 
minst er nasjonal. 

 

I sak COMP/M. 6850 (Marine Harvest / Morpol) tok ikke Europakommisjonen endelig stilling til den 
geografiske utstrekningen av markedet for røkt laks, og åpnet både for nasjonale markeder og et videre 
EØS-marked.  

 

Etter hva SalMar er kjent med tilbys røkt laks, røkt ørret og gravet laks til norske dagligvarekjeder fra flere 
store produsenter/foredlingsbedrifter i utlandet. Konkurransen fra utenlandske produsenter er dessuten 
økende, særlig fra  foredlingsbedrifter i Sverige, Polen, Nederland og Danmark. 
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Vedlagt følger årsberetning og årsregnskap for 2020 for følgende selskaper: 

 

Bilag 7: Årsberetning og årsregnskap for Kvarv AS 

 

Bilag 8: Årsberetning og årsregnskap for  Kverva AS  

 

Bilag 9: Årsberetning for Insula AS 

 

Bilag 10: Årsregnskap for Insula AS 

 

Bilag 11: Årsberetning for Refsnes Laks AS 

 

Bilag 12: Årsregnskap for Refsnes Laks AS 

 

Årsberetning og årsregnskap for SalMar ASA kan lastes ned fra selskapets hjemmeside 

https://www.salmar.no/arsrapporter/ 

 

 

Vedlagt følger forslag til offentlig versjon av meldingen, hvor opplysningene som bes unntatt fra offentlighet 
er merket med gult. 

 

Bilag 13: Forslag til offentlig versjon av meldingen  

 

 

Vedlagt følger en begrunnelse for forslaget til offentlig versjon, jf. konkurranseloven § 18 b. 

 

Bilag 14: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon av meldingen 

 

*** 

Tønsberg, 8. september 2021 

Med vennlig hilsen 
SANDS Advokatfirma DA 

 

 

 

Thomas Sando 
Partner | Advokat 

 

 

 


