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Vårt mål er å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for kvalitetssjømat

Ærlig - Åpen – Ansvarlig - Skapende





• Er en del av Lerøy Seafood Group ASA med historie helt tilbake til 1899.

• Vi har Hovedkontor på Hitra og region kontor i Kristiansund

• Er vel 700 ansatte

• Vi er et helintegrert selskap med egen

• Stamfiskproduksjon (2 stamfisk konsesjoner)

• Settefiskproduksjon (setter ut 19 millioner per år)

• Matfiskproduksjon (55 konsesjoner)

• Slakteri og foredlingsvirksomhet

• Vi har her på Jøsnøya et lakseslakteri med pre-rigor filetering og en videreforedlingsbedrift på Hestvika som produserer en rekke 

lakseprodukter.

• Vi slakter ca. 70.000 tonn laks /årlig 

• Noe som tilsvarer ca. 3.800 vogntog med laks

• Hvert 45 minutt går det ut et nytt vogntog fra fabrikken

• EU er vår største kunde og vi eksporterer sjømat til mer enn 70 land.

• Omsatte for 4,1 milliarder i 2021



Verdiskapning

Lerøy Midt hadde i 2021 en total verdiskapning på 4 milliarder.

• Sysselsettingseffekten av Lerøys virksomhet i Hitra kommune er beregnet til 529 årsverk,

 Den totale verdiskapingen i Hitra kommune, som følge av Lerøys virksomhet, inkludert direkte og indirekte 

ringvirkninger, beløp seg i 2021 til 947 millioner kroner.

 Vi e stolt sponsor av foreninger og lag som gjelder barn og ungdom. Vi er også stolt hovedsponsor av 

Toppidrettsveka som går av stabelen august 2022. 



RAS Belsvik 5000 tonn



Matfiskanlegg



Slakteri og foredling Hitra



Nye prosjekter prosjekter



Landstrømanlegg brønnbåt



Nytt mottak for bløggebåt og kaianlegg Jøsnøya



Muligheter fremover......



Dette er Ocean Forest

• Et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og 
Bellona.

• Sirkulær bioøkonomi der tare og blåskjell 
dyrkes i havet av det havbruksanleggene 
slipper ut av organisk stoff og næringssalter.

• Ocean Forest er som en regnskog under vann.



Hydrogenknutepunkt Hitra



Hydrogen knutepunkt Hitra

Potensiale Lerøy Midt

• Forbruk på omlag 4,25 millioner liter diesel i 2021

• 2,9 millioner til brønnbåter, 35 mill NOK

• 1,35 millioner til andre fartøyer (69 stk), 16,5 mill NOK

Potensielt hydrogenforbruk fra 820 – 1.400 
tonn H2 per år, tilsvarer 2-4 tpd (avhengig av 
effektivitet på fartøy)



Laksfrakt til sjøs





Hva har Lerøy bidratt med i sjømatruten?



Erfaringer

• Framføringstiden er konkurransedyktig

• Skipet holder rutetidene

• Vedrørende pris, fraktpris dør-dør gjør at en del destinasjoner velges framført med trailer på vei

• Lite eller ingen skader

• Ønsker å få dette opp å gå igjen



Kystmuseet

- Lerøy har et godt samarbeid med kystmuseet og har 

visningskonsesjon for laks og tilbyr visningsturer gjennom 

kystmuseet på Hitra.

- Matfisklokalitet Storskogøya – Settefiskanlegg Belsvik –

Slakteri Jøsnøya

- Vi har fra i år åpnet dørene inn i vårt slakteri på Hitra slik at 

publikum nå får se hele laksens løp fra klekking på land og 

frem til ferdig slaktet og pre - rigor filetert laks.



Servicehub

• Ønsker et fagmiljø

• Ønsker relevante leverandører til Hitra




