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Hvorfor forutsigbarhet? 
 

• Kunder forventer riktig størrelse, riktig tid og 
volum 

• Aksjonærer og eiere 
• Banker forventer budsjetter overholdes 



• Stadige endringer 
• Volum 
• Forkvoter 
• MTB 
• Rapportering til myndighetene 
• Med mye mer 

Rammebetingelser 



Utfordringer 

   
• Forutsigbarhet 
• Rammebetingelser 
• Omdømme 
• Lus 
• Rømming 
• for 



Rammebetingelser hindrer nyskapning 
 

 
• NS 9415 hindrer nyskapning 
• Kjøp av konsesjoner for 10 mill kr. 
• Nye arter mer interessant 

 
 
 
 
 
 
 
 



Forskningsmidler 2009 
 

                FORSKNING  
 OPPDRETT 
LAKSEFISK  920 MILL 70%    1000000   98% 
MARINE FISK       400 MILL 30%         20000    2% 
                             1320 MILL             1020 000 T 



Forutsigbarhet – dødelighet 
 

2009 GENERASJONEN 
   NORGE    FÆRØYENE 
UTSATT SMOLT     237                10.4 
SVINN                       47.5               0.88 
SVINN %                   20                     8 
Øk FORFARTOR     1,31                   1.19 

 
 



Forutsigbarhet -smolt 

• Utsettingstidspunkt 
• Minimum temperatur ved utsett 
• Størrelse 
• Jevnhet 
• Smoltifiseringsgrad 
• Flytting av smolt 
• 90 -95% av rognen til smolt? 
     



Forutsigbarhet –smolt 
Størrelse og jevnhet 

• Større klekkerier 
• Større kar 
• Større brønnbåter 
• Større merder 
• Vanskeligere å få god økonomi og jevn 

størrelse 



Forutsigbarhet i sjø 

• Kontroll av størrelse og tilvekst 
• Kontroll av svinn 
• Kontroll med antall i merden 
               telle inn 
               telle døde 
                telle ut 
                uforklarlig svinn 
Vi er ikke gode nok!  Vi må bli bedre på tilvekst og 
antall. 



Teknologi utvikling – hvor? 
 

 
• Ferskvannsfisk   - ikke i Norge 
• Marine klekkerier  - Norge og andre steder 
• Resirkulering – USA, Danmark og nå Norge 
• Merder – Norge (unntatt nedsenkbare) 
• Nøter - utlandet 



Nedsenkbare merder 
 

• Sea station 
• Refa 
• Farm Ocean 
• Aquapod 
• Velella project 



Sea station 

 



Aquapod 

 



Farmocean 

 



Sikkerhet 

 
Her er mer å gjøre 
• Utstyr 
• Opplæring i bruk av utstyret – kraner 
• Sertifisering av folk 
• Sikkerhetskurs for røktere og ledere 
• Mer bevisst på sikkerhet i hele organisisajonen 



Omdømme 

• I Norge knyttet til lus og rømming 
• Løser vi rømming med steril fisk? 
• Kanskje: 
• Triploid fisk 
• Stoppe hormon produksjon 
• Kjønnsmodning et problem ved oppdrett av all 

fisk!! 
• Her må mer innsats til. 



Fremtiden ? 

 
• Åpne merder som i dag? 
• Lukkede flytende anlegg? 
• Landbaserte anlegg ? 
• Lukkede og landbaserte løser omdømme 

utfordringen? 



Åpne merder 

• Gammel teknologi – gått ut på dato? 
• Ingen styring med miljøfaktorer 
• Ikke miljøvennlig, f. eks slam 
• Sykdom fra/til villfisk 
• Ikke for eksponerte lokaliteter? 





Åpne merder – hva kan forbedres? 
 

• Bedre nøter! 
• Uforandret i 40 år!!! 
• Kiko nett (Eco nett) 
• Dynema nett 
• Aquagrid 
• Stål nett 
• Kopper nett 









Lukkede flytende anlegg –historien 
 

• Minst fem tidligere forsøk i Norge 
• En Giga pose sprakk! 
• Ingen duk utviklet til for målet 
• Styrke og sjøvannstoleranse 
• Kostnader ved å pumpe vann proporsjonalt 

med pumpehøyden 
• Å skyve vann er billig 
 



Landbasert anlegg 
 

 
• Gjennomstrømningsanlegg på land for dyre i 

drift 
• Landbasert resirk: 
 løfter spedevannet minst 5 m 
 pumper vannet rundt i anlegget, minst 1m 
løftehøyde per 40 minutter 
• Flyttende lukket anlegg : løftehøyde 0.2m! 
 



Lukket flytende anlegg 

 
• Kun 20% av energibehovet til resirk. anlegg  
• Lavere anleggskostnader 
• Må ta fisken frem til markedsstørrelse 



Lukket flytende anlegg – kostnader 
 

• Prod kost ca.  kr 20,00 rund ved not 
• Pluss ekstra avskrivninger 2- 3 kr per kg. 
• Pumpekostnader 0,8- 1,50 kr per kg 
• Tilsvarer kostnader til kjemikalier mot lus 



Lukket flytende anlegg - fordeler 

• Miljømerden – dobbel beskyttelse mot 
rømming 

• Ikke lus 
• Gir mulighet for lys, groe,  strøm  og temp. 

regulering 
• Mulighet for oppsamling av slam 
• Kan (bør?) ligge i lukket farvann  

 



Lukket flytende anlegg - ulemper 

• Krever strøm 
• Større investeringer enn åpne merder, men 
• Lavere enn landbasert resirk.  eller landbasert 

gjennomstrømning 



Lukket flytende anlegg – hvor får vi 
energien fra? 

• Vindmøller på flåten 
• Strøm møller under flåten 
• Biogass fra slam og død fisk 
• Turbin i utløpet? 



Fremtiden – AgriMarine? 



Fremtiden – Ecomerden? 



Fremtiden – Flo? 



Fremtiden  flytende  havanlegg  med 
vindmøller og beskyttelse 



Hva gjør vi nå? 
Lukket flytende anlegg 

• I 1970 og 1980 årene: 
           åpen erfaringsutveksling 
           kraftig vekst 
Trenger dette igjen for å utvikle 
            lukket flytende anlegg 
            berge vårt omdømme 
    En samlet, åpen dugnad!! 
          



TAKK FOR OPPMERSOMHETEN 
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