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Svein Arve Tronsgård 

Storvik Biofloc Africa 

Storvik Biofloc Mexico 

♦ Leverer løsninger til oppdrettsnæringen 
– Produkter 
– Service 
– Support 
– Forprosjekter 
– Prosjekter 

♦ Leverandør siden 1985 
♦ 30 ansatte 
♦ Årlig omsetning på 60 MNOK 
♦ FoU utgjør ca. 10% av omsetning 



Oksygenering 
Medisinering 

Notvasker 
Miljømåling 
HMS-kurs 

Miljø og fiskevelferd 

Oksygenering 
Avlusing / medisin 

tilsetting 
Presenning/Skjørt 

Miljømåling 
HMS-kurs 

Luseforebygging og behandling 

Skiveautomat 
Robot 

AF  
PORO 

100t fôrflåte 
Hatchman 

Fôrkontroll 

Biomassemåler 
Logging/miljømåling 

Prosesstyring 

Tilstandsovervåkning og sikkerhetssystemer 



Undervannsfôring 

Ca. 500 solgte enheter 
Laks, ørret, torsk og kveite 
 

Fordel: 
♦ Fisken slipper å gå opp i det kaldere vannlaget 
♦ Økt appetitt og fôropptak 
♦ God fôrfaktor 
♦ God tilvekst 
♦ Jevn snittvekt, får med tapere 

 
Utfordring: 
♦ Kapasitet ved større ringer 



Utførte tester i Norge og Chile 

♦Undervannsfôring til: 
– Laks 
– Ørret 
– Kveite 

 
♦Kombinasjon med lufttransport  

fra sentralfôringsanlegg 
 
Resultater: 
♦Undervannsfôring har fått fisken til å trekke ned 
♦Mindre luspåslag 
♦Økt utfôring i forhold til kontrollmerd 
♦Roligere fisk (kontinuerlig fôrtilgang) 



Utviklingstrekk 

♦Økt miljøfokus/ 
bedre ressursutnyttelse/  
reduserte utslipp 
 

♦Økt produksjonsvolum og høyere MTB 
 

♦Fokus på dyre-(fiske-)velferd 



Miljø/ressursutnyttelse/redusert utslipp 
MÅL 
♦Bedre fôropptak 
♦ Fôrutnyttelse 

 
UNDERVANNSFÔRING 
♦ Skånsom fôrtransport 
♦Kontinuerlig tilgang på fôr 
♦Resirkulering av uspist fôr 
♦Utfôring på dypere vann kan gi økt resirkuleringsgrad 
♦Resultat: 

– Bedre fôrutnyttelse 
– Reduserte utslipp 
– Bedrede bunnforhold 

 
UTFORDRING: Sikre god nok tilgang på fôr 
♦ Installasjon av flere utfôringspunkt 
♦Økt kapasitet pr. utfôringspunkt og opptak av uspist fôr 



Økt produksjonsvolum og høyere MTB 

FORVENTET UTVIKLING: 
♦Produksjon av stor smolt 
♦Lukkede eller semi-lukkede merder 
♦Offshore oppdrett 
 
UNDERVANNSFÔRING: 
♦ Samle opp uspist fôr, skille fôr og avfall. 

Resultat: mer biologisk stabilt slam 
♦Offshore oppdrett: undervannsfôring kan gjøre at laksen 

oppholder seg under dønningene og derved duver mindre i 
vannet 



Dyre-(fiske-)velferd 
Luseforebygging i stedet for lusebekjempelse 
 
UNDERVANNSFÔRING 
♦ Har fått fisken til å trekke ned 
♦ Mindre luspåslag 
♦ Roligere fisk og godt fôropptak 

 
KOMBINASJON MED ANDRE LØSNINGER 
♦ Lusetelling 
♦ Permaskjørt 
♦ Permanent oksygenering av vann? 
♦ Lyssetting? 
♦ Sonarløsning 
♦ Tilgang til luft 



Oppsummering 

UNDERVANNFÔRING KAN VÆRE ET GODT ALTERNATIV 
♦For å bedre miljøet ved lokaliteten 
♦For bedret ressursutnyttelse 
♦Ved produksjon av stor smolt 
♦Ved offshore oppdrett 
♦For å forebygge mot lus 

 
EN MÅ VIDEREUTVIKLE LØSNINGENE OG SØRGE FOR 
♦Effektiv logistikk 
♦God økonomi 
♦Bærekraftige løsninger 
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