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Engineering er:Engineering er:

Anvendelse av vitenskaplig og teknisk
kunnskap i kombinasjon med praktisk
erfaring for å løse menneskelige 
problemer. 

Resultatet er design, tilvirkning og 
anvendelse av nyttig utstyr eller prosesser. 



Trender i oppdrettTrender i oppdrett
Økende behov for sjømat

Økt global satsing på marin akvakultur

Økt eksponering - lenger avstand fra land

Større enheter - mer kompleks teknologi 

Økt industrialisering - mer automatisering

Stadig flere marine arter oppdrettes

Forbrukerne får stadig større innflytelse



Utvikling av utstyr vil kreve:Utvikling av utstyr vil kreve:

Varierte og ”kontrollerbare” forsøksbetingelser 

God dokumentasjon av forsøksbetingelser

Riktig opplæring på teknologi i industriell skala

Profesjonell og tett oppfølging av testforsøk



..og tettere samarbeid..og tettere samarbeid

Utstyrs-
leverandør Forsker

Oppdretter
Oppdretter

ForskerUtstyrs-
leverandør



ACE plass i utviklingskjedenACE plass i utviklingskjeden

Markeds-
behov

Løsning/
hypotese

Produkt ut i
markedet

Beregninger
Modellering

Storskala
testing

Laboratorie-
testing



Selskapets visjonSelskapets visjon

ACE skal være det ledende internasjonale

senter for forskning og utvikling av framtidens 

havbruksteknologi i industriell skala



Dagens og morgendagens Dagens og morgendagens 
havbruksindustrihavbruksindustri

Større

Tøffere

Fjernere

Mer risiko

ACE fokus i dag !



Framtidas industriFramtidas industri

ACE fokus i morgen !



ACE skal tilby:ACE skal tilby:
Storskala infrastruktur til leie

• Anlegg med og uten fisk (laks, marinfisk og skalldyr) 
• Kompetanse og personell (drift, teknologi og FoU)
• Moderne teknologi for dokumentasjon og overvåkning

Undervisningstøtte & opplæring/trening
• Riktig bruk og vedlikehold av ustyr 

Tjenester til hjelp for kundene
• Design og forsøksoppsett
• Gjennomføring og prøveuttak 
• Dokumentasjon og analyser



SjSjøøanlegg med og uten fiskanlegg med og uten fisk
Fortøyninger

Flåter / Merder
Begroing / Notskifte

Overvåking / kommunikasjon
o.a.

(anlegg med laks/marinfisk/skalldyr)(anlegg med laks/marinfisk/skalldyr)

Vedlikehold / Renhold
Behandling / Sortering 

Frakt av smolt / Slaktefisk
Utfôring / Miljøregistrering

o.a.
(anlegg for kun teknologiutpr(anlegg for kun teknologiutprøøving)ving)

Kilde: Design ACT



Produkter og markederProdukter og markeder
Produkt /          

Marked
Norske 
FoU-miljøer

Internasjonale
FoU-miljøer

Utstyrs-
produsenter

Fisk/skalldyr-
oppdrettere

Sjømat-
eksportører

Utleie av 
fasiliteter XXX XXX XX

Utleie av 
forskere XXX XXX XX

Egne 
prosjekter XX XX XXX XXX

Undervisning
Opplæring XXX XX XX XX

Egne 
produkter XXX

Oppdrettsfisk 
Skalldyr XXX



Europeisk interesseEuropeisk interesse
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Prosentvis poeng relatert til nytteverdien av planlagt infrastruktur og interessen for videre 
samarbeid med et Europeisk akvasenter innen engineering (1-lav; 5-høy).

Kilde: 

Design ACT



BeliggenhetBeliggenhet



Valsneset (landanlegg)Valsneset (landanlegg)

Kilde: Design ACT



ModulModulæært oppbygdrt oppbygd

Kilde: Design ACT



NNååvvæærende eiererende eiere
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 38%

Valsneset Utvikling KF (Bjugn komm.) 38%

SINTEF Fiskeri & Havbruk AS  5%

NTNU 5%

Sparebank1 MidtNorge 4%

FosenKraft AS 4%

Ørland kommune 2%

Bjugn Sparebank 2%

Valsneset Energi & Industriselskap (VEI) 2%

Fosen Regionråd 1%



Styre og ledelseStyre og ledelse
Frode Blakstad INAQ Management

Jostein Storøy SINTEF Fiskeri & Havbruk

Aina Valland FHL Havbruk

Alexandra Neyts NTNU

Gustav Witzøe SalMar

Svein Vestermo Ørsta-gruppen /NLTH

Arnfinn Astad Bjugn kommune

Heidi Fossland ST fylkeskommune

Finn Victor Willumsen  Daglig leder



Kapitalbehov & FinansieringKapitalbehov & Finansiering

Forfasen (2005 – 2008): 10 mill
• Finansiering: EU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 

Skattefunn,  Innovasjon Norge, SpareBank1 MidtNorge 

Investeringer (land & sjø): 100 mill
• Finansiering: Statsbudsjettet, SIVA, Leverandører

Drift (biomasse): 50 -100 mill
• Finansiering: Bank

Prosjekter: 30 mill
• Finansiering: EU 7RP, Norges Forskningsråd, Fiskeri og 

Havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge, 
Utstyrsleverandører, Oppdrettere



FramdriftsplanFramdriftsplan

Start på oppdrett av marinfisk

2009

2008

2007

2006

Merdanlegg og laks i sjøen

Finansiering av forfasen

Underlag til Statsbudsjett

Tillatelse til lakseoppdrett

Etablering av selskapet

Start på oppdrett av skalldyr

Full drift med 10 lokaliteter



VVååre 7 hovedutfordringerre 7 hovedutfordringer

1. Finansiering

2. FoU-tillatelse for 
lakseoppdrett

3. Kunde-
/prosjektomfang

4. Markedsendringer 

5. Konkurrenter

6. Fleksibilitet

7. Omdømme



Oppsummering Oppsummering 

Storskala infrastruktur til leie (industriskala)
Anlegg uten fisk og med laks, marinfisk og skalldyr
Varierte lokalitetsforhold (eksponering, dybde etc.)
Vitenskaplig dokumentasjon av miljø
Produksjonskostnad, miljø og sikkerhet nøkkelområder
Fokus på forskningsdrevet teknologiutvikling
Hjelp til design og gjennomføring av forsøk
Støtte til opplæring og trening
Internasjonalt orientert (stor Europeisk interesse)
Kapitalbehov 150 – 200 MNOK



TTøøft nok ft nok –– men gmen gøøy y –– og og 
noe vi kan vnoe vi kan væære stolte av!re stolte av!

Takk for oppmerksomheten
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