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Marine Harvest Norway AS

CLUSTER SOUTH

• 52 licenses

• 25 sites

• 1 prosessing plant

CLUSTER MID

• 52 licenses

• 20 sites

• 1 prosessing plant 

• 112 SW licences
• 52  SW sites
• 8  FW plants
• 2 broodstock sites
• 3 processing plants

CLUSTER NORTH
100%: 48% (SFI/Nova Sea):
• 8 licenses - 27 licenses
• 5 sites - 15 sites
• 1 processing plant - 1 processing plant
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Nord-Trøndelag
1 Brakstsdsundet

2 Kjelneset

3 Ølhammaren

4 Vedøya

5 Fugløya

6  Bjørgan

7 Feøyvika

8 Almurden

9 Estenvika

10 Bjørkneset

11 Austvika

Sør-Trøndelag
12 Indre Skjervøy

12 Breivika

14 Drogsholmen 

15 Bessaker (settef.)

16 Flatøya

17 Veddersholmen

18 Tennøya

19 Grøttingsøya

20 Mannbruholmen

21 Langskjæra

22 Ilsøya

23 Bekken

24 Krutøya

25 Helsøya

26 Lille Torsøy

27 Korsholman

28 Svellungen

29 Kåholmen

30 Osholman

31 Ulvan (slakteri)

32 Håøya

33 Terningen (sette)

34 Slørdal (settef.)

Møre
35 Bremnessvaet

36 Brettingen

37 Norheim (Settef.)

39 Leite

40 Rokset

41 Kornstad

42 Storvika

Matfisk

Settefisk

Slakteri og foredling

Region Midt
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Kort historisk tilbakeblikk - fram til i dag

! 1985 1985 -1990 1990 - 1998 1998 - 2006
Lokaliteter: Utenfor stuedøren;

grunt, dårlig vannutskifting, 
stor dødelighet.
-Ikke fokus på miljø.

I bukter og sund;
litt dypere lokaliteter og noe 
bedre vannutskifting.
-Lite fokus på miljø.

Større bukter og sund; 
dypere lokaliteter og bedre 
vannutskifting.
-Noe fokus på miljø.

Åpne sva og fjorder;
større dyp og god 
vannutskifting
–Stadig økt fokus på miljø.

Utstyr og 
teknologi:

Tremærer, ausekar og 
våtfôr laget på eget 
fôrkjøkken.

Plastmærer, fôrautomater 
og tørrfôr.

Større plastringer og noen 
stålanlegg, fôrautomater, 
fôrkanoner samt de første 
sentralfôringsanlegg og 
fôrflåter.

Store stålanlegg (24x24m/ 
40x40m) og større 
plastringer (120m/157m), 
fôrautomater, fôrkanoner og 
store sentralfôringsanlegg 
og fôrflåter. Dataverktøy.

Strategi: I starten satte man ut fisken 
og ”håpet” at noe var igjen 
når man skulle slakte.

Større utsett, men tilfeldig 
strategi.

Enda større utsett og 
bedret strategi. Noe 
industrialifsering gjennom 
de første ”fabrikkene” i form 
av store stålanlegg m/flåte.

Differensierte utsett ved 
blanding av smoltstørrelser 
og utsettstidspunkt. 
Planlegging av hele 
utsettet, inkl. sortering.

Biologi: Dårlig helsetilstand og lite 
kunnskap, mye sykdom og 
høy dødelighet.

Litt bedre helsetilstand men 
fortsatt mye sykdom og 
mye medisinering.

Bedret smoltkvalitet men 
fortsatt alvorlige 
sykdomsutbrudd samt 
problemer med groe og lus.
Start vaksinering.

Helsetilstanden til fisken 
har hele tiden bedret seg 
samtidig som produksjonen 
har økt!
Avl, vaksine, miljøunder-
søkelser, lusbekjempelse, 
vannkvaliet/rene nøter etc.
Kunnskap viktigere enn 
produksjonens størrelse!

Bemanning: 4-5 mann på 50-100 tonn’s 
produksjon.

4-5 mann på 100-500 
tonn’s produksjon.

5-6 mann på 500-2000 
tonn’s produksjon.

4-5 mann på 2000-7000 
tonn’s produksjon.
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Biomasseutvikling fram til i dag – og videre ...

Tonn produsert pr. utsett og pr. ansatt:
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Framtidens laksefabrikk – strategi

Må tenke nytt – ikke nok å kun tenke større !

Ta det beste fra utviklingen fram til nå og koble med nye gode tanker!

Strømlinjeformet produksjon – storskala standardisering av utstyr og 
prosesser!

Planlegging og simulering!

Reell kunnskap!

Dokumentere!
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Framtidens laksefabrikk – nye tanker 1

Innføre 3-delt produksjon:

1. Smoltanlegg
! store fiskegrupper med kvalitetssmolt i differensierte størrelser

2. Oppvekstlokalitet
! ”innaskjærs” (24x24m) fram til 1. sortering ~2 kg

! dybde = 15 m 8.640 m3
! tetth. = 20 kg/m3 173 tonn
! tetth. = 25 kg/m3 216 tonn

3. Produksjonslokalitet
! ”utaskjærs” (50x50m / 157m) fram til slakt ~5,5 kg

! dybde = 20 m   50.000 m3 40.000 m3
! tetth. = 20 kg/m3 1000 tonn 800 tonn
! tetth. = 25 kg/m3 1250 tonn           1000 tonn
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Framtidens laksefabrikk – nye tanker 2

Innføre klasedrift:

Differensierte størrelser smolt settes ut i 3-4 oppvekstlokaliteter som 
ligger i en klase i området rundt produksjonslokaliteten

Oppvekstlokaliteten produserer “2 kg smolt” før fisken sorteres og 
flyttes til produksjonslokaliteten med brønnbåt

Produksjonslokaliteten = “biomassefabrikken”:
2 kg ! 5,5 kg på 7-10 mnd.
“Top-cropping” når snittvekt i den enkelte not har passert ~ 4,5 kg
Utslaktet årlig
2 mnd. brakklegging før ny “2 kg smolt” kommer inn

Felles bemanning i hele klasen + produksjonslokaliteten og 
tilhørende serviceteam. Dvs. alle jobber mot samme mål!
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Biomasseutvikling – klasedrift trinn 1 (eksempel)

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
200 g 200 g > 2,0 kg > 2,0 kg 200 g 200 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
100 g 100 g 1,8-2,0 kg 1,8-2,0 kg 100 g 100 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
100 g 100 g 1,6-1,8 kg 1,6-1,8 kg 100 g 100 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
200 g 200 g < 1,6 kg < 1,6 kg 200 g 200 g

Flåte

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
200 g 200 g < 1,6 kg < 1,6 kg 200 g 200 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
100 g 100 g 1,6-1,8 kg 1,6-1,8 kg 100 g 100 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
100 g 100 g 1,8-2,0 kg 1,8-2,0 kg 100 g 100 g

130' stk 130' stk 250' stk 250' stk 130' stk 130' stk
200 g 200 g > 2,0 kg > 2,0 kg 200 g 200 g

Utsett: Utsett:Etter 1. sortering

<====>

og flytting:

Flåte Flåte

C

D

A

B

<====>
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Biomasseutvikling – klasedrift trinn 2 (eksempel)

1. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

2. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

3. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

4. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

Flåte

4. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

3. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

2. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

1. 200' stk 50' stk 50' stk 200' stk
~ 4,0 kg 5,5 kg 5,5 kg ~ 4,0 kg

16 x 50' stk à 5,5 kg = 4400 tonn
Tot. slaktet etter 1. slakterunde:

Rekkefølge: Prinsipp 2. sortering
og 1. slakterunde:
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Biomasseutvikling – klasedrift trinn 3 (eksempel) 

5. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

6. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

7. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

8. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

Flåte

8. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

7. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

6. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

5. 200' stk 200' stk
5,5 kg 5,5 kg

16 x 200' stk à 5,5 kg = 17600 tonn

16 x 50' stk à 5,5 kg = 4400 tonn

= 22000 tonn
Tot. slaktet hele utsettet:

Rekkefølge:

Tot. slaktet ifm. utslakting:

Prinsipp fra 2. sortering
tom. utslakting:

Tot. slaktet etter 1. slakterunde:
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Bemanning og innleie av tjenester - klasedrift

Bemanning oppvekstlokaliteter:
1,5 røkter pr. anlegg inkl. helg
felles skiftordning for alle lokaliteter
alenearbeid basert på alarm/VHF-system
Integrerte Operasjoner (IO) i helgene ...

Bemanning produksjonslokalitet:
Driftssjef = økonomi/budsjettansvar, personalansvar, ansvarlig rapportering, planlegging (utsett, sortering og 
slakting) for alle anleggene i klasen

Biologisk ansvarlig (2 stk i skift) = ansvar for det som er i mærene, fôring, lusetelling, dødfisk osv. Bestiller 
tjenester internt eller eksternt etter behov; avlusing etc.

Teknisk ansvarlig (2 stk i skift) = ansvar for at alt det tekniske fungerer 100 %, fôringsanlegg, mærer, nøter, 
fortøyninger. Bestiller tjenester intern eller eksternt etter behov; fortøyningsarbeid, notskift etc.

Innleie av tjenester (interne/eksterne serviceteam):
Sortering (e/i)
Avlusing (i)
Notskift / vasking (i/e)
Fortøyningsarbeid (e)
Utsett av nøter (i)
Flytting av utstyr (i/e)
Vask/desinfisering av utstyr (i/e)
Periodisk vedlikehold (i)
Viktig: alle operasjoner / tjenester skal loggføres elektronisk!
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Framtidens laksefabrikk – viktige forutsetninger

Basert på ”topp-lokalitet” med optimale miljøforhold:
lokalitetskartlegging
middels eksponert
rømmingssikkert
god vannutskifting og stabilt høye O2-verdier
riktig bunntopografi og strømbilde
optimal plassering med god avstand mellom enhetene
miljønøter ! 100 % rene nøter gjennom hele utsettet
effektiv og trygg avlusing
miljøovervåkning ! MOM, kontinuerlig logging av ulike miljøparameter
riktig/tilpasset utstyr
sanntid driftsinfo som beslutningsstøtte direkte
investeringsmidler
myndighetsgodkjenninger

Fordrer effektiv forlogistikk basert på enhetslaster:
stående biomasse på 16000 tonn og mulig daglig utfôring på 1,5 %:
240 tonn / dag
1700 tonn / uke
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Utfordringer til våre teknologileverandører

50m x 50m stålanlegg med miljønot og flyttbare midtdelere
157m plastringer med miljønot
Nedsenkbare sorteringsmaskiner - fisken svømmer over til riktig not uten 
at småfisken går ut og inn ...
Nøter med ferdig innsydde flenser til påkobling av brønnbåtslanger 
kombinert med skyveskott - null løftehøyde - null stress …
Fortøyningsliner med automatisk etterstramming - logget for hver line
Effektivt overvåkningsutstyr linket direkte mot produksjonsverktøy:

100 % korrekte fisketellere
Biomassescanner i hver mær (total biomasse og vekt enkeltfisk)
Kamera med integrert temperatur, O2 og salinitetsmåler (logget på mærnivå)
Web-basert overvåknings- og alarmsystem inkl. miljøparam., fortøyninger etc.
Personlig sikkerhetsutstyr m/intercom og automatisk varsling

Integrerte datasystemer
Store, skånsomme, fleksible og effektive brønnbåter
Effektiv fôrlogistikk basert på enhetslaster
Verktøy for lokalitetskartlegging
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Takk for oppmerksomheten!
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