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Kjølstrekking TEKMAR 2020: 
Lakseoppdrett ved inngangen til et 
nytt ti-år – innovasjonsmuligheter i 

det som ikke er optimalt? 



Velkommen til TEKMAR 2020!
• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse – NR. 18! 

Fokus: Dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen 
sjøbasert oppdrett av laks – siden 2003

• Tilrettelegges av SINTEF Ocean i samarbeid med:
• NCE Aquaculture
• NCE Aquatech Cluster
• Norsk Industri
• Sjømat Norge
• Norske Maritime Eksportører
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
• Norges forskningsråd 
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• Bidra til prosesser, utvikling av kultur og holdninger for samarbeid, 
tilrettelegge for nettverk, m.v. som gjør at en kan bringe fram LØSNINGER på 
UTFORDRINGENE

• Fra fysisk til streaming = justert format for årets konferanse. Fravær av en 
fysisk konferanse, med rundeborddiskusjoner, mingling og stand gjør det 
utfordrende å være innovasjonsrettet – men vi tar det som en utfordring!

• Som tidligere år ivaretas det viktigste: Ta sammen tråder, trender – og sette 
fokus på utviklingstrekk – og tenke fremover

• Klarlegge forbedringsområder – som kan danne grunnlag for nye 
innovasjoner

TEKMAR – arenaen for innovasjon!



Tilbakeblikk – hvordan så verden ut på TEKMAR 2010?
Dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og Havbruk  

CEO Leif Inge Nordhammer, SALMAR ASA
TEKMAR bærer med seg historien

2010: 1 mill tonn

2020: spådom 2 mill tonn



Bakteppe for
TEKMAR 2020 Digital

• Står ved inngangen til et nytt tiår –
lakselus preget det foregående - hva vil 
prege det neste?

• Verden er i en unntakstilstand p.g.a.
Corona – innebærer både trusler og 
muligheter 
• Skaper endringer, f.eks. rundt digitalisering, transport og 

frakt, matsikkerhet m.v.  - og med det "pengestrømmen"
• Kan hemme innovasjon om det blir langsiktig?
• Endringer = muligheter / begrensninger / problemer – og 

alt dette er "mat for innovasjoner" – også i havbruk



Bakgrunn og motivasjon
• Lakseauksjon høst 2020: kostbart å kjøpe økt produksjon 

innen "konvensjonelt merdoppdrett" 
• Er vi der at selv gull kan kjøpes for dyrt? (2020: 6 MRD for 27000 t)

• Skifte i produksjonsløsninger pågår:
• Landbasert oppdrett: 2030: påstand om 1,7 mill tonn laks 
• Oppbygging av landbasert matfiskproduksjon i utlandet av 

nordmenn, norske bedrifter og norske leverandører
• 85 selskaper planlegger landbasert oppdrett i Norge og resten av 

verden
• Er pengene i ferd med å flyttes bort fra merdbasert oppdrett?

• Reduserte laksepriser: møter høyere 
produksjonskostnader og økte miljøkrav

• Mangler det merdbaserte oppdrettet forutsetningene for morgendagens 
lakseoppdrett?



Laveste laksepriser siden 2012
• Salgspris: Kr 40'ish pr kg

• Reduserte salgsinntekter - Økte produksjonskostnader = break even og slutt på 
superprofitt for merdoppdrettet?



Paradokset: Hvordan 
begrense forbruk og 

samtidig vokse?

Krever innovasjon –
er vi på ballen?

Andre puster oss i 
nakken – men ulike 
rammebetingelser?



"Vinkling" for TEKMAR 2020 : 
Lakseoppdrett – langt fra optimalt?

• Reise spørsmålet: Er dagens lakseoppdrett optimalt? 

• Er dominerende produksjonsløsning – men har produksjonsmessig gått "sideveis" de siste 10 årene?

• Er det forbedringer som kan gjøres for å optimalisere denne produksjonsløsningen, som næringen er tuftet på i 
dag? 

• eller …….   har vi "hentet maks" ut av denne produksjonsløsningen? Om ikke – innen hvilke felt er det 
forbedringspotensial?

• eller …. er det en produksjonsteknologi som det som følge av dens natur er vanskelig å få forbedringer innen?

• Er lakseoppdrett i merd i ferd med å bli utdatert, bl.a. som følge av at vi ikke evner å forestå en produksjon som er i 
samsvar med forventningene?
• Har det merdbaserte oppdrettet "passert middagshøyden"? Er det en utgående produksjonsløsning? I tilfelle – vil ramme mange.

• På TEKMAR 2020 – ta oss på tak til å gjøre noe med……det vi kan gjøre noe med:
• Hvordan optimalisere "konvensjonelt merdoppdrett" av laks for å unngå at den hektes av som produksjonsteknologi og 

"kyst-Norge som laksenasjon"?



Dødelighet – optimaliseringspotensial?

• Tilbakevennende TEKMAR 
problemstilling

• Aino Olaisen – inviterte til 
dugnad høst 2020 på 
dødelighet – hvordan 
mobilisere så det monner?

• Lakseluskampen går sin skjeve 
gang
• Er det "verktøyene" det er feil 

med?
• Er det spillereglene som må 

endres?



Lusebekjempelse - biomassekontroll og
fôring +++ optimaliseringspotensial?Forbedringsområder?

• Finnes det måter for å 
forbedre eksisterende 
løsninger for:
• avlusingsprosesser?
• biomassekontroll / rømming?
• fôring?
• annet?

• Hva slags læringspunkter kan 
en ta med seg for å sikre en 
bedre 
produktutviklingsprosess det 
neste 10-året?

Mattilsynet: Ikke-
medikamentell 
lusefjerning med varmt 
vann kan bli forbudt fra 
høst 2021 – kan brenne 
et "blått lys" for et av 
næringens viktigste 
verktøy i lusekampen



Så: Hva vil skje det neste 
10 - året?
• Skjer stor utvikling – større og tyngre enn noen 

gang!

• Nøkkelspørsmål: Blir merdbasert oppdrett 
fortsatt en vesentlig del av 
oppdrettsløsningene for laks, eller er det i ferd 

med å komme på defensiven? 

• Er det mørke skyer i horisonten for 
sjøbasert lakseoppdrett frem mot 2030?



Arbeidsmetodikk for TEKMAR 2020
• 4 kompakte timer – med relevante og aktuelle innlegg langs en rød tråd som på ulike 

måter belyser årets tema: "Lakseoppdrett – langt fra optimalt?"
• 3 knagger for årets konferanse, som blir plukket opp i diskusjonen på slutten:

Tema 1: Merdoppdrett om 10 år – fortsatt en viktig teknologi? Optimaliseringsmuligheter?
Tema 2: Ikke medikamentell avlusing – et blått lys? Optimaliseringsmuligheter?
Tema 3: Innovasjon i Coronaens tidsalder – mister vi farta? Optimaliseringsmuligheter?

• Diskusjon baseres i år på:
• Presentasjoner
• TEKMAR RESPONS: Spørsmål reises underveis i konferansen, som deltagerne bes svare JA/NEI på i 

chaten (husk å logge inn) – resultater presenteres fortløpende og plukkes opp under diskusjon
• Mulighet til å gi innspill til diskusjon gjennom chat 



Da var kjølen
strukket….….for et digitalt
TEKMAR 2020

LYKKE TIL!



Teknologi for et bedre samfunn
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