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Havbruksnæringen og 
leverandørindustrien mot 2030

Inge Berg, direktør for strategi- og prosjektutvikling, Trondheim, 30.11.2021 



ET TILBAKEBLIKK

• Nordlaks sin første 
lokalitet i Hanøyvik, 
Hadsel. 

• Året er 1989.

• Det meste var enkelt og 
til dels hjemmelaget.

• Leverandørindustrien 
var Skretting, den 
lokale byggevaren, 
Helgeland Plast og 
jungeltelegrafen.

Foto: Nordlaks



Nordlaks i 2021

Foto: Camilla Robertsen/Nordlaks



LEVERANDØRER I HAVFARM-PROSJEKTET
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SAMARBEIDET MED NSK SHIP DESIGN

• Lokal forankring i Øksnes/Harstad.

• Tidligere fokus på design av fartøy.

• Har opparbeidet seg betydelig kompetanse innen 
havbruk og design av løsninger for eksponert 
havbruk og nå semilukkede løsninger.

• Nært og godt samarbeid og kompetanseoverføring 
fra Nordlaks når det gjelder biologi, 
oppdrettstekniske- og driftsmessige krav.

• Prosjektene er avhengige av spesialkompetanse fra 
et bredt spekter av leverandører: 
fortøyningsløsninger, not- og nothåndtering, 
sertifisering og verifikasjon etc.

• NSK og Nordlaks velger ut og integrerer løsningene 
i plattformen ila designfasen. 

Foto: Deadline/Nordlaks





NORDLAKS-KONSERNET I DAG

Stamfisk*

Landbasert

Tradisjonell
oppdrett

Salg/marked

Brønnbåt

Slakteri

Pakking/videre-
foredling

Eksponert

* Joint Venture

Foto: Marius Fiskum/Norges 
Sjømatråd

Rogn og  yngel - foto: Marius Fiskum/Norges Sjømatråd
Dronefoto merd og havfarm: Deadline/Nordlaks

Slakteri: Marius Fiskum/Norges Sjømatråd
Filet porsjoner og helfisk i kasse: Edvard Kristiansen/Nordlaks

Oljefabrikk og filet porsjon i kartong: Marius Fiskum/Norges sjømatråd
Smoltanlegg, brønnbåter og salgsavdeling: Nordlaks



Erfaringer fra havfarmen
Omfattende dokumentasjonsprogram for driftsfasen. All 
dokumentasjon og vurderinger/erfaringer er samlet i 
sluttrapport.

Fire arbeidspakker:

• Teknisk prestasjon

• Driftsmessig prestasjon

• Biologisk prestasjon

• Miljømessig prestasjon

Foto: Deadline/Nordlaks



MILEPÆLER I PROSJEKTET «JOSTEIN ALBERT»

Våren 2021: 
• Utslaktet etter første driftssyklus.

• Søknad om konvertering av utviklingstillatelser. 

Sommeren 2021: 
• Utsett, 2. driftssyklus er i gang.

Høsten 2021:
• Første fiskegruppe til slakt.

Vinteren 22:
• Siste fiskegruppe til slakt.

Våren 22:
• Utsett 3. driftssyklus.  

• September 2017: Tilsagn

• Februar 2018: Byggekontrakt

• November 2018: Innlegg rogn

• November 2018: Stålkutteseremoni

• Juni 2019: Utlegging fortøyninger

• Juli 2019: Utlysning mannskap 

• April 2020: Start transport

• 13. juni 2020: Ankomst

• Juli 2020: Første utsett

• Juni 2021: Siste slakt

• Juli 2021: Første utsett #2

• Oktober 2022: Første slakting #2



Erfaringer fra 2. driftssyklus

• Dokumentasjonsprogrammet er videreført fra 1. driftssyklus.

• Resultatene fra andre driftssyklus viser at fisken i alle tre 
fiskegruppene har prestert godt både når det gjelder 
fiskevelferd og produksjon. Avgang i perioden frem til 21. 
oktober er 1,49 %

• Driftsmessig har havfarmen, mannskapet og utstyret prestert 
godt. Endringer som ble gjort i 1. driftssyklus er verifisert og 
det er ikke identifisert behov for ytterligere tiltak. 

• Miljøtilstand «2: god» ved «halv belastning»: Tilsvarende som 
1. produksjonssklus.

Foto: Nordlaks



Foto: Nordlaks



NORDLAKS-KONSERNET I MORGEN

Semilukket

Eksponert 2.0

Rogn og  yngel - foto: Marius Fiskum/Norges Sjømatråd
Dronefoto merd og havfarm: Deadline/Nordlaks

Slakteri: Marius Fiskum/Norges Sjømatråd
Filet porsjoner og helfisk i kasse: Edvard Kristiansen/Nordlaks

Oljefabrikk og filet porsjon i kartong: Marius Fiskum/Norges sjømatråd
Smoltanlegg, brønnbåter og salgsavdeling: Nordlaks

Illustrasjoner Hydra og Havfarm 2: Nordlaks 



Illustrasjon: Nordlaks



HYDRA

• Mål om valg av verft i 
løpet av en måneds tid.

• MTB 3100 tonn. 

• Konstruert for kystnær 
lokalitet med god 
vannutskifting.

• Diameter: 70 meter

• Tett ned til 20 meters 
dyp. 

• Ledeskovlsystem for 
vannutskifting og 
strømsetting.

• Integrerte 
oppdrettssystemer.

Foto: Nordlaks



STATUS HAVFARM 2

• Designfase er hovedsakelig 
avsluttet

• Lokalitetsprosess går sakte.

• Konsekvensutredninger og 
dialog med statlig 
forvaltning om:

• Sjøveis sikkerhet

• Naturmangfold

• Behov for politisk avklaring 
om lokalitet for å realisere 
prosjektet. 

Illustrasjon: Nordlaks



HAVBRUK TIL HAVS

• «Havbruk til havs er 
akvakultur som foregår 
lengre til havs enn hva 
som er vanlig i dag.

• Myndighetene jobber 
med planer for 
prioritering av områder, 
utredningsprogram, ny 
type tillatelse og 
mekanisme for tildeling 
av tillatelser utenfor 
produksjonsområdene.

200 nm

Grunnlinja

Kart: Fiskeridirektoratet



Hvorfor havfarm 2?
• Nordlaks har et ønske om å ta i bruk eksponert farvann til 

havbruk. 

• Lokaliteten for havfarm 1 er «HS 6m». Det er et stort sprang ut 
til «offshore» lokaliteter når det gjelder signifikant bølgehøyde 
og utfordringer mtp værforhold.

• Et flyttbart konsept kan

• … muliggjøre bruk av svært eksponerte områder de lange 
periodene av året når værforholdene er akseptable.

• …verifisere krav til drift under ulike værforhold, iht 
fiskehelse, fiskevelferd, HMS, teknisk og operasjonelle behov. 

• Fokus nå er på offshore havbruk. Vi ønsker å møte utviklingen 
stegvis.

Foto: Deadline/Nordlaks



EKSPONERT HAVBRUK

• Eksponert havbruk foregår
innenfor grunnlinjen, men
samtidig lengre til havs
enn hva som er vanlig i
dag.

• Myndighetenes arbeid 
med «havbruk til havs» 
omfatter ikke eksponert 
havbruk:

• Kommunenes 
planmyndighet etter plan-
og bygningsloven går ut til 
1 nautisk mil (1852 meter) 
utenfor grunnlinjen.

Grunnlinje

Eksponert areal

Kart: Fiskeridirektoratet



STATUS UTVIKLINGPROSJEKTER

• To prosjekter er 
fullført/konvertert (av 24 
tilsagn).

• De aller fleste prosjektene er 
ikke kommet i drift, og 
resultatene er dermed ikke 
dokumentert.

• Mange selskaper ser på 
muligheter for større smolt 
på land, og hvordan man skal 
produsere fisk på 1-2 kilo som 
ikke har vært eksponert for 
lakselus. 

• Det er ubesvart hvor stor den 
samlede effekten på areal- og
miljøutfordringene kan bli.



MILJØTEKNOLOGITILLATELSENE

Miljøkrav:

1. Null utslipp av egg og 
frittsvømmende stadier av 
lakselus.

2. Minimum 60 prosent 
oppsamling av slam.

3. Det vil også stilles krav til 
rømmingssikkerhet

Modenhet:

• Nytt teknologisk 
utviklingsarbeid.

• Hvordan beregnes kravet om 
oppsamling?

?
?

?

?



Foto: Ole-Kristian Gullvik Olsen/Nordlaks


