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Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt
FNs matvareorganisasjon FAO;
- Fra 155 mill.tonn fisk i 2012 til 261 mill.tonn i 2030
Ambisiøse vekst-tall for fiskeoppdrett i Norge(rapport NTVA/DKNVS 2012)
- Forutsetning; en bærekraftig oppdrettsnæring!
Framtidig vekst avhenger at man tar i bruk nye (hav)områder med bedre
biologiske betingelser – vil kreve ny teknologi
Vil Havbruksnæringen kunne overta rollen som «viktigste» næring for Norge
i løpet av de kommende 10 - 20 år?

Ocean Farming – reisen startet her ….

Havbasert Fiskeoppdrett - hvordan
«Produsere laks på laksens betingelser – ikke utstyrets begrensinger»
Hvordan sikre god bærekraft? Og god fiskevelferd?
• Høy kvalitet i alle produksjonsledd nødvendig (fra yngel til voksen fisk)
• Den mest grunnleggende premiss for et bærekraftig fiskeoppdrett er valg
av lokalitet – dvs. at resipienten må ha god vannkvalitet (strømretning,
temperatur, utskifting av vannmasser) og tåleevne for avfall.
Og hva kan oppdrettsnæringen lære av norsk oljeindustri?
Ocean Farming er et selskap i SalMar-konsernet etablert med formål om å
utvikle bærekraftig Havbasert Fiskeoppdrett

SalMar tildelt lokalitet på Frohavet
• Optimal resipient
• Muliggjør områdeløsninger
• Krever nye teknologiske løsninger
Frohavet

Resipient- og bølgeundersøkelse Frohavet
FugroOCEANOR og SINTEF Fiskeri og Havbruk

Havbasert Fiskeoppdrett – et pilot prosjekt
Valgt prosjektløsning bygger på det beste fra
havbruksnæringen og norsk offshore industri
Samarbeidspartnere i utviklingsprosjektet;
•
•
•
•

•

Global Maritime; har utført teknisk design/prosjektering
DNV GL; har utført 3. parts verifikasjon av design
Marintek (Sintef); har utført modelltester av anlegget
Utvalgte leverandører for utrustning av Marine- og
fisketekniske systemer; eksempelvis Kongsberg
Gruppen
Fremtidig FoU/teknologi samarbeid; i dialog med
sentrale forskningsinstitusjoner

Samarbeidspartenere = suksesskriteria!

Normal operasjons-tilstand

Mottak av fôr

Levering av fisk
Inspeksjons-tilstand

Egenskaper ved SalMar/Ocean Farming sitt pilotprosjekt


Designet etter retningslinjer for å oppnå tilsvarende sikkerhetsnivå som virksomhet
på norsk sokkel



Meget rømningssikkert anlegg - risikoanalyser underbygger dette



Utsett av stor smolt – gir kortere oppdrettsperiode som reduserer muligheter for
sykdom og påslag av lakselus



Anlegget flyter stabilt i vannet. Dette samt at alle operasjoner fra utsett av smolt til
uttak for slakting foregår i anlegget og reduserer stresspåvirkning for fisk



Fast netting sikrer god vanngjennomstrømning. Rengjøring av netting kan utføres
daglig for å unngå begroing



Ved hjelp av sonar teknologi vil en kunne overvåke fiskens adferd/trivsel, hvor den
befinner seg/hvor og når fôring skal skje, vekst og vekt fordeling



Ved hjelp av lys-styring vil en kunne trekke fisken ned i vannet/til gitte steder, og
undervannsforing er mulig



Anlegget vil være utrustet med rensefisk for å forebygge luseoppblomstring,
medikamentell/ikke medikamentell behandling mulig

Havbasert Fiskeoppdrett – Quo Vadis
Vil reisen lykkes?
•
•
•
•
•
•

SalMar har tro på prosjektet Havbasert Fiskeoppdrett og dets målsettinger
Pilotprosjektet krever høye investeringer og er risikoeksponert
SalMar ønsker støtte fra myndigheter for å kunne realisere pilotprosjektet
Havbasert fiskeoppdrett – behov for reform av oppdrettsforvaltningen?
Et pilotanlegg vil være meget godt egnet for videre FoU/teknologiutvikling
Det er stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet omkring prosjektet

«The proof of the pudding is in the eating»

Takk for oppmerksomheten
Se www.salmar.no for mer informasjon

