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• 22 anlegg med en produksjon i 
overkant av 60 millioner smolt 

• Snittvekt: 60-250 gram  
• Av 22 anlegg er 4  RAS anlegg 



Hvordan ønsker vi å produsere i framtida 
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• 1 million 400-grams smolt/år 
 

• 2600 kg utfôring/døgn på ferskvann 
 

• «Zero Water Change anlegg»,fosforfelling/denitrifisering,30lit.nytt vann/kg for pr.døgn 
 

• Med dagens priser vil denne ekstra storsmolten (RAS II) ved slakt kunne gi 50 millioner NOK  
      ekstra på bunnlinja pga. bedre utnyttelse av MTB i regionen. 

RAS II Nordheim – Under bygging 
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• Flere tekniske løsninger utredes 
 

• Karstørrelser: Hvilke karstørrelser skal vi velge? 16 m, 30m eller en kombinasjon? 
• Hvis en går for veldig store kar må en uansett ha mindre kar i kombinasjon pga. logistikk. 

 
• Ferskvann, brakkvann eller sjøvann? 
• Med dagens virusproblematikk ser vi for oss en produksjon kun på brakk/fersk. 

•    
 
 

Volum: 20 000 m³ - Utfôring 12 000 kg/døgn – 5 millioner stk. -  2000 tonn storsmolt (400 gram)   
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Flytting av fisk ut i båt samt internflytting i forbindelse med sortering og vaksinering 
 
• 16 meterskar (1000 m³ -   50 tonn – 125.000 stk. smolt a` 400 gram) 
• 30 meterskar (4200 m³ - 210 tonn – 525.000 stk . smolt a` 400 gram) 

 
Utfordringer: Nedtappingstid - Antall nedtappinger i forhold til dagens brønnbåter – 
Transportløsninger som ivaretar kvaliteten på stor smolt fra kar til båt. 
2 paralelle fiskeutskipningsrør pr.kar ? Rør-pumpesystem for hurtigere senking av vannstand? 
Vi må ha brønnbåter med et lastevolum på 2000 - 4000 m³ i framtida. 
Biomasse i brønnbåt er redusert etter lukkede transporter ble innført. 
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Generell utfordring med store kar på land 
 
• Vasking/rengjøring: Automatisk/semiautomatisk vaskerobot? 

 
• Lyssetting: Sikt/smoltifisering/LED 

 
• Strømsetting: Hydraulikk/bølgeproblematikk/selvrensing  

 
• Fôring: luftfôring/skruer/kameraovervåkning 

 
 

• Sikring av antall  ut av anlegg 
 

• Dagens telle-teknologi er for dårlig i forhold til å sikre 
  rett antall ut av store enheter ved gjentatte  
  tømminger! 

 
 



Mange oppdrettsselskap  tenker likt som oss 
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STORSMOLTPRODUKSJON GIR OSS: 
 
  ->  bedre fiskevelferd -> lavere lusepress   
 
        -> lavere risiko for rømming -> bedre økonomi 
 
 
 
 
 
 

TAKK FOR MEG 
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