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Lukka anlegg og landbaserte systemer



Investeringer i klekkeri og settefisk i 
Norge
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2 milliarder investeres bare Troms på fem år..
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Fredrikstad Seafood 
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Utviklingen i norsk havbruksnæring 

• Nye reguleringer – p.g.a. luseutfordringer – trafikklyssystemet innført

• Veksten har stanset opp, produserer om lag 1,3 mill tonn laks og ørret per år

• Prod. kost for tradisjonell merdoppdrett øker og øker og øker

• Kostnaden for konsesjon i sjø er nå på 120 mill til  ca 180 mill til…? 
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Utviklingen av norsk havbruksnæring 

• Etablering på matfiskanlegg på land – uten vederlag fra 1.6.16

• Store investeringer i landbasert oppdrett (smålaks/postsmolt)

• Ett anlegg matfisk laks på land under bygging i Fredrikstad (innsett 

om noen uker)

• Mange i finansieringsfasen, planleggingsfasen = iverksettingsfasen
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Presses oppdrettslaksen opp på land?

• Konsekvensene? Areal, energi, vannforbruk, slamproduksjon, 

klimaspor og risiko

• Kostnadene? Vil en norsk merdoppdrettet flyfraktet laks koste det 

samme som en utenlandsk lokaloppdrettet landbasert laks?

• Transport av mere fisk og stor fisk over lengere avstander 

9



Presses oppdrettslaksen opp på land? 

• Teknologien – henger den med for større og større fisk på land? 

• Ser vi slutten på krevende manuell karvask?

• Hvor blir det av veilederen??

• Hvordan transportere en kiloslaks internt og eksternt? 
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Presses oppdrettslaksen opp på land?

• Nye biologiske utfordringer ved endret produksjonsform – vil nye og 

gamle problemer som ILA, nefrokalsinose og kjønnsmodning ramme 

settefisken og matfisken?

• Hva skjer andre steder i verden? Hva kan vi lære? 

• Blir landbasert oppdrett gjennomstrømming eller RAS? 
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Nyhamna på Aukra - energi på sjøen
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- Gjør dokker klar for take-off...



Aldri så galt at det ikke er godt for noe..
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Teknologi for et bedre samfunn


