
Gullsponsor

Laksesystemer er et selskap etablert av Fjøssystemer, et av landets ledende leverandører av 
automasjon til landbruk. Støttet av synergier med Fjøssystemer kan Laksesystemer tilby en 
bred portefølje av løsninger for den landbaserte akvakulturnæringen. En av våre viktigste 
satsinger er konseptet «Smart fôring»; et konsept som består av en rekke innovative løsninger 
skreddersydd for moderne landbasert akvakultur som i sum utgjør det vi mener er markedets 
beste fôringssystem.

www.laksesystemer.no ole@laksesystemer.noOle Gabriel Kverneland

Laksesystemer AS

Brødrene Dahl AS har spesialisert seg på oppdrettsnæringen og leverer materiell til alle ledd i 
hele verdikjeden fra rogn til mat. Vi lagerfører nesten 30.000 aktuelle artikler på sentrallageret 
vårt på Langhus, som distribueres direkte til deg som kunde med Norges kraftigste og mest 
velsmurte logistikkapparat. Varene leveres over natten fra sentrallageret til hele Sør-Norge opp 
til Saltfjellet (+1 dag for Nordland og for Troms&Finnmark), eller fra våre 56 lokale servicesentre 
over hele landet. 
Har du behov for rør, rørdeler, ventiler, pumper og annet materiell får du alt du trenger på ett 
sted - hos Brødrene Dahl helt enkelt.

www.dahl.no +47 22 72 55 00Havbruk@dahl.no

Brødrene Dahl AS



Sølvsponsor

Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som 
utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdan-
nelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse.
Primære markeder er fiskeoppdrettere med lukkede og 
landbaserte anlegg og biogass-produsenter.

www.hyperthermics.com
stig@hyperthermics.com 

+47 97592087Stig Amdam

Hyperthermics AS

Vi er en ledende leverandør av genetikk til akvakul-
turnæringen verden over. 
I Norge leverer vi høykvalitets lakserogn fra vårt landba-
serte anlegg, SalmoBreed Salten, til oppdrettere langs 
hele kysten, hele året rundt. 
Våre to produktkosepter SalmoProtect og SalmoSelect 
er utviklet for økt tilvekst og forbedret resistens mot 
sykdommer som IPN, PD, CMS, ILA og mot lakselus.

www.bmkgenetics.com

Kontakt vårt salgsteam: 
Geir Olav Melingen: +47 922 44 511  Kate F. Stenerud: +47 917 40 144 
Thommy Holmvåg: +47 928 99 047  Petter-Johan Haukås: +47 975 40 591

Benchmark Genetics

HighComp tar nå mål av seg å leverer alle type tank 
konstruksjoner i GRP/kompositt til RAS og gjennom-
strømningsanlegg. Våre hovedprodukter er runde og 
åttekantede oppdrettskar, LESS-STRESS gangbroer og 
vannbehandlingstanker. 
Vi reduserer byggetid, som gir deg lavere kostnader/in-
vesteringer. Vi pre-produserer alle komponentene i våre 
fabrikker, som gjør prosessen raskere på byggeplassen. 
Produktene våre har 50+ år livstid, har høy finish, enkle 
å rengjøre og etterlater lavt Co2 avtrykk.

www.highcomp.no  hra@csub.com       +4790647076Helge Rasmussen

HighComp

OxyGuard er førende inden for fremstilling af innovativt 
og pålideligt måle- og kontroludstyr til akvakulturindus-
trien. Produkterne anvendes primært til måling af vand-
kvalitet, og udvalget spænder fra håndholdte instru-
menter til komplette styresystemer til større anlæg. 
OxyGuard-udstyr er designet til at give brugerne det 
bedst mulige udbytte af deres investeringer.

www.oxyguard.dk +45 4582 2094oxyguard@oxyguard.dk

OxyGuard International A/S



Bronsesponsor

SINTEF har verdensledende kompetanse innen havbruksteknologi. Sammen 
med våre kunder utvikler vi løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, 
miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten. Vi 
har en unik infrastruktur som lar oss teste og verifisere ny teknologi i ulik skala: 
fra virtuelle eksperimenter med numerisk modellering og simulering, via labo-
ratorieforsøk i modellskala, til feltforsøk i industriell skala, som på vårt eget 
fullskala forskningsanlegg SINTEF ACE.

https://www.sintef.no/ocean/havbruk/ Leif.M.Sunde(at)sintef.noLeif Magne Sunde

SINTEF Ocean

Vi løser innovasjonsprosjekter og utvikling i havbruksnæringen med 
kostnadseffektive løsninger.
Vi utfører alt innen plastproduksjon – sveising, rotasjonsstøping, maski-
nering, rørsveising og mer.
Vår visjon er å bli den ledende norske produsent av rotasjonsstøpte 
produkter og plastbearbeiding.

www.plastinvent.no merete@plastinvent.noMerete Skjold

PLASTINVENT AS

www.plany.no salg@plany.noLysstyringstelt, delevegger og hoppekanter 

Plany AS

Silo og transportører til fôr, kalk og tørket slam. 
Støvutskillere. Få ut støvet fra fôret før det går i karet. 
Silo som gir jevn fôrkvalitet.  
Riktig fôrtransportør = skånsomt = lønnsomt. 
Salthåndtering

www.helland-silo.no inge.stian@helland-silo.noInge Stian Helland

Helland Silosystem AS

DESMI manufacture reliable & energy efficient pumps for land-based 
fish farming and well boats DESMI - PROVEN TECHNOLOGY

www.desmi.com

Mail:  hesa@desmi.com 
Mobil: +47 4735 9597 
Telefon: +47 3812 2180

Henrik Sagen 
Key Account Manager - aquaculture 

Desmi Norge AS

Overhalla Betongbygg er leverandør av landbaserte oppdrettsanlegg i 
prefabrikkert betong. Med vårt egenutviklede system kan vi tilby et 
anlegg som er 40% mer arealeffektivt. Vi tilpasser til ønsket RAS-anlegg 
og vi kan levere både runde og åttekantede smoltkar. Bruk av betongele-
menter gir rask byggetid, lite vedlikehold og er kostnadseffektivt.

www.overhallabetongbygg.no www.overhallabetongbygg.noKarl Magne Grannes

Overhalla Betongbygg AS



Partnere


