
Fra avfall til nyttig resurs 
Hvordan gjøre lakseproduksjon mer bærekraftig



Columbi Salmon

Etablert i 2020

Vi er et team på 13 personer, med 
bakgrunn fra oppdrett, drift og finans

Mer enn 100 år med erfaring fra 
lakseoppdrett

Etablere det mest bærekraftige 
oppdrettsselskapet i Europa

Vi fokuserer på dyrevelferd, topp kvalitet 
og høyt fokus på miljø 

Bygge og drifte RAS-anlegg for produksjon 
av atlantisk laks

Columbi Salmons første RAS-anlegg blir 
lokalisert i Oostende, Belgia

Prosessering og logistikk vil bli utført i 
sjømatknutepunktet i Boulogne-Sur-Mer

Columbi Salmon har hovedkontor i Oslo



Boulogne-Sur-Mer 

Frankrike er det tredje største markedet for laks i verden, og 
det største markedet for Norsk Laks

25% av global laksekonsum kan nås innen 9 timer 

Mer enn 5.000 er ansatt i sjømatindustrien i Boulogne-Sur-Mer

Det lokale universitetet spesialiserer seg på sjømat og akvakultur

Gjennom Boulogne-Sur-Mer går det 350k tonn sjømat hvert år

Boulogne-Sur-Mer 

Calais

Dunkerque

Oostende



Landbasert oppdrett

Kontrollert produksjonsmiljø

Redusert produksjonstid 

Ingen rømninger

Kontroll på inntaksvann 

Redusert transport 

Mindre behov for 
infrastruktur som 

brønnbåter og 
lusebehandling

Nærhet til markedet

Redusert avfall

Effektiv fôring

Lengre holdbarhet 

Avfall, dødfisk og slam 
brukt til 

energiproduksjon

Gjenbruk av ressurser i 
vertikalt 

grønnsaksproduksjon 

Effektiv produksjon av
proteiner

Feed conversion ratio på 1:1

300x proteinproduksjon fra 
samme landmasse i forhold til 

kjøttproduksjon



Globale utfordringer 

Befolkningen anslås å nå 10 milliarder 
mennesker innen 2050. I følge WRI er det derfor 
nødvendig å:

Produsere mer mat – bedre 
Håndtere begrenset tilgang på landområder
Samtidig som vi tar vare på klima og miljø

Derfor må vi tenke nytt og utnytte ressurser 
bedre!



Columbi Farms

• Etablert i 2020 av Columbi Salmon

• Columbi Farms jobber med ressursutnyttelse fra fiskeoppdrett 

• Vi er nå i en prosess med å kartlegge teknologi og partnere. 
Parallelt jobber vi med planlegging og utvikling av et 
industrielt akvaponianlegg

• Forskning og utvikling



Akvaponi

• Kombinasjonen av RAS og hydroponi

• RAS: Resirkulerende akvakultursystem

• Hydroponi: dyrke planter i næringsrikt vann

• Akvaponisystemer kan enten være coupled eller 
decoupled



Forskningsprosjekt: Karbonnøytral laks

Karbonflyt i et akvaponianlegg
• Fôr  fisk  planter

Finansiert av Regionalt forskningsfond, Trøndelag 

Forskningen ble utført i et coupled system med 1000 laks 
og to typer salat (Cecilia og Partition)

• NIBIO Landvik

• Desember 2020 – mai 2021





Resultat

• Vi høstet 60-80 kg høykvalitetssalat hver uke

• Ingen sykdommer

• Robust biofilter

• Salaten fra akvaponisystemet hadde bedre 
kvalitet enn referansesystemet med standard 
næringsløsning (uten fisk)

1kg fôr = 1kg fisk + 9 kg salat 



Pros
• Et enkelt system
• Stabilt
• Lite behov for nytt vann (plantene tar 

opp nitrat)
• God ressursutnyttelse

Cons
• Det er ikke mulig å opprettholde 

optimal vannkvalitet for fisk, planter og 
mikrober

• Partikkelbelastning
• kompromiss med begge 

produksjonsformene
• Skalerbarhet

Coupled akvaponi



Coupled Decoupled
Kilde: Monsees, Hendrik & Kloas, Werner & 
Wuertz, Sven. (2017). Decoupled systems 
on trial: Eliminating bottlenecks to improve 
aquaponic processes. PLOS ONE. 12. 
e0183056. 10.1371/journal.pone.0183056. 



Historie og tidslinje

Carbon neutral Salmon FoU 
prosjekt fullført

Forretnings- og 
prosjektutvikling, NutriCycle 

R&D

1st and 2nd

Plantefabrikk

Vertikale plantefabrikker
Europe

Vertikale 
plantefabrikker
Europe/globalt

2022-252021 2021-23 2022-27 2027-442020

Columbi Farms 
etablert



Tusen takk!

Spørsmål?
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