
Hvordan et trainee-program 
endret kompetansen på RAS i

Lerøy. 

KLEMET STEEN

FAGSJEF SETTEFISK/RAS



Formål med programmet

• Øke den samlede kunnskapsbasen innen industriell 
produksjon av fisk på land i Lerøy Seafood Group 

– Biologi
– Produksjon av fisk
– Teknologi i RAS
– Ledelse

• Sikre at Lerøy er fremst på kompetanse innen 
landbasert produksjon av fisk

• Tilføre RAS-teamene i selskapene aktuelle 
kandidater for stillinger til dagens og fremtidig 
landbasert produksjon. 

• Sørge for tilstrekkelig kompetanse til å kunne 
fortsette en trygg utvikling innen landbasert RAS-
produksjon



Hva er et RAS trainee-program?

• Internt trainee-program i Lerøy som strekker seg over 1 år

• Juniorprogram for nyutdannede kandidater med siv.ing. eller 
mastergrad innen teknologi, biologi, havbruksteknologi eller 
tilsvarende

• Programmet byr på intensiv jobbing ved Lerøys 3 store RAS-
anlegg. Kjærelva i Fitjar Kommune på Stord, Belsvik i Heim 
Kommune i Trøndelag og Laksefjord i Lebesby Kommune i 
Finnmark

• 4 måneder ved hvert av anleggene hvor de får en grundig 
opplæring i moderne industriell produksjon av laks samt 
bedriftens samlede virksomhet innen produksjon av fisk



Fordeler for RAS-anleggene

• Traineeordningen forventes å gi positive 
ringvirkninger for de involverte anleggene og 
øke samhandling mellom anleggene

• Gjøre anleggene i Lerøy attraktiv og kjent for 
aktuelle kandidater til arbeid på RAS-anlegg

• Anleggene vil få tilgang på høyt kvalifiserte 
kandidater innen teknologi, biologi, 
havbruksteknologi eller tilsvarende

• Kandidatene vil bringe nye impulser og
kunnskap tilbake til anleggene



Faglige tema for RAS-trainee i 
Lerøy
• Fiskehelse og fiskevelferd
• Grunnleggende opplæring på hvert anlegg av vannets gang i 

anlegget
• Hygiene og renhold i RAS-anlegg
• Vannkvalitet i RAS-anlegg
• Biofilter, drift og vedlikehold herunder delta i vannanalyser og 

kontroll av vannkvaliteten
• Sensorikk, vedlikehold, kalibrering i styring av RAS-anlegg for å 

oppnå riktig forhold for fisken
• Flytting, sortering og vaksinering av fisk
• Behandling av avløpsvann
• Deltagelse i FOU-aktivitet

• Fagsamlinger og deltagelse på seminarer innenfor tema RAS



Hva vi har erfart så langt
Gode og kvalifiserte søkere
Unge og motiverte kandidater som fort har 
kommet inn i arbeidsmiljøet på anleggene
Formalkompetanse pluss ett års erfaring gjør 
traineene kvalifiserte og ettertraktet internt
Søkerne i 2022 har sterkere fordypning i RAS-fag 
enn søkerne i 2021
Trainee-programmet vil bli fortsatt
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