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Neptun 4 - Lukket akvakultur-system

 21 000 m3 brutto 
volum

 Rømningssikker

 Muliggjør null lus

 Oppsamling av 
slam/partikler

 Vannbehandling 
ihht. forskrift

 Egnet per i dag 
for opp til  70% 
av eksisterende 
lokaliteter i Norge



Standardisert modulært gjennomstrømnings-anlegg

 Vannbehandling (filter og 
UV) i henhold til forskrift for 
totalt opp til 7 m3/sekund 
(400 m3/min).

 Utskiftningsrate < 1 time

 Standardisert produkt 
med valgbare 
utstyrsmoduler. 

 Integritet – Hs 
2,0/Tp5, strøm 1 m/s

 Redundans på 
strømforsyning, 
pumper og oksygen.

 Slamoppsamling i 
senter. 

 Mulig med 
slamoppsamling 
sideluker



Kan lukkede merder løse utfordringene i sjø?



«Lovende resultater for post-smolt fasen:

- Mindre lus, mindre sykdom, mindre alger og lavere 
dødelighet»

Jan Eirik Jensen and Trond Rosten, Mowi Norway FOU AS

Resultater - fiskevelferd.

8 utsett
Største utsett 2 x 600 000, 1 x 800 000
30kg pr M3 idag, skal opp i 40 kg før uttak

Resultater?
Dødelighet < 5%
Forfaktor bFCR < 1
Vekstrate + 15-20%

Suksess faktorer?
-Kvalitet på settefisk (biologi)
-Vannkvalitet og gjennomstrømning
-Oksygen
-Ingen lusebehandling (stress)



Lukket i sjø vs produksjon på land

 Vesentlig lavere CAPEX og OPEX
 Lavere energi forbruk
Mindre fotavtrykk, inngrep i land areal
 Større fleksibilitet i mulighet for å flytte lokasjoner
 Enklere og oppskalere.
 BÆREKRAFT



Hvordan sikre produksjonsvekst i Norge

- Unngå trafikklys
- Løse dødelighets problematikken
- Kombinere postsmolt på land og lukket i sjø
- Øke volum på tillatelser basert på bærekraft

QUICK FIX
- Politiske føringer

- Åpne og legge til rette for steg 2, Miljøteknologi tillatelser. 



Fremtiden? 

Kun mangel på visjoner og økonomi som setter grenser
- Teknologien begynner å nå et akseptabelt modenhetsnivå
- Økt fokus på bærekraft
- Mangler klare politiske retningslinjer



Takk for oppmerksomheten
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