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• Rogn – 50m kapasitet

Anlegg ferdigstilt 2021 

Chile

• Tilapia yngel – 6m kapasitet

• Reke stamdyr - 100k kapasitet 

Ekspansjon ferdigstilt 2022 

USA

• Post larvae – 20m kapasitet

• Stamdyr - 10k kapasitet

Colombia – FoU

• Norge: 150m rognkapasitet

Anlegg ferdigstilt 2019
Utvidelse igangsatt 

Norge (Salten) 

• Stamdyr – 32k kapasitet

Anlegg ferdigstilt 2021 

Thailand

• Island: 300m rognkapasitet 

Inkubasjonssenter  
ferdigstilt 2022

Island

5 avlsprogrammer, hvorav 3 er for Atlantisk 
laks



Produksjon i RAS krever rogn året rundt

Tradisjonell
produksjon

Semi-lukket
produksjon

Lukket
produksjon

12- 15 kg på land100 g- 12/15 kg i sjø0-100 g på land

100 g- 5-7 kg i sjø 7 kg- 15 kg på land0-100 g på land Ø
kende B

iosikkerhet og sesonguavhengighet

ROGNPRODUKSJON

ROGNPRODUKSJON

ROGNPRODUKSJON

0 g- 15 kg på land



Rogna vår presterer året rundt!

Eksempel - Resultater fra 
Rognundersøkelsen 2022 

• Utbytte per måned (mange innlegg)

• 4 uker etter startfôring

• Jevnt utbytte mellom sesonger

• Foreløpig har vi fått inn i overkant av 60% 
av tallene fra leveransene i 2022

• «Offseason» volumet er «over representert»

Vektet utbytte per innleggsmåned
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Er Norge selvforsynt med rogn?
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Et rognmarked i endring



Rogninnlegg i Norge (Atlantisk laks) fra norsk produksjon. 
Utvikling 1991 - 2021

Kilde: Kontali Analyse 6

510 millioner

Økning på +125 M 
rognkorn, 2021 -
2032

Med en global 
økning på +399 M 
rognkorn i samme 
periode

2032



Smoltproduksjon i endring – krever at rognleverandørene henger med

Kilde: Benchmark Genetics Norway AS og Fiskeridirektoratet 77

ROGN MAI-
OKT

ROGN NOV-
APRIL

Andel smolt over 
250 gr i 1000

Andel smolt under 250 
gr i 1000



Data fra MOREFISH, 2020
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Over 70 millioner

Import av rogn fra Benchmark 
Genetics Iceland til Norge i 2022
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Rogntilgang
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GENETICS ADVANCED NUTRITION HEALTH

Stamfisktillatelser, en 
hemmer eller fremmer for 
norsk rognproduksjon? 



Rammebetingelsene forfordeler tradisjonell produksjon
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Stamfisktillatelser i Norge

• Vederlagsfrie og tidsbegrenset

• Stort sett 780 T MTB, med krav om å 
produsere 35 Mill rognkorn per lisens

• Forutsetter avlsprogram eller avtale 
med avlsselskap (lisensproduksjon)

• Lisensprodusentene produserer etter 
«tradisjonell» in-season modell

• Fisk som ikke blir avlsfisk blir solgt som 
matfisk

Rapport fra Baun AS, 2022



Hva betyr stamfisktillatelser økonomisk? 
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Rapport fra 
Baun AS, 
2022



“Får vi utnyttet den 
nåværende kapasiteten i 
markedet vil det ikke 
være noen fare for at vi i 
umiddelbar fremtid gjør 
oss avhengig av import 
av rogn”

«I 2016 ble det åpnet for 
at det kunne søkes om 
stamfisktillatelser også 
på land. Jeg håper at 
aktørene vil benytte seg 
av også denne 
muligheten»

»Prognoser tilsier at det er 
tilstrekkelig kapasitet til vekst i 
settefisknæringen også med dagens 
rammebetingelser for 
rognproduksjon» 

«Et viktig poeng er likevel at vi i dag 
ikke har mangel på lakserogn i Norge. 
I dag produseres bare halvparten av 
den potensielle mengden rogn det er 
gitt tillatelser til»

Foto: Regjeringen.no 14Intrafish.no 26.07.22



• Brev til alle aktører med 
stamfisktillatelser sendt juli 2022

• Bedt om å oppgi informasjon om 
produksjon, levering og import av 
rogn 

Endelig informasjon om rogn hele året
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Oppsummering



Rogn 2033? 

• Benchmark Genetics fortsetter å investere i 
rognproduksjon i alle våre hovedmarkeder

• Nytt inkubasjonssenter med 10 000 
singelinkubatorer åpnet august 2022 på 
Island

• I Norge ønsker vi å vokse videre i tråd med 
markedet og har sikret oss en tomt for en 
mulig ekspansjon i fremtiden. Slik vekst vil 
koste og det vil ta tid
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Ilaks.no 16.desember 2022

Landbasedaq 26 august 2022



• Rognmarkedet er i endring. Det er en økende forståelse av dette i 
næringen, og vi håper myndigheter følger opp

• Nytt tillatelsesregime må hensynta hvilken type rognproduksjon vi 
ønsker i fremtiden i Norge. Og, vi må ha like rammebetingelser for 
aktørene

• Tiden er knapp, det er behov for dialog mellom næring og 
myndigheter for å sette felles mål for fremtiden og biosikker rogn 
hele året frem mot 2033 og videre
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Takk for meg!

RUDI RIPMAN SEIM
Head of Production Norway & Global Fish Health

rudi.seim@bmkgenetics.com
www.bmkgenetics.com
M: +4793412958

mailto:rudi.seim@bmkgenetics.com
https://www.bmkgenetics.com/
tel:+4793412958
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