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• Får 1,38 mill. kroner til forskning på landoppdrett

Lønnsom laks
De skal finne ut hva som
er den mest lønnsomme
modellen for lakseoppdrett på land.
Til det har de fått totalt 1,38
mill. kroner. 690.000 av disse
er fra Møre og Romsdal fylkeskommune.
Det nye prosjektet ledes av
professor Trond Bjørndal ved
NTNU i Ålesund. Sammen med
forskningsassistent Amalie Tusvik skal han forske på to modeller: Fullsyklus produksjon på
land, eller landbasert fram til
smolten er 400–800 gram.
Disse skal igjen sammenlignes
med den eksisterende sjøbaserte modellen.

Lakselus og rømning

– Bakgrunnen for prosjektet er
de store problemene man har i
dag innenfor sjøbasert oppdrett med lakselus og rømming. Det er også grunnen til at
det ikke blir tildelt nye konsesjoner. Noe som igjen vil bremse på ekspansjonen når det
gjelder sjøbasert oppdrett av
laks, påpeker Bjørndal.

Godt for miljøet

– Landbasert oppdrett vil ha
svært gode miljøkonsekvenser.
Naturligvis vil investeringene
for landanlegg være større enn
til sjøbasert oppdrett. På den
andre siden krever sjøbasert
oppdrett at en har fått konsesjon eller en må kjøpe konsesjon fra andre – som er svært
dyrt. På land kan en etablere
oppdrett på laks uten å betale
konsesjonsavgift, sier Bjørndal.
riene til prisen. Det blir nok en
del mekking også på den.

Stolt konsernsjef

Konsernsjef Rolf Fiskerstrand
er stolt over at «hans» lærling
får en slik pris, og tror den vekten bedriften legger på lærlingarbeidet har vært en av
grunnene til at Dagfinn WeberLaumann fikk prisen.

– Jeg vil spesielt berømme og
takke våre ledere i produksjonsavdelingene og vår HRkommunikasjonssjef
Elise
Gjermundrød som har lagt ned
en stor innsats med våre lærlinger. Det er en viktig forutsetning til å lykkes, mener
Fiskerstrand.
JOHAN BEHRENTZ
johan.behrentz@smp.no

Solid fra Marine Harvest
I en børsmelding opplyser Marine Harvest-konsernet at de
oppnådde et operasjonelt
driftsresultat på rekordhøye
180 millioner euro i tredje kvartal.
– Høye laksepriser, sterk etterspørsel og redusert tilbud
har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en
pressemelding. Resultatet før
skatt ble 214,6 millioner euro.
Mens Aarskog skryter av frem-

gang i Chile, er han bekymret
for situasjonen i Norge og
Skottland.
– Det er særlig oppmuntrende at vår forretningsenhet i
Chile leverer positive resultater
etter en lang periode med negative resultater. Det er også
positivt med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i Marine
Harvest Fish Feed, sier konsernsjefen.
PER OVE STIGE
per.ove.stige@smp.no

To modeller

Det ene av de to modellene det
skal forskes på er for såkalt
postsmolt – storsmolt – der en

NTNU I ÅLESUND: Forskningsassistent Amalie Tusvik og professor

Trond Bjørndal skal studere lønnsomheten i modeller med landbasert oppdrett av laks. Svaret foreligger sommeren 2017.
produserer smolt til den er 400
– 800 gram før den blir satt ut i
sjøen. Fordelen her er at tiden
fisken er i sjøen blir kortere.
Dermed fare for lus og rømning
ytterligere redusert.
Det andre konseptet er en
fullsyklus produksjon av laks
på land fram til slakteferdig
vekt, ifølge Tusvik.

Investorer vurderer landbasert

– En har prøvd dette på en del
anlegg. Foreløpig ikke i så stor
skala. Men nye anlegg er planlagt i Fredrikstad og i utlandet.
Fullskala produksjon på land er
et konsept som nå vurderes se-

riøst av flere investorer.
Storsmoltproduksjon er i
gang flere plasser. Blant annet
skal Vartdal fiskeoppdrett produsere smolt opp til 800 gram
før satt ut i sjøen. På Aure skal
Marine Harvest produsere laksen på land til den er 400 gram.
Konseptet kan ha stor betydning for utstyrsleverandørene i
regionen, sier Bjørndal.
To partnere er med: SNF –
Samfunns- og næringslivsforskning as i Bergen og Norsk
sjømatsenter i Bergen.
INGER OTTERLEI
inger.otterlei@smp.no
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