
ER LAKS PÅ LAND VEIEN VIDERE? 



BILLUND AQUACULTURE

Etablert i 1986

Hovedkontor i Danmark

Datterselskaper i Norge, Chile, Australia og USA

90% av omsetning relatert til lakseindustri

Bygget mer enn 500 RAS avdelinger (135 prosjekter) fordelt på 27 land og 25 
ferskvanns- og saltvannsarter.



RAS FOR ATLANTISK LAKS



STØRSTE OPPDRAG



VÅRE PROSJEKTER: LAKS PÅ LAND
Under bygging:

Atlantic Sapphire fase 1 – 10.000 tonn (5 kg)

Atlantic Sapphire (DK) – 2.900 tonn (5 kg)

Huon Aquaculture Tasmania (post-smolt)

Scottish Sea Farm (smolt)

Lerøy Aurora x 2 (post-smolt)

Villa Smolt (post-smolt)

Nove Austral Chile (smolt)

I prosjekteringsfase:

Atlantic Sapphire fase 2 – 10.000 tonn (5 kg)

Whole Ocean (USA) fase 1 - 8.500 tonn (5 kg)

Baltic Fish Company (Russland) – 3000 tonn (5 kg)

Wild Coast Salmon (Sør Afrika) fase 1 -1.500 tonn (5 kg)

Kunde Asia – 10.000 tonn (5kg)

Lerøy Midt (post-smolt)

Elvevoll Settefisk (post-smolt)

Ventisqueros – Cocule Chile (smolt)

Salmones Austral Chile (smolt)



ATLANTIC SAPPHIRE



ATLANTIC SAPPHIRE DANMARK (LANGSAND LAKS)



UTFORDRINGER OG LØSNINGER



POSTSMOLT VS MATFISK



POST-SMOLT VS. 5 KG LAKS PÅ LAND

Når fisken blir større enn 1 kilo på land, må det være større fokus på:

 Vannkvalitet, desto større fisk, desto mer følsom med hensyn til Suspendert stoff 
og CO2

 Fiskehåndtering og logistikk

 Utfordringer med gode foringssystemer, forspill og fordeling av for når karene 
og pelletene blir større



HVORDAN REDUSERE KOSTNADER OG 
DRIFTE PÅ LAND MED LAVERE 

KOSTNADER ENN PÅ SJØ?



SKALAFORDELER OG
DRIFTSOPTIMALISERING
Store enheter

Redusere footprint via større og dypere kar. 
Største prosjekterte kar i dag er Ø27m og 8m vanndyp

Redusere dødelighet

Redusere forspill



INDUSTRIALISERING

Mer industriell produksjon

Standardisering

Robotisering / digitalisering

Forbedrede arbeidsprosesser

Lean



UTVIKLING



KOMPETANSE

Biologi

Vannteknologi

Projektstyring

Industriell kompetanse

Oppsummert:
Krevende for norsk landbasert oppdrett å bli 
konkurransedyktig i forhold til norsk, tradisjonelt 
sjøbasert oppdrett 



KONKURRANSEDYKTIG I NORGE?



LAKS PÅ LAND I NORGE ELLER USA/ASIA

Billund tror den vesentlige veksten kommer utenfor Norge!

Men Norge kan utnytte sine fortrinn for å skaffe seg betydelige posisjoner:

Førende på oppdrettsteknologi og erfaring

Kompetanse i produksjonsleddet

Store lakseprodusenter er allerede etablert med hovedsete i Norge

Noe mindre teknologisk risiko med norske prosjekter

Norske produksjonskostnader må ned!



PRODUKSJONSKOSTNADER



PRODUKSJONSKOSTNADER

Billunds erfaring:

Produksjonskostnadene varierer fra 36-44 NOK/kg laks produsert

Byggekostnader: 100 – 150 NOK / kg laks produsert

«All inclusive» på bearbeidet tomt. 

Basert på erfaring med 4 ferdigstilte fullskalaanlegg og anlegg under 
prosjektering



FORVENTNINGER TIL LANDBASERT OPPDRETT



PRODUKSJON AV ATLANTISK LAKS 2018



FORVENTNINGER

Oppdatert forventning mai 2019:

Verden: 

2025: 100.000 - 200.000 T/Y

2030: 200.000 - 400.000 T/Y

Norge: 

2025: 20.000 – 30.000T/Y 

2030: 20.000 – 50.000T/Y 



VÅRE FORTRINN



ERFARING

Vi har bygd anlegg for stor laks på land siden 
2011 (startet R&D allerede i 2006) og har lært 
mye av erfaringene vi har gjort 
Atlantic Sapphire 

Jurassic Salmon

Velprøvd teknologi – lav risiko



ORGANISASJON

250 ansatte som jobber med RAS og oppdrettsteknologi for landbasert oppdrett

Kultur og team spirit

Tilstrekkelig finansiell styrke til å løfte store prosjekter



KOMPETANSE

Kompetanse – kombinasjon av vannrensing, biologi, prosjektstyring og 
driftskompetanse

Driftsbiologer /røkter-team – support i oppstart og driftsfase

Billund – «Et trygt valg»



OPPSUMMERT

Vi i Billund tror at Laks på Land er en del av veien videre. Vi er usikre på tempoet, 
men vi tror at i 2030 vil landbasert lakseoppdrett ha en betydelig posisjon i 
markedet. Vi tror ikke det vil gå på bekostning av tradisjonelt sjøbasert oppdrett. 
Markedet bør tåle veksten – det er mange munner og mette!

Vårt råd til bransjen: Gjøre ting skikkelig. Ikke ta for mye risiko. Et feilgrep med stor 
fiskedødelighet vil bremse utviklingen kraftig!

«ET TRYGT VALG»


