


Er laks på Land veien 
videre?

Børge Søraas



OM

• Kontor i Trondheim

• Samlokalisert med AquaLine og Steinsvik
– “Working together”

• Akvakultur operasjoner i Norge og World wide



Yantai lakseoppdrett Kina – første landbaserte anlegg med RAS 



Dagens involvering i matfisk 
landbasert

• 4 konkrete prosjekt (alle i tidlig fase men i god 
fremdrift)

• Vestlandet 10 000 tonn

• Midt-Norge 18 000 tonn

• Sør-Sverige 10 000 tonn

• Internasjonalt konsept 10 000 tonn

• Pluss mange forespørsler





Utfordringer må overvinnes og kontrolleres

• Biologiske , som kjønnsmodning

• Tekniske , som slam og driftsuhell

• Det overordnede fokuset for AquaOptima:

– De 3 D-ene; Design, Dimensjonering og Drift

• Teknologisk fokus

– Partikler og hydraulikk  Vannkvalitet og fiskevelferd



OptiFarm



OptiTrap

• System designed to remove particles from the tank. 
OptiTrap makes sure that large particles are removed from 
the tank almost immediately as they are formed

• OptiTrap removes up to 95 percent of the settable particles 
from the water, effectively laying the groundwork for 
maintaining optimal water quality in the tank at all times



Comparison between the cases 
diameter/depth = 3 and 4

Figure 3. Flow streamline patterm

Figure 4. Turbulent kinetic energy

Dia/depth = 3 Dia/depth = 4

Central vortex is smaller in dia/depth = 4, which 
means that the flow pattern is better and the 
rotational velocity is higher than dia/depth = 3

Flow confined in smaller diameter 
creates more turbulence



Ytterligere utfordrende spørsmål fra 
moderator…

• Hva skiller postsmolt anlegg fra matfisk anlegg?
• Logistikk, handtering, benytte mer sjøbasert løsninger enn 

settefisk løsninger

• Hvordan redusere totale investeringer? Lavere driftkost på 
land?

• Skala, øke størrelse på enheter, redusere antall

• Hva skal til for at landbasert lakseoppdrett i Norge skal 
kunne konkurrere med produksjon nærme de store 
markedene?

• Ligge et hestehode foran på de 3 D - ene

• Produksjonskost per kg på 10 000 tonn?
• Enige i DNB  (2017) rapporten

• Hvor mye laks i 2025 og 2030 i Norge og i verden?






