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Aquatraz – semilukket produksjon i sjø

• 4 produksjoner evaluert

• 3 (+1) generasjoner teknologi

• Produksjonseffektivitet

• Økonomi

• (Effekter på biologiske prestasjoner)

Aksjonsmetodikk i teknologiutviklingen
Forbedring av teknologi og biologi med bred 
involvering, dokumentering, analyser og økonomiske 
case-studier.



The biologic production-loss model (bPLM)
- kvantifisering av tap og økonomi



Produksjon 1-4

BP1 G1
AQT -1,36 i prodkost



Produksjon 4 – Eiterfjorden 2021 AQT3  



Prodkost Eiterfjorden 2021 – “standard analyse”

Vekt smålaks AQT 1,65, KTR 2,13
Smålakspris 34,10 per kg



Investeringer og andre driftskostnader

• 50 mill for AQT og 1 mill for kontrollmerda

• Avskrives over 15 år for AQT og 5 år for KTR – ingen restverdi

• 3,5% rente

• 60 dager per år til brakklegging



Snittvekt- og biomasseutvikling



Snittvekt- og biomasseutvikling mai 21
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Snittvekt- og biomasseutvikling juli/ august 21
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Utgifter lusebehandling
• NOK 1,42 per kg
Kostnader lusebehandling
• NOK 5 + per kg



Prodkost og marginer



Prodkost utvikling på smålaks-, fôr- og lusekost

Klikk for å legge til tekst

Dødelighet mai 2021 med bruk av “ny trengemetode” i kontrollmerda – stor overdødelighet
4 andre avlusinger i kontrollmerda med “normal avlusingsdødelighet”



Effekt av størrelse på Pris – Nasdaq 2019

• Større fisk
• Økt pris

• 35 øre per 100 gram i 
2019

• KTR 4,15 kg – pris 57,60

• AQT 4,61 kg – pris 59,16

• + NOK 1,56

• Forutsigbar produksjon 
gir økt størrelse og pris



Oppsummering Aquatraz

• Økte innvesteringer
• Avhengig av stordriftsfordeler, reduserte kostnader eller bedre produksjon

• Økt «kontroll» på de biologiske forutsetningene
• Reduserte lusekostnader

• Både forebygging og behandling

• Redusert håndtering av fisk
• Redusert dødelighet og økt slaktevolum
• Økt tilvekst (mindre stopp i produksjonen)

• Bedre utnyttelse av konsesjoner
• Mer stabilt miljø

• Økt tilvekst og lavere dødelighet

• Mer forutsigbar produksjonen – økt størrelse
• Økt Pris

• Økt margin med NOK 4 per kg

• Betydelige investeringer har gitt gevinst ved forbedret produksjon



Takk for meg☺


