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Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest
(Foto: Anders Furuset)

Oppdrett i skip i tidlig fase
Marine Harvest har opprettet en teknisk avdeling som blant annet ser på mulighetene for
oppdrett i skip.

Anders Furuset
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I forbindelse med sidenoteringen i New York
forrige uke sa hovedeier John Fredriksen at
selskapet ser på mulighetene til å drive
oppdrett i skip.

- Vi ser på andre muligheter, og har vurdert
flere ganger å starte produksjon om bord i
skip. Skip er noe vi har nok av, for å si det
sånn, sa Fredriksen til Finansavisen.

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog sier til
IntraFish at dette arbeidet er i en tidlig fase.

- Vi har opprettet en teknisk avdeling som skal
se på mulige løsninger for forbedring av
produksjonsforhold. Vi kjører forsøk med
lukket tank i sjø i Sunnhordaland på 21.000
kubikkmeter, med veldig spennende
resultater. Når det gjelder skip er de
konstruert allerede, og ligger i sjøen. Det har
blitt gjort før, og det er klart at det er et
spennende prosjekt. Men det er på et veldig
tidlig stadium, og det er mye forskning og
utvikling som må gjøres for å se om det i hele
tatt går an, sier Aarskog.

- Skal skipene ligge i norsk farvann, eller
nærmere markedet?

- Først må vi få teknologien til å fungere. Vi må pumpe vann, enten
resirkulere det eller få gjennomstrømming. Så må vi få logistikken til å
fungere. Her gjelder det både smolt som må produseres på land i
ferskvann, og fôr som i hovedsak blir produsert på land. Det må ligge nær
det. Prosessering ser vi også store fordeler med å ha på land. Alternativt til
å bygge tanker i sjø, som vi gjør nå, er dette med skip noe vi nå ser på,
sier Aarskog.

Konsernsjefen sier at det er for tidlig å si noe om hvor store skip de ser for
seg å kunne bruke til dette.
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