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Mood Harvest jobber med konvertering av skip til oppdrettsanlegg
(Skisse fra Mood Harvest)

Opplevd økt interesse
Mood Harvest, som utvikler konsept for oppdrett i gamle skip, har fått en rekke nye
henvendelser etter den seneste uken.

Anders Furuset
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Ingeniørene Fredrik Mood og Sverre Refsum i
Oslo har i flere år jobbet med ulike konsepter
for oppdrett av fisk i utrangerte tank- og
bulkskip. Etter at John Fredriksen snakket om
oppdrett i skip da Marine Harvest ble
børsnotert i New York forrige uke, har Mood
Harvest fått flere henvendelser.

- Den siste uken har vi hatt formidabel
interesse fra ulike aktører, sier Mood til
IntraFish.

Selskapet Mood Harvest ser for seg at gamle
skip kan bygges om til stedfaste, flytende
lukkede anlegg med plass for ti konsesjoner.

- Hvis vi ser på at en 100.000 tonner

(skipsstørrelse, red. anm.)  kan vi produsere rundt 10.000 tonn laks. Drar vi
det videre kan vi se på storsmoltproduksjon med satellitter rundt båten som
kan femdoble produksjonsvolumet. Vi ser på mange ting rundt dette.
Fôrlagring, fôring, oppsamling av avfall. Vi prøver å dra det mot det som
kan falle under grønne lisenser, sier Refsum.

De vil i utgangspunktet benytte skip som ligger i opplag, og få dem bygget
om og modifisert. Hvilke skip som benyttes kan tilpasses oppdretterens
ønsker og behov. Skipene kan bli liggende i Norge, eller andre steder
nærmere markedet, blant annet avhengig av godkjenning fra landets
myndigheter.

Ingeniørene vil ikke være spesifikke i forhold til kostnader på produksjonen
sammenlignet med konvensjonelle merder, men mener at de vil være
konkurransedyktige.

- Investeringskostnadene vil ligge høyere, mens driftskostnadene blir lavere
grunnet lavere svinn, ingen rømming, bedre fôrfaktor og andre forhold, sier
de.

Mood sier at de gjennom de siste årene har hatt en god del kontakt med
både utstyrsleverandører og oppdrettere, og at de har fått mye positiv
tilbakemelding. De er likevel ikke involvert i noen konkrete
utviklingsprosjekter nå, og begge ingeniørene har andre jobber ved siden av
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gründerselskapet Mood Harvest for å ha løpende inntekt.

IntraFish skrev om Mood Harvest for første gang i juli 2011. Da hadde
selskapet nettopp søkt patent på sitt system, og mente at et anlegg kunne
være i drift i løpet av 3-4 år.

- Vi ser at arbeidet med å skaffe finansiering var tøffere enn vi antok, og
har derfor endret på forretningsmodellen vår, slik at vi skal være et
konsept- engineering-selskap, og la oppdretterne eller andre ta de store
investeringene. I tillegg er det vi jobber med så innovativt og nytt at det er
ekstra utfordrende å selge det inn. Når en ikke har kunder får en ikke
finansiering, og en får ikke finansiering når en ikke har kunder, sier Refsum.

Selskapet fokuserer hovedsakelig på lakseoppdrett, siden det er det som
ligger nærmest for et norsk selskap, men er pragmatisk i forhold til andre
arter og steder i verden om det skulle være interesse for det.

- Marine Harvests hovedaksjonær John Fredriksen uttalte seg positivt til
oppdrett i skip. Har dere noe samarbeid med dem?

- Vi er veldig glad for at de ser vekstpotensial her, og har presentert oss
for dem tidligere, men vi har ikke noe pågående samarbeid med Marine
Harvest, sier Refsum.

Lekterbasert brønnbåt

Ingeniør-duoen mener at oppdrettsnæringen har flere utfordringer som
ligger hos ulike aktører, og at en må finne løsninger som tar hensyn til hele
verdikjeden.

Parallelt med arbeidet med bruk av skip til oppdrett jobber Mood og
Refsum med et prosjekt som de mener kan endre brønnbåtbransjen. Her
gjør det et forprosjekt i samarbeid med SINTEF.

- I brønnbåtmarkedet er det mye som skjer, og flåten er i ferd med å
byttes ut. Denne ideen kom på tegnebrettet i fjor høst, og patentsøknaden
ble sendt inn i november. Tanken er at vi skal begynne å komme i dialog
med aktører i løpet av første halvår, sier Mood til IntraFish.

Han vil ikke være veldig konkret på hva prosjektet går ut på, men sier at de
ser på muligheter til å benytte lektere til transport av fisk, fremfor tanker i
brønnbåter.

- De båtene som bygges i brønnbåtmarkedet blir større og større, og
stadig med kompliserte og kostbare, til tross for at 80-85 prosent av
arbeidet de gjør er ren transport av fisk, sier Mood.

Ingeniørene ser for et system med ulike lektere for ulike behov. Deres
konsept vil i følge ham være bedre enn dagens brønnbåter, både
driftsmessig og finansielt. De fremhever at deres konsept vil være mindre
kapitalkrevende, og samtidig gi større fleksibilitet.

- Vi planlegger en work shop med ulike representanter fra næringen.
Formålet med det er å forankre konseptet for videre arbeid mot potensielle
kunder, sier han.


