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Kort om AKVA group

Ledende 
teknologi 
og service-
partner

Omsetning 
på 2,6 mrd
kr i 2018

Leveranser i 
65 land 
gjennom 40 
år

Selskap i 11 
land. Cirka 
1.500 
ansatte



Fra enkle komponenter til komplette installasjoner
Merdbasert teknologi Landbasert teknologi Software 
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Med andre ord - store muligheter i havet, og kanskje kun der?



Scenario 2050



Globale megatrender



Havet er framtida
Ø Vi utnytter i dag store areal til landbruk

Ø Det er mangel på ferskvann i verden

Ø FN har estimert at verdens befolkning vil øke til 9,8 
mrd. innen 2050.

Ø I følge FN må verden doble sin matproduksjon innen 
2050 for å fø en voksende befolkning – mye av den 
økte matproduksjonen må komme fra havet

Ø FAO, som er FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk, sier at sjømaten utgjør under to prosent 
av den globale matproduksjonen. FAO sier at en 
økning i produksjonen av sjømat ikke kan dekkes 
med økt fiske men må komme fra havbruk



Norsk sjømatnæringen kan dobles i 2030, og 
mangedobles i 2050



2019



2019



Havnæringene 

• Med sine hav- og kystområder har Norge særlige naturgitte fortinn 
sammenlignet med andre nasjoner. Vi takker for golfstrømmen!

• Dette gir oss et spesielt ansvar for å produsere mat, fôr til oppdrett og andre 
viktige innsatsfaktorer basert på marine biologiske ressurser

• Norge sin sterke posisjon innenfor havnæringene gir oss en unik posisjon og 
mulighet til å være verdensledende innen teknologi, kompetanse og 
verdiskaping fra havet



Hvordan kan Norge øke sin 
matproduksjon i havet?

• Myndighetene motiverte for 
innovasjon, og jaggu kom det 
mange forslag. 
Noen er allerede i drift, kort 
erfaringstid, ennå ikke offshore



Teaser



Hensikten med Atlantis

Kostnads-
effektivt

Sikkert og 
kontrollert

God 
fiskevelferd 

og 
produksjon

• Unngå og reduserer de samlede utfordringene med lakselus
• Ta i bruk nye og mer eksponerte områder for oppdrett
• De nedsenkbare anleggene kan også være aktuelle på 

eksisterende lokaliteter
• Vise at fiskevelferd og fiskens prestasjoner er gode eller bedre.
• Utvikle teknologi som er rømningssikker og som tar hensyn til 

HMS
• Utvikle et nytt teknologisk konsept med en investeringsramme 

som gjør konseptet salgbart både nasjonalt og internasjonalt 
etter at prosjektet er avsluttet.



Undervannsfôring

Fiskehelse operasjoner
Uttak av fisk

Daglige operasjoner 
(dødfiskfjerning, overvåking, mm)

Risikostyring
Redundanssystemer
Sertifiseringer
Designkriterier Heve og senke merdene – trygt og fjernstyrt

Luftkuppel –
sikre fiskevelferd

Teknologiske utfordringer



Tidslinje

Erfaringer
FoU

Organisering av 
prosjektet

Utvikling av modul 
i AquaSim

Eksperimenter i 
Hirtshals

Søknad om 
utviklingstillatelser

Etablering av 
Atlantis Subsea 

Farming

1. Pilottesting; 
Luftkuppel, 

undervannsfôring 
etc

2. Utarbeidelse av 
design og 

dokumentasjon 
etter gitte kriterier

Funksjonstest:
• Uten fisk
• Test av funksjoner 

på teknologiske 
løsninger

• Justering av 
løsninger

Fullskalatest:
• Fisk fra 1 kg til 

slakt
• 3 generasjoner 

2014-2015 2017-20212016



https://youtu.be/td0Bb3Kivt8

Første utsett i Atlantis 

https://youtu.be/td0Bb3Kivt8


Oppsummering

• Verdens befolkning vokser raskt og trenger sunn, bærekraftig mat 
• I havet finnes store muligheter for matproduksjon
• Vi må derfor prioritere matproduksjon i havrommet
• AKVA group har løsninger for å utnytte havrommet

sunn, bærekraftig mat




