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Hvem er jeg?

Ann Kristin Fladset
Kveiteoppdretter og COO, Nordic Halibut AS

• Har vært heldig å få bli med på en, så langt,-26 årig

interessant og utviklende reise i akvakultur som har 

omfattet biologi, teknologi, organisasjonsutvikling, 

relasjonsbygging og mye mer i utviklingen av kveite som 

oppdrettsart.



Nordic Halibut – rask oversikt

Ledende produsent av oppdrettskveite

En av pioneerbedriftene I kveitebransjen siden vi ble
grunnlagt I 1995

Konsesjoner på sjø til å produsere 4,500 tonn oppdrettskveite
årlig

Helintegrert verdikjede fra genetikk til salg

Startet tidlig med eget avlsprogram – starter nå med 
innfasing av 4th generation kveite

Askøy

Tingvoll
Midsund

Averøy

HQ

Eide



Rask kikk på verdikjeden
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Fullintegrert…

Stamfisk Yngel Settefisk Matfisk Slakting Salg

0 – 5 gram (g) 5 – 150g 150g – ~6,000g

6 måneder ~ 6 – 12 måneder ~3 årTidsbruk:

Fiskestørrelse:

~1 dag ~1 dag

~6,000g

Fra egg til sjø på 1.5 år Fra sjø til tallerken på 3 år



Lead time and volume distribution continuously 
improving by advancement in broodstock generations
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Broodstock Juveniles On-growing Grow-out Harvesting Sales

Wildfish generation Lead time from egg to harvest ~6 years

1st generation Lead time from egg to harvest ~5 years

2nd generation Lead time from egg to harvest ~4.5 years

3rd generation Lead time from egg to harvest ~4 years

Future generations Lead time from egg to harvest ~3.5 years

IMPROVING GROWTH RATES AND REDUCING LEAD TIME BY 
DOMESTICATING HALIBUT THROUGH GENERATIONS

DOCUMENTED 15% IMPROVEMENT

DOCUMENTED 10% IMPROVEMENT

EXPECTED 10% IMPROVEMENT
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Nordic Halibut is now producing roe from the 3rd and 4th generations and are expecting to see significant improvements in growth rate and lead time going forward

STABLE PRODUCTION OF HALIBUT >5KG 
IS PREREQUSITE FOR VAP PRODUCTION

45% larger than 
5kg

70% larger than 
5kg



Midsund | Stamfisk

• Kveita er porsjonsgyter, og gir mere og bedre rogn til større den er.

• Lang generasjonstid på stamfisken.

• 8- 9 år før innsett i produksjon

• God rogngiver fra ca 10 år. Kan da være en god stamfisk i ca 10 år. 

• En toppfisk kan gi 18 liter, eller 630 000 stk gode egg pr sesong.

Vår drift

• Eget anlegg for stamfisk 

• Tre årlige runder med gyting.

• Avlsprogram fra tidlig -90 tall

• Innfrysing av melke

• Valgt en mest mulig naturlig tilnærming til gyting

• Fokus på kvalitet foran kvantitet. 



Midsund | Stamfisk

Biologiske utfordringer

God fiskehelse og trivsel over lang tid i produksjon

• Nok og god nok mat

• Få opp appetitt etter gyting

Sår fra tank og stryking

• Forebygging med tilpasning av tank og renhold

• Strykemetodikk

• Erfaring

Virus (AHRV, NODA)

• Prøvetakningsprogram

• Destruerer egg med påvist virus før utsending fra anlegg

• Smittebarriere og kontroll



Askøy | Yngelproduksjon

Tre årlige runder med yngelproduksjon

Klekking og silofase

• 4 til 5 dager som egg før klekking, så ca 40 dager 
plommesekkfase i silo.

• Totalt mørke

Startforing

• Ca 50 dager med levendefor (artemia)

• Store krav til oppfølging og ettersyn

• Krevende fase

Weaning

• Ca 3-4 måneder

• Tilvenning til tørrfor

• Minimum 5 gram



Askøy | Yngelproduksjon

Vår drift

• Høy kompetanse

• Renhold

• Vannkvalitet 

• Produksjonsteknikk og protokoll

Biologiske tilnærminger og utfordringer

• Yngelproduksjon var den største utfordringen

• Strukturert og planmessig tilnærming til 
problemstillingene har ført til stabil og god  
produksjon

• Sikrer et stabilt fundament i driften



Askøy | Yngelproduksjon

Biologiske tilnærminger og utfordringer

Yngelproduksjon var historisk den store utfordringen

• Strukturert og planmessig tilnærming til 
problemstillingene har ført til stabil og god  produksjon.

• Sikrer et stabilt fundament i driften

Virus, renhold og mangel på god nok strukturert drift og 
kontroll er nok historisk trolig største årsak til store 
variasjoner og dødelighet etter at «yngeloppskriften» var på 
plass.

• Tømming av avdelinger med nedvask og desinfisering 
mellom innsett

• Sluser

• Rask testing ved mistanke om virus. Destruering ved 
påvisning tidlig i startforing.

• Tett oppfølging av fordyr, larver og yngel daglig.

• Løpende FoU



Averøy | 
Settefiskproduksjon

Settefiskproduksjon fra 5 gram til utsett på 
sjø

Vår drift

• Reduksjon av settefiskfase fra tidligere 
ca 500 – 700 gram til nå 100 – 150 gram 
de siste 2 til 3 år

• Resultat av utfordringer med sykdom i 
settefiskfasen (Atypisk furunkolose
(Aeromonas) og Vibrio)

• Gammelt anlegg i terskelfjord –
utfordrende vannkvalitet og anlegg

• Lav settefiskvekt gir økt totalkapasitet 
av settefisk

• Start på snuoperasjon for 2 – 3 år siden 
som begynner å gi resultater nå



Averøy | Settefiskproduksjon

Hvordan har vi jobbet med å løse store utfordringer i 
driften?

Fra idébasert til kompetansebasert

• Kompetanse både internt og eksternt

• Godt og tett samarbeid med veterinær

Plan

• Gjennomgang av anlegg og alle problemer basert på 
tilgjengelig kunnskap = Tiltaksplan

• Bred forankring og innvolvering

• Skape rom for gjennomføring

• Rydd unna «støy» og «se» endringene

• «Levende plan» – det dukker alltid opp noe nytt

• Dokumenter og evaluer

Folkene

• Endringsvilje og motivasjon

• Kontroll på drift og biologi

• Bedre motstandskraft og helse

• Ha tiltak å sette inn ved sykdom

• Dokumentér, analysér og korrigér



Sjø | Matfiskproduksjon

Matfiskproduksjon fra 150 gram til 6 kg 

• Tre sjølokaliteter med 120 og 160 ringer.

• Flat bunn

• Kameraforing

Utvikling av drift

• Tilpasning av utstyr utviklet til laks

• Gradvis utvikling fra 60 m merder til 160 m

• Flate bunner

• Utvelgelse  av lokaliteter

• Størrelse på fisk til sjø

• Startet på stor fisk og har gått gradvis ned i 
størrelse

• Foring

• Regelverk

• Lagd med tanke på laks



The future value chain builds on cross-industry collaboration that 
secures capacity and de-risks future production volumes
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Started to build a production value chain with integrated production buffers to ensure stable volumes

Building internal capacity to put 2 million fish to sea per year

Genetics Broodstock Juveniles On-growing Grow-out

Strategic partner: Sande Seafarm

Secure strategic partnerships that ensure production 

buffers aligned with production targets

Built in barrier to secure flexibility and 

robustness in early-phase production

Nordic Halibut is the only 

producer of Atlantic halibut 

in the world that have 

genetics based on 30 years 

of R&D

Tingvoll

Grow-out facilities at Eide 

and Grønset 

with 160m cagesHalibut GENETICS © Midsund Askøy Averøy



High potential for utilization and value-added products

Halibut with superior filet-yield… …and ability to use the whole fish

65%
56%

32%

Halibut Salmon Cod

Current production distribution highly suitable for VAP...

Cheek:
Regarded by many as 

the tastiest part

Filet:
Used whole or cut 
into single-serving 

portions

Tail, fins and head:
Used in soups and 

sauces

4%

29% 31%

23%

13%

1-3kg 3-5kg 5-7kg 7-10kg 10kg+

1 2 3

Item Yield NOK/kg

Filet 65% 250 - 400

Offcuts 18%

20 - 90
Head 10%

Tail 2%

Guts 5%

Total 100% 170 - 290

1

1
2

3

3
3

…with potential for accretive margin contribution

Automation of VAP and filet-production requires predictable and good-sized 
weight distribution

Atlantic 
halibut

Salmon
Atlantic 

cod

Filet-yield from WFE

Share of 2020 sold volume



Established a leading position developed over 25+ years

Company founded 
with sea-based 
grow-out 
production of 
Atlantic halibut in 
Austevoll Decided to become self-

supplied of juveniles from 
facility on Askøy

Established the 
first sea location in 

Northern Møre

1995 – 2015 2016 – 2018

Building a fully vertically integrated aquaculture company Solving the historical biological issues

2019 –

Realizing growth potential

Start-up and 
development of 
recruit base for 
broodstock on 

Averøy based on 
genetics from 1991 

Edvard Henden becomes CEO

Merger of Nordic Seafarms and the 
subsidiary Nordic Halibut. Nordic 
Halibut chosen as company name

Implemented method for 
screening and elimination of 

virus in early phase 
production

Investments in system to 
disinfect the entire facility 
between each production 

round

Put 300.000 fish to sea that based on historical 
growth rates and mortality will produce 1.5k 

tonnes in 2023 making NH the largest producer 
of farmed halibut in the world

Upgrade of facilities in 
Midsund and Askøy to 

strengthen the company’s 
self sufficiency

First juveniles delivered 
directly to RAS facility in 

September

Start testing new start feed 
for juveniles in November / 

December

Focus on biological metrics 
and implementing 

structural changes that 
enable future growth 

potential

1995 20082001 2009 2012 2015 2016
2017
/18

2019 2020 2021

New sea site with biomass 
capacity of 3,000 tonnes

Secured location for the new 
land-based facility that enables 

volume ramp-up to 9.000 tonnes

Successful listing of the company 
on Euronext Growth Oslo

Started upgrading of the Averøy 
facility

Secured new dynamic 
overdraft facility to realize the 

growth-plan

Entered a strategic partnership 
with Sande Seafarm



Fremtiden for Nordic Halibut

Alle forutsetninger på plass til å kunne produsere 5.000 
tonn kveite innen 2026

Nytt stamfisk-, yngel- og settefiskanlegg i Torjulvågen i 
Tingvoll kommune på Nordmøre muliggjør produksjon av 
10.000 tonn innen 2030

Vekst på sjø med produksjonsmål på 10.000 tonn innen 
2030

Ny fase med kunnskap og bredde muliggjør vekstmål

Biologiske milepeler

• Stabil yngelproduksjon 

• Settefisk på 150 gram til sjø

• Drift av sjølokaliteter med 120 og 160 m merder

• Volumskalering i alle ledd



Hva har vi lært på disse 
årene?

• Ting tar tid

• Stor kompleksitet i utvikling av oppdrettsarten og 
produktet. Ikke bare biologi som må løses.

• Timing - Gjør de rette tingene til rett tid 

• Engasjerte og innovative medarbeidere må til for å 
lykkes

• Finn de gode samarbeidspartnerne

• Tålmodige eiere med langsiktig perspektiv er viktig

• Hold ut!



Oppsummering

1. Genetikk

2. Robusthet

3. Naturgitt

4. Kunnskapsdrevet

5. Potensiale

6. Risiko




