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Kort CV Rolf Nordmo

• Født 1958

• Cand med vet NVH 1986

• Veterinærinspektør, Landbruksdepartementet 1986 – 1988

• Leder VESO Vikan, Namsos 1988 – 2001

• Adm dir Biotec/Biorigin, Oslo-Antwerpen-Sao Paulo 2001 – 2013

• Adm dir ACD Pharmaceuticals, Oslo 2013 – 2015

• Adm dir Aqua Gen, Trondheim 2015 – 2016. 

• Adm dir Aquaculture Innovation / Codfarm, Brønnøysund 2017 –

• Bosatt i Helsingfors, Finland 



Selskapsoversikt

Torghatten Aqua AS

Campus BLÅ AS

Campus BLÅ VGS

Aquaculture InnovationNorsk Havbrukssenter AS

Campus BLÅ Kurssenter

Campus BLÅ Fagskole

Havbruksakademiet Nord (46%)

Campus BLÅ Folkehøgskole

Norsk Havbrukssenter AS

Toft Brygge AS

Helgeland Miljøfisk AS

Eco Fjord Farming AS

Codfarm AS

Bulandet Miljøfisk AS (22%)

Vevelstad Settefisk AS



Hvem er Aquaculture Innovation

• Etablert i 2011 for å utvikle fremtidsrettet teknologi 

for lukkede og halvlukkede oppdrettssystemer

• Jobber i dag hovedsakelig med innovative løsninger 

for landbasert oppdrett

• Fremtidens havbruksnæring må være bærekraftig og 

lønnsom. 

Våre planer innebærer oppdrett med 0 lus,               

0 rømming og minimalt utslipp

• Våre matfiskanlegg baserer seg på 

gjennomstrømningsteknologi og benytter seg av 

Norges naturgitte fortrinn

• Langsiktig aktør som spiller på lag med 

lokalsamfunnet



Helgeland Miljøfisk AS Bulandet Miljøfisk AS (20%)

«Vevelstad Settefisk»



➢ Landbasert anlegg for produksjon av 
40.000 tonn laks/år

➢ Reguleringsplan for området ble 
endelig godkjent av KMD den 
11.10.2021

➢ Revidert søknad om tillatelse er send 
NFK den 04.11.2021. Den ligger nå ute 
til behandling hos kommune, 
statsforvalter og sektormyndighetene

Helgeland Miljøfisk AS  



Codfarm AS

Arbeider med tre søknader for tillatelser til 
oppdrett av torsk

 Gåsholman sør for Toft. Søknad er ute til 
behandling hos sektormyndigheter

 Ramnbergvika. Alle undersøkelser er 
gjennomført. Søknad under utarbeidelse

 Storhestvika. Miljøundersøkelser 
gjennomføres i løper av Q1

 Aktiv partner og medlem av 
styringsgruppen i det nasjonale 
torskenettverket



Før vi ser på dagens torskeoppdrett – la 
oss gå tilbake og se litt på historien....



Bakgrunn: I 2003 startet regjeringen opp et nasjonalt avlsprogram for 
torsk. Målet var at den norske oppdrettsnæringa skulle kunne drive med 
torskebruk på same måte som med laks og ørret.

I 2010 nådde oppdrett av torsk sin topp med 20 621 tonn solgt, ifølge 
Fiskeridirektoratet. Problemer knyttet til dårlig vekst, rømminger og dårlig 
kvalitet reduserte de økonomiske marginene hos oppdretterne. 
Finanskrisen og dens ettervirkninger i kombinasjon med mangel på 
lønnsomhet grunnet problemer knyttet til biologi og produksjon medførte 
tilnærmet stans i all torskeoppdrett fra 2013 og frem til 2020. 

Etter sammenbruddet har en av de private aktørene, Havlandet Marin 
Yngel AS i Florø, beholdt en stamfisklinje for torsk, i tillegg til 
stamfisksenteret ved Nofima i Tromsø. Disse to har systematisk avlet torsk 
nå i 5-6 generasjoner
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Slaktevekt av oppdrettstorsk i Norge





Overordnede faktorer som baner vei for oppdrett av torsk: 

FN, norske myndigheter og verdens matvareprogrammer enes 
om at vi skal dyrke mer mat fra havet. Havbruk kan seksdoble 
verdens matproduksjon.
Økt oppdrett av fisk, tang og skjell kan øke verdens 
matforsyning kraftig.
I Norge har vi knekt koden for laks og ørret. Vi er i ferd med å 
bygge opp en industri innen dyrking av tang og tare. Torsk er 
en art som passer i vårt klima og natur.

I 2022 er en ny bølge av oppdrettet av torsk på vei. 
Forutsetningene er langt bedre i dag enn for ti år siden  



Nøkkelen til suksess for torsk som 
oppdrettsart er biologi, fravær av 
sykdom og tilgangen på egnede 
lokaliteter. Denne er SVÆRT begrenset 
som en følge av konfliktinteresser med 
kystfiskeriene samt gyteplasser og 
gyteområder for ville torskestammer.



Norske politikere inkludert en rekke 
fiskeriministre har i mer enn 10 år holdt 
festtaler om at nå må Norge satse på 
flere oppdrettsarter enn laks og ørret. 
Torsk har blitt ansett som den neste og 
beste kandidaten til oppdrett.  



Men så har det seg slik at vi også har noe 
som heter offentlig forvaltning og de vil det 
annerledes.....

Havforskningsinstituttet gir faglige råd til 
Fiskeridirektoratet og de har nettopp 
kommet med en ny rapport.....



HI skal bidra med kunnskap for utvikling av 
bærekraftig havbruk













Undertegnede har spurt HI om de kan 
peke på områder som da egner seg for 
torskeoppdrett og som man kan søke 
på, men det kan de ikke.



Kommunestyret i Brønnøy kommune 
vedtok i juni 2020 en ny arealplan hvor 
det bl a var avsatt et område til 
akvakulturformål ved Gåsholman.  
Codfarm AS har søkt om å få etablere 
torskeoppdrett på lokaliteten......





Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet har frarådet Nordland fylkeskommune å 
godkjenne søknaden med følgende begrunnelse:

Fiskeridirektoratet region Nordland skal i sin behandling også 
påse at søknader om tiltak i sjø ikke medfører vesentlige 
negative konsekvenser for andre aktører. I foreliggende sak er vi 
av den oppfatning at den omsøkte lokaliteten, Gåsholman, vil 
kunne medføre vesentlige konsekvenser for den lokale ville 
kysttorsken samt fortrenge fiskeriet som drives i området.

Med bakgrunn i søknaden, innkomne merknader og vår egen 
vurdering sett opp mot de interesser vi er satt til å ivareta, finner 
vi etter en samlet vurdering å måtte fraråde at søknad om 
etablering av ny lokalitet på Gåsholman innvilges.



Hva er så status for torskeoppdrett i dag? 
Volume 2

• 6. og 7. generasjon oppdrettstorsk fra Havlandet Marin Yngel og 
Nofima

• God tilvekst og fôrutnyttelse helt ned mot 1,0

• Ingen kannibalisme eller rømningsadferd

• God tilgang på yngel

• Økende tilgang på påvekstanlegg delvis som følge av redusert 
interesse for rognkjeks

• Stor entusiasme i markedet for oppdrettstorsk som følge av jevn 
leveranse og god kvalitet

• Nasjonalt torskenettverk er etablert med ca 35 medlemmer

• Norcod, Havlandet, Stattorsk og Gadus group er i dag de ledende 
aktører



Landbasert produksjon av marine arter

• 27 ansatte

• Torsk og berggylt

• Produksjon av yngel, settefisk og stamfisk 

• Avdelinger algeproduksjon, leverende fôr, klekkeri, starfôring og 

påvekst. HMY – Fjord Base

Florø sentrum

Havlandet Marin Yngel



HMY – Fjord Base

Florø sentrum

Utvikling av torsk

2002 - 2021

20 år med kunnskap har gitt resultat

Torsken har blitt et husdyr

Bedre appetitt og god forutnyttelse

Raskere vekst og lavere kostnader

God filétkvalitet og fortreffelig smak

Ingen sykdom 



Tidslinjen for HMY torsk  
2000

Oppstart HMY

2020

Forløsning

2040

???

• 20 års langt «svangerskap». Dannet grunnlag for en ny næring

• Fra år 2000: Over 20 aktører startet opp, alle private unntatt HMY ga opp 

• HMY holdt ut. Drev med tap i årevis, i påvente av ny giv i næringen

• Kontinuerlig drift, utvikling, forskning og forbedring.

• 2020 «Forløsning». Markedet er tilbake.  Mulighet for å høste av hva som er sådd. 

• Satser stort.   

2010
Markedet kollapset

2030
???



Resultat av avl 

• Villfanget:            4 år til 4 kg

• 5. generasjon:  2 år til 3,8 kg

• 6. generasjon : 2 år til 4,6 kg

25 kg uten kjønnsmodning ved hjelp av 
lysstyring 

7. generasjon har 0,8% deformiteter



Generasjonstid torskeoppdrett – ca 25 måneders 
produksjon (fra klekking)

STAMFISK

Avlsprogram, 6. og 7. 
generasjon leverer 
genetisk foredlet 
materiale som gir økt 
lønnsomhet i 
torskeoppdrett

ROGN

Rogna er ca 1,4 mm 
og hunnene 
produserer et stort 
antall egg. 

Eggene klekker etter 
14 dager. 

LARVE, 
STARTFORING

To dager etter 
klekking får larvene 
levendefôr. 

Flyttes til påvekst-
anlegg ved mellom 
0,5 – 2 gram.  

PÅVEKST-
ANLEGG

Yngelen står i større 
kar innendørs eller 
utendørs. 

MATFISK / 
SJØFASE

Torsken overføres til 
sjøfase hvor de skal 
vokse til ca 4 kg. 

Varighet avhengig av 
sjøtemperatur

19 mnd i sjøfase

PRODUKSJON

Slakting, prosessering 
og pakking av fisk for 
distribusjon



Sykdomsstatus

• Få problemer med infeksiøse lidelser

• Effektive vaksiner mot vibriose

• Francisella utgjør en potensiell fare/trussel i sør

• Torskelus lite problem i dag, men potensiale for økning

• Tarmdreining av bakre del av tarmen utgjør et problem.    
Årsak ukjent

• Dødelighet gjennom hele sjøfasen 5-6%



HMYT avlsarbeid

HMY – Fjord Base

Florø sentrum

• F7 produserte 898 familier høsten 2021.

• Produksjon av F8, høst 2023. 

• Med samarbeidspartnere innen genetikk har Havlandet 
utviklet en SNP-Chip med 61 000 markører. 

• Metode for fenotype fangst ifb. slakt i sjø er under 
utarbeiding med oppstart ila. året

• Store mengder fenotype data skal sikre god utnyttelse av 
kunnskapen i SNP-Chipen, samt selektere på de viktigste 
produksjonsegenskapene gjennom verdikjeden.

• Slik ønsker Havlandet å sikre at torskeoppdretterne får beste 
tilgjengelige materiale til enhver tid.



Torsken smaker 
fortreffelig! 



Fremtidsplaner for torsk

HMY – Fjord Base

Florø sentrum

Yngelanlegg
Anlegget skal stå klart til produksjon i 2022
Dekker Norges behov for 1-2 grams yngel
Delt eierskap med Norcod 50/50. 

Settefiskanlegg- RAS
Anlegg planlegges klart i 2023 
Kapasitet: 12 millioner settefisk a 100 gram

Fullskala matfiskanlegg- RAS
Anlegget planlegges klart i 2025 
Produksjon av 10.000 tonn matfisk per år.



Torskenettverket –
bedrifter og 
lokalisering

• 38 bedrifter

• Fra hele landet

Green Cod AS
Vesterålen Havbruk AS
Biomar AS

Finnmark Cod AS, 
Mehamn

Nofima, Tromsø
Åkerblå AS
Skretting, Tromsø
Akvaplan-nvia, Tromsø
Tromsø Fiskeindustri AS

KIME Aqua AS

Vesteraalens AS

Lofottorsk AS, Værøy

Cod Seafresh AS, Røst

Tysfjord Marine Farm AS, Bodø
Arctic Seafood Group AS, Bodø
Biovivotech AS, Bodø

Let Sea AS
Arctic Cod AS

Codfarm AS, Brønnøysund

Norcod AS, Trondheim
Sintef Ocean AS, Trondheim
Cfeed AS, Trondheim
Planktonic AS, Trondheim

Iteam AS, Narvik

Namdal 
Settefisk AS

Statt Torsk AS, Stadlandet

Austevoll Rensefisk AS, Torangsvåg
Vitamar AS, Bergen
EWOS Cargill AS, Bergen
Vaxxinova AS, Bergen

Havlandet Havbruk AS, Florø

Gadus Group AS, Ålesund

Aller Aqua,
Danmark

CIT Holding AS, Fedje

Nekton Havbruk AS, Smøla
Lumarine AS, 
Kristiansand

Stim

Tempogene AS,
Oslo



Status, og forventet 
produksjon i 2025 i 
tonn rund vekt på 

godkjente tillatelser  
hos medlemmene i 

Torskenettverket 
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Lys og lysstyring:

Samarbeidsprosjekt 
med Havforsknings-

instituttet

Nettside og 
formidling:

Etablert plattform for 
formidling og 

kommunikasjon

Dokumentasjon 
kjønnsmodning: 

Oversikt grad av 
kjønnsmodning i 

kommersielt oppdrett

Store FOU-
prosjekt for 
nettverket

SMITTE-Risk: 

Hovedprosjekt for 
vurdering Fransicella- og 

Nodavirus. 
Vaksineutvikling.

Ernæring og fôr til 
oppdrettstorsk: 

Utvikling av et fòr til 
torskeoppdrett

Gyting i merd: 

Prosjekt for å se på 
effekt av gyting i 

merd fra 
oppdrettstorsk



Økonomi og markedsutsikter

• Gode utsikter for god økonomi i torskeoppdrett med dagens 
avlsmateriale

• Gode økonomiske resultater forutsetter volum og god tilgang 
på lokaliteter

• Ved levering hele året er det gode utsikter for å oppnå priser 
opp mot det man får for laks eller kanskje enda høyere

• Oppdrettstorsken må markedsføres som et annet produkt enn 
villtorsken 

• Bærekraft og kvalitet



Torskefilét i finsk dagligvare (K-market) uke 8/22

Tuore Turskan Seläke Norja

EUR 39,90 pr kg

Fersk torsk filèt Norge

NOK 399,90 pr kg

Filèt av norsk oppdrettslaks 
koster NOK 280,- pr kg



Takk for oppmerksomheten !


