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VELKOMMEN

Vi nærmer oss slutten av året, og vi begynner
alle å lure på hvordan julen 2020 og kinesisk
nyttår 2021, og alle de andre nasjonale
høytidene som normalt er våre 'festlige
årstider', vil bli. Vår personlig tilværelse så vel
som jobbsituasjonen er blitt snudd på hodet
som et resultat av en pandemi som begynte sin
globale dominans for nesten ett år siden denne
måneden.

Vi har alle lest om - eller opplevd
førstehånds - effekten av dårlig informert
beslutningstaking om handel med
fiskeprodukter, tatt av importerende land,
hvilket skjedde tidligere i år og kostet
kolossale anstrengelser for å overvinne og
vise at fiskeforsyninger ikke var og neppe er
forurenset.
Biosikkerhet har blitt et tema i vår bransje,
med alle dens tilhørende begrensninger
og tvangsendringer av prosedyrer - og
Mange har klart å møte de utfordringene som
ansiktsmasker har blitt et symbol på vår aksept
har spredt seg gradvis fra land til land - og
av Covid-19-situasjonen og ønsket om å gjøre
mange har ikke gjort det. Vi ser nå at vitenskap
Roger Gilbert
Publisher, International Aquafeed
vårt for å bremse spredningen av viruset til
og forskning antyder at 'flokkimmunitet' kanskje
andre.
ikke er et alternativ, ettersom antistoffer mot
Når det er sagt, føler jeg personlig at vi har
viruset forsvinner over tid. Fokuset er fortsatt
gjennomgått den innledende fasen, som kunne ha vært så mye verre,
sterkt på smittevern, sykdomsbehandling og håp om en effektiv og
og at det er stor grunn til håp, selv om vi kanskje står overfor nok en
trygg vaksine.
utfordring og ikke får tilbake friheten til å handle som vi tok for gitt
Hva dette betyr for oss er at vi aldri vil være langt borte fra viruset
for mindre enn ett år siden.
når vi tar hånd om våre daglige gjøremål. Smittebegrensning er alt,
Mat og fisk vil fortsatt være etterspurt, og næringskjedene våre er
og selv om det lykkes, vil mange fortsette å lide av virkningen og
robuste nok til å føre oss videre til å møte behovene til en voksende
konsekvensene av denne virusutfordringen.
verdensbefolkning.
Hva betyr dette for vår bransje? Er vi så heldige at vi stort sett
Denne utgaven av International Aquafeed vil igjen gi deg det aller
jobber utendørs og i romslige omgivelser, ofte borte fra by og
beste vår industri har å tilby når det gjelder informasjon og kunnskap
bysentra og relativt isolert? Det kan være bra nok, men vi kan alle ha
om produksjon av fisk og andre oppdrettsorganismer. Om ett års tid
kolleger og arbeidskamerater som ikke er så heldige.
Vi vet at viruset har påvirket matforedlingsanlegg, og at prosessering vil vi antagelig være klare til å møte fremtiden for vår bransje selv
under Covid-19-forhold.
av sjømat kanskje heller ikke er unntatt.
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ERNÆRING OG HELSE
Til tross for semi-lockdown i
mange deler av Storbritannia er
det fortsatt mulig å engasjere seg i
havbruksnæringen og jobbe trygt
hjemmefra med alle de ressursene
som er tilgjengelige. Jeg er heldig som
har et veldig godt kontor og tilgang
til en omfattende database og et
kontaktnettverk.

I løpet av 50 år har FAMSUN vokst til å
bli en ledende global maskinprodusent og
prosjektleverandør for fôrproduksjon fra sin
sørøst-asiatiske base.
Jeg er også blitt oppmerksom på et spørsmål
angående feminisering av tilapia på grunn
av hormonlignende endokrinforstyrrende
stoffer i visse dietter med mange nye
antioksidanterstatninger. Økt antall hunn-fisk
Professor Simon Davies
i forhold til hann-fisk er svært ugunstig i
Nutrition Editor, International Aquafeed
produksjonen av tilapia, da hunn-fisk viser
Mye er oppnådd i løpet av de siste 36 års
tidlig modning og omdirigerer energi og
akademiske erfaring og med veiledning
protein til eggproduksjon, på bekostning av
av så mange studenter på alle nivåer, og
muskelvekst og utvikling.
mange har til nå vært svært vellykkede. Spesielt har Dr. Alex Wan
Jeg har hovedsakelig brukt genetisk XY hann-fisk fra YY mannlige
fra National University of Ireland, med base i Galway, jobbet tett
foreldre i alle fôringsforsøkene mine til dags dato; med full støtte
med meg, og sammen har vi gjort betydelige fremskritt innen
fra min kollega Eric Roderick, teknisk direktør for Fishgen Ltd
gjennomføring av vitenskapelig samarbeid og forskning.
i Wales, pioner og opphavsmann til all naturlig produksjon av
Alex var min mastergrads student, og prosjektet hans om bruk av
hann-tilapia uten å stole på kjønnsreversering ved bruk av mannlige
mel basert på insekter og hvirvelløse dyr i fôr til speilkarper ble
hormonanaloger. Denne teknologien var resultatet av fremragende
publisert i god tid før han tok doktorgraden ved NUIG om bruk av
forskning utført av den ledende fiskegenetikeren professor emeritus
tang til laksefôr. Jeg har besøkt Galway ved noen få anledninger,
John Beardmore, tidligere ved Swansea University. Fishgen er uten
og fasilitetene der er veletablerte og tilbyr et fantastisk sted for
tvil verdensledende på dette feltet og med ekspanderende globale
fôrforsøk og veldig profesjonelle tjenester.
markeder og robust vitenskapelig validering.
I tillegg til en havforskningsstasjon i nærheten av Carna, har
På den nye ingrediensfronten har Thai Union kunngjort planer om
Alex eksperimentelt fôrproduksjonsutstyr til rådighet og et meget
å bruke AlgaPrime DHA algeolje som erstatning for fiskeolje i
omfattende laboratorium for analyse og testing. Dr. Wan er et
rekefôr. Dette bygger på bruk i marin fisk for å forbedre omega-3
utmerket eksempel på den arv jeg etterlater meg innen fiskeernæring, og en honnør til hardt arbeid, entusiasme og engasjement. fettsyrene som er essensielle for vekst og helse hos oppdrettede
krepsdyr og fisk, samt å imøtekomme forbrukernes krav. Tidligere
Hans suksess kan måles ved hans stadig voksende team, og jeg er
arbeid fra Kentucky State University har vist at Schizochytrium
glad for å kunne tilby kontinuerlig råd og støtte. Jeg inviterer Alex
algemel kan være svært effektivt i P. Vannamei når det gjelder å
til å presentere en gjennomgang av havbruk i Irland for et senere
løfte DHA-nivået.
nummer. Det vil helt sikkert bli svært interessant!
En ny rapport fra Global Aquaculture Alliance (GAA) og IFFO
Hvis vi så løfter blikket videre ut over verden, har mine voksende
viser at Marine Ingredients Organization har blitt fokusert
forbindelser med Chile betydd at jeg fikk anledning til å besøke
på hvordan bedre forståelse av fiskeriene i Sørøst-Asia, som
dette søramerikanske landet i januar i fjor og var invitert som gjest
leverer råvarer til fiskemelproduksjon, kan føre til mer strategisk
av kolleger i Puerto Montt ved University of Los Lagos. Som et
bruk av denne verdifulle marine ingrediensen. På grunn av sin
resultat jobber jeg nå tett med Dr. Edison Serrano og Dr. Robert
aminosyreprofil og mange funksjonelle ernæringsegenskaper,
Walter Simpfendorfer Karow.
og til tross for at det er mindre brukt i fôr til mange fiskearter
I Chile ble jeg også tatt med på en omfattende omvisning på mange
sammenlignet med tidligere, bruker vi fiskemel spesielt i
oppdrettsanlegg og til offentlige etater, selskaper og kommersielle
tidlige faser av fiskens vekstfase, og det er fortsatt ansett som
foretak i laksens hovedstad på den sørlige halvkule. Besøket mitt
gullstandarden for proteinkonsentrat. Det er derfor viktig å skaffe
var fullfinansiert av CONICYT, som er et akronym som betyr
mer pålitelige data for effektiv utnyttelse og å drive mer effektiv
"Nasjonal kommisjon for vitenskapelig og teknologisk forskning".
politikk for å bevare ressursene.
Denne spesielle organisasjonen har vist seg å være ganske nyttig,
Dette nummeret av International Aquafeed har nyheter,
da vi har arbeidet med å evaluere kosttilskudd for regnbueørret
spesialrapporter, artikler og lenker til teknologi som for tiden ligger
oppdrettet i sjøvann, med ny algebiomasse for å forbedre omegatil grunn for fôrproduksjon og et utvalg av råvarer, tilsetningsstoffer
3-profilen og redusere avhengigheten av fiskeolje. Besøket mitt
og kosttilskudd. Vi er den fremste kilden til pålitelig teknisk og
var veldig vellykket, og vi forbereder artikler for publisering i
vitenskapelig informasjon som kan være en inngangsport fra
flere fagtidsskrifter. Det er også en strategi i Chile å diversifisere
universitetene, industrielle laboratorier til praktisk implementering.
akvakultur og utvikle lokale arter.
Dette samspillet mellom fagområder gjør oss unike!
I forrige måned var jeg igjen veldig opptatt med webinarer, og jeg
Det er en plattform med voksende kompetanse og inkluderer funn,
gjorde blant annet en presentasjon for FAMSUNs globale webinaropplæring og oppsøkingsserie angående fremskritt innen akvakultur innovasjon og virksomhet. Neste utgave er den siste i 2020, og vi
vil da forhåpentligvis legge et vanskelig og meget utfordrende år
og fôringsteknologi. FAMSUN er en ledende organisasjon som
bak oss.
tilbyr integrerte grønne løsninger til forsyningskjeden med
Hold deg trygg!
nyskapende digital teknologi og omfattende koordinerte nettverk.
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Forleden så jeg gjennom biblioteket mitt og
prøvde å få litt orden i det igjen etter min
siste flytting. Hver gang jeg har flyttet, har
biblioteket mitt blitt mer og mer uorganisert,
og da har jeg store problemer med å finne
det jeg leter etter. Denne spesielle dagen
kom jeg over en samling foredrag fra “Den
første internasjonale konferansen om
fiskeoppdrettsteknologi”, som ble holdt i
Trondheim i august 1993.

mindre plass enn andre alternativer.
Det andre alternativet, tunikater eller sekkedyr,
kan for en lekmann se ut som en slags tang,
men det er det ikke. Tunikater er virvelløse
marine dyr som i utgangspunktet er filtermatere
og har en vannfylt, sekklignende kropp og to
røråpninger. De pumper inn bakterier og andre
mikroorganismer i den ene enden, mens de
sender ut rent vann i den andre enden. Dermed
er tunikater også veldig effektive til å rense
Erik Hempel
havet. De trives i kalde, næringsrike vann i nord
Stiftelsen Nor-Fishing
og vokser veldig raskt.
Kompendiet inneholder ikke mindre enn
Selv om tunikater også kan brukes til å
81 artikler om ulike aspekter ved moderne
produsere biodrivstoff, er det potensialet
marint fiskeoppdrett. Disse var delt inn i tre
som råvare for fiskefôr som er mye mer interessant for
hovedkapitler: Juvenil marin fisk, åpne produksjonsanlegg, og
havbruksnæringen. Det forskes nå ved flere institutter på
lukkede produksjonsanlegg. I lys av det faktum at fôr utgjør den
tunikat-baserte fôr. Tørkede tunikater inneholder 60% protein
største andelen av budsjettet på et oppdrettsanlegg, syntes jeg det
og mye Omega-3, og viktigere: smaken er veldig attraktiv for
var rart at det ikke fantes noen foredrag om fôrproduksjon eller
laks.
fôrråvarer.
Utfordringen med tunikater er at man trenger å dyrke veldig
I lang tid har vi vært avhengige av fiskemel og fiskeolje som
store mengder for å oppnå en økonomisk bærekraftig produksjon.
råvarer til fiskefôr, spesielt for laks og andre kjøttetende arter.
Målet er å produsere mellom 100 og 200 kilo per kvadratmeter
For noen tiår siden ble dette tilsynelatende ikke ansett som noe
vannflate; dette regnes som veldig høyt.
problem, fordi det var rikelig tilgang på pelagisk fisk, og det å
En annen utfordring er å kunne presse nok vann ut av dyrene.
gjøre dette til fiskefôr virket som en god måte å utnytte fisk som
For å produsere et salgbart produkt, må man presse ut 90 - 95%
ikke ble ansett som egnet til menneskekonsum.
Ting endres imidlertid med tiden. Etter hvert som laksindustrien av vannet. Dette oppnås ved bruk av en mekanisk presse, men
det er vanskelig å gjøre det ombord på et fartøy mens du samtidig
vokste seg ekstremt stor, ble mye fiskemel og spesielt mye
høster dyrene.
fiskeolje brukt til fôr, og fôrprodusenter begynte å lete etter
Et tredje alternativ er insektmel. Mange vil betrakte insekter
alternative råvarer. Soyabønner var selvfølgelig en løsning, men
som ikke særlig delikate, men insekter er en viktig del av fiskens
i begynnelsen reagerte ikke fisken positivt på et vegetabilsk
diett i naturen, og derfor en helt naturlig kilde til fôr for fisken.
kosthold.
Insektmel er rik på proteiner og inneholder for eksempel alle
Deretter ble industrien angrepet av forskjellige interessegrupper
aminosyrene som laks trenger.
som hevdet at dette ikke var god og bærekraftig bruk av våre
Insekter kan forvandle karbohydrater fra matavfall til ernæring
marine ressurser.
som fisken trenger. I dag kaster vi omtrent 20% av all den mat vi
I det siste har mye forskning konsentrert seg om bruk av ulike
produserer, og insekter kan bidra til å forvandle en del av dette
marine ressurser som mulige råvarer til fiskefôr for kjøttetende
til fôr for fisk, som igjen blir til mat for mennesker. Heldigvis
fisk. For øyeblikket ser det ut til at tre grupper av råvarer er i
har offentlige finansieringsinstitusjoner blitt overbevist om at
fokus: tang (eller alger), tunikater og insekter.
slike alternative fôr-råvarer er verdt å undersøke nærmere, og
Den store fordelen med tang er at den er så rikelig langs kysten
fôrprodusentene undersøker også aktivt potensialet.
vår, og algemel er en veldig god kilde til Omega-3. Det norske
Når vårt behov for å produsere mer mat til en voksende
forskningsinstituttet Nofima gjorde en rekke forsøk på algemel
befolkning øker, vil disse alternativene helt sikkert bli
for noen år siden og fant at fôr som inneholdt algemel i stedet
virkelighet i morgendagens havbruksnæring. I noen grad er de
for fiskeolje ga en laksefilet av høy kvalitet. En annen fordel
allerede det.
med algemel er at produksjonen av alger som råvare krever mye
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Fôring av yngel for raskere vekst og lavere dødelighet
yklekkede larver og yngel er sårbare for
stressfaktorer og næringsdefekter, noe som
kan føre til tidlig dødelighet, deformiteter og
forsinket vekst.
Derfor er vellykkede oppdrettsanlegg ofte basert på raskt
voksende, sunn fisk. Viktigheten av flerumettede fettsyrer
(PUFA) i ernæring for larver og yngel er også godt
dokumentert, og PUFA har vært et fokusområde når man
utvikler yngelfôr. Tilsvarende har den form som PUFA er
inkludert i fôret fått mye oppmerksomhet.
Nylige studier ved Aller Aqua Research har vist viktigheten
av og fordelene ved å forbedre og finjustere innholdet av
marine fosfolipider som er rike på PUFA i yngelfôr.
Fosfolipider, avledet fra krillolje eller renset fiskeolje,
er essensielle for å opprettholde membranhomeostase,

genuttrykk, hormonsyntese, nevrologisk utvikling og
inflammatorisk respons. PUFAs presentert som fosfolipider
fordøyes og metaboliseres mer effektivt enn PUFAs i andre
lipidklasser.
Omfattende studier av ørretyngel ved Aller Aqua
Research og på et forsøksanlegg viste forbedret vekst når
fisken ble fôret med Aller Infa EX GR og Aler Futura
EX GR, og var bedre enn veksten hos fisk som ble fôret
med store konkurrerende produkter. Samtidig var fisk
fôret med Aller Aqua yngelfôr mer jevn i størrelse, viste
ingen deformiteter og hadde redusert dødelighet ned til én
prosent for ørretyngel opp til 3 gram.
Aller Aqua anser dette som nok en milepæl i utviklingen
av yngelfôr, og har forpliktet seg til å fokusere på fiskens
behov og fordelene for oppdretteren.

CLEAN FEED.
CLEAN WATER.
Wenger Extrusion Solutions for RAS Feed Production
Wenger innovative extrusion solutions deliver clean, durable, nutritional
feeds specifically designed for the most efficient RAS operations. Feeds
produced on Wenger systems maintain their integrity better and longer,
for clean and clear water. So you feed the fish, not the filter.
Learn more about the Wenger RAS advantage.
Email us at aquafeed@wenger.com today.
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Dr. Keith Behnke tildelt AFIAs Lifetime Achievement Award
merican Feed Industry Association (AFIA)
hedret Dr. Keith Behnke med AFIA/Kansas
State University Feed Manufacturing Lifetime
Achievement Award for sitt livslange bidrag
til fôrindustrien.
Gary Huddleston, AFIAs direktør for produksjon av fôr
og regulatoriske forhold, delte ut prisen til Dr. Behnke på
AFIAs virtuelle styremøte sist høst.
Prisen anerkjenner og hedrer amerikanske pensjonister
i dyrefôrindustrien, eller de som ikke lenger tjener
industrien eller relaterte næringer, men som har bidratt
betydelig til dyrefôrproduksjonen i USA gjennom hele
karrieren.
Enkeltpersoner blir nominert innen områdene
næringsliv, vitenskap og teknologi.
AFIA og KSU delte ut prisen første gang i 1995, og bare
20 personer har til dags dato mottatt prisen.

"Dr. Behnke har tilbrakt over 40 år i fôr- og
kornindustrien, hvilket har gjort ham mer enn fortjent til
denne prisen," sa Huddleston.
«Jeg møtte Dr. Behnke første gang i 1988 da jeg
deltok på et fôr-kurs ved Kansas State University. Jeg
har alltid respektert Dr. Behnke som en god lærer for
fremtidige fagpersoner i bransjen. Han har vært en viktig
representant for bransjen vår gjennom hele sin karriere.”
Dr. Behnke begynte karrieren i bransjen og jobbet
som prosesseringskoordinator ved Far Mar Company i
Hutchinson, Kansas. Han kom tilbake til sin alma mater
Kansas State University og påtok seg undervisnings- og
forskningsoppgaver i august 1977.
Han underviste i kurs som tok for seg grunnleggende
og avansert vitenskap om fôrproduksjon og
ingredienskvalitet. I løpet av sin karriere ved KSU
veildet Dr. Behnke over 150 studenter, 18 doktorgradsstudenter og mer enn
20 mastergrads-studenter i
fôrvitenskap.
Dr. Behnke har publisert
mange vitenskapelige og
populærvitenskaplige artikler,
presentert foredrag på mer
enn 120 konferanser og
symposier både innenlands
og utenlands, og har besøkt
nesten 50 land i egenskap
av konsulent og medlem av
universitetets internasjonale
kornprogram.
Dr. Behnke pensjonerte seg
fra universitetet i juli 2010,
men har fortsatt å tjene som
rådgiver i fôrvitenskap, og
hjalp til med å designe og
konstruere en ny fôrmølle for
Institutt for kornvitenskap og
industri.
Dr. Behnke vokste opp
i Kansas og er utdannet
ved KSU med en bachelor
i fôreteknologi i 1968.
Etter tre års militærtjeneste
vendte han tilbake til KSU
for å ta en mastergrad i
fôrvitenskap og en doktorgrad
i kornvitenskap.
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AQUACULTURE

Share Our Vision
A AQ036-01

Species-specific solutions
for a sustainable and profitable aquaculture
At Adisseo, we offer species-specific nutrition and health solutions
to aquaculture customers around the world.
There is a lot to gain by optimizing your feed additive strategy.
Our aqua experts are passionate to help you find out how to increase
your productivity and profitability.
We look forward to sharing our vision with you!

www.adisseo.com
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Petter Johannessen
Forskning og innovasjon

I

fiskeoppdrett på industriell skala
er lakseoppdrett sannsynligvis den
mest avanserte og sofistikerte av alle
oppdrettsektorer. I 2019 var det totale
forbruket av oppdrettet atlantisk laks rundt
2,3 millioner tonn.
Oppdrett av laks er imidlertid langt fra enkelt.
Fiskehelseplaner er viktige, og fôringredienser
spiller en viktig rolle for å sikre sunn vekst.
Oppdrettsselskaper er klar over at integriteten
til lakseskinn, tarm og gjeller er avgjørende
for fiskens helse, for vekst og for laksen som
menneskeføde.
Lakseoppdrettsnæringen investerer mye i
forskning og innovasjon for å forbedre fiskehelsen,
alt fra å beskytte merder med luseskjermer og
bruke rensefisk (som leppefisk og rognkjeks)
til å beite på lus og som reduserer behovet for
veterinærmedisin, til å forlenge vekstfasen i
ferskvann via Recirculation Aquaculture System
(RAS), og redusere eksponeringen for lus til sjøs.
Ernæring er veletablert som et sentralt aspekt
ved helse- og oppdrettsledelse i lakseoppdrett.
Fisk og dyr har behov for spesifikke aminosyrer,
og de bygger proteiner med kombinasjoner av
ca. 22 aminosyrer. Deres optimale ernæring
er å finne i fiskemel og fiskeolje som en
enkel pakke med mikronæringsstoffer. Disse
inkluderer kalsium, fosfor, magnesium, kalium
og selen, samt vitaminer som B1, B2, B6 og
B12. Noen mindre forbindelser (målt i volum)
er identifisert i fiskemel som kan være knyttet til
forbedret ytelse av oppdrettsfôr. Disse inkluderer
taurin, trimetylaminoksyd, nukleotider og
glykosaminoglykaner. Fiskemel inkluderer også
en komponent av fett (fiskeolje), vanligvis 8-12%,
og gir dermed også tilførsel av EPA og DHA
(Omega-3) i tillegg til selve fiskeoljen.
Den norske forskningsorganisasjonen Nofima

rapporterte i en studie i 2019 at barrierevevet til
laks er påvirket av sink og Omega-3 nivåer i fôr.
Som det fremgår av problemet med luselusen
som er nevnt nedenfor, er barrierevevet i laks
avgjørende for at fisken kan bekjempe patogener.
Det er også en viktig fysisk barriere mellom fisken
og dens omgivelser og hjelper organismen med å
håndtere fysiske stressfaktorer som svingninger i
temperatur, saltinnhold eller vannkvalitet generelt.
Med økte mengder råvarer som trengs for å
utvikle akvatiske fôr og bidra til fortsatt vekst
i oppdrettsnæringen, blir et bredt spekter av
råvarer brukt og kombinert. Innenfor disse
kombinasjonene blir fiskemel og fiskeolje ansett
som de virkelig strategiske ingrediensene (FAO,
SOFIA-rapport, 2018, 2020). Mens fôrindustrien
trenger ekstra råvarer for å dekke behovet for
fiskemel og fiskeolje, som holder seg stabilt på 6
millioner tonn i året, "trenger den ikke å avvikle
bruk av marine ingredienser", som Alf-Goran
Knutsen, administrerende direktør i Salmon
Farmer Kvaroy, uttalte i en IntraFish-artikkel i
september 2020.
Nye råvarer må bevise at de er bærekraftige,
miljømessig, økonomisk og sosialt sett. Ernæring
er en nøkkelkomponent i sosial og økonomisk
bærekraft.
Utover spørsmålstegnene som omgir priser,
volumer og miljøpåvirkninger, noe som resulterer
i inkludering av andre råvarer i fôr, er det viktig
å sikre at ytterligere potensielle endringer i
fôrsammensetningen ikke vil påvirke helsen
og robustheten til oppdrettsartene, og følgelig
menneskers helse og velvære. Kvalitetsfôr betyr
kvalitetsmat.
Det er tydelig at laksen har en historie å fortelle
og noen leksjoner å lære oss.
Som anadrom fisk øker den bevisstheten om
de mange forskjellige påvirkningene som kan
forventes fra forskjellige miljøer. Den hjelper oss
også til å forstå hvordan verden endrer seg og
hvordan vannressursene - elver og hav - gjenspeiler
disse endringene. Det som observeres på land, blir
til slutt observert i havet.
Oppdrettslaks er en svært attraktiv art og vinner
til og med markedsandeler etter COVID-19
pandemien. Laks ble ansett som et luksusprodukt
for noen tiår siden. Takket være flere tiår med
vekst i lakseoppdrett, har den nå blitt mer og
mer tilgjengelig. I dag kommer rundt 69% av
verdens laks fra oppdrett. Oppdrettet laks har
dominert den totale tilførselen av laksefisk siden
1999, og atlantisk laks er den mest oppdrettede
laksefiskarten.

Petter Martin Johannessen begynte som generaldirektør i IFFO i 2018. Han var tidligere
Gobal Business Director for risikostyring og sourcing i Cargill Aqua Nutrition og før det
var Supply Chain Director og Global Sourcing and Purchasing leder i EWOS Group. Før han
begynte i den akvatiske og marine ingrediensindustrien, jobbet han i PwC (Consulting and
Large Industrial Process Industry Businesses Branch). Han har eksamen i internasjonal
markedsføring og en grad i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i Bergen.
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MOFCOM
avslutter
kinesisk
metioninantidumpingundersøkelsen

E

tter
avgjørelsen
fra

handelsdepartementet
i Folkerepublikken
Kina (MOFCOM) om
at den avslutter sin
antidumpingundersøkelse
mot import av metionin
fra Singapore, Malaysia
og Japan, har Evonik
bekreftet at selskapet
fortsatt vil satse på
regionen.
MOFCOM bestemte
seg for å avslutte
etterforskningen og vil
derfor ikke innføre toll
på denne typen import.
MOFCOMs avgjørelse er
blitt ønsket velkommen
av Evonik, og selskapets
sterke kinesiske
team vil fortsette å
betjene det kinesiske
markedet med en rekke
kvalitetsprodukter og
tjenester.
Dr. Emmanuel Auer,
leder for Animal
Nutrition Business
Line i Evonik, sa: ”Vi
har jobbet tett med de
kinesiske myndighetene
mens de gjennomførte
undersøkelsene. Vi
har vært helt åpne
med hensyn til de
forespurte dataene og
informasjonen.”
“Det viktigste er at
kundene våre vil fortsette
å dra nytte av sikker
tilførsel og sikkerhet for
en viktig fôrrediens for
en bærekraftig og rimelig
proteinkjede. Vi er
fortsatt forpliktet overfor
våre kunder i Kina og
over hele verden.”
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Skretting lanserer ny
vekstmodell for Barramundi

O

ppdrett av Barramundi (Lates calcarifer),
også kjent som Asian seabass, har eskalert
betydelig i løpet av det siste tiåret, og fisken
er nå en viktig marin oppdrettsart i hele Asia/
Stillehavs-regionen.
Med økende og mer utbredt produksjon av Barramundi
forventer Skretting at fisken, som i økende grad blir betraktet
som "den hvite laksen" på grunn av sitt store potensial på
markedet, vil fortsette med denne sterke veksten.
Skretting har også forsikretat de vil støtte sine kunder
gjennom presisjonstjenester og førsteklasses fôrløsninger,
inkludert den omfattende porteføljen av vekst- og
fôringsmodeller for oppdrettsarter som Skretting har
bygget opp over tre tiår. Et eksempel på dette er AquaSim,
en unik pakke med digitale verktøy som legger til rette
for presisjonshavbruk. Det siste tilskuddet til denne
plattformen er en ny vekstmodell for Barramundi.
Ved å bruke omfattende data for å beregne forventet
ytelse på anlegget gir AquaSim også skreddersydde
anbefalinger for fôringsprotokoller for å muliggjøre
produksjonsforbedringer. Det er avgjørende at denne
nye modellen er egnet for de mest avanserte genetiske
Barramundi-stammene.
"Vi har jobbet med et stort nytt produksjonsdatasett
for Barramundi oppdrettet under en rekke miljøforhold
både i merder, tanker og dammer, for å utvikle denne
nye modellen," forklarer Kristoffer Tveit, Skrettings
Digital Innovation Director.“ De siste dataene ble samlet
inn i Sørøst-Asia, Australia og Midt-Østen. I tillegg
hadde vi våre egne vekstdata fra ernæringsmessige
forsøk ved Skretting ARC Hezhoubei Research Station.
Vekstmodellen er nå mer robust for alle vekstprognoser
og tydelig forbedret for stor Barramundi (> 2 kg). Videre
var det interessant å se at liten Barramundi har en høyere
optimal temperatur enn stor Barramundi, noe som vi har
sett hos andre arter også.”
"Jeg er veldig fornøyd med den nye Barramundimodellen," sier Arjen Roem, Skrettings Marketing
Manager for South Asia. “Noen vekstmodeller har en
tendens til å være for teoretiske til å forutsi maksimale
vekstrater, og er rett og slett ubrukelige i praksis, men
Barramundi-modellen vår er en bransjemodell. Den
setter realistiske mål for fôrfaktor, og den vil forutsi
vekst nøyaktig for de fleste av våre kunder.”
Den nye modellen vil være en del av en ny
presisjonsfôring og oppdrettstjeneste for Barramundikunder som tilbys av Skretting i Asia/Stillehavs-området.

EXTRUSION AND EXPANSION
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST
»
»
»
»

Pet Food extrusion
(floating) Aquafeed extrusion
Animal Feed extrusion
Oil seed extraction

» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other
processes

www.almex.nl

SAVE
THE DATE
NOVEMBER 3-4, 2021

Westin Hilton Head Island Resort I South Carolina, USA

The international conference and trade fair on
Recirculating Aquaculture System (RAS) technology
NEW

RAS INVESTORS’ WORKSHOP – NOV. 5, 2021

LEARN MORE AT
RAS-TEC.COM
FOUNDING SPONSOR

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors
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Voldsom vekst i
eksportmarkedet
for vietnamesiske
reker

I

de siste ukene er dette den
største nyheten knyttet til
eksportproblemene forårsaket
av pandemien som har
påvirket handelsdynamikken i
rekeindustrien i 2020.
Vietnam er verdens tredje største
rekeeksportør og har registrert
positiv vekst i rekeeksporten til
USA og Kina.
Ifølge Vietnam Association of
Seafood Exporters and Producers
(VASEP) nådde eksporten av reker i
første halvdel av 2020 1,5 milliarder
dollar, en økning på 5,7 prosent
sammenlignet med samme periode
i fjor.
Det sørøst-asiatiske landet har
fått et konkurransefortrinn ved å klare å kontrollere effekten av
COVID-19 tidlig, og sikre at produksjonsvolumet opprettholdes.
Dette har fylt et tomrom i markedet, da andre eksportører
som India (verdens største eksportør) og Ecuador (nest største
eksportør) har fått problemer som et resultat av pandemien.
Spesielt Ecuador er blitt hardt rammet de siste seks
månedene, og har ikke vært i stand til å eksportere på

normale nivåer på grunn av
lockdown-restriksjoner, økte
produksjonskostnader, mangel
på arbeidskraft og redusert
etterspørsel. Med prisene på et
historisk lavt nivå er importører av
ecuadorianske reker bekymret for
at rekemarkedsboblen vil sprekke
når forsyningene begynner å
krympe.
Hoshik Shin, grunnlegger
og administrerende direktør i
Tridge, kommenterte: ”Vietnams
rekenæring har opplevd positive
resultater til tross for de globale
problemene forårsaket av viruset.
Utsiktene ser også veldig lovende
ut på grunn av handelsavtalen
mellom EU og Vietnam (EVFTA)
som ble etablert i august.
“EVFTA betyr at i tiden
fremover vil mat og
landbruksprodukter, inkludert
reker, bli liberalisert og unntatt fra
importtoll, noe som forbedrer handelsforbindelsene mellom
Vietnam og EU. Maniokstivelse, kaffe, sukker og ris er noen
av de andre råvarene som vil dra nytte av avtalen.”
Tridge, som er et globalt innkjøps- og
markedsinformasjonssenter for kjøpere og leverandører
av matvarer, har rapportert de siste markedstrendene som
påvirker matvare- og jordbrukssektoren.

WE ARE
OTTEVANGER

We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.
www.ottevanger.com
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Not All Binders
Are Created Equal

AB20™ is bentonite adsorbent that helps reduce
mold growth and mycotoxin contamination

A proven mycotoxin binder that improves aquaculture feed quality
Decreases bioavailability of mycotoxins
Reduces uptake of mycotoxins
Reduces distribution of mycotoxins to the blood and target organs

Contact your local Phibro Aqua specialist for more information
Or visit us at phibro-aqua.com

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®
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Blue Aqua og Stemcell
samarbeider om Seagrapeprosjektet

B

lue Aqua International har inngått en joint
venture-avtale med Stemcell United Limited
om å dyrke og oppdrette «sjødruer» (en
algeart Caulerpa Lentillifera) i Singapore på
kommersiell skala via joint venture selskapet SCU Green
Aqua Farm Pte Ltd.
Stemcell United Limited er et børsnotert australsk
selskap innen bioteknologi og farmasøytiske produkter
som fokuserer på utvikling, reproduksjon, dyrking og
ekstraksjon av plantestamceller for TCM medisinsk, helse,
skjønnhet og anti-aldringsapplikasjoner ved bruk av sin
miljøvennlige patenterte teknologi.
SCU har med suksess testet bruk av plantestamcelleteknologi på sjødruedyrking på forskningsbasen i Marine
Aquaculture Center på St. John Island i Singapore. SCU
forbereder nå kommersiell dyrking gjennom etableringen
av et joint venture med Blue Aqua. Fellesforetaket
kombinerer styrken til begge parter i å skape et integrert
system for akvakultur.
Samarbeidet tar sikte på å implementere en del av en skalerbar
sirkulær økonomi
innen havbruk, med
planer om å fremme
akvatiske planters
unike kvaliteter
som bærekraftig
supermat og
plantebasert protein.
Philip Gu,
administrerende direktør / konsernsjef i SCU, kommenterte
samarbeidet med Blue Aqua: “Siden 2009 har Blue
Aqua støttet oppdrettsnæringen med bærekraftige og
miljøvennlige teknologier og søker å sikre bærekraftige
matressurser for fremtidige generasjoner.
”SCU er glade for å kunne samarbeide med Blue Aqua for
å gjøre sjødruer tilgjengelig for den voksende befolkningen
på kommersiell skala, og med en sterke tro på at sjødruene
vil bli en del av en anerkjent balansert diettsammensetning.
“Dette partnerskapet vil videreføre vår innsats for å gi et
betydelig bidrag til Singapores regjerings initiativ '30 - 30',
som tar sikte på å øke Singapores lokale matproduksjon
fra sitt nåværende nivå på 10 til 30 prosent innen 2030.
COVID-19 pandemien har ført til at det er blitt ytterligere
kritisk for Singapores matvaresikkerhet, noe som gjør dette
joint venture-selskapet enda viktigere.”
Dr. Farshad Shishehchian, grunnlegger, konsernsjef
og administrerende direktør i Blue Aqua International,
kommenterte: “SCU er et etablert teknologiselskap innen
plantebasert stamcellevirksomhet, med erfaring innen
tradisjonelle kinesiske urter og hamp. Philip Gu har vært
konsulent for FNs matvare- og jordbruksorganisasjon
(FAO), og har spesialisert seg på havbruk.
“Synergien med SCU er til å ta og føle på. Lidenskap
og et sterkt teknologisk partnerskap er en god oppskrift
på bærekraftig vekst. Etableringen av SCU Green Aqua
Farm legemliggjør vår kontinuerlige innsats for å bygge
en sirkulær økonomi innen havbruk, som starter med våre
egne produksjonssystemer mot utvikling av bærekraftig
ernæring globalt.”
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Evonik skal administrere hele DL-metioninproduksjonen sin fra tre
verdensledende sentra

E

vonik er en ledende global produsent av DLmetionin, en essensiell aminosyre som brukes
i moderne fôrformulering, og spiller en sentral
rolle i å dekke det fortsatte behovet for en
trygg og bærekraftig dyreproteinforsyning som også tar
hensyn til dyrevelferd.
Alle tre av Evoniks MetAMINO®-anlegg opererer som
kostnadsledende, førsteklasses teknologilinjer, samtidig
som de gir mange muligheter for ytterligere utvidelse.
Alle de tre fabrikkene er også utstyrt for implementering
av økende kostnads- og prosess-effektiviseringsstiltak
hvis eller når slike tiltak er nødvendige i fremtiden.
Med denne strategien i tankene har Evonik nå bestemt
seg for å stenge det minste av sine MetAMINO®-anlegg i
Wesseling i Tyskland. Med en kapasitet på 65 000 tonn pr.
år vil anlegget stenge innen utgangen av første kvartal 2021.
I tillegg vil Evonik investere om lag 25 millioner
Euro i oppgradering av sitt anlegg for metioninmellomprodukter i Wesseling for å sikre langsiktig
forsyning til Antwerpen-området og for å styrke sitt
europeiske MetAMINO®-Verbund.
Dette vil føre til en bedre kostnadskontroll gjennom

forbedret kapasitetsutnyttelse, stordriftsfordeler og
forbedret evne til å tilpasse seg alle markedsforhold.
Dr. Emmanuel Auer, leder av Animal Nutritionvirksomheten i Evonik, sa: “Metioninvirksomheten
er viktig for Evonik, nå og i fremtiden. Vi vil
tilpasse oss markedsutfordringene og forberede vårt
aktivaoppsett for å oppnå høyest mulig effektivitet
og ytterligere optimaliserte kostnadsstrukturer. Vi har
gjennomført kontinuerlige effektiviseringstiltak og
programmer de siste årene. Som en del av strukturell
aktivaoptimalisering føltes det riktig å stenge ned det
minste metioninanlegget.”
I 2014 åpnet Evonik sitt produksjonsanlegg for
metionin i Singapore, og har fordoblet kapasiteten på
stedet på bare fem år. I dag er Singapore det største
produksjonskomplekset for DL-metionin i verden med
en kapasitet på 300 000 tonn MetAMINO® pr. år, en ny
industristandard for effektiv, sikker og bærekraftig drift.
Ved siden av Singapore driver Evonik anlegg i den
amerikanske byen Mobile i Alabama og i Antwerpen,
Belgia. Evonik har produsert MetAMINO® i Wesseling
siden 1967.

The annual meeting of the Latin American and Caribbean Chapter (LACC) of the World
Aquaculture Society and XXI Ecuadorian Aquaculture Congress (CEA2020)
hosted by Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Guayaquil Ecuador – March 22 - 25, 2021

Hilton Colon Guayaquil

The annual meeting of:

Your partner for
industrial process
automation
Our solutions:
Design and engineering
Build and installation MCC and PLC panels
Software engineering PLC/SDADA
MES application Batch Explorer
Integration to other software packages
Turn Key installations incl. training, service & support

XXI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA

Hosted by:
Scan the QR-Code to
discover our solutions!
www.inteqnion.com
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Aker BioMarine åpner lager i
India for å møte den økende
etterspørselen

E

tter å ha kommet inn på det indiske
markedet i 2018, da Aker BioMarine India
ble etablert i Mumbai, har selskapet opplevd
en økende etterspørsel etter sine produkter.
Et nytt lager i Chennai vil styrke lokal tilstedeværelse
i India, samtidig som det vil gjøre det mulig for
selskapet å betjene sine kunder i hele regionen med
næringsrike, krillbaserte ingredienser til fiske- og
rekefôr.
“India er verdens største rekeprodusent, noe som gjør
landet strategisk viktig for Aker BioMarine.
“Vi ønsker å kunne levere adekvate mengder Qrillprodukter til kundene våre når de ber om det, noe som
best gjøres gjennom lokal tilstedeværelse. Derfor har
vi valgt Chennai for plasseringen av vårt nye lager,
der vi kontinuerlig lagrer Qrill-produkter,” sier Atul
Barmann, daglig leder i Aker BioMarine India.
Aker BioMarines lokale lager i Chennai vil
muliggjøre bedre service og en solid tilførsel av
buffervolumer for selskapets nøkkelkunder, samt åpne
for små og mellomstore kunder som ønsker å kjøpe
Qrill direkte.
“Våre kunder vil ha nytte av en jevn tilførsel av Qrillprodukter, fra fartøy til lager, som er leveringsklare og
allerede tollklarert. Dette øker distribusjonshastigheten
og gir enkel tilgang for kundene, som også kan dra
nytte av lokal service og support,” legger Barmann til.

India er et viktig marked for Aker BioMarine og et
strategisk driftssted for å legge til rette for regional
ekspansjon for selskapet. Etterspørselen etter
krillbaserte ingredienser til rekefôr og annet fiskefôr i
India har hatt betydelig vekst de siste årene, og det nye
lageret vil gi en plattform for å utvide rekkevidden til
Qrill akva-produkter ytterligere, utenfor grensene til
India.

MSD Animal Health lanserer
forskningsstipend for akvakultur

E

tter år med suksess i andre
sektorer, utvider MSD
Animal Health UK, en
avdeling av Merck & Co
Inc, USA, sitt forskningstilbud til
også å omfatte akvakultur.
Den nye ordningen vil være
tilgjengelig for veterinærer og
fiskehelsepersonell over hele
Storbritannia, og vil bidra til å støtte
forebyggende helsetjenester og
forskning i bransjen.
“Stipendier gir mange fordeler både
for fagpersoner innen sektoren og for
industrien generelt. Forskning danner
ofte grunnlaget for nye metoder
og idéer, så denne ordningen vil gi
store muligheter for den britiske
havbruksnæringen, sier Nikos
Steiropoulos, Business Manare,

Integrated Customers – Aquaculture,
Poultry, Pigs, ved MSD Animal
Health UK.
"Når vi nå også inkluderer
akvakultur i porteføljen av
stipendier som tilbys, har MSD
Animal Health anerkjent den viktige
rollen dette vil spille for å hjelpe
veterinærer og fiskehelsepersonell
med å få kunnskap og utvikle sine
ferdigheter."
Han forklarer at denne nye støtten
vil hjelpe industrien, som en svært
innovativ sektor, til å fortsette å
utvikle britisk fiskeproduksjon,
noe som kan bidra til å styrke
både innenlandske og utenlandske
markeder.
"I år dobler MSD Animal Health
antallet tilbudte stipendier, og utvider

den tidligere sektorlisten til å omfatte
svin, fjærfe og havbruk," legger
Nikos til.
"Utvidelsen av denne
stipendieordningen syneliggjør
MSD Animal Healths investering i
havbruksnæringen og anerkjenner
oppdrettsnæringens betydning for
både den globale økonomien og den
innenlandske matproduksjonen."
Veterinærer og fiskehelsepersonell
kan søke om stipendier på opptil
GDP 4 000. Prosjektene må fullføres
innen ett til to år, og søknadene vil
bli vurdert av University of Stirling
for å sikre en uavhengig avgjørelse.
"Søkere vil bli bedømt på kvaliteten
og klarheten i forskningsprosjektet,
inkludert det å sette realistiske mål,
den potensielle verdien av prosjektet
og dets originalitet," avslutter
Steiropoulos. Fristen for å søke om
stipend er 30. november 2020.
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The future of fish farming!
Using a dedicated Alltech Coppens RAS feed
will bring you better growth, lower FCR,
more production of fish in the same systems
& a much more stable and resilient biofilter.
Check out our latest AquaNext article:

www.alltechcoppens.com/aquanext-series

Norsk pioner vender
hjem etter å ha fullført
seksårig prosjekt

S

cottish Sea Farms’ leder
for ferskvannsoppdrett,
Pål Tangvik, forlater nå
selskapet for å returnere til
hjemlandet Norge etter å ha fullført
sitt oppdrag om å levere selskapets
første fulle generasjon RASprodusert smolt.
Opprinnelig skulle han revidere selskapets
ferskvannsproduksjonsstrategi, inkludert etablering
av et nytt topp moderne RAS-klekkeri, og den norske
oppdrettsveteranen kom til selskapet i desember 2014
fra Lerøy Seafood Group, som er medeier i Scottish
Sea Farms sammen med SalMar ASA.
I løpet av seks korte år har Pål overvåket design,
lokalisering og bygging av det nye settefiskanlegget i
Barcaldine, strømlinjeformet selskapets eksisterende
ferskvannsanlegg som forberedelse til åpningen, og
samlet et team av eksperter innen sektoren som nå
leverer all smolt til Scottish Sea Farms 42 marine
oppdrettsanlegg.
Den første generasjonen av RAS-produsert smolt er
satt i sjøen med dobbelt så stor gjennomsnittlig vekt
som det som oppnås via tradisjonelle klekkerimetoder,
og viser utmerket ytelse etter overføring. I mellomtiden
begynner ferskvannsteamet å levere andre generasjon

smolt oppdrettet på Barcaldine
Hatchery.
"Grunnen til at jeg kom til
Skottland var for å hjelpe Scottish
Sea Farms med å etablere Barcaldine
Hatchery og se det ferdige anlegget
levere sin første generasjon smolt",
sa Pål og la til: "Når det nå er
oppnådd, og med fem nye barnebarn
som er kommet mens jeg har vært
her i Skottland, føles det nå som rett
tidspunkt å reise tilbake til Norge,
hvor jeg kan være nærmere familien
min, unge og gamle, og være en del av det daglige livet
igjen.”
Pål vil fortsette å lede ferskvannsteamet til en
passende etterfølger er funnet, og sørger for en
problemfri overlevering på tvers av alle aktiviteter.
I en kommentar til nyheten om Påls planlagte retur
til Norge, sa Scottish Sea Farms administrerende
direktør Jim Gallagher: “Den innsatsen som Pål har
gjort for vårt ferskvannsoppdrett er noe vi vil være evig
takknemlige for og noe jeg håper at han selv alltid vil
være veldig stolt av.
“Jeg er sikker på at vårt nye Barcaldine klekkeri
alltid vil være i hans tanker, og at de vennskap som
er knyttet, vil vedvare. Nå ser vi etter en fantastisk
kandidat til å ta over hans oppgaver og sammen med
ferskvannsteamet bygge videre på den fantastiske arven
som Pål etterlater seg. Barcaldine-historien har egentlig
bare begynt.”
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West Coast Salmon AS i mål med første trinns
egenkapitalfinansiering av oppdrettsanlegg for atlantisk laks

D

et norske West Coast Salmon AS
har sammen med datterselskapene i
USA kunngjort at de har sikret første
trinns egenkapitalfinansiering med de
ledende vestorene Bregal Partners og Nutreco NV.
I tillegg deltok Beach Point Capital Management,
AquaMaof, grunnleggere, selskapets ledelse og
utvalgte finansielle investorer i en rettet emisjon.
Den sterke eierstøtten fra akvakultur- og
sjømatsektoren sørger for en solid plattform for
selskapet å gjennomføre planen om å bygge og
drive et landbasert anlegg for atlantisk laks på

PCE

PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR
TOP QUALITY RING DIES
available for all major pellet press brands

Scan the QR-Code
to find your die!

WWW.PCE.EU

industriell skala utenfor Reno i Nevada. Den
første fasen vil gi en produksjonskapasitet på
12 600 tonn i andre halvdel av 2024, og tilby fersk
og bærekraftig oppdrettet atlantisk laks til helseog miljøbevisste forbrukere på den amerikanske
vestkysten.
Hallvard Muri, styreleder i West Coast Salmon
AS, kommenterte: ”Vi er utrolig stolte og
glade for å ha sikret oss støtte fra Bregal og
Nutreco. West Coast Salmon teamet ser frem
til å gjennomføre planen vår i samarbeid med
selskapets nye sterke eiere for å oppnå målet om
å bli den ledende leverandøren av høykvalitets
bærekraftig atlantisk laks på den amerikanske
vestkysten."
Anleggets nærhet til store markeder vil sikre
en kontinuerlig lokal forsyning av et ferskt og
miljømessig bærekraftig produkt av høy kvalitet
som har lengre holdbarhet og betydelig redusert
CO2-fotavtrykk enn konvensjonell oppdrettslaks
som transporteres med fly fra Chile og Europa.
I tillegg vil selskapets ESG-forpliktelse bli
demonstrert ytterligere ved å kjøpe fornybar
energi og gjenbruke output fra driften som
verdifulle biprodukter.
Selskapets forretningsplan består av tre
utviklingsfaser for inntil totalt 50 000 tonn HOGproduksjon.
Et betydelig areal for utvidelse, nærliggende
infrastruktur (el-nett og motorvei), med tilhørende
ferskvannsrettigheter, eies av West Coast Salmon.
Driften av lakseoppdrett vil være basert på den
nyeste resirkuleringsteknologien (RAS) fra
AquaMaof, et topp moderne prosesseringsanlegg
på stedet, samt spesialisert RAS-fôr fra Skretting,
Nutrecos divisjon for akvakultur.
“Vi er glade for å bidra til fremdriften av
bærekraftig oppdrettslaks sammen med en så
fremtredende gruppe av ledende industriselskaper.
Vi ser frem til selskapets suksess med
lokalprodusert laks av høy kvalitet som blir levert
fersk samme dag fra anlegget til kundene og
som er sunn både for forbrukere og miljøet," sa
Bregals medstifter og administrerende partner,
Scott Perekslis .
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FE E D AN D B IOFU E L

THE FUTURE OF AQUA FE E D
STARTS HE RE
HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

At ANDRITZ, we go to extreme lengths –
and depths – to give you total control
over your aqua feed production. What
ever fish or crustacean species you aim
to feed, no one has more expertise in

designing, commissioning, and servicing
the right combination of technologies
to build and sustain a healthy, growing
aqua feed business. Find out how our
vast expertise and patented aqua feed

processing technologies can feed the
future of your business at andritz.com/
ft.

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

ALL FROM A SINGLE SYSTEM
FROM SINKING TO FLOATING

With Extru-Tech’s ADT (Advanced Densification Technology), the possibilities are far reaching. ADT
technology gives you the option to produce sinking feeds with excellent consistency and density. That
same ADT technology can produce floating feeds with high protein characteristics … all from a single
extrusion system.
In the aquafeed business, you either sink or swim. Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or
visit us online at www.extru-techinc.com

extru-techinc@extru-techinc.com
www.extru-techinc.com

ET-296.indd 1
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Aker BioMarine lanserer
Antarctic Provider

A

ker BioMarine feirer lanseringen
av sitt nye, topp moderne fartøy
i en seremoni på CIMC Raffles
Yantai-verft, da fartøyet er klart for
ferdigstillelse og montering av utstyr, akkurat i
tide for fiskesesongen 2021 for krill.
Antarctic Provider ble bygget av Kinas CIMC
Raffles Offshore Ltd.
Det 168 meter lange fartøyet drives av den
prisbelønte Wärtsilä 31-motoren, som er designet
for den beste drivstoffeffektiviteten i klassen.
I tillegg forbedres fartøyet med Dynamic
Positioning (DP) -egenskaper, som eliminerer
behovet for ankring under omlasting.
“Vi satte de høyeste ambisjoner for Antarctic
Provider, så vel som for CIMC og leverandørene.
Det vi ikke forventet var COVID-19,” sier Eldar
Vindvik, visepresident for Fleet Renewal and
Procurement i Aker BioMarine.
“Til tross for utfordrende globalt miljø og
lockdowns i 2020, tok våre partnere et krafttak
for å holde fremdriften for dette fartøyet.
Resultatet er et utrolig sprang fremover innen
maritim teknologi og bærekraft som vil styrke
krillfisket i Antarktis,” legger han til.
Fartøyet vil erstatte Aker BioMarines
eksisterende forsyningsfartøy, La Manche.
Forsyningsfartøyet skal transportere krillprodukter og
mannskap til Aker BioMarines logistikknutepunkt i
Montevideo, Uruguay, med begrenset avbrudd i selskapets
fiskeoperasjoner.
Fartøyet er utstyrt med Wärtsilä 31 firetakts dieselmotor,
kombinert med et hybrid fremdriftssystem. Motoren har en
Guinness verdensrekord for drivstoffeffektivitet og er også
konvertibel for fremtidige grønnere drivstoff.
Fartøyet er i full overensstemmelse med International
Maritime Organisation (IMO) Polar Code, og oppfyller
kravene til skrogstyrke og er tilpasset for å kunne
operere trygt i det antarktiske klimaet. Det er utstyrt med
frekvensstyrte thrustere for å unngå null pitch tap og
redusere undervannsstøy. Fartøyet har fire lasterom med

DSM overtar Erber
Group

D

en 2. oktober 2020
kunngjorde Royal
DSM, et globalt
vitenskapsbasert
selskap innen ernæring, helse og
bærekraftig livsstil, fullføringen
av oppkjøpet av Erber Group til
en verdi av 980 millioner euro.
Transaksjonen, som ekskluderer
to mindre enheter i Erber Group,
forventes å øke inntjeningen det
første året etter gjennomføring.

med plass til 40 000 kubikkmeter, pluss bevegelige kraner
på toppen av hvert lasterom. Det leveres med Dynamic
Positioning-funksjoner for å opprettholde fartøyets
posisjon ved hjelp av propeller og thrustere.
“Vi har møtt utfordringer, fra reisebegrensninger til
karantene, gjennom hele reisen for å bygge og fullføre det
nye forsyningsfartøyet. Det er takket være enorm innsats
fra underleverandørene i Norge, Wärtsilä, CIMC, så vel
som vårt eget team, at dette fartøyet lanseres bare noen få
uker etter planen, og setter en ny standard for teknologi og
bærekraft i krillfisket.
"Med et fremdriftssystem som er konvertibelt for
fremtidige drivstoff har vi bygget et fremtidsrettet fartøy
som vil støtte vår virksomhet i Antarktis i flere tiår
fremover," sier Vindvik.

Oppkjøpet av Erber Group ble
først kunngjort 12. juni 2020.
DSM kjøpte Erber Groups
Biomin og Romer Labs.
Erber Groups spesialitet innen
dyreernæring og helsevirksomhet,
Biomin, spesialiserer seg primært
på mykotoksin risikostyring og
tarmhelseytelse, mens Romer
Labs-virksomheten fokuserer på
diagnostiske løsninger for mat og
fôr. Begge utvider DSMs utvalg
av spesialløsninger med høyere
verdiskaping.
Oppkjøpet av Erber Groups
Biomin styrker DSMs kompetanse

og omdømme som en ledende
leverandør av dyrehelseog ernæringsløsninger for
produktivitet og bærekraft, med
vekt på reduksjon av utslipp,
effektivitet i fôrforbruk og bedre
bruk av vann og land.
Det er derfor godt tilpasset
DSMs fokus på å gjøre
dyreoppdrett mer bærekraftig både
fra et økologisk og økonomisk
perspektiv. Romer Labs utfyller
også DSMs tilbud til menneskelig
ernæring og helse til kunder
i markedssegmentene mat og
drikke.
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Don’t let COVID-19 keep your
company in the dark

Let International Aquafeed shine
a light on your business

FISH FARMING TECHNOLOGY

www.aquafeed.co.uk

EN DEL AF POWERRAS KONSEPTET

ALLER FLOW

Lett fordøyelig høykvalitetsfôr og
god vann kvalitet sikrer en optimal
produksjon av atlantisk laks i RAS.
TILGJENGELIG I STØRRELSER 3 MM OG 4.5 MM

WWW.ALLER-AQUA.COM
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Ekstruderingsløsninger
for RAS fôrproduksjon

V

av Jens Stengaard, Global RAS Sales Manager, og Spencer Lawson, Director - Extrusion Systems,
Wenger Manufacturing Inc, USA
erdens befolkning vokser i jevnt tempo.
Den nåværende befolkningen er omtrent
7,6 milliarder, ifølge www.un.org. Innen 2050
forventes det at den globale befolkningen vil
nærme seg 9,8 milliarder. Hvis vi ser nærmere
på tallene, kan man argumentere at verdens
befolkning opplever en netto økning på
omtrent 8 600 mennesker per time
(+/- 208 000 mennesker per dag).
Det kan være fristende å spørre: hva har hele befolkningen til felles? Det
mest grunnleggende og forenklede svaret ville være ... alle spiser!
Det er tydelig at hver enkelts diett er avhengig av flere faktorer. Disse
faktorene kan omfatte, men er ikke begrenset til, geografisk beliggenhet og
økonomi. I et hypotetisk scenario kan man si at på grunn av at livskvaliteten
øker i visse deler av verden, ønsker folk protein av høyere kvalitet. I mange
deler av verden er fjærfe, svin og storfekjøtt de proteinene man helst velger.
Imidlertid kan noen anføre argumentet om at inntak av fisk foretrekkes
fremfor de tidligere nevnte proteinkildene, og ettersom oppdrett antas å
levere det meste av akvatisk protein i 2050, vil det være nødvendig for
akvakultur å levere et betydelig økt volum mat på en bærekraftig måte.
Mens den globale villfiskfangsten har vært mer eller mindre konstant
siden 1990-tallet, har verdens produksjon av oppdrettsfisk fortsatt å vokse
dramatisk, og med en estimert vekst på ytterligere to millioner tonn pr. år
frem til 2050, vil det være nødvendig for oppdrettsnæringen å levere dette
betydelig økte volumet av mat på en bærekraftig måte.
Spesiell oppmerksomhet må også rettes mot innvirkningen
på miljøintegritet, dyrehelse, dyrevelferd og menneskers helse.
Resirkuleringoppdrettssystemer (RAS) kan til en viss grad være løsningen på
dette problemet.
Selv om COVID-19-pandemien har satt noen planlagte RAS-prosjekter
på vent, vil det mest sannsynlig være en midlertidig pause. Den
globale etterspørselen etter bærekraftige havbrukssystemer vokser
raskt, og derfor vil etterspørselen etter RAS-prosjekter helt sikkert
øke ganske snart, og føre til flere prosjekter.
Med det potensielt økende antall RAS-installasjoner vil
etterspørselen etter fôr også øke. Globale fôrprodusenter
legger allerede planer for hvordan de skal takle denne økende
etterspørselen i fremtiden.
Når vi hører på RAS-oppdrettere, er viktigheten av fôring med
høykvalitetsfôr avgjørende for at RAS-industrien skal fortsette å
utvikle seg. Ikke bare er ernæringskvaliteten av stor betydning,
men også den fysiske kvaliteten på fôret. Enkelte eksisterende
produksjonslinjer for fôr oppfyller kanskje ikke de strenge
kvalitetskravene som RAS stiller. Av denne grunn kan det være
fornuftig å lete etter nyere teknologi for å produsere fôret.

Wenger® AquaFlex XT
dobbeltskrueekstruder
med High Intensity
Preconditioner (HIP),
dobbel dyse og
overliggende
skinnesystem
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Utvidet kunnskap

For å utvide Wengers kunnskap om oppdrettsindustrien,
spesielt RAS, utføres det testing i Sabetha, USA, hvor Wengers
hovedkontor er lokalisert. Testingen som pågår fokuserer
på å evaluere fiskens ytelse, og å sammenligne forskjellige
ekstruderingsteknologier (AquaFlex, single-screw og standard
twin-screw).
I tillegg til fiskens ytelse blir vannturbiditetsnivåer også evaluert
for sammenligning mellom ekstruderingsteknologiene nevnt
ovenfor.

Krav til RAS-fôr

RAS gir forbedrede fôrhåndteringsmuligheter og kontroll over
miljøet i oppdrettsdriften.
Landbasert fiskeoppdrett representerer imidlertid en potensiell
kilde til vannforurensning fra avføring og ikke-konsumert fôr. Fôr
av høy kvalitet kan redusere forurensningspotensialet og må ha
følgende egenskaper:

#AE21MAD

• Meget fordøyelige næringsstoffer (krever optimal
gelatinisering av stivelse for å redusere avføringsvolumet)
• Fôret bidrar til fast avføring fra fisk, noe som gjør det enkelt å
fjerne det fra resirkulert vann
• Fôret bidrar til fast avføring fra fisk, noe som gjør det enkelt å
fjerne det fra resirkulert vann
• Fôret må være fritt for støv og finpartikler, da dette kan føre til
overdreven belastning på filtersystemene
• Ingen fettlekkasje (vakuuminfusjonsbelegg anbefales) og
minimalt overflatefett
• Konsistente og ensartede fôr fra batch til batch
• Optimalt tilpasset tetthet, noe som sikrer riktig synkehastighet
• Pasteurisert fôr for å forhindre sykdomsoverføring og
prosesskontroll for å sikre at fôret oppfyller minimum
prosessbetingelser for sikker fôring.

Et system for å produsere RAS fôr

Tradisjonell tvillingskrue-ekstruderingsdesign har tjent sitt
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Gold Sponsor
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formål etter hvert som den akvatiske næringen har utviklet seg.
Likevel står bransjen nå ved et vendepunkt der nye trender, som
RAS, krever høyere produktkvalitet og presser de tradisjonelle
systemene over sine grenser.
Fleksibilitet er nøkkelen, og det er hva den nye generasjonen
Wenger tvillingskrue-ekstruderingssystemer er bygget på.
AquaFlex XT ekstruderingssystem med tvillingskruer er
skreddersydd for produsenter av akvafôr for å maksimere
investeringen ved å gi dem muligheten til å produsere et bredt
spekter av produkter som flytende, synkende, reke- og mikrofôr
i forskjellige produktstørrelser mens de bruker et variert utvalg
av ingredienser og oppskrifter.
Denne fleksibiliteten er mulig, gitt at disse systemene er
konstruert med en spesialisert skrueprofilkonstruksjon for
å gi høyere volumetrisk kapasitet og evnen til å operere
ved hjelp av et bredt spekter av termiske og mekaniske
energikokingsforhold.
Bruk av fôr produsert med forbedret kvalitet vil sikre et
lavt uklarhetsnivå (klart vann) og forbedre hele ytelsen og
produktiviteten i et resirkuleringsoppdrettssystem.
Termisk og mekanisk energi er de viktigste energikildene som
brukes i ekstruderingsprosessen. En gjennomgang av nåværende
ekstruderingsprosesser i bransjen indikerer forholdet mellom
forbrukt termisk og mekanisk energi fra 1: 1 til 2: 1.
Dette forholdet bestemmer nytte- og vedlikeholdskostnader,
spesielt kostnadene for å erstatte slitte roterende elementer. En
nylig studie sammenlignet energiinngang og driftskostnader
for tre ekstruderingssystemer. Det ble observert at selv om den
totale energitilførselen (termisk + mekanisk) var høyere for
et AquaFlex XT-ekstruderingssystem med tvillingskruer, var
det over tid billigere å bruke sammenlignet med et standard
ekstruderingssystem med én skrue eller dobbeltskrue.
Et ekstruderingssystem med muligheten til å variere dette
energibruksforholdet og skifte til de mest gunstige energikildene
fra et kostnadssynspunkt gir økt fleksibilitet i kostnadene med
å betjene systemet. Wengers AquaFlex XT-ekstruderingssystem
med tvillingskruer er konstruert med fleksibiliteten til å operere
i høyere termiske til mekaniske energiforhold.
Dette oppnås ved å bruke en tvillingskrueprofil, noe som gir
mer volumetrisk kapasitet, sammenlignet med tradisjonelle
dobbeltskrueekstrudere. Den spesielle skrueprofilen gjør det

mulig å øke dampinjeksjon og derved legge til mer termisk
energi til ekstruderløpet. Jo høyere fleksibilitet innenfor det
termisk-mekaniske energiforholdet, dess bedre kan råvarene
som brukes i formuleringen utnyttes.
I tillegg er systemet kombinert med en HIP (High Intensity
Conditioner) som gir mindre produktfuktighetsvariasjon
og øker større fordelingsblanding, hvilket resulterer i økt
og jevn gelatinisering av stivelse, sammenlignet med andre
dampkondisjoneringsdesign.
Som et resultat av et bredere energibruksforhold
og en spesialisert tvillingskrueprofil, kombinert
med en forkondisjoneringsanlegg som gir mindre
produktfuktighetsvariasjon og økt tilberedning, blir fleksibiliteten
til AquaFlex XT-ekstrusjonssystemet med tvillingskruer nøkkelen
til å øke produkttilbudet og differensieringen .
Termisk energi regnes som en mer naturlig måte å koke
på sammenlignet med mekanisk energi. Dette betyr mindre
skjæring og mer forsiktig elting for kontinuerlig å utvikle den
viskoelastiske deigproduktmatrisen og en forbedret cellestruktur
av den ekstruderte pelleten.
Med et AquaFlex XT-ekstruderingssystem med tvillingskruer
kan akvafôr-produsenter utvide tilbudet til reke-, flytende,
mikro-, synkende, fiskeoppløselig inklusjonsfôr og RASspesifikt fôr, alt laget på samme produksjonslinje.

Kostnadsreduksjoner

Ved bruk av et AquaFlex XT-ekstrusjonssystem med
tvillingskruer i to separate case-studier i India og Vietnam, ble
det observert en kostnadsreduksjon på 10 prosent for formelen
som produserte rekefôr og tilapiafôr, uten å gå på akkord med
produktintegriteten. Pellets-holdbarhetsindekser på over 99
prosent ble registrert i begge studiene, hvor produktstørrelsen
varierte fra 0,6 - 2,2 mm for rekefôr og 1,8-7,0 mm for tilapiafôr.
AquaFlex XT ekstruderingssystem med tvillingskruer er
konstruert for å gi produsenter av akvatiske produkter et presist
verktøy som gir full produksjonsfleksibilitet med optimaliserte
driftskostnader.
AquaFlex XT ekstruderingssystem med tvillingskruer overgår
ganske enkelt single og tradisjonelle ekstrusjonssystemer med
dobbeltskruer.
www.wenger.com
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Nye prosesser for
produksjon av akvafôr:
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av Famsun, Kina

ens den globale
havbruksnæringen søker å
tilfredsstille behovene til
de forventede ni milliarder
mennesker som okkuperer
planeten jorden, fortsetter den sin
raske vekst, for tiden estimert til
seks prosent årlig. Denne veksten
kommer imidlertid ikke uten
utfordringer så vel som muligheter. For å holde tritt med etterspørselen,
vil det også være nødvendig med flere fiskemel- eller plantebaserte
proteinerstatninger, som soyabønnemel, rapsmel, erteprotein og
maisglutenmel, for at vi skal kunne produsere moderne akvatiske fôr.
Denne utfordringen vil sannsynligvis legge press på både
marine og landbruksbaserte produksjonssystemer, spesielt
for sistnevnte når ressursbehovet skifter fra hav til land. For
tiden er de landbaserte matvareproduksjonssystemene allerede
under press for å møte den globale etterspørselen etter mat, fôr,
biodrivstoff og biobaserte materialer.
Derfor vil løsninger som kan balansere de marine og landbaserte
ressursene for å fø verden på en bærekraftig måte være
'fremtidstilpassede' løsninger. Strategisk kan fremtidstilpassede
løsninger omfatte prosessering av nye ingredienser, for eksempel
mikrobiell biomasse, alger, insektmel, copepods, og teknologier
som reduserer forbruket av naturressurser (f.eks. råmaterialer,
vann og energi) i fôrproduksjon og fôrutnyttelse.
Famsun samarbeider med kunder for å utvikle og innovere
prosesser for vannbehandling. Nylig ble det presentert en pakke
med innovative løsninger for produksjon av fôr til akvakultur i
fremtiden, inkludert SMTZ bulk tetthetsregulator for fleksibel
ekstruderingsproduksjon, nullavfall hurtigstart-conditioner og de
beste applikasjonene for Famsuns vannbehandlede ekstrudere for
å sikre produksjon av høykvalitets klekkerifôr, rekefôr og andre
spesifikke fôr med nye behov.

SMTZ-kontrolleren er designet for å optimalisere
massetettheten til ekstruderte synkende fôrprodukter. Den
inneholder to hovedkomponenter: et skjærekammer og en luftlås
(se figur 1 og 2). Det hengende skjærekammeret festes til enden
av ekstrudertrommelen slik at matrisen stikker ut i kammerhulen.
Luftlåsen (airlock) svinger inn og ut av produksjonsposisjonen,
etter behov, via en festet arm. De to komponentene kobles
deretter sammen for å skape et lufttett trykkammer.

Figur 1: Airlock er frakoblet

Figur 2: Airlock er koblet til skjæreinnretningen

SMTZ bulk density controller: Et fleksibelt tillegg

Akvafôr-produsenter kan møte de samme utfordringene som den
kinesiske akvafôr-giganten Tongwei. Da Tongwei hadde til hensikt
å utvikle lavstivelsesfôr til ferskvannskrabbe og kreps, fikk de vite
at de første fôrproduktene deres hadde dårlig vannstabilitet, varierte
i størrelse og farge, og at produksjonskapasiteten var lavere enn
forventet. Derfor henvendte Tongwei seg til sin tekniske partner,
Famsun, for å finne løsninger.
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Når den er i drift, flyttes luftlåsen for å forbinde
den øvre delen gjennom en klembøyle. Den
vertikale sylinderen i luftlåsen beveger seg opp for
å lukke luftlåsen og skaper et lukket skjærekammer
med hjelp av god tetning. Lufttrykket i
skjærekammeret justeres gjennom to kuleventiler
på skjæreinnretningen. Den intelligente designen
gir den nyskapende bulktetthetskontrolleren
følgende fordeler: brukervennlig betjening, enkel
montering og demontering, hurtig trykkopprettelse
og kraftig overføringseffektivitet takket være den
kompakte strukturen og direkte-driver motoren.
SMTZ bulktetthetskontrolleren har vist
seg å være et fleksibelt tillegg som kan
forenkle ekstruderingsproduksjon og løse
komplekse produksjonsproblemer. I Tongwies
akvafôr-fabrikk ble to Famsun SJPS150 ×
2 tvillingeskrueekstrudere oppgradert med
dette tillegget og noen små problemer løst.
Ved behandling av den samme nye formelen
(lav stivelse) ble både produksjonsytelsen og
produktkvaliteten dramatisk forbedret (se tabell 1).
SMTZ bulktetthetskontrolleren adresserer
produksjonsutfordringer lettere med følgende
forbedringer:
Forbedret produksjonskapasitet:
Produksjonskapasiteten til synkende fôr for
ferskvannskrabbe eller kreps med samme formel
ble forbedret med 30 prosent
Redusert fuktighetsinnhold i ekstruderte pellets:
Sammenlignet med vakuumtetthetskontrollen kan

Tabell 1: Sammenligningen av ekstruderingsytelse med og uten en SMTZ-kontroller
Items

Extruder

Aquafeed formula

#8635

Die hole
Feeding speed, kg/h

Extruder
+ SMTZ
Controller

Kommentarer

For crayfish

φ 3.0mm
30-32%

6000

 36%

0

25-27%



630

1.2

Bulk density, g/l

100%

640-720

Sinking rate, %

285

100%

49.14%

349

Load on main motor, %

23.3

60.17%

Speed of main motor, HZ

12.01

Moisture content after conditioning (%)
Pressure increased in cutting chamber, bar

Current of main motor, A



30

SME on feed mash, kw-h/t

14.7



Tabell 2: Bulktetthet av fôrpellets under forskjellige trykk
Pressure, bar

1.2

1.6

2

Bulk density, g/l

644

678

697

Note: Above data is based on the processing of formula #8635.

Tabell 3: Bruddforholdet mellom fôrpellets som suges i vann
No.

Configuration

Formula

60 mins

120 mins

180 mins

240 mins

1
2

Without SMTZ

#8635

10%

24%

40%

60%

With SMTZ

#8635

0%

0%

0%

0%

very stable, vibration-free and
near-silent progress pellet mill
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and production ensures quality and continuity. The partially
patented innovations of PTN’S Progress Pellet Mills offer a
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Figur 3a og 3b: Produktutseende før (venstre) og etter (høyre) med en
SMTZ-kontroller

Figur 4: Vannstabilitet av pellets produsert uten SMTZ-kontroller

Figur 5: Vannstabilitet av pellets produsert med en SMTZ-kontroller

Figur 6: Hurtigstart-conditioner

trykkammeret behandle fôr ved lavere fuktighet. Kontrollerbar bulktetthet
for produktet: Ved å justere trykkluftstrømmen ved hjelp av kuleventilene
på skjærekammeret kan bulktettheten til fôrpellets kontrolleres riktig (se
tabell 2).
Forbedret produktutseende: Som vist i figur 3 har fôrpellets produsert
via ekstrudering med en SMTZ-kontroller ensartet mørk farge, og nesten
ingen porer vises på den glatte overflaten
Evne til å produsere både synkende og flytende akvafôr med samme
skruekonfigurasjon: Ved å sammenligne ekstruderingssystemet
med en vakuum-bulktetthetskontroll, kan det nye systemet med en
SMTZ-kontroller produsere både synkende og flytende akvafôr uten å
endre skruekonfigurasjonen, og man trenger bare å justere trykket på
skjærekammeret.
Forbedret vannstabilitet: Pellets produsert av ekstruderingssystemet
med en SMTZ-kontroller har bedre vannstabilitet sammenlignet med å
fungere uten en bulktetthetsregulator. Fôrpellets kan forbli hele (i mer
enn 240 minutter) i vann. Det betyr bedre fôrinntak for akvatiske dyr
og mer bærekraftig havbruksmiljø (se figur 4 og 5, samt tabell 3).
SMTZ-massetetthetskontrollen har vist seg å være et fleksibelt tillegg
for ekstruderingsproduksjon, både for ferskt krabbefôr, krepsefôr
eller fôr med nye krav. Det kan forbedre kundens konkurranseevne
med forbedret produksjonskapasitet, ønsket bulktetthet, høye
stivelsesgelatineringsnivåer, tilfredsstillende vannstabilitet, bedre
utseende, samt lavt energiforbruk. Den bidrar til bedre kvalitet, bedre
effektivitet og er utmerket for bærekraftig fôrproduksjon.
Ved fôrblandingsproduksjon genererer hundrevis av kilo råvareavfall
på grunn av en langsom økning i fôrtemperaturen under hver oppstart av
konvensjonell forkondisjonering. Dette avfallet slippes vanligvis ut i en
by-pass i stedet for å komme inn i pelletsmøllen. En trist sannhet, men
teknologi kan endre dette. Famsuns dedikerte ingeniører har tatt et stort
skritt i retning av å løse dette problemet med en innovativ hurtigstartconditioner.
Som vist i figur 6, er den nye conditioneren sammensatt av det
øvre forkondisjoneringspasset og det nedre retensjonspasset. Med
kontrollerbar konditioneringstid og flerpunktsovervåkingssystem kan
all fôrblanding i conditioneren tilberedes grundig før det går inn i
pelletsmøllen. Som tilleggsutstyr for forvarming og varmebevaring kan
den oppvarmede kappen også heve temperaturen på fôrblandingen til
over 70 ℃ i løpet av 30 minutter etter oppstart. Hurtigstart-conditioner
hjelper til med å eliminere avfall og har vist seg å gi en god besparelse av
tid og energi.

Praktiske bruksområder i produksjon av akvafôr

Kundene kan teste sine nye formler og optimalisere
produksjonsløsninger med støtte fra Famsun-teknologi og eksperter i det
60 000 kvadratmeter store fôrprøvesenteret i Yangzhou, eller på kundenes
nettsteder gjennom programmet 'Collaborative Innovation'. Flere og
flere produsenter av akvafôr har med støtte fra Famsun konvertert sine
innovasjoner til industriprodukter som oppfyller nye markedskrav.
Følgende er noen vellykkede applikasjoner.
• Stor pellet, synkende fôr for grouper produsert på en SJPS150
ekstruderingslinje (se figur 7)
• Klebrig flytende fôr med lavt stivelsesinnhold for black bass produsert
av en SJPS150-ekstruder og SJPS120-ekstruder (se figur 8)
• Flytende klekkerifôr produsert på en SJPS 120 ekstruder
(se figur 9)
• Høykapasitets, liten pellet og 100 prosent synkende rekefôr produsert
av en SJPS150-ekstruder og en SJPS 120-ekstruder (se figur 10)
• Fôr med høyt fettinnhold og lavt stivelsesinnhold for marin fisk
produsert av en SJPS166-ekstruder og en SJPS120-ekstruder
(se figur 11)

Figur 7a og 7b: Stor pellet, synkende fôr for havbruk

Figur 8a og 8b: Klebrig, flytende fôr med lav stivelse for svart bass

Renovering av gamle maskiner for nye applikasjoner
En annen tjeneste Famsun tilbyr er å pusse opp gamle
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Over - Figur 10: Høykapasitets, liten pellet og 100 prosent synkende rekefôr
Nedenfor - Figur 11: Fett med lavt stivelsesinnhold synkende fôr for
marin fisk
Figur 9: Flytende klekkerifôr

produksjonslinjer for nye applikasjoner. I stedet for å erstatte
produksjonslinjer eller maskiner med helt nye for å tilfredsstille
kravene i sine vekststrategier eller ny markedsposisjonering,
kan brukere av Famsun fôrbehandlingsløsninger bare fortsette
suksesshistorien ved å foreta nødvendige justeringer i
fabrikkene sine.
For eksempel planla en av Famsuns kunder å utforske
det eksklusive flytende-fôrmarkedet for noen spesifikke
arter på sine eksisterende ekstruderingslinjer. Famsun hjalp
dem med å nå sine mål ved å oppgradere noen konfigurasjoner
på det eksisterende systemet og gjennomføre tester for å finne
de beste behandlingsoperasjonene. Renoveringsprosessen
bidro også til å forbedre produksjonskapasiteten til den
eksisterende ekstruderingslinjen fra 5 - 5,5 tonn pr. time til

6,5 - 7,5 tonn pr. time.
Modernisering, digital styring og energireduserende løsninger er
også inkludert i denne pågående støtten, som tar sikte på å hjelpe
brukerne med å utvikle bærekraftig virksomhet og opprettholde
sin konkurransekraft på lang tid.
www.famsungroup.com
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Bruk av supplerende aminosyrer for å
senke proteinnivået i Jian-karpe dietter
av Juyun He1, Karthik Masagounder2 og Mingchun Ren3
Evonik Degussa Co, Ltd, Guangzhou Branch, Kina
Evonik Operations GmbH, Tyskland
3
Wuxi Freshwater Fisheries Research Centre, Nanjing Agricultural University, Kina

1

2

D

et har vært en vanlig praksis innen
svin- og fjærfeindustri å redusere
nivået av råprotein (Crude protein
= CP) med bruk av supplerende
aminosyrer mens man følger et ideelt
proteinkonsept (Htoo et al., 2007;
Berres et al., 2010; Powell et al.,
2011; Wu, 2014). Hos fiskearter som
regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
(Gaylord & Barrows, 2009) og Nil-tilapia (Oreochromis niloticus)
(Botaro et al., 2007), påvirket ikke kosttilskudd med lite protein
med begrensende essensielle aminosyretilskudd (EAA) vekstytelsen
negativt, samtidig som de viste miljøfordeler (Liu et al. 2009).
Bruk av dietter formulert med fiskemel som hovedproteinkilde og
metionintilskudd viste at proteinnivåer over 34,1 prosent ikke er
nødvendig for ung Jian-karpe, en variant av vanlig karpe (Cyprinus
carpio). Vanlig karpe står for omtrent 50 prosent av den totale årlige
produksjonen av oppdrettskarpe (Ji et al., 2015).
Kommersielle fôrprøver (n = 39) for ung karpe innsamlet i Kina
i løpet av 2018 - 2019 viste høye proteinnivåer i fôret (~ 36%).
I samarbeid med Dr. Mingchun Ren fra Freshwater Fisheries
Research Center CAFS (FFRC) ønsket Evonik å undersøke

Figur 1: Totalt ammoniakknitrogen (mg / kg kroppsvekt) slippes
ut i vann i løpet av 15 timer etter siste måltid

effekten av økende EAA-tilskudd på suksessen med å skåne
intakte proteinkilder og redusere proteinnivået i dietten til ung
Jian-karpe, basert på vekst og nitrogenutnyttelse.

Materialer og metoder

Fôringsstudie: Studien evaluerte fem diettbehandlinger: en
positiv kontroll (PC, D1, 37,84% protein) ble formulert for
å gjenspeile en typisk praktisk proteinrik diett som kunne
oppfylle alle EAA-kravene gjennom intakte proteinkilder og
DL-Met-tilskudd alene. Diett 2-4 ble formulert til å inneholde
34,04%, 31,87%, 29,90% diettprotein ved å redusere nivåene av
fiskemel, soyamel, rapsmel og bomullsfrømel og øke nivåene av
supplerende aminosyrer (DL-Met, L-Lys, L-Thr, L-Ile, L-Trp og
L-His) for å oppfylle Evoniks EAA-krav til karpe. Dette reduserte
formuleringskostnadene for fôr fra USD 655 til 624 pr. tonn.
Formuleringen av den negative kontrollen (NC, D5, 28,98%
protein) var lik D4, men uten EAA-tilskudd (se tabell 1). Alle
diettene ble formulert til å være isoenergiske (~ 17,5MJ / kg
bruttoenergi). Næringsstoffsammensetning og EAA-profil for
eksperimentelle dietter er presentert i tabell 2. Juvenil Jian-karpe
med en gjennomsnittlig kroppsvekt på 8,4 gram ble tilfeldig fordelt
i 20 flytende merder (1m × 1m × 1m) med 30 fisk pr. merde. Alle
merdene ble plassert i en felles betongdam (2 000 m2 stor med 2m
vanndyp) som ligger i FFRC. Hver av de fem diettene ble tilfeldig
fordelt på fire av de 20 merdene.
Fisken ble fôret med sine respektive dietter til tilsynelatende
metning tre ganger daglig i 10 uker. Vanntemperaturen var på
28-32 ° C. Konsentrasjonen av oppløst oksygen ble holdt på
5,5 mg / l. All fisk i hver tank ble veid annenhver uke, og mengden
fôr som ble gitt ble justert tilsvarende. På slutten av fôringsforsøket
ble all fisk talt og veid i hver merde for å bestemme overlevelse,
veksthastighet og vektøkning. Etter veiing ble det fra hver merde
tatt ut 10 fisk, som ble avlivet og lagret ved -20 ° C for å måle
kroppssammensetning (protein- og aminosyrenivå). På samme
måte ble 20 ekstra fisk akklimatisert i merdene ved begynnelsen av
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Tabell 1: Ingredienssammensetninger av eksperimentelle dietter
Ingredients (%)

D1
(PC)

D2

D3

D4

Tabell 2: Næringsstoffsammensetning (% diett, som den er) av eksperimentelle dietter
D5
(NC)

Nutrients %

D1
(PC)

D2

D3

D4

D5
(NC)

Dry matter

94.89

94.66

94.39

94.06

94.21

Crude protein

37.84

34.04

31.87

29.90

28.98

Evonik
recommendation

Fish meal

14.3

12.7

11.3

9.6

9.6

Soybean meal

19.6

17.4

15.5

13.2

13.2

Rapeseed meal

22.3

19.9

17.7

15.1

15.1

Cottonseed meal

10.7

9.5

8.5

7.2

7.2

Wheat

10.84

14.46

17.20

20.75

22.20

Lipid

7.21

7.91

8.27

8.98

8.99

Ash

10.05

10.13

9.78

9.37

9.65

17.5

17.5

17.5

17.5

17.4

Methionine

0.93

0.93

0.93

0.92

0.52

0.9

Met+Cys

1.41

1.34

1.29

1.25

0.87

1.2

Rice bran

11.0

14.0

17.0

20.0

20.0

Rapeseed meal

22.3

19.9

17.7

15.1

15.1

Fish oil

1.00

1.40

1.70

2.00

2.00

Gross energy (MJ/
kg)
Essential amino acids

Soybean oil

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Monocalcium phosphate

1.80

2.05

2.25

2.50

2.50

Mineral premix

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Vitamin premix

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Vitamin C

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Lysine

2.07

1.95

1.93

1.91

1.55

2.0

Threonine

1.39

1.27

1.21

1.20

1.09

1.2

Tryptophan

0.47

0.44

0.43

0.43

0.37

0.5

Arginine

2.67

2.41

2.22

2.02

2.05

2.1

Choline chloride

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Bentonite

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Mould inhibitor

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

DL-Methionine

0.26

0.32

0.37

0.44

0

L-Lysine

0

0.07

0.25

0.46

0

Isoleucine

1.48

1.36

1.27

1.28

1.15

1.3

L-Threonine

0

0

0.03

0.16

0

L-Isoleucine

0

0

0

0.21

0

Leucine

2.53

2.34

2.16

1.98

2.00

2.0

L-Tryptophan

0

0

0

0.08

0

Valine

1.74

1.60

1.47

1.34

1.35

1.4

L-Histidine

0

0

0

0.10

0

Histidine

0.97

0.88

0.81

0.83

0.76

0.9

655

636

624

624

589

Phenyalanine

1.63

1.54

1.43

1.33

1.35

1.3

Diet cost (USD/MT)

forsøket brukt til å måle den opprinnelige kroppssammensetningen.
Ammoniakkutskillelse: Etter prøvetaking ble gjenværende
fisk i merdene flyttet til et innendørs resirkuleringssystem for
å måle utskillelse av total ammoniakknitrogen (TAN). Fisken
ble tilfeldig fordelt på 20 eksperimentelle glassfibertanker med
200 liter vann i hver tank, og ble fôret med de eksperimentelle
diettene med tre prosent av kroppsvekten tre ganger daglig i tre
dager. Etter siste fôring ble alle tankene renset, vannstrømmen
(inn og ut) ble stengt, og oksygen ble tilført tankene. Femten
timer etter siste fôring ble det samlet inn vannprøver for TANanalyser.
Fordøyelighet: Fisken og det eksperimentelle systemet som ble
brukt til aminoutskillelsesstudie ble brukt til fordøyelighetsstudie.
For å måle fordøyeligheten av næringsstoffer ble hver diett tilsatt
0,01 prosent yttriumoksyd som en inert fordøyelighetsmarkør,
og deretter fôret til fisken. Etter to ukers akklimatisering til
eksperimentfôret ble det startet oppsamling av avføring. Under

oppsamlingen av avføring, etter at fisk ble fôret i en definert
periode (~ 30 min), ble tankene renset for gjenværende fôr og
avføring. Avføring fra hver replikattank ble deretter samlet
ved å suge det opp kontinuerlig over en periode på seks til syv
timer. For å minimere effekten av utvasking ble bare intakte
avføringsprøver samlet inn. Oppsamlet avføring ble deretter
tørket i 12 timer ved 50 ° C, samlet i hver tank og lagret ved
-20 ° C til analyse.

Resultater og diskusjon

Fôringsforsøk: Etter 10 ukers fôring ble det ikke observert
noen signifikant forskjell i vekstytelsen til fisk som ble fôret
med reduserte proteinnivåer i fôret fra 37,84 prosent (D1) til
29,90 prosent (D4) når de ble balansert for EAA ved bruk av
tilleggskilder. Imidlertid viste den negative kontrollgruppen
som fikk D5 som ikke var balansert for EAA, signifikant lavere
fôropptak, vekst og kroppsvekt og høyere FCR i forhold til
de andre gruppene (D1-D4).
Undersøkelse av hele kroppens
Tabell 3. Vekst, fôrutnyttelse og plasmaparametere til juvenile Jian karper fôret dietter i 10 uker (betyr ± SEM)
protein- og EAA-retensjoner
Dietary protein levels (%)
37.84
34.04
31.87
29.90
28.98
avslørte en generell økende
trend for de synkende nivåene av
D1 (PC)
D2
D3
D4
D5 (NC)
diettprotein når det var balansert
Initial weight (g/fish)
8.38±0.02
8.39±0.01
8.38±0.02
8.38±0.02
8.38±0.02
for EAA-profil. Signifikant bedre
Survival (%)
100
100
100
100
100
protein- og EAA-retensjoner,
Final weight (g/fish)
63.0±0.83b
64.1±0.86b
62.0±1.08b
64.1±1.25b
50.1±0.49a
bortsett fra Met, Lys og Trp, ble
Weight gain (WG, %)
652±11.4b
664±10.4b
640±13.0b
668±15.7b
497±6.52a
funnet i fisk som ble fôret D3 og D4
Specific growth rate (SGR, %/d)
2.84±0.01b
2.88±0.04b
2.87±0.02b
2.91±0.03b
2.55±0.02a
i forhold til de som fikk fôr D1 (PC)
Feed conversion ratio (FCR)
1.76±0.03a
1.74±0.03a
1.76±0.04a
1.71±0.04a
2.10±0.03b
og D5 (NC) (P <0,05) (se tabell 4).
Feed intake (FI, g/fish)
96.2±0.41b
96.9±0.26b
94.5±0.32b
95.2±0.35b
87.7±0.20a
Ammoniakkutskillelse: TANData er middel til firdobling; signifikante forskjeller mellom dietter i en rad er indikert med forskjellige bokstaver
utskillelse ble redusert med
(P <0,05).
det synkende dietærproteinet
(se figur 1). Da dietære
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proteinnivåer gikk ned
fra 37,84 prosent (D1) til
29,90 prosent (D4), ble TANutskillelsen i vannet redusert
betydelig fra 299 til 226 mg /
kg. Dette viser at reduksjon i
dietærprotein med omtrent åtte
prosent kan resultere i 25 prosent
reduksjon i nitrogenutskillelse.
Fordøyelighet: De tilsynelatende
fordøyelighetskoeffisientene
(ADC) for protein og de fleste
EAAer ble ikke signifikant
påvirket av diettbehandlingene,
noe som indikerer at diett D1-D4
produserte tilsvarende mengde
EAA på fordøyelig basis.

Konklusjoner

Tabell 4. Retensjon (%) av protein og EAA i hele kroppen av de yngre Jian karpe fôret dietter i 10 uker (betyr ± SEM)
Dietary protein levels
(%)

37.84

34.04

31.87

29.90

28.98

D1 (PC)

D2

D3

D4

D5 (NC)

Protein

21.0±0.78a

23.4±0.52ab

25.5±0.59bc

27.2±0.69c

22.8±0.56a

Methionine

20.9±0.86a

21.3±0.50a

20.4±0.46a

19.9±0.41a

28.3±0.22b

Lysine

28.2±0.72a

29.9±0.73ab

30.9±0.42b

30.5±0.69ab

30.1±0.30ab

Threonine

21.4±0.65a

24.0±0.60bc

25.6±0.47c

25.6±0.43c

23.0±0.19ab

Arginine

16.5±0.65a

17.7±0.47a

20.2±0.25b

22.4±0.36c

18.0±0.29a

Isoleucine

20.5±0.65a

22.8±0.76abc

24.4±0.38c

23.8±0.56bc

21.7±0.39ab

Leucine

20.1±0.57a

22.4±0.64ab

24.6±0.47bc

26.5±0.63b

21.4±0.30a

Valine

20.1±0.59a

21.6±0.69a

25.4±0.47b

27.8±0.69b

22.5±0.33a

Histidine

22.6±0.66a

24.0±1.02ab

26.7±0.60b

25.6±061b

21.9±0.23a

Phenylalanine

18.3±0.97a

17.5±0.59a

23.8±0.74b

24.5±0.65b

19.9±0.47a

Tryptophan

19.8±0.49

21.5±1.31

21.8±0.77

22.8±0.75

19.9±0.42

Data er gjennomsnitt av firdobling, signifikante forskjeller mellom dietter i en rad er indikert med forskjellige
bokstaver (P <0,05). Prosent diettprotein eller EAA-retensjon = (mg protein eller EAA i endelig helkroppsfisk - mg
protein eller EAA i innledende helkroppsfisk) × 100 / mg protein eller EAA-inntak per fisk

Studien undersøkte effekten
av økende nivåer av essensielle
aminosyretilskudd på suksessen
med å redusere proteinnivået i fôret fra 38 prosent til 30 prosent
hos juvenil Jian-karpe, basert på vekst og nitrogenutnyttelse.
Aminosyretilskudd for å balansere EAA resulterte i lignende
vekst, kroppsvektsøkning og FCR, med forbedret protein- og
aminosyreretensjon hos ung Jian-karpe, da protein i kostholdet
ble redusert fra 37,84 til 29,90 prosent. Diett 5 med 29 prosent
råprotein, men ikke balansert for EAA, ga lavere vekstytelse i
forhold til andre dietter (D1-D4).
Å senke proteinnivået i fôret fra 37,84 til 29,90 prosent

med EAA-balanse ved bruk av supplerende kilder resulterte i
reduksjon av fôrkostnader samt reduksjon av total utskillelse av
ammoniakknitrogen i vannet (fra 299 til 226 mg / kg).
Studien viser at AA-tilskudd er en nøkkelstrategi for å
produsere fôr med redusert proteinnivå ved å spare fiskemel
og andre intakte proteinkilder for økonomisk og bærekraftig
produksjon av Jian-karpe.
Referanser oppgis på forespørsel.
www.corporate.evonik.com

Future proofing your aqua feed
production starts with
co-creating the perfect fit.
Let’s build or upgrade
your aqua feed mill.

All great ideas start with a dialogue. What’s your ambition?
We at van Aarsen believe that sharing know-how and co-creation are essential in finding the
perfect fit. Whether you are looking to modernize or expand your aqua feed production, want to
replace aging machinery with future-proof innovations, or need advice in the planning and
setup of a completely new aqua feed mill, Van Aarsen is the knowledge partner for you.
Take a look at our website.

www.aarsen.com/process/aqua-feed
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Fremtidens
fôr?
av Unibio, Danmark

D

et danske industrielle
bioteknologiske selskapet
Unibio har utviklet et
bærekraftig og miljøvennlig
proteinprodukt av høy
verdi, Uniprotein®, for fôr.
Uniprotein®-produktet er et
mikrobielt proteinmel som lett
kan erstatte fiskemel og soya
som proteiningrediens i fôr til forskjellige dyr, inkludert fisk
og reker.
Sammenlignet med fiskemel viser testresultatene en forbedret
spesifikk vekstrate på +13 prosent for laks med et Uniprotein®produkt inkluderingsnivå på opptil 36 prosent. Uniprotein®produktet er både ikke-GMO og organisk og kan produseres i
nesten uendelige mengder ettersom produksjonen er basert på
bakterier som omdannes til protein gjennom en gjæringsprosess
med metan som råstoff.

Et perfekt alternativ til fiskemel

Siden fiskemel er en knapp ressurs, og havbruk vokser, må

det finnes nye alternativer til fiskemel. Bruken av plantebasert
protein har økt betydelig det siste tiåret. Uniprotein®-produktet,
et mikrobielt proteinmel dyrket på metan, har vist seg å være en
egnet alternativ proteinkilde for oppdrettsfisk, spesielt for reker,
laksefisk og andre monogastriske dyr.
Uniprotein®-produktet består av ca. 70 prosent råprotein
og 9,1 prosent råfett i tørrstoffet og har et fuktighetsinnhold
på seks til åtte prosent, hvilket kan sammenlignes med
fiskemel. Aminosyresammensetningen til Uniprotein®produktet ligner også på fiskemel, noe som gjør det til en
ideell proteinkilde for å erstatte proteiningredienser av høy
kvalitet, og det kan brukes som et direkte proteintilskudd i
fôr til alle dyr og fisk.
Foruten å være en passende erstatning for fiskemel på grunn
av sin ernæringsmessige sammensetning, har Uniprotein®produktet vist seg å ha noen positive immunstimulerende
effekter på mage-tarmkanalen til laksefiskarter. Hos laks
har en inkludering av mikrobielt proteinmel på opptil 36
prosent i dietten resultert i en forbedret spesifikk vekstrate
(+ 13%) og et betydelig høyere fôreffektivitetsforhold
(+ 11%) sammenlignet med fiskemelbaserte dietter.
Inkluderingsnivåer av mikrobielt proteinmel på opptil 36
prosent viste også en høyere retensjon av nitrogen (+ 19%)
og en høyere retensjon av energi (+ 15%) sammenlignet med
en fiskemelbasert kontrolldiett. Disse resultatene indikerer
at inkludering av mikrobielt proteinmel forbedrer tarmhelsen
til fisken og funksjonen i mage-tarmkanalen, og dermed øker
fordøyelsen og utnyttelsen av næringsstoffer.
“Det er vist at Uniprotein®-produktet er en perfekt erstatning
for fiskemel. Sammensetningen er nesten den samme, og tester
har vist at vekstraten for f.eks. laks er høyere når den fôres
med Uniprotein®-mel. Vi mener at Uniprotein®-produktet er et
konkurransedyktig alternativ til fiskemel, sier Unibio-sjef Henrik
Busch-Larsen.
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Erstatning av eller et supplement til soya

Uniprotein® -produktet kan enten erstatte soya eller brukes
som et ideelt supplement til soya for å forbedre tarmhelsen
i soyabaserte dietter. Det er vist at nukleinsyrer, fettsyrer
og fosfolipider kan være gunstige for homeostase i magetarmkanalen. Råfettet i Uniprotein®-produktet består
hovedsakelig av fettsyrer og fosfolipider som sammen med
nukleinsyrene kan påvirke immunreaksjonene og forbedre
tarmveksten og gastrointestinal differensiering i fiskens
fordøyelseskanal.
"Det er veldig interessant at Uniprotein®-produktet ikke bare
kan erstatte soya, men også utgjør et verdiskapende supplement
til soya, og påvirker immunreaksjonen og forbedrer veksten",
forklarer Henrik Busch-Larsen.

Ikke bare for fisk – for reker også

Ikke bare i tilfellet fisk har det vist seg at mikrobielt
proteinmel har en positiv effekt på immunresponsen. I reker har
inkluderingsnivåer på opptil 100 prosent mikrobielt proteinmel
til erstatning for fiskemel på én-til-én-basis også vist seg å øke
overlevelsesraten fra 84 prosent i kontrollgruppen til 93-97
prosent i gruppen med 100 prosent inkludering av mikrobielt
proteinmel. Fisk fôret med mikrobielt proteinmel viser den
samme veksten som i kontrollgruppen, eller en forbedret vekst
sammenlignet med kontrollgruppen.

Uniprotein-mel testet av fôr-distributører

Flere fôringsselskaper, inkludert verdensomspennende
selskaper som danske Agro, har begynt å teste Uniprotein®produktet som proteiningrediens for å avvende smågris.
“Vi begynte å teste Uniprotein-mel for omtrent seks
måneder siden, og det ser veldig lovende ut. Jeg ser
et stort potensial i Uniprotein®-produktet som en
effektiv, bærekraftig proteinkilde med en veldig lovende
ernæringsprofil. Jeg ser frem til å teste produktet grundig i
forsøkene vi har planlagt. Vi startet de første smaksprøvene
som involverte smågris i forskjellige aldre, og den delen ser
lovende ut. Uniprotein®-produktet vil sannsynligvis bli et
sterkt proteinalternativ til fiskemel, soya eller potetprotein
for både danske bønder og bønder i utlandet,” opplyser Arne
Ringsing fra danske Agro.
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En bærekraftig løsning for fremtiden

Med Uniprotein -produkt brukt som proteiningrediens i fôr
til fisk og dyr vil det være mulig å mate verdens voksende
befolkning uten å overfiske havet for å lage fiskemel eller rydde
regnskog for å dyrke soyabønner, og metanet som ofte blir brent
av under oljeproduksjon kan brukes til noe nyttig i stedet.
”Vi er selvfølgelig veldig stolte over å ha utviklet et alternativ
til fiskemel og soya, men enda mer for å kunne være med på å
møte noen av klimautfordringene verden står overfor,” bemerker
Henrik Busch-Larsen.
®

Naturens metode

Teknologien for å produsere Uniprotein®-produkt etterligner
de mikrobiologiske prosessene som oppstår i naturen hver dag.

Uniprotein®-produkt dyrkes ved aerob gjæring av metan ved bruk
av den metanotrofiske bakterien Methylococcus capsulatus. Unibio
har lykkes med å overføre denne naturlige omdannelsen av metan til
protein til en levedyktig bioindustriell prosess ved bruk av U-Loopgjæring som også er patentert av Unibio. Den bakterielle biomassen
varmebehandles etterpå i en kort periode for å sterilisere produktet
og spraytørkes deretter til et pulver- eller pellet-produkt.
Gjæringsteknologien har så langt blitt demonstrert i pilot-forsøk
på demonstrasjonsskala, ett anlegg i kommersiell skala er i
produksjon, og flere andre er i ferd med å bli forhandlet om. Det
bærekraftige organiske proteinet vil bli solgt gjennom et nettverk
av distributører, samt direkte til store nøkkelkunder over hele
verden.
www.unibiogroup.com

Sustainable Aquaculture – Feeding Africa
AQUACULTURE AFRICA 2020
Alexandria Egypt • Nov. 28 - Dec. 1
The 1st Annual International Conference & Exposition
of the African Chapter of the World Aquaculture Society (AFRAQ2020)
Hosted by

Chapter Founding Gold Sponsor
and
AFRAQ 2020 Gold Sponsor

Conference Sponsor
Egyptian Aquaculture Society (EgAS)

Silver Sponsor

WAS Premier Sponsors

Conference Management
worldaqua@was.org
www.was.org
Exhibits & Sponsors
Mario Stael
mario@marevent.com
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WAS - African Chapter
Blessing Mapfumo
africanchapter@was.org

Puerto Montt ∞ Chile
3 al 5 de Marzo 2021
En nombre de todo el equipo que hace posible este proyecto,
sabemos que estos son tiempos difíciles, pero estamos seguros de que habrá
un período de recuperación en el que la industria podrá reunirse nuevamente.

¡NOS VEMOS EN AQUASUR!

www.aqua-sur.cl
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Innovasjon
innen havbruk
er viktig for
fremtidig
matvaresikkerhet

V

av Runa Haug Khoury, Director Sustainability, Aker BioMarine

erdens befolkning vokser, hvilket
betyr at vi trenger mer mat. The
World Resource Institute sier faktisk
at vi trenger omtrent 70 prosent mer
mat enn i dag. Men hvordan kan vi
møte dette behovet uten å ødelegge
jorden ved å gjøre det? Et viktig svar
på dette ligger i havet.
Landbasert matproduksjon er en
betydelig kilde til karbonutslipp, noe som betyr at å øke mengden
mat produsert på land vil ha skadelige effekter på planeten vår. I
tillegg sa International Panel on Climate Change (IPCC) i 2019 at
selv om vi finner en måte å innovere og redusere utslippene, kan
det landbaserte matvaresystemet ganske enkelt ikke tilfredsstille
fremtidig etterspørsel.

Sjømat er en viktig ingrediens i vår mat-fremtid

Tiden er inne for å gjøre et betydelig skifte i retning havet for
den høstede maten vår, og å redusere på de 98 prosent som mat fra
landbasert landbruk utgjør i dag. Fisk og sjømat kan ikke bare fø
oss, de kan også levere viktige næringsstoffer som kreves for et sunt
kosthold, inkludert Omega-3 fettsyrer og vitaminer som A, B12 og D.
Potensialet for matproduksjon fra havet er enormt. The HighLevel Panel for Sustainable Ocean Economy forteller oss at havet
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potensielt kan levere seks ganger mer mat enn det
gjør i dag. Det kan utgjøre mer enn to tredjedeler
av det spiselige kjøttet som vil være nødvendig for
å fø vår fremtidige befolkning, men uten det store
karbonavtrykket som produksjon av landbasert kjøtt
etterlater.
Det lavere karbonavtrykket som stammer
fra høstingen av marine arter skyldes delvis
sammensetningen av akvakulturfôret de bruker. Etter
hvert som oppdrettsmat i havet blir stadig mer kritisk
for vår fremtidige matvaresikkerhet, blir det like
viktig å sikre at kostholdet til reker, laks, havabbor
og andre arter er like bærekraftig.

Fôrinnovasjon innen akvakultur er viktig for
vår matvaresikkerhet

Det fôret som maten vår ‘spiser’ er viktig, ikke bare
for dets bærekraft, men også når det gjelder kapasitet.
Og det er kanskje ikke én magisk næringskilde for å
kunne levere fôret, men heller en rekke forskjellige
løsninger som kan være svaret. The High-Level
Panel for Sustainable Ocean Economy oppfordrer
havbruksnæringen til å vurdere under- og uutnyttede
fiskeressurser som en mulig kilde for fremtidige
fôringredienser. Det er på tide å gå til bunns i
næringskjeden for å få svar. Det er her vi finner krill.
Krill er nesten så lavt som du kan komme i
næringskjeden. Det er rikelig tilførsel av krill og
den har et vell av næringsstoffer uten sidestykke
blant andre fiskefôrkilder. Men til tross for de
store mengder krill som finnes, spesielt i de sørlige

SPECIALIST IN
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www.tsc-silos.com
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Biotronic®
Top3
the

breakthrough
in

pathogen control!

The Permeabilizing ComplexTM blend
in Biotronic® Top3 weakens the outer
membrane of Gram-negative bacteria,
thus boosting the synergistic effect of its
components, the organic acids and the
phytochemical.

biotronictop3.biomin.net

havområdene i Antarktis, må det fortsatt tas forholdsregler når det
gjelder høsting av krill.
Aker BioMarine har fisket krill siden 2006, og har
investert betydelig tid, energi og ressurser for å fremme
innhøstingspraksisen, både når det gjelder bærekraft og teknologi.
Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i
Antarktis (Convention for the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources - CCAMLR) setter fangstgrensen for fiskeriet
i Antarktis til bare én prosent av lokal biomasse. Som selskap
har Aker BioMarine blitt anerkjent av flere instanser for sin
ansvarlige praksis.
Så det er rikelig med krill. Og den er bærekraftig. Men
tilfredsstiller krill alle krav når det gjelder ernæring til vår
fremtidige sjømatforsyning?
Dette er spørsmålet som Aker BioMarine har bedt sine
mange dyktige havforskere i samarbeid med anerkjente
forskningsinstitutter om å svare på. Selskapet gjennomfører
kontinuerlig studier som undersøker effekten av krill på
kostholdet til flere arter, og ser på vekst, overlevelse,
sykdomsresistens og andre viktige faktorer for oppdrettsarter.
Studiene har gradvis bygget en bred enighet om at krill (når den
blandes inn i fôrformelen) er nøkkelen til å stimulere vekst og
kvalitet, redusere avfall og generelt bidra til et mer effektivt fôr.
Vår fremtidige matvaresikkerhet krever at vi balanserer maten
vi spiser, og går fra en diett høstet på land til en diett som
består av mer mat høstet fra havet. For å øke denne fremtidige
matkilden fra de to prosentene den utgjør i dag, må vi jobbe på
tvers av havbruksnæringen for å stimulere innovasjon og nye
løsninger, spesielt når det gjelder fôr til akvakultur. Krill skiller
seg ut som en unik fôringrediens som kan endre spillereglene når
det gjelder å fôre våre essensielle marine arter. Den inneholder
riktig ernæringsmessig sammensetning, samtidig som det er en
ressurs som er bærekraftig. Krill kan spille en nøkkelrolle for å
gjøre akvakulturfremtiden litt lysere ... og sunnere.
www.akerbiomarine.com
Runa Haug
Khoury, Director
Sustainability, Aker
BioMarine

Biotronic (IR-543632) and BIOMIN (IR-509692) are registered
trademarks of Erber Aktiengesellschaft.

Naturally ahead
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Our fish pumps range is expanding!

Pescamotion 40
(Ø8’’ - Ø200mm)
Stainless steel housing

New 2020

Pescamotion 10
(Ø2,5’’ - Ø65mm)

Pescamotion 30
(Ø6’’ - Ø150mm)
Stainless steel housing

Since 1958 Faivre company develops and manufactures
high quality equipments for the aquaculture industry.

Pescavac 50
(Ø8’’ - Ø200mm)
Stainless steel housing

www.faivre.fr

Faivre Sas 7 rue de l’industrie 25110 Baume-Les-Dames France
Email : info@faivre.fr

OPPDRETTSTEKNOLOGI

Teknologioppdatering
AquaMaofs landbaserte RAS-anlegg

AquaMaof tilbyr en landbasert fiskeproduksjonsløsning fra begynnelse til slutt. Fra og med prosjektdefinisjon
jobber de med klienter for å forstå kundens egne unike behov, inkludert fiskearten de jobber med, beliggenhet,
lokale forhold og annet. AquaMaof-teamet lager deretter en detaljert konstruksjons- og teknologiplan, og
designer et landbasert anlegg for å oppfylle kundens eksakte spesifikasjoner. Når anlegget er i drift, leverer de
oppstarts-støtte og opplæring av personalet, og gir råd om drift, oppgraderinger og teknologi. De tilbyr disse
tilpassede løsningene for atlantisk laks, grouper, regnbueørret, whiteleg reker, Gilthead seabream, red tilapia
og Barramundi.
www.aquamaof.com
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iFarm

AI og maskinlæring for forbedret havbruk med Cermaqs
iFarm
Ved å bruke kunstig intelligens (Artificial Intelligence – AI) og maskinlæring, vil
Cermaq være i stand til å identifisere hver fisk i en merde, noe som muliggjør målrettede
helseintervensjoner om nødvendig, og individualiserte helseregistre for hver enkelt fisk.
Det femårige iFarm-prosjektet er det første i sitt slag og vil tillate en individualisert
tilnærming til lakseoppdrett. Nå er den første fisken satt ut i Cermaqs iFarm.

av Cermaq,
Norway

Det femårige iFarmprosjektet er det første
i sitt slag og vil tillate
en individualisert
tilnærming til
lakseoppdrett. Nå er
den første fisken satt
ut i Cermaqs iFarm.

I desember i fjor ble Cermaq Norge tildelt fire utviklingstillatelser for iFarm, og
forberedelsesarbeidet startet i januar 2020. Siden den gang har de forskjellige komponentene
i iFarm tatt form, takket være innsatsen og støtten fra mange mennesker i Cermaq, BioSort,
som utviklet teknologien, og ScaleAQ, som har støttet levering av systemet, og de har vært i
stand til å lykkes med å installere systemet.

Den første smolten noen gang i iFarm

I midten av september rundet prosjektet en viktig milepæl da den første smolten ble
overført til iFarm-merdene.
“Dette er en veldig spennende og viktig fase i prosjektet; nå skal vi se hvordan fisken
oppfører seg i det faktiske iFarm-miljøet, og om vår modellering og forventede utfall for
atferd er nøyaktig,” sa Karl Fredrik Ottem, Cermaqs prosjektleder for iFarm.
I iFarm holdes fisken lavere i systemet ved hjelp av et nettak. Når fisken stiger til overflaten
for å fylle luftblærene sine, blir den guidet gjennom en portal eller et kammer, der en
sensor raskt kan skanne, gjenkjenne og registrere data for den spesifikke fisken ved hjelp
av gjenkjennelsesdata basert på hver fisks unike
markeringer og struktur.
”En prototype av selve sensoren vil ikke være
på plass før i november, slik at fisken kan bli vant
til sitt nye miljø de neste åtte ukene. Inntil da vil
vi bruke tiden til å observere fiskens oppførsel
i merden, hvordan den beveger seg og hvordan
den spiser, slik at vi kan gjøre noen justeringer
før vi installerer sensoren. I tillegg vil vi denne
gangen tillate oss å utvikle og implementere god
driftspraksis, ettersom dette er en ny installasjon,
og vi vet at vi vil trenge å tilpasse vår praksis,” la
Ottem til.
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Utstyr montert og lansert i løpet av sommeren

IFarm-systemet er opprinnelig installert i to merder med
litt forskjellig oppsett. Utstyret til merdene ble levert
tidlig i sommer, med deler av systemet som ble montert og
installert på land i Nordfold i Steigen. Det ferdigmonterte
utstyret ble deretter transportert til sjølokaliteten ved
Martnesvika, hvor den endelige monteringen av merden ble
fullført.
"Vi har et veldig nært og godt samarbeid med både
BioSort og ScaleAQ, og så langt er vi i rute," sa Ottem.
“For oss i Cermaq, spesielt de av oss som jobber i
prosjektgruppen, er det utrolig spennende at vi nå har
kommet til milepælen der fisk har blitt satt ut, og vi
gleder oss alle til den spennende prøven når sensorene er
installert.”
Hvis prosjektet lykkes, vil teknologien representere et
stort sprang fremover for vår evne til å sikre fiskevelferd,
og for ytelse og generell oppdrettspraksis.
“Det vi prøver å oppnå med iFarm er å utvikle en teknologi
som på lang sikt kan føre til bedre fiskehelse og fiskevelferd
og bidra til å styrke konkurranseevnen til kystoppdrett. Vi
har store forventninger til at helsen og velferden til laksen
kan forbedres med iFarm, hvis vi lykkes,” la Ottem til.

Et fem-års prosjekt

Prosjektforsøket med iFarm vil pågå til 2025, og Cermaq
erkjenner at de er i et veldig tidlig stadie av prosjektet, og at
det er et veldig komplekst system som vil kreve sofistikert
samhandling mellom oppdrettsutstyr, visuell maskinovervåking
og fiskeadferd i full skala. Her skal det utvikles avansert

undervannsteknologi, og den vil fungere i tett samspill med
fisken. Kunnskapen og erfaringene fra dette første utsettet av fisk
vil bli brukt til å optimalisere utformingen av det andre utsettet,
som er planlagt i 2021.
www.cermaq.com

Clearly - Healthier Harvests!
For four decades, Aqua Ultraviolet has been the
premier manufacturer of ultraviolet sterilizers and
bio-mechanical filtration.

CLASSIC UV STERILIZERS

SL STAINLESS STEEL
STERILIZERS

VIPER SL STERILIZERS

ULTIMA II FILTERS

Call today or visit us online to learn
how AquaUV can grow your application.

US: (951) 296-3480 | AquaUV.com
@AquaUV

@aquauv

AquaUltraviolet
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Garn og
netting

Braided knotted Supra Advanced Fibers

Om å forstå materialer som brukes til produksjon av nøter
av Fibras Industriales SA, Peru
Når man bestemmer hvilken type merder man skal installere
i et oppdrettsanlegg, må ulike faktorer tas i betraktning.
Disse faktorene kan omfatte vanndybde, strøm i vannmassen,
begroing av noten, oksygenmetning, vanntemperatur,
potensiell stormrisiko og mere til.
Etter å ha vurdert alle disse faktorene, er neste trinn å bestemme
dimensjonene til merdene som kreves og hvor mange som skal
installeres i et gitt område. Noen selskaper foretrekker å spre
seg over et større antall mindre merder, mens andre selskaper
foretrekker oppdrett i færre merder som er større, og dermed
reduserer driftskostnadene.
Det vil være en del av driftslederens eller operatørenes jobb
å bestemme hvilken type netting som skal brukes til merdene.
Ulike typer garn kan omfatte vridd knute, knutefri Raschel, flettet
knyttet eller Muketsu vridd knute uten netting. Å bestemme
hvilken type garn som skal brukes, vil være påvirket av hvilken
rolle hver merde vil spille i produksjonsprosessen, for eksempel
fiskeveksten, om rovdyr- eller fuglebeskyttelse er nødvendig osv.
Noen av FISAs kunder har valgt flettet knyttet polyester- eller
HDPE-flettet Supra®-netting for merder, og unngår dermed å
måtte bruke både et anti-rovdyrnett og selve noten. Dette gir en
nyskapende, to-i-ett-løsning for mange oppdrettere. Hver type
netting har sine egne fordeler og ulemper og er egnet for en rekke
anlegg, lokaliteter, design og driftsprosedyrer.
En annen faktor som må tas i betraktning når du velger netting
er råmaterialet som brukes til fremstilling av nettingen. Dette
problemet kan være veldig vanskelig, da det finnes en rekke
forskjellige materialer tilgjengelig, og ikke alle produsenter tilbyr
et komplett utvalg av materialer, og dermed har ikke kundene
deres alltid tilgang til hele spekteret av tilgjengelige alternativer.
FISAs mange års erfaring har ført til at selskapet har lært at det
ikke er noen spesifikk netting eller råvare som er 'bedre' enn en
annen. Hver råvare har sine egne unike fordeler og ulemper, og
egnetheten til hver enkelt kunde / anlegg avhenger av en rekke
faktorer.
Som et eksempel er ultrahøy molekylvekt polyetylen
(UHMWPE) et råmateriale som har den høyeste innledende
bruddbelastningen og ofte sammenlignes med å ha samme styrke

som stål. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette materialet
også har ekstremt lav elastisitet, noe som fører til en lavere
arbeidsbelastning enn forventet. Dette problemet er avgjørende
å vurdere og kan bety at denne typen netting er uegnet for noen
typer anlegg der elastisitet er kritisk, men det kan også vise seg å
være en nyttig funksjon når det brukes i merder i soner med sterk
strøm eller på åpent hav.
Man må også ta i betraktning at UHMWPE mister sin
strekkfasthet når den er vridd, og dermed er bruddbelastningen
som må brukes når man sammenligner den med andre
råvarer, den samme som for den faktiske nettingen og ikke for
UHMWPE-filamentet.
Til tross for disse utfordringene er det mange fordeler også
med å bruke UHMWPE. Det som kan synes å være den største
fordelen med UHMWPE er dens lette vekt sammenlignet med de
andre materialene, noe som gjør det lettere å håndtere, spesielt for
større merder.
Når man vurderer den potensielle opphopningen av tilsmussing/
begroing, er en faktor som bidrar til begroingskonsentrasjon på
netting antall filamenter i nettingen. UHMWPE har et relativt
lavt antall filamenter sammenlignet med nylon eller polyester,
men er fremdeles et multifilamentprodukt og vil som resultat ikke
være den mest effektive løsningen mot begroing, sammenlignet
med monofilamentprodukter som FISAs SUPRA Advanced
Fibers® netting. Det er viktig å nevne at et godt bindemiddel eller
bunnstoff vil bidra til å redusere begroing, men dette er en ekstra
prosedyre som koster tid og penger.
Polyester har ikke den høyeste innledende bruddbelastningen,
men den gir god elastisitet, og enda viktigere, den er veldig
motstandsdyktig mot slitasje og UV-stråler. Dermed vil
polyesternetting etter relativt kort tid vise seg å være mye mer
effektiv enn andre materialer takket være den lengre levetiden.
Til tross for dette må man ikke glemme at polyester er rundt
16 prosent tyngre enn nylon, noe som gjør noten litt tyngre for
en lignende startbelastning. Men når man vurderer at polyester
absorberer mindre vann enn nylon, reduseres en del av denne
effekten over tid.
Nylon er trolig fortsatt det vanligste materialet som brukes i
havbruksnøter. Dette materialet har en litt sterkere innledende
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bruddbelastning sammenlignet med polyester og har bedre
elastisitet. Over tid kan imidlertid effekten av UV og slitasje
kreve sitt, og etter et par års bruk kan det hende at nylonnetting
ikke holder like godt som et polyesternett under lignende forhold.
Hvis et selskap vurderer å bruke vridd knyttet netting til nøtene
sine, må det ta hensyn til at en av de største fordelene med nylon
fremfor polyester og UHMWPE er bedre justerte knuter som er
mer motstandsdyktige mot å løsne over tid.
Et annet viktig hensyn å ta i betraktning når du bruker nylon
eller polyester netting, er å sørge for at produsenten av netting har
forhåndskrympet materialet. Hvis nettingen ikke er krympet, hvilket er en prosess noen produsenter hopper over for å redusere
kostnadene og akselerere produksjonshastigheten - , vil notens
form etter en kort periode i bruk endre seg og forårsake det som
ellers ville være unødvendig arbeidskraft, justering av notens
størrelse og form.
Som referanse kan et forhåndskrympet nylonnett i en not
krympe med ytterligere fire til syv prosent, mens nylonnøter som
ikke har gjennomgått en krympeprosess, kan krympe mellom
12 og 15 prosent.
Ovennevnte spørsmål er ganske kompliserte og krever
mye omtanke. Av den grunn anbefales det på det sterkeste å
kjøpe nøter fra produsenter som har direkte og kontinuerlig
kommunikasjon med sin nettingleverandør, og dermed utnytter
den fulle kunnskapen og erfaringen fra både nettprodusenten og
distributøren.
I tillegg er det best å ha en nettingprodusent som tilbyr et
relativt komplett utvalg av alternativer for hver type netting og
råvarene som brukes, og som ikke begrenser kundens opsjoner til
en bestemt type råvare eller netting.
www.fisa.com.pe

Flettet knyttet polyester

Muketsu vridd knutefri polyetylen

Polyester knutefri raschel

Compressors

made for aquaculture

www.kaeser.com/aquaculture
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TEKNOL
Innovasjoner denne måneden
November 2020
I denne måneds Technology Showcase
fremhever vi innovasjoner som kan
strømlinjeforme oppdrettsvirksomheten din,
alt fra UV-sterilisatorer til digitale apper og
netting.

FISA flettede og knyttede nett
FISAs flettede knyttede netting brukes vanligvis til snurpenot,
og er ideell for en rekke akvakulturoperasjoner. I visse fiskerier,
som Jack-makrell og store ansjosfartøy, kan flettet knyttet
garn også brukes som buntområde. Denne typen nett har høy
arbeidskapasitet, lav krympeprosent og stor slitestyrke.
FISA tilbyr kundene det mest komplette sortimentet av not,
trål og linefiske. Takket være sine moderne fasiliteter kan de
tilby netting av høy kvalitet. Alle FISA-garn er laget av nylon,
polyester, polyetylen med høy tetthet eller polypropylen. Alle
nylon og polyester garn er beskyttet mot nedbrytning fra UVstråler.
www.fisa.com.pe

Viper SL Professional Series UV Steriliser
Viper Series Sterilisers er en perfekt kjemikaliefri
vanndesinfeksjonsløsning for profesjonelle
applikasjoner. UV-sterilisering er en allsidig
teknologi som brukes til desinfisering av
vann, andre ugjennomsiktige væsker, harde
overflater og luft. Ved å bruke de samme
bakteriedrepende strålene som solen, men
hundrevis ganger sterkere, tilbyr UV et pålitelig, kostnadseffektivt
og miljøvennlig alternativ til kjemikalier og deres resulterende
biprodukter.
UV-sterilisering er en rent fysisk prosess, slik at den ikke endrer
vannets kjemi, smak, lukt eller pH. Viper Series UV er ideell
for store kommersielle dammer, akvarier og vanntanker. De
spesialdesignede lampene desinfiserer raskere og har større
cellepenetrasjonsevne. Den kompakte karosseridesignen har
et lite fotavtrykk som gjør den enkel å håndtere, installere og
vedlikeholde. Vipers er konstruert for å imøtekomme ekstreme
strømningshastigheter. En gitt strømningsbryter slår av enheten
hvis strømmen faller under 95gpm.
aqfeed.info/e/987
www.aquaultraviolet.com

Do you have a product that you would like to see in our pages?
Send products for consideration to
rebeccas@perendale.co.uk

aquaMeasure BGA for ferskvann og saltvann
AquaMeasure BGA måler blågrønne alger,
temperatur og tilt i sanntid. BG-alge er en bakterie
som vokser i både ferskvann og marine økosystemer.
I akvakulturmiljøer er ikke alltid tegn på BG-alger
synlige, og oppblomstring kan raskt føre til katastrofe.
Negative effekter kan omfatte lite oppløst oksygen
og økt produksjon av giftstoffer, noe som kan føre til
høye nivåer av dødelighet.
Innovaseas trådløse aquaMeasure-sensorer fungerer
som sentralnervesystemet for intelligensløsninger
for havbruk. Nedsenkbare sensorer registrerer
vanntemperatur og dybde sammen med en rekke
andre miljøindikatorer, plassert strategisk rundt
merder og parret med Innovaseas aquaHub.
www.innovasea.com

The FishFarmFeeder App
FishFarmFeeder-appen tillater
sanntidsovervåking av fôringssystemene som
er installert for hver klient. Den er tilgjengelig
fra hvilken som helst smarttelefon eller
nettbrett, både for Apple og Android.
Løsningen lar brukerne få tilgang til
informasjonen i sanntid, hvor som helst og når
som helst.
Appen tillater sanntidsovervåking av fôringssystemer som er
installert for hver klient, og har et varslings- og alarmsystem som
gir fullstendig sanntidsinformasjon om driften av fôringssystemet.
En fiskeoppdrettskatalog er også lett tilgjengelig via appen, og
gir omfattende og praktisk informasjon om alle tilbudte løsninger
for settefiskanlegg, forvekst, tilvekst, containere, kanoner og
fôrbåter.
aqfeed.info/e/988
www.fishfarmfeeder.com
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STRONG ENOUGH
TO FACE EVERYTHING!

Vónin’s Nettvasker
Dette unike nettvaskesystemet består av en nettvasker, en rotoskjerm og en desinfektor. Disse tre naturlige produktene kan fungere
sammen med hverandre gjennom et helautomatisert PLC-system som
maksimerer rengjøringen av nettene på en økonomisk og miljøvennlig
måte. Nettvaskesystemet er laget av syrefast rustfritt stål AISI 316 som
gjør det veldig sterkt, holdbart og motstandsdyktig mot korrosjon.
Nettvaskesystemet er lett å transportere og krever lite vedlikehold. Det
eneste du trenger er en plattform for å plassere nettvaskeren på, og
tilgang til vann.
Vónins
nettvaskemaskin er
100 prosent vanntett
med justerbare
vaskeprogrammer
tilgjengelig og kan
skreddersys til en
maksimal størrelse på
50m3.
www.vonin.com

5500D MultiDO
YSIs 5500D MultiDO Optical Monitoring and
Control Instrument er designet spesielt for
akvakultursystemer. Brukt sammen med
AquaManager®-programvaren kan 5500D
MultiDO integrere prosesskontroll, fôring,
alarmering og datastyring i ett produkt,
eller den kan brukes til å overvåke en tank.
Med YSIs optiske oppløst oksygenteknologi
vil brukere dra nytte av reduserte kostnader, mindre vedlikehold
og bedre data. Sensorene krever ingen membranskift, ingen
elektroderensing, ingen omrøringskrav og mindre hyppige
kalibreringer.
Få tilgang til vannkvalitetsdataene dine når som helst med
AquaViewer-appen, eller administrer nettverket ditt med
AquaManager desktop-programvare. Valgfri AquaManager desktopprogramvare lar deg se, konfigurere eller sette opp instrumenter fra
en enkel sentral plassering. Se øyeblikkelig en oversikt over anlegget
ditt, administrer parametersettpunkter og administrer data enkelt for
å ta informerte driftsbeslutninger. Innretningskartleggingsfunksjonen
gir en umiddelbar oversikt over alle dammer eller tanker og indikerer
deres nåværende tilstand.
www.ysi.com

EuroProxima Malachite Green Total ELISA
EuroProxima Malachite Green Total fra R-BioPharm fungerer som en
konkurransedyktig enzymimmunoanalyse for kvantitativ analyse av
malakittgrønn, leukomalakittgrønn, krystallfiolett og leukokrystalfiolett i fisk
og reker.
Malakittgrønt (MG) og krystallfiolett (CV) er organiske fargestoffer som
brukes i havbruksindustrien som effektive soppdrepende midler og
desinfeksjonsmidler. På grunn av sine toksiske effekter er de ikke tillatt
å brukes på fisk til konsum. Disse fargestoffene metaboliseres in vivo til
reduserte former leukomalakittgrønt (LMG) og leukokrystalviolett (LCV).
Innenfor EU er det satt et minimumskrav til ytelse (MRPL) på 2 ppm for
summen av MG og CV.
Malachite Green Total ELISA er et konkurransedyktig verktøy for
kvantitativ analyse av MG, LMG, CV og LCV i fisk og reker.
www.food.r-biopharm.com

Leiber® Beta-S –
β-glucans for:
Improvement of the cellular &
humoral defence mechanisms
Support of immunological
competence in larval &
juvenile stages
Improvement of feed conversion

leibergmbh.de
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Kinesisk elvekrabbe

av Rebecca
Sherratt, Features
Editor, International
Aquafeed

Den kinesiske
elvekrabben
(Eriocheir sinensis),
også kjent som
den kinesiske
vottekrabben, får
navnet sitt på grunn
av sine lodne klør,
som sies å ligne
votter.

A

rten anses å være relativt ny i oppdrettsnæringen, og har kun blitt
produsert i oppdrett siden 1989. I tillegg til Kina kan denne krabben
også finnes i tempererte farvann i Korea, Japan, Taiwan og ØstRussland.
Mye kommersiell produksjon av kinesiske elvekrabber finner
sted i Kina. Dette krepsdyret selges vanligvis levende, selv om
bearbeidede produkter de siste årene har kommet på markedet.
Eksporten er primært fokusert på Japan, Hong Kong og Korea.
Markedsinformasjon tyder på at kinesisk elvekrabbe nå får mer
internasjonal oppmerksomhet. Eksporten har fortsatt å øke fra år til år ettersom produktet har
etablert seg også på vestlige markeder.
Kinesiske elvekrabber holder vanligvis til i innlandssjøer forbundet med elvemunninger. Når
de når seksuell modenhet flytter de til nedstrøms elvemunninger for å reprodusere seg. Arten er
altetende, og lever av liten fisk, blåskjell, ormer og vannplanter.
Et av problemene som er mest utbredt i oppdrettsproduksjonen av kinesisk elvekrabbe er utallige
sykdommer den kan bli utsatt for. Spesielle sykdommer å være oppmerksomme på inkluderer
Shiver-sykdom, Shell-ulcer-sykdom og Sacculina-sykdom, som alle kan være forårsaket av en
rekke faktorer som parasitter, virus og bakterier. Behandling av disse sykdommene kan være veldig
komplisert, mens noen sykdommer (for eksempel Shiver sykdom) foreløpig ikke har noen kjent
kur, så det er avgjørende å sikre at hygienen på anlegget blir optimalisert.

Introduksjon til havbruk

Jiangsu-provinsen i Kina fikk en økning i kinesiske elvekrabber etter at krabbeyngel ble satt
ut i innsjøer på 1970-tallet. Utsetting av yngel begynte også i små innsjøer langs Yangtzeelven. Oppdrett av kinesiske elvekrabber var en relativt liten virksomhet inntil den ble utvidet
på 1990-tallet. I denne perioden ble krabbeyngel introdusert til forskjellige grunne innsjøer,
rismarker og jorddammer over hele Kina. I dag er den kinesiske elvekrabben en nøkkelart i
ferskvannsoppdrett i Østen og har også angivelig blitt oppdrettet i Tyskland og USA.
Dette krepsdyret har blitt sett på som en viktig bidragsyter til inntektene til bønder i det rurale i
Kina. Oppdrett av kinesisk elvekrabbe utføres fortsatt i liten skala av uavhengige oppdrettere, men
de siste årene har det blitt gjort fremskritt innen produksjon i store produksjonsanlegg, spesielle
tilsetningsstoffer i fôr og kunstige forplantning. Målet med disse nye teknologiene er å forbedre
overlevelsesraten, dyrevelferden og produksjonseffektiviteten.
En unik oppdrettsmetode som er i bruk i Kina er integrert ris-akvakulturoppdrett. Risakvakulturoppdrett får ros for sin bærekraftige tilnærming, og man oppmuntrer risbønder til å
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produsere både ris og krepsdyr på samme landområde. Naturlig
tilgjengelig fôr i rismarkene opprettholder krepsdyrene,
samtidig som denne type oppdrett fungerer som en god
utnyttelse av plassen.

Oppdrettsmetoder

Sunn, voksen kinesisk elvekrabbe fra enten åpent vann
eller dammer blir valgt som stamfisk på høsten. Hanner og
hunner blir satt ut i forskjellige dammer før de overføres til
parringstanker i et forhold mellom hanner og hunner på 3: 1.
Etter omtrent to uker fjernes hannkrabbene, og hunnene blir
oppdrettet i en måned før eggene klekkes.
To dager før eggene klekkes flyttes hunnkrabbene til
larveoppdrettstanker, vanligvis med tre krabber per m3.
Oppdretteren kan se når egg nærmer seg klekking, da de blir
gjennomsiktige. Larveoppdrett tar omtrent tre uker, hvor
krabbelarvene vil felle skallet fem ganger for å nå 'megalopa'stadiet. Megalopa blir holdt ved 22 - 25 ° C og fôret med
dyreplankton, Artemia nauplii og eggeplomme til de er fem
dager gamle, på hvilket tidspunkt de overføres til spesielle
dammer for krabbeyngel. Megalopa blir værende i egne dammer
til de når mellom 5 - 20 gram. I løpet av dette stadiet utvikler
de seg til bunndyr som spiser akvatiske planter og forskjellige
korn, samt bløtdyr og småfisk.
Teknikker for oppdrett til markedsstørrelse varierer avhengig av
systemene som brukes. Kinesiske elvekrabber blir ofte oppdrettet
i dammer, rismarker og nettingbur samt innsjøer og reservoarer:
Halvintensiv damkultur: Krabbene blir satt ut i dammer
med ganske stor tetthet. Kinesiske elvekrabber blir ofte også
oppdrettet sammen med bighead karpe (Hypophthalmichthys
nobilis), karusskarpe (crucian carp eller Carassius carassius)
Anuncio ICC - HLY - Tilapias - EN - 19x13.2cm.pdf 1 11/01/2019 14:53:10

og sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix) for å sikre
tilstrekkelig tilgang på fôr og optimalisering av vannkvaliteten.
Ekstensiv rismarkkultur: Rismarkkultur regnes som den mest
miljøvennlige oppdrettsmetoden, da den integrerer oppdrett med
jordbruksproduksjon. Krabbene ernærer seg på den naturlige
maten som er til stede i rismarker, og vokser ofte til større
størrelser ettersom de ikke er så mange i antall. Det er viktig
å minimere bruken av plantevernmidler på avlingene for å
opprettholde god krabbehelse.
Halvintensiv damkultur/nettingbur: Denne metoden brukes
vanligvis i vannmagasiner og grunne innsjøer. Tettheten varierer
avhengig av størrelsen på krabbene. Bunnen av burene blir
gravet ned i jorden for å forhindre at krabbene rømmer, mens
toppen av nettene vil være omtrent 0,8 meter over vannflaten.
Kinesiske elvekrabber produsert i denne type anlegg er ofte
større og går derfor til høyere markedspriser.
Ekstensiv innsjø- og reservoarkultur: I et egnet område setter
man ut krabber med 200 - 600 pr. hektar. Supplerende fôr
kan brukes, men dette anbefales bare når naturlig fôr ikke er
tilgjengelig i tilstrekkelig volum. Innløp og utløp må blokkeres
med gjerder for å forhindre at krabbene rømmer. Fiske må
også overvåkes, da dette kan skade krabbene. Selv om denne
metoden kan gi store økonomiske gevinster, kan driften by på
en del utfordringer.
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In a study conducted at Cairo University *,
Hilyses®
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its
efficiency
on
zootechnical indexes, showing a drastic reduction of
the mortality rate of Nile tilapia (O. nicoticus)
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* Fish Diseases and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, Egypt, 2017
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Statusoppdateringer for bransjearrangementer som følge av den
globale COVID-19 pandemien
Mange av oss hadde ikke hørt om COVID-19 for ni måneder siden, men dette viruset har nå spredt seg til hele verden, hvilket betyr
at det nå er en utfordring for hele menneskeheten.
Enten vi jobber med fôr eller mat, havbruk eller jordbruk, spiller vi alle en avgjørende rolle i å frembringe god ernæring til verden,
hvilket uten tvil er det viktigste elementet for å holde mennesker sunne - som sies å være det beste forsvaret mot dette viruset.
Utstillinger, konferanser og workshops er en veldig effektiv måte å overføre informasjon og bygge nettverk. Den svært
smittsomme COVID-19 pandemien har betydd at mange arrangører over hele verden enten har måttet kansellere, utsette til et
senere tidspunkt eller flytte arrangementene fra et fysisk rom til et digitalt.
Ingen av arrangørene har tatt disse beslutningene lett, og har måttet tenke nøye over den nåværende COVID-19-situasjonen
på sine respektive arrangementssteder. Enten direkte eller indirekte har vi alle på en eller annen måte fordeler av utstillinger,
konferanser og workshops.
Vi i Perendale Publishers Ltd syntes det ville være hensiktsmessig å gi en oppdatering om hver av hendelsene vi er involvert i.

2020

November

16-17
RASTECH 2020
Hilton Head Island, South Carolina, USA
www.ras-tec.com
UTSATT TIL 3-4 November 2021
Desember
1-3
AlgaEurope 2020
Roma, Italia
www.algaeurope.org
ARRANGEMENTET OMGJORT TIL ON-LINE
Hvert år møtes den europeiske algebransjen på
AlgaEurope-konferansen. AlgaEurope tilbyr en unik
mulighet til utveksling av informasjon mellom akademia
og industri, etablert i et nettverksbasert miljø som vil
utforske sektorens utvikling over hele verden, så vel som
de viktigste europeiske aktørene.
AlgaEurope 2020 er en unik mulighet til å lære og forstå
flaskehalsene i produksjon og kommersialisering av alger og
samhandle med over 400 nøkkelaktører fra mer enn 45 land.
3-5
☑
Taiwan International Fisheries
and Seafood Show 2020
Taiwan
www.taiwanfishery.com
14-18
World Aquaculture 2020
Singapore
www.was.org
UTSATT TIL 14-18 JunI 2021
9-11
Ildex Vietnam 2020
Hồ Chí Minh, Vietnam
www.ildex-vietnam.com
UTSATT TIL 21-23 JULI 2021
2021

Februar
9-12
Eurotier 2020
Hanover, Tyskland
www.eurotier.com

☑

Mars
3-5
AquaSur 2021
Puerto Montt, Chile
www.aqua-sur.cl

AquaSur is a unique opportunity for attendees to deepen
their involvement in the aquaculture industry, to learn
from its advances and innovations, both in the national
and international markets.
The exhibition is an ideal hub for members of the industry
to network and is regularly attended by members of the
salmon industry, food companies, farms, processing
plants as well as engineering and consulting firms.
Technical talks will also be hosted throughout the
event, where companies will be showcasing their latest
technologies and innovations to the public.

17-18
AquaFarm 2021
Pordenone, Italia
www.aquafarm.show

28-1
Aquaculture Africa 2020
Alexandria, Egypt
www.was.org
UTSATT TIL 10-13 Desember, 2021

2020

2021

10-12
VIV Asia 2021
Bangkok, Thailand
www.vivasia.nl
UTSATT TIL 22-24 SEPTEMBER 2021

AquaFarm 2021 er en internasjonal to-dagers begivenhet
dedikert til og forbeholdt operatører i Euro-Middelhavets
bærekraftige havbruksnæring. Arrangementet vil gi
muligheten til å møte operatørene som er involvert
i bransjen, fra avl, prosessering og transformasjon
til distribusjon og forbruk, med mulighet til å treffes
og få profesjonell oppdatering og nettverksbygging.
Arrangementet er rettet mot sektoroperatørene i
Middelhavsbassenget fra Slovenia, Kroatia, Albania,
Balkanområdet til Hellas, Malta, Tyrkia, Spania og Portugal.

22-25
Latin American & Caribbean
Aquaculture 2021
Guayaquil, Ecuador
www.was.org/meeting/code/
lacqua20
9-11
AFIA Purchasing and Ingredient
Suppliers Conference 2021
Florida, USA
https://www.afia.org/events/
pisc-2021/

21-24
Aquaculture America 2021
Texas, USA
www.was.org/meeting

25-3
Interpack 2021
Düsseldorf, Tyskland
www.interpack.com
Interpack er den viktigste begivenheten i sektorene
mat, drikke, konfekt, bakeri, farmasøytisk, kosmetikk,
næringsmiddelindustri og non-food industri. Interpacks
optimaliserte struktur tilbyr i tillegg til dette fokuspunkter
for brukerindustrien som farmasøytisk og kosmetisk
industri og for undersegmenter av industrien som
emballasjematerialer og tilførsel og produksjon av disse.
Bærekraft har vært et emne som har preget bransjen i
årevis, og er nylig blitt et sterkt omdiskutert tema som
resultat av diskusjonen om spesielt plastemballasje.
Arrangementet vil fokusere på bærekraft og
miljøpåvirkning, hygiene og reduksjon av matsvinn.

☑ See The International Aquafeed team at this event
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2021

April
12-15
☑
Aquaculture Europe 2020
Cork, Irland
www.aquaeas.eu
ARRANGEMENTET OMGJORT TIL ON-LINE
21-23
Aqua Expo 2021
Guayaquil, Ecuador
www.aquaexpoguayaquil
.cna-ecuador.com

2021

Mai
26-28
Livestock Philippines 2021
Pasay City, Filippinene
www.livestockphilippines.com
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VIV Qingdao 2020 ble en livlig milepælutgave
for VIV i Kina
2020-utgaven av VIV Qingdao ble
arrangert over 3 dager 17. - 19. september
i Kina, og presenterte et levende show
for bransjen. I år tilbød arrangementet
en uvurderlig anledning for å feire VIVs
20-årige tilstedeværelse i Kina.
Til tross for COVID-begrensningene
m.h.t. reiser, presenterte VIV Qingdao
2020 ikke mindre enn 40 000
kvadratmeter utstillingsareal med
352 selskaper som dekket alle aspekter
av bransjen; hele verdikjeden fra fôr til
menneskeføde.
I løpet av de tre dagene på Qingdao
Cosmopolitan Exposition ble showet
besøkt av totalt 16 557 profesjonelle
besøkende. Samtidig knyttet de globale
kjøperne seg digitalt til arrangementet
via "Explore VIV" -plattformen som
registrerte 55 402 sidevisninger.
Plattformen tillot alle besøkende å oppleve
showet langveisfra, delta på webinarene,
lytte til “VIV Talk Show” -intervjuene
i sanntid og delta i interessante
nettverksaktiviteter.
De elektroniske besøkende nådde
utstillere i Qingdao fra 30 land,
inkludert Kina, Iran, Storbritannia,
Nederland, Peru, Canada, Brasil,
Tyskland, Japan, USA, Filippinene,
og Malaysia, blant andre.
På lørdagen omfattet
velkomstmøtet en viktig samling av
representanter for industrien og en
del institusjoner, inkludert: Chu Lian
Yu, styreleder for China Council for
the Promotion of International Trade,
og direktør for Qingdao Convention
and Exhibition Office ; Mr. Yan
Liliang, visedirektør for Qingdao
Agriculture and Rural Bureau;
Mr. Ma Chuang, assisterende
generalsekretær for kinesisk
forening for husdyrvitenskap
og veterinærmedisin; Mr. Shine
Liu, visepresident for VNU
Exhibitions Asia. Samtidig ble en
spesiell "takkepris" gitt til topp
kinesiske og utenlandske selskaper,
bransjeforeninger, bransjemedier
og partnere som har bidratt mest til
utviklingen av Kinas dyrehold og til
VIV-suksess i Kina de siste 20 årene.
“VIV er en feiring av glede
og anerkjennelse. Vi er veldig
takknemlige for mange års godt
samarbeid med VIV," kommenterte
Ina Enting fra Netherlands Agro &
Food Technology Center (NAFTC).

"Big Dutchman ønsker at VIV skal
presentere de mest avanserte innovative
idéene og den nyeste teknologien i Kina
og lede bransjen til et mer avansert nivå
og raskere utvikling", sa Fan Xiaoyue fra
Big Dutchman. “Hver utstilling er en ny
reise og utfordring. Vi håper å samarbeide
med arrangørene for å oppnå vinn-vinnresultater,” kommenterte Li Xiao fra
Shandong Longchang Animal Health
Product CO Ltd. Til slutt la Ms. Cai Xia
fra Interheat til: “Vi er dypt beæret over
å motta denne prisen i anledning VIV
Chinas 20 år. Som vi alle vet er VIV et
veldig profesjonelt show i bransjen, og
selskapet vårt har hatt stort utbytte av
denne plattformen. "
Mer enn ti konferanser på høyt nivå ble
arrangert i løpet av de tre dagene på VIV
Qingdao, VIVs imponerende program
trakk nesten 3 400 besøkende. I tillegg til
det imponerende programmet hadde VIV
Qingdao også 80 bransjeledere, tekniske
eksperter og merkevaredrifteksperter som
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bidro som foredragsholdere.
For å nevne noen: Mr. Martial Sardin,
Kina-sjef for L'Ifip - Institut Du Porc;
Dr. Vincent Guyonnet, administrerende
direktør i FFI Consulting Ltd; Dr.
Rogier van Leeuwen, leder for
forretningsutvikling i Royal GD; Yao
Minpu, Chief Strategy Officer, National
Engineering Research Center of Biological
Feed; Aidan Connolly, administrerende
direktør i Cainthus, president for AgriTech
Capital, tidligere Chief Innovation Officer
i Alltech; og Dr. Fan Fuhao, forsker,
Center of Quality Test and Supervision for
Breeding Swine (Guangzhou), MOA.
VIV Qingdao sin organisasjonskomité
introduserte i år Online-utgaven av
VIV Qingdao, som inneholdt en serie
webinarer og online-programmer før
og under showet. Den nettbaserte
matchmaking-portalen for handel
registrerte rundt tolv tusen besøkende, og
nesten tusen nettmøter ble holdt før og
under utstillingsdagene.
En unik matchmaking-sesjon viet til
utvikling av forretningsforbindelser
mellom Kina på tilbudssiden og Ghana
på etterspørselssiden, - “Pig
and Poultry Farming Online
Matchmaking” - ble arrangert den
første dagen av showet, organisert
av VIV Qingdao 2020 sammen med
Grand International Exhibition og
Ghana China Trader. Økten fokuserte
blant annet på avl og klekking,
dyrehelse, ernæring, utstyr og
behandling av dyreavfall.
Mr. Jeremy Liu, direktør for VIV
i Kina, samt Ghana Agriculture
Ministry Officer, Mr. Ma Chuang,
visesekretær for Chinese Association
of Animal Science and Veterinary
Medicine (CAAV), og Mr. Nicholas
Forson, International Relations
Manager for Ghana-China Trader
bidro alle til denne innsiktsfulle
matchmaking. Tjuetre kjøpere
fra Ghana og en rekke kinesiske
utstillere fulgte denne elektroniske
økten.
Vi sees på VIV Qingdao 2021!
VIV Qingdao 2021 kommer
tilbake neste år 15. - 17. september.
For å reservere stand til den beste
prisen for tidlig bestilling og få
ekstra fordeler, vennligst kontakt
Mr. Philippe Verstuyft, salgssjef
(philippe@vnueurope.com,) eller fru
Sylvia Shan, internasjonal salgssjef,
(sylvia.shan@vnuexhibitions.com.cn),
før 31. desember 2020.
www.vivchina.nl

THE BUSINESS NETWORK LINKING
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

MOSCOW
UTRECHT
QINGDAO
ISTANBUL
ABU DHABI
MUMBAI
BANGKOK
NAIROBI
KIGALI

HO CHI MINH
JAKARTA

*NEW
DATES
MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27

VIV ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

ILDEX INDONESIA 2021*

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2
VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17
MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

JAKARTA | NOVEMBER 24-26
VICTAM AND ANIMAL HEALTH
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20
VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

Organized by
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AlgaEurope 2020

Hvert år møtes den europeiske algebransjen på AlgaEuropekonferansen. AlgaEurope tilbyr en unik mulighet for utveksling
av informasjon mellom akademia og industri, etablert i et
nettverksbasert miljø som vil utforske sektorens utvikling
over hele verden så vel som de viktigste europeiske aktørene.
Foreløpig er det flere europeiske prosjekter, fra laboratorieskala
til demonstrasjonsanlegg og kommersielle anlegg, med sikte på å
akselerere kommersialiseringen av algeprodukter.
"Fra starten av har jeg vært overbevist om behovet for et kraftig
verktøy som European Alga Biomass Association (EABA)",
bemerker EABA-president, Jean Paul Cadoret. “Det var og er

Interpack 2021
Interpack er den viktigste begivenheten i sektorene mat, drikke,
konfekt, bakeri, farmasøytisk, kosmetikk, næringsmiddelindustri
og non-food industri. Interpacks optimaliserte struktur tilbyr
i tillegg til dette fokuspunkter for brukerindustrien som
farmasøytisk og kosmetisk industri og for undersegmenter av
industrien som emballasjematerialer og tilførsel og produksjon av
disse.
Tilbudet i disse konferansene har også blitt tydeligere
strukturert slik at det er lettere for besøkende å finne utstillere
som er av interesse for dem. Presentasjoner som fokuserer på
spesifikke prosess-aspekter er også gruppert nærmere hverandre.
Bærekraft har vært et emne som har preget bransjen i årevis, og
er nylig blitt et ofte diskutert tema som et resultat av diskusjonen
spesielt om plastemballasje. Skal vi få et nytt liv uten emballasje?

Aquaculture Europe 2021
Cork er en maritim by og sentral havn som ligger på Irlands
sørkyst. Byen ligger der det ville Atlanterhavet møter den
vandrende Golfstrømmen, og gir opphav til rene og produktive
vekstforhold for skalldyr, laks og akvatiske planter. Her, hvor en
tradisjonell grønn økonomi lever i sameksistens med en stadig
voksende blå økonomi, kan vi begynne å se på synergiene som er
mulige ved å dele en produktiv kystnærhet.
Det er nå et poeng at alle aspekter ved matproduksjonen
beveger seg mot en sirkulær økonomi der vi ikke lenger ser på
avfall som et problem som skal kastes, men i stedet ser etter
måter å gjøre det til en ressurs som kan brukes på nytt, og
derved koble akvakulturinngang med -utgang og redusering av

Aquaculture America 2021
Aquaculture America 2021 vender tilbake til et av de mest
populære turiststedene i verden med den eneste store nasjonale
akvakulturkonferansen og utstillingen i USA. US Aquaculture
Society samarbeider med National Aquaculture Association og
Aquaculture Suppliers Association for å produsere de årlige
Aquaculture America-møtene. Disse sponsorene får selskap av
årsmøtene til Aquacultural Engineering Society, US Trout Farmers
Association og mange flere foreninger for å gjøre Aquaculture
America 2021 til det eneste møtet i USA du ikke vil gå glipp av!

fortsatt et spørsmål om å presentere en voksende bransje for
styrende organer og å fremme kunnskapsutveksling i denne
galaksen. Hva kan være bedre enn en årlig konferanse og
utstilling, som er møte- og fusjonsstedet for forskning, industri
og våre nasjonale og europeiske institusjoner? AlgaEurope
har etablert seg som en viktig og komplementær plattform for
seminarer og andre workshops viet til alger.”
Arrangementet er hovedsakelig rettet mot utviklere og
leverandører av algeteknologi, algeprodusenter og algedyrkere,
finansielle investorer som spesialiserer seg på bioteknologi og
mat, nettverk for biodrivstoff og dyrefôr samt fagfolk innen
vannbehandling. AlgaEurope vil finne sted i Roma, Italia,
1 - 3 desember 2020.
Konferansen fremhever kontroversielle emner som emballasje,
bærekraft og miljø, og presenterer forskjellige perspektiver.
Kritikere og talsmenn vil presentere sine standpunkter og
diskutere nødvendigheter og hva man skal unngå. Arrangementet
vil fokusere på bærekraft og miljøpåvirkning, hygiene og
reduksjon av matsvinn
Save Food Festival finner sted samtidig med utstillingen.
Festivalens kjerneelementer inkluderer en interaktiv utstilling,
konferanser og tilstedeværelse av nyetablerte selskaper.
Det fullstendig reviderte Matchmaking-verktøyet er et
høydepunkt blant de nye, digitale tilbudene som effektivt hjelper
å planlegge besøk på messen, og vil snart være tilgjengelig
for fremtidige Interpack-besøkende og utstillere. Verktøyet lar
brukerne sette opp møter før messen. Over tid lærer systemet
av samspillet med brukeren og foreslår potensielle kontakter.
Interpack har flyttet arrangementet til 25. februar - 3. mars 2021.
miljøpåvirkningen.
Akvakultur kan være ledende i den blå/grønne bioøkonomien
og er godt posisjonert til å gå foran med et godt eksempel
med ny teknologi som landbasert marin akvaponikk, store
marine resirkuleringsanlegg og innovative, integrerte
ferskvannsinitiativer. Når det gjelder å ha en samfunnsmessig
innflytelse, har ny forskning vist at akvakulturprodukter, fra
tang til laks, bør inkluderes som en del av et balansert kosthold
fra menneskets første 1000 dager til og med sunn aldring.
Denne konferansen vil samle interessenter fra mange
forskjellige fagområder for å diskutere og debattere tverrgående
spørsmål som nye sirkulære økonomier, livslang helse og
miljømessig bærekraftig produksjon. Aquaculture Europe 2021
vil finne sted 12. - 15. april 2021 i Cork, Irland.
Aquaculture America 2021 vil være blant de største
akvakulturmessene på den vestlige halvkule og en av de største
hvor som helst i verden, med nesten 200 stands! Dette er din
mulighet til å inspisere det siste innen produkter og tjenester for
havbruksnæringen. Det er stedet å besøke nåværende leverandører
og få nye kontakter. For å holde deg oppdatert og for å sørge
for at resultatene bedres, må du holde tritt med de teknologiske
fremskrittene i bransjen - og Aquaculture America 2021 er stedet å
gjøre det!
Utstillingen finner sted 21.-24. Februar 2021 i San Antonio,
Texas, USA.
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CONFERENCE
5th Annual Aqua Feed Extrusion
LIVE Online Conference vil finne
sted 10. - 11. mars 2021
Den femte årlige Aqua Feed Extrusion Conference som er organisert av VIV,
tidsskriftet International Aquafeed and Fish Farming Technology og Dr. Mian
Riaz fra Texas A&M University, finner sted 10. - 11. Mars 2021. Konferansen
blir arrangert som LIVE online arrangement over to dager.
Dette års konferanse vil fokusere på ekstrudering og relatert utstyr for
akvafôr. Den to-dagers konferansen vil inneholde en rekke presentasjoner av
bransjeeksperter som gir til beste sine innovative idéer om hvordan brukere best
mulig kan utnytte ekstruderingsmaskiner og akvafôringssystemer.
Det er ennå noen ledige plasser for presentasjoner. Interesserte selskaper kan
sende en e-post til Dr. Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu) angående muligheten
til å holde en presentasjon på denne konferansen. For sponsormuligheter kan
bedrifter sende e-post til Tuti Tan (tutit@perendale.co.uk).

IAF webinars
Gjennomførte webinars

2., 9., 16., 23. og 30. september:
Sessions 8-12, The Online Milling School aqfeed.info/e/902

17. august - 23. september: AFIA Feed Industry
Institute - aqfeed.info/e/925
16. september: RAS Virtual Summit - aqfeed.
info/e/926

Kommende webinars
1. oktober: FEEDNETICSTM-prognoseverktøy
for akvafôr sektoren - aqfeed.info/e/934
1. oktober: Xylem: Precisio
Hydrometeorological Instrumentation - aqfeed.
info/e/969
6-8 oktober: Global Aquaculture Alliance's
Virtual GOAL Conference 2020 - aqfeed.
info/e/941
8. oktober: Aquavision - aqfeed.info/e/927
22. og 27. oktober: Sparos’ FiT for Fish
Farmers - aqfeed.info/e/951

FISH FARMING TECHNOLOGY

ONLINE CONFERENCE

REGISTER
NOW!
www.AlgaEurope.org

fishfarmingtechnology.net
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Conveyors
Welcome to the market place, where
you will find suppliers of products
and services to the industry with help from our friends at The
International Aquafeed Directory
(published by Turret Group)

A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IMAQUA
+32 92 64 73 38
www.imaqua.eu

IDAH
+866 39 902701
www.idah.com
Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com
Manzoni Industrial Ltda.
+55 (19) 3765 9330
www.manzoni.com.br

FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

Laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V
+55 54450460 Ext. 1105
www.avimex.com.mx

Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Amino acids
Evonik
+49 618 1596785
www.evonik.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Bulk storage

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Feed and ingredients
Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Aller Aqua
+45 70 22 19 10
www.aller-aqua.com

Drum filters
Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Alltech
+44 1780 764512
w: www.alltech.com

Elevator buckets

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Westeel
+1 204 233 7133
www.westeel.com

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

Analysis

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Buhler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Coolers & driers

Phibro
+972 4 629 1833
www.phibro-aqua.com

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Croston Engineering
+44 1829 741119
www.croston-engineering.co.uk

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Computer software

Liptosa
+34 902 157711
www.liptosa.com

Chief Industries UK Ltd
+44 1621 868944
www.chief.co.uk

Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Additives
Evonik
+49 618 1596785
www.evonik.com

Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

ExtruTech Inc
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Extruders

Colour sorters

Aerators

Air products

Equipment for sale
Vigan Enginnering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Jefo
+1 450 799 2000
www.jefo.com
Phileo (Lesaffre animal care)
+33 3 20 81 61 00
www.lesaffre.fr
Biorigin
www.biorigin.net

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Enzymes

Skretting
+ 47 51 88 00 10
www.skretting.com

Feed Mill
JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com
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Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Fish counters

Pellet binders
Borregaard
+47 69 11 80 00
www.borregaard.com

Calitri
+ 32 497 46 19 82
www.calitri-technology.com
Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Pellet mill
PTN
+31 73 54 984 72
www.ptn.nl

Fish Graders
Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Fish pumps

Roller mill - vertical

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Second hand equipment
Sanderson Weatherall
+44 161 259 7054
www.sw.co.uk

Silos
FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

Plants
Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Fish Stunning
Aqua Future
+ 49 27 32 / 65 35
www.aquafuture.de

Buhler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Steinsvik
+47 488 52 888
www.steinsvik.no

FAMSUN
+86 514 87848880
www.muyang.com

Fish Stunning
Ace Aquatec
+ 44 7808 930923
www. aceaquatec.com

Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Hammermills

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Manzoni Industrial Ltda.
+55 (19) 3765 9330
www.manzoni.com.br
Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com
Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Predator Defence
Ace Aquatec
+ 44 7808 930923
www. aceaquatec.com

Probiotics
Biomin
+43 2782 803 0
www.biomin.net

Hatchery products
Reed Mariculture
+1 877 732 3276
www.reed-mariculture.com

Moisture analysers

Lallemand
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com

RAS Equipment

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Fish Farm Feeder
+34 886 317 600
www.fishfarmfeeder.com

Seedburo
+1 312 738 3700
www.seedburo.com

FISA
+51 998128737
www.fisa.com.pe

RAS system

Nets & cages
FISA
+51 998128737
www.fisa.com.pe

Paddle Mixer
Anderson
www.andersonfeedtech.com

Aqua Ultraviolet
+1 952 296 3480
www.aquauv.com

Pulverizer (large fine)
Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw
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TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Vacuum
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br
Wynveen International B.V.
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Weighing equipment
Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com
Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Wet expansion machine
Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Yeast products
ICC, Adding Value to Nutrition
+55 11 3093 0753
www.iccbrazil.com
Lallemand
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de
Phileo (Lesaffre animal care)
+33 3 20 81 61 00
www.lesaffre.fr

Intervjuet
Mr. Hao Bo, Chairman, Zheng Chang
Som en av verdens ledende leverandører av fôrutstyr, lagringsutstyr og komplette systemløsninger, fokuserer Zheng Chang på
å levere stabilt og pålitelig utstyr, engineering og tjenester til Kinas fôrindustri, og har gitt et stort bidrag til utviklingen av verdens
fôrindustri .
Ved roret i den "hundre år gamle butikken" har Hao Bo, styreleder i Zheng Chang Group, alltid fulgt kjernekonseptene fokus,
innovasjon, integritet og kvalitetsservice for kontinuerlig å øke innflytelsen til Zheng Chang i den internasjonale fôrsektoren .

Hvordan ble du involvert i denne bransjen og i jobben
for Zheng Chang?

Jeg jobbet i Liyang Grain Machinery-fabrikken (forgjengeren
til Zheng Chang-gruppen) i 1972 og ble anbefalt av
selskapet å studere på Zhenjiang Agricultural Machinery
College (nå omdøpt til Jiangsu University) i 1977. Etter endt
utdanning begynte jeg å jobbe som verkstedsarbeider, og
ble etter hvert forfremmet til stillingen som verksteddirektør,
stedfortredende fabrikksjef og fabrikksjef, trinn for trinn fra å
være tekniker.
Etter å ha blitt direktør for fabrikken, innså jeg at i takt med
Kinas reformer ville kontinuerlig forbedring av det kinesiske
folks levestandard definitivt kreve sterk støtte fra fôrindustrien.
Jeg tror bestemt at ved å fokusere på bransjen og på
innovative produkter kan selskapet alltid fortsette å vokse og
utvikle seg.
Vi oppnår stadig nye revolusjonerende gjennombrudd
innen fôrløsninger og styrker vår vitenskapelige forskning
for å stimulere økonomien og utvikle ny teknologi. I løpet
av to år har Zheng Chang utviklet seg til å produsere
skreddersydde løsninger for mange forskjellige sektorer,
inkludert fôrbehandling, nøkkelferdige anlegg, oppdrett og
husdyrhold, samt kjemiske løsninger for fôr, olje og fett.
Zheng Chang utvikler og produserer høyeffektivt fôr og
fôrteknisk utstyr for reker, utstyr for husdyr og fjærfefôr,
komplett produksjonsutstyr for forblandingsutstyr og avansert
materiale for siloproduksjon og tørkeutstyr, som har løst
problemet med mangel på utstyrsstøtte for utvikling av
fôrindustrien.

Hva tror du gjør din bedrift til en bransjeleder innen sitt
felt?

Vi sørger alltid for å gi kundene optimal verdi, og dette er
grunnlaget for vår utvikling. Vi hjelper kundene med å lage
godt fôr og holder oss til selskapets målsetning og kultur for å
hjelpe partnere med å oppnå langsiktig suksess. Kvalitetsfôrengineering legger et solid grunnlag for at kundene skal
lykkes i markedet. Vi har alltid fulgt prinsippet om å betjene
kunder med integritet og ansvar.
I fjor takket en kunde som hadde samarbeidet med oss i
39 år, oss og sa: "I våre 39 år med samarbeid med Zheng
Chang har selskapet aldri noen gang sviktet oss. De tilbyr
kvalitetsutstyr, engineering og tjenester."
Vi
insisterer
alltid
på
kontinuerlig
produktog
prosessinnovasjon. Vår årlige investering i FoU overstiger
seks prosent av de totale årlige kostnadene. Zheng Changs
profesjonelle FoU-team på nesten 100 mennesker jobber
hardt for å produsere helhetlige fôrløsninger som blir
banebrytende for industrien i fremtiden, og samtidig utfører
vi også omfattende bransjesamarbeid. I 1998 kjøpte vi CPMgranulatorfabrikken. I 2006 samarbeidet vi med European
Fuborg Sealing Technology og andre kjerneteknologier for å
oppnå det mest komplette, stabile og pålitelige frittstående
utstyret i bransjen.
Vi har et profesjonelt globalt serviceteam støttet av
salgsteam over hele verden. Zheng Chang kan tilby
imponerende leveringstider og leveringskvalitet for alle
våre kunder.

Hva ser du på som en mulig utfordring som bransjen
kan møte i løpet av de neste fem årene, og hvordan
vil bedriften din være med på å forhindre eller løse
den?

I fremtiden vil hele fôrindustrien utvikle seg i retning av å være
en storstilt bedrift, og det er få tjenesteleverandører som kan
tilby profesjonelle prosjekter i stor skala og samtidig gi et
rikelig antall produkter for virkelig strømlinjeformet ledelse av
hele prosjektet. Å ikke ha mange maskiner kan føre til høye
driftskostnader og svak markedskonkurranseevne, hvilket har
blitt en flaskehals og en utfordring for hele bransjen.
Overfor slike utfordringer insisterer vi alltid på å være
kundeorientert, vi forsker aktivt på banebrytende teknologier
og produkter, og vi streber alltid etter å gjøre teknologien
og produktene våre topprangerende og i forkant av
fôrteknologi i med et perspektiv på 5 -10 år. Vi har utviklet
en serie med omfattende intelligent utstyr som er installert i
mange store fôrfabrikker og har løst mange problemer, og
hjelper kundene med å oppnå ekstraordinære resultater.
Samtidig oppgraderer vi også kontinuerlig servicesystemene
våre for å gjøre tjenestene til hele selskapet mer profesjonelle
og mer raffinerte. Vi kan med sikkerhet si at vi har blitt en
usedvanlig lojal og pålitelig partner for våre kunder.

Tror du det er viktig å se flere unge mennesker komme
inn i virksomheter som din?

Helt sikkert! Vi rekrutterer hundrevis av fremragende unge
mennesker fra hele verden hvert år. Vi har rekruttert mange
lokale mennesker til fabrikken vår i Brasil. I fremtiden vil vi
rekruttere flere profesjonelle unge mennesker i Vietnam,
India og Europa. Samtidig ønsker vi også flere unge partnere
velkommen til å utvikle seg sammen med oss.

Hvordan tror du mat- og fôrproduksjonsselskaper kan
samarbeide for å skape en bærekraftig matframtid for
verden?

Jeg tror vårt endelige mål er å forbedre livskvaliteten. I
hele industrikjeden, fra råvarer til menneskeføde, tilbyr vi
mange tjenester til fôrbedrifter og næringsmiddelbedrifter,
alt fra råvarelagring til levering av kjerneutstyr. Som kilde til
industrielt fôr til forskjellige dyr over hele verden forstår vi at
fôr av høy kvalitet også må være bærekraftig, trygt og sunt.

Har COVID-19 påvirket Zheng Chang på noen måte
når det gjelder å drive virksomheten eller jobbe med
kunder?

Som et globalt selskap i møte med denne epidemien har
vårt internasjonale salg blitt sterkt påvirket. Men vi har også
justert vår virksomhet som svar på COVID-19. Vi gjorde vårt
beste for å sikre at byggeprogrammet til mange prosjekter
ikke trenger å stoppe, slik at ting kan fortsette å gå greit.
I tillegg har vi styrket våre nettverkstjenester for innenlandske
og utenlandske kunder. For øyeblikket tilbyr vi kundene
våre profesjonelle tjenester gjennom forskjellige kanaler
(nettverksmøter, nettverksopplæringsplattformer osv.) for å
hjelpe kundene våre med å komme gjennom virkningen av
epidemien.
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NAVN I NÆRINGEN
BioMar utnevner Simon Wadsworth til global direktør for FoU

S

imon Wadsworth har overtatt stillingen som Global FoU-direktør og leder av BioMar Groups
globale FoU-organisasjon.

I mer enn 30 år har Wadsworth vært en viktig bidragsyter til havbruksnæringen innen fôr- og
oppdrettsvirksomhet ved Marine Harvest, Cermaq og EWOS-Cargill, så han har allerede en
solid internasjonal erfaring og et sterkt nettverk i bransjen.

Simon
Wadsworth

Wadsworth har også vært en viktig bidragsyter til produktinnovasjoner som har blitt milepeler
innen ernæring og helse. Han kommer til BioMar fra en stilling som Global R & D Manager i
Cargill, hvor han ledet Aqua R & D-programmet.
Carlos Diaz, administrerende direktør BioMar Group, sa "Jeg er virkelig glad for at Simon
Wadsworth har besluttet å bli med oss for å bidra til vårt engasjement for havbruksnæringen"
“Han har en meget erfaren FoU-profil og en utmerket track record innen FoU-ledelse,
produktinnovasjon og samarbeid med kunder og næringen. Han har en høyt anerkjent profil i
havbruksnæringen, og vi gleder oss veldig til å ha ham ombord”.

Chris Beattie går til AKVA Group

C

hris Beattie vil være ansvarlig for den pågående utviklingen av AKVA-konsernets
organisasjoner i Nord-Amerika og Australasia, og vil støtte den pågående veksten og
utviklingen av virksomheten i disse regionene.

Chris
Beattie

Med over 20 års internasjonal erfaring i havbruksnæringen, hvor han startet som teknisk
rådgiver hos Skretting i Skottland i 1999, jobbet Chris tett med kunder i felten på prosjekter som
fôrhåndtering, vekstforbedring og opplæring. Chris flyttet til Canada med Skretting i 2005, og
hadde ulike roller med økende ansvar, inkludert produkt- og salgsledelse.
Chris har eksamen i marin- og ferskvannsbiologi fra University of Glasgow, Scotland, og en
doktorgrad i fiskefysiologi fra University of St. Andrews, Scotland.
Chris er tidligere styremedlem i BC Salmon Farmers Association og den kanadiske
akvakulturalliansen, og sitter for tiden i Fisheries and Aquaculture Strategic Advisory Council
of Genome BC og fungerer dessuten som frivillig forretningsmentor ved University of British
Columbia.

AKVA-gruppens landbaserte forretningsenhet har ansatt ny COO

J

ohan Fredrik Gjesdal er presentert som ny Chief Operating Officer (COO) for AKVA-gruppens
landbaserte forretningsenhet. Gjesdal kommer fra stillingen som visepresident for strategi og
forretningsutvikling i AKVA group, en stilling han har hatt de siste tre og et halvt år.

Johan Fredrik
Gjesdal

Gjesdal vil erstatte Morten Nielsen, som går inn i en ny rolle som daglig leder i AKVA group
Land Based Denmark, og vil fokusere på forretningsutvikling og styrking av den landbaserte
prosjektorganisasjonen i Danmark.
“Jeg er veldig glad for å kunne meddele at Johan Fredrik Gjesdal vil bli med på laget som vår
nye COO Land Based. Johan Fredrik er en flott lagspiller, og jeg er veldig glad for å ha ham
med på laget for å utvikle interne talenter i AKVA-gruppen. Jeg er sikker på at han vil være et
utmerket supplement til AKVA-ledergruppen,” sa AKVA Group CEO, Knut Nesse.

Markedsføringsekspert Megan Lehman går til Zinpro
Zinpro Corporation har nylig kunngjort at markedsføringseksperten Megan Lehman
har sluttet seg til deres selskap. Det forventes at bidrag fra Lehman vil drive selskapets
markedsføringsprogrammer, globale initiativer og det nordamerikanske markedet. Hun blir
først og fremst utnevnt som Global Marketing Manager og vil også være med i de globale
rådgivningsteamene for svin og havbruk.

Megan Lehman

Med mer enn 13 års erfaring innen markedsføring og merkevareledelse i stillinger innen human
helse, globale dyrehelse og globale dyreernæringsselskaper, tok Lehman en bachelorgrad i
husdyrvitenskap fra Rutgers University i New Jersey og arbeider for tiden på en mastergrad i
Business fra Pennsylvania State University.
"Megan er en eksepsjonelt talentfull profesjonell markedsfører med omfattende erfaring innen
dyreernæring, helse og produksjon," sa Wendy Bregel, global markedsdirektør for Zinpro.
"Hennes kompetanse innen strategisk planlegging og ledende markedsføringsinitiativer vil
være nøkkelen til å øke vår forretning og vårt samarbeid med globale kunder for å forbedre
dyrevelferden og redusere produksjonskostnadene."
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