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Velkommen til et Nytt År!

WELCOME

spekteret av oppdrettsaktiviteter i 2021,
og det er dette tidsskriftets rolle å gi
informasjon om ernæring, teknologi og
Velkommen til 2021 sammen med oss!
personlige erfaringer som oppmuntrer
Dette blir 12 spennende måneder, da vi
industrien til å løse problemene.
forhåpentligvis skal oppleve de avsluttende
International Aquafeed inneholder et eget
stadiene av Covid‑19-pandemien, med
magasin kalt Fish Farming Technology (som
vaksinasjoner og nye behandlinger, slik
også har sin egen dedikerte nettside www.
at vi igjen kan engasjere oss – i normal
fishfarmingtechnology.com). Sammen tar de
kontakt med kolleger og kunder.
for seg begge sider av næringen - ernæring
Imidlertid vil det sannsynligvis bli noen
og oppdrett. Derfor har vi to redaktører
tilbakeslag underveis, men generelt sett må vi
som foran i bladet forsøker å betjene disse
være positive til hvordan vi viderefører næringen
kritiske områdene i detalj - professor Simon
vår slik at den kan levere trygge sjømatprodukter
Roger Gilbert
Utgiver – International Aquafeed
Davies om helse og ernæring og Erik Hempel
til forbrukerne som blir mer bevisste etter hvert
og Fish Farming Technology
om oppdrettsteknologi. Denne måneden
som tiden går om at fisk og sjømat så vel som
introduserer vi (på side 36) en ny seksjon kalt
akvatiske planter gir ernæringsmessige fordeler
Anvendt Fôrteknologi, som vil fokusere spesifikt på utstyret som
og spiller en stadig mer betydelig rolle i kostholdet vårt.
i fremtiden vil bli brukt til å produsere fiskefôr.
Å tilby trygge og næringsrike matvarer - som er rimelige og
Jeg må også peke på vår spanskspråklige redaktør Antonio Garza de
konkurransedyktige med andre proteinkilder - er viktig, ikke bare
Yta, som (på side 20) ser på tilstanden innen akvakultur; dette er god
for utviklingen av næringen vår, men for å fjerne presset på vår
lesning å starte 2021 med!
avhengighet av villfanget fisk. Vi må også vurdere hvordan man kan
Vår spaltist Petter Johannessen fra International Fishmeal and Fish
redusere presset på det marine miljøet og hvordan man kan minimere
Oil Association (på side 12) ser på bærekraft i lagerforvaltningen som
påvirkningen på det terrestriske miljøet rundt oppdrettsanlegg fra
ett av kyststatenes ansvarsområder.
dammer, elver, kysten og elvemunninger.
Denne utgaven er full av gode historier og artikler. Jeg håper leserne
Resirkuleringssystemer og Raceway Pond Farming-systemer vinner
vil ha utbytte av dem og bli med meg i å takke alle våre bidragsytere
popularitet fordi de er i stand til å minimere innvirkningen på miljøet
og annonsører, og ønsker deg og dine medlesere et godt og vellykket
på land, samtidig som de øker produksjonen av fisk til konsum.
nyttår!
Jeg er sikker på at vi vil se utvidet bruk av ny teknologi i hele

Denne måneden på IAF TV
Denne måneden har vi et intervju med
Dr. Hamady Diop fra AUDA-NEPAD

aqfeed.info/e/1033
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ERNÆRING OG HELSE
Jeg vil begynne med å ønske dere alle
velkommen til et nytt år, et år som
fremdeles ser ut til å bli preget av den 'nye
normalen', ettersom den globale krisen som
definerte 2020 fortsatt er en veldig alvorlig
og avgjørende virkelighet for oss alle.

er at jeg ble utnevnt til æresmedlem i The
Institution of Aquaculture Singapore. Dette er
en anerkjennelse av min aktivitet og arbeid med
fiskeernæring gjennom 35 år. Det er virkelig
en ære og et privilegium å bli anerkjent av
denne prestisjetunge organisasjonen sentralt
i Sydøst‑Asia.

Ettersom det ser ut til at vi i 2021 i det
I denne utgaven
minste vil bli belastet med mange av
Professor Simon Davies Når det gjelder denne utgaven av International
problemene som dominerte 2020, må vi alle
Nutrition Editor, International Aquafeed
Aquafeed, har vi en veldig interessant artikkel
være på vakt mot COVID-19 i mange flere
i vår serie om arts-temaer fra min gode venn
måneder framover, og i tillegg se opp for nye
Walker D Wright-Moore fra USA. Han jobber
spesifikke varianter.
Jeg har vært i lockdown i Plymouth,
som leder for klekkerivirksomheten i Great Falls
Storbritannia, mens regjeringen vår fortsetter å styre oss langs
Aquaculture i Turners Falls, Massachusetts. Dette er nå den største
en varsom rute, med utrulling og levering av vaksinene i økende
lukkede barramundi-operasjonen i Amerika og leverer levende fisk
tempo. Dette er fortsatt en stor oppgave, og med litt flaks vil det
til de store markedene og restaurantene. Jeg er sikker på at leserne
forhåpentligvis gjøre det mulig for oss å gå over til et mer normalt
vil finne Walkers beretning om utviklingen deres gjennom årtiene
liv, slik at vi kan komme tilbake til våre travle agendaer på ett eller
og deres engasjerte team som god lesning.
annet tidspunkt i året vi nettopp er gått inn i.
Vi har også en artikkel om potensielle investeringer i akvakultur
Vi må gi heder og ære til forskerne for deres iherdige
i Mosambik, hvilket er veldig betimelig, gitt den nye afrikanske
forskningsinnsats og suksess i den nye vaksineproduksjonen,
avdelingen av WAS og de rike ressursene på dette enorme kontinentet.
som normalt tar mange år med screening og effektivitetsforsøk
Afrikansk oppdrett er mye mer enn tilapia og catfish, men tilapia
før implementering. Dette har vi mye erfaring med innen
er selvfølgelig fortsatt en veldig viktig varmtvannsart som har en
veterinærsektoren og selvfølgelig innen fisk når vi forebygger og
fantastisk fremtid.
Vi har også en veldig interessant artikkel om stør- og kaviarproduksjon
demper våre egne spesifikke patogener som vi møter i havbruk.
fra Tyskland med vekt på kjønnsutvelging og tidlig differensiering.
Vaksiner har revolusjonert bransjen vår, og vi har sunne, solide
Det er faktisk vel anerkjent at Tyskland er en betydelig global aktør
arter som igjen lar oss maksimere fordelen med gode dietter og fôr
innen akvakulturteknikk med fokus på landbaserte RAS-anlegg som
av høy kvalitet. Immunsystemet til både fisk og krepsdyrarter er
nå blir anbefalt i mange deler av verden og er av åpenbar relevans for
veldig avhengig av god ernæring, og hele grunnlaget for vaksiner er
støroppdrett.
å fremkalle en effektiv antistoffrespons som en del av det ervervede
Angående stør var jeg glad og overrasket over å høre fra min gode
eller spesifikke immunvernet. Dette er svært viktig i håndteringen
venn Dr. Bob Durborow ved Kentucky State University om den
av patogener og for å redusere infeksjon.
siste utviklingen som forskere i Ungarn opplever da de for første
I human- og dyremedisin kan vi engasjere oss og lære mye sammen
gang lykkes med hybridisering av russisk stør med den amerikanske
med potensielle anvendelser av disse teknologiene for fisk. Jeg
"paddlefish" som er en beslektet art (Acipenseriformes). De har kalt
er veldig oppmuntret av de såkalte DNA- og mRNA-vaksinene
denne merkelige hybriden for "sturddlefish". Det forventes at dette
som kan være mer målrettet mot det genetiske maskineriet til
kan føre til forskjellige typer kaviarproduksjon og kanskje være mer
antistoffgenerering, noe som kan resultere i mer effektive
økonomisk, i tillegg til å forbedre forholdet mellom USA og Russland?
vaksineprodukter som også kan leveres gjennom fôret.
Jeg er sikker på at våre faste spalter og intervjuer med ledende
Brexit utviklingen
eksperter og myndigheter over hele spekteret er informativt. Det
Et ytterligere spørsmål som dominerte slutten av 2020 var
er alltid betryggende at vi har tilgang til så mange interessenter
Brexit‑handelsforhandlingene, som ble avsluttet med en viss
i oppdrettsnæringen.
suksess med hensyn til åpne markeder og ingen tolltariffer mellom
Vi er imidlertid veldig fleksible og responsive, og vi er veldig
Storbritannia og EU. Dette er en stor lettelse, men det gjelder
opptatt av å engasjere oss med alle våre etablerte kunder, samtidig
fiskeksport og -import og akvakulturprodukter. Det var en stor
som vi alltid ønsker å utvide nettverket vårt. Våre nyheter, artikler
overraskelse for meg å høre at fiskeri og havbruk bare utgjorde
og annonser holder oss i fronten av næringen; vi omfavner akvatisk
omtrent 0,018 prosent av BNP for Storbritannia.
vitenskap og tilhørende oppdretts-teknologi. Så vær så snill å fortsette
Det er klart at vi må ta tak i dette og investere betydelig i landbasert
å sende oss nyheter, artikler og nye produkter. Dette er viktig for vår
fiskeoppdrett i Storbritannia og heve dette potensialet i England,
suksess - og din!
Wales og Nord-Irland, så vel som i den etablerte laksesektoren
Vi ser frem til dette året, la oss være optimistiske med hensyn til det
i Skottland. I 2021 forventer jeg å se mange flere regionale
som teknisk sett er det første året på 2020-tallet. Vi vil klare oss og
investeringer, inkludert i mitt eget område Devon og Cornwall
sammen bli sterkere. Motstandskraft er viktig, og vi kan overvinne
i sydvest-England, hvor det er en økende interesse for havbruk
alle utfordringer med flid og pragmatiske tilnærminger.
og marin bioteknologi.
Vi har og vil fortsatt ha utfordringer med COVID-19, og fortsatt
bli pålagt mange begrensninger i forhold til møter og reiser. Dette
Æresmedlem
vil imidlertid ta slutt og tiden heler alle sår. I mellomtiden ønsker
Noen personlige nyheter som jeg er veldig glad for å kunngjøre,
jeg lykke til og et veldig godt og vellykket nyttår!
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Jeg blir ofte imponert over teknologi
og teknologer, kanskje fordi jeg
ikke selv er teknolog. Jeg synes det
er fascinerende hva teknologer kan
finne på, bare se på den data- og
kommunikasjonsteknologien vi har
i dag!

fôr, merder og teknologi.
Den lille gruppen vår så på de ulike
innspillene, og vi inkluderte også en
markedsvurdering. Markedet for torsk var
veldig stort og ble betjent av de tradisjonelle
flåtene, inkludert kystflåten og den havgående
flåten - men ikke av havbruk.
Vi så på kostnadene for å produsere ett
kg
oppdrettstorsk, som på det tidspunktet
I løpet av livet har jeg vært vitne til en
var
rundt NOK 35 (USD 5). Så kikket vi på
virkelig utrolig utvikling. Jeg husker da
Erik Hempel
førstehåndsprisene
som ble betalt til fiskerne
vi så science fiction-filmer med folk som
Stiftelsen Nor-Fishing
for fersk torsk. Det var i gjennomsnitt
snakket inn i et armbåndsur som også
NOK 11 (USD 1,60), så det så ikke så bra ut.
fungerte som telefon eller "kommunikator"
Det fantes imidlertid et marked for fersk
- som jeg tror de kalte det.
torsk
av veldig høy kvalitet og til en høy
Dette var futuristisk science fiction, og
pris. Luksusrestauranter i Europa og Nord-Amerika var villige til
selv om mobiltelefoner allerede var en realitet, var de store, tunge
å betale ekstra for fersk torsk av høy kvalitet som kunne leveres
maskiner som kostet en formue. Men nå er gårsdagens science
til avtalt tid.
fiction blitt en realitet. I går fikk jeg vite at barnebarnet mitt på
Vi så på dette markedet og konkluderte med at det utgjorde
åtte år nettopp hadde fått akkurat en slik klokke / telefon til jul!
omtrent 40 000 tonn årlig, på global basis. Så vi sa til
I fiskeoppdrett har teknologien spilt og vil fortsatt spille en stadig
torskoppdretterne at når produksjonen nærmet seg 40 000 tonn,
viktigere rolle. Tradisjonelt havbruk var avhengig av veldig enkel
ville prisene falle dramatisk, og det gjorde de også. Mange
teknologi, som ga svært marginale resultater. I dag er akvakultur
investorer tapte millioner fordi de ikke vurderte markedet,
en meget sofistikert aktivitet basert på et bredt spekter av
men hovedsakelig bare vurderte teknologien.
vitenskapelige felt.
Jeg vet ikke hva det koster å produsere ett kg oppdrettstorsk i dag,
Og likevel har jeg sett akvakulturforetak med lett tilgang til
men jeg vet hva førstehåndsprisen på torsk er. Jeg vet også hva
avansert teknologi, mislykkes. Mange investorer har kommet
restaurantoperatører er villige til å betale for torsk av høy kvalitet.
til meg gjennom årene og bedt om hjelp til å sette i gang
Det globale markedet er litt større i dag fordi torsk har blitt populært
oppdrettsvirksomhet, og de har vanligvis vært sterkt fokusert
på det asiatiske markedet samtidig som den har økt sin popularitet
på teknologien.
i vestlige markeder. Men markedet akkurat nå er også påvirket av
Svært ofte har jeg måttet be dem om å glemme det hele fordi
COVID-19-pandemien, som holder gjestene borte fra restauranter.
planene deres ikke har vært levedyktige. Ingenting galt med
Jeg antar at poenget mitt er at planlegging av en
teknologien. Men i 90 prosent av tilfellene hadde de enten
akvakulturoperasjon krever veldig mye informasjon, biologisk
ikke vurdert, eller grovt overvurdert, markedet.
og teknologisk informasjon. Imidlertid må vi ikke bli blendet av
Ettersom torskeoppdrett nå kommer tilbake etter en 15-årig
teknologien.
periode med liten aktivitet, blir jeg minnet om en studie jeg var
Vi må også ta hensyn til annen informasjon, som
en del av tilbake i 2000. En gruppe av oss ble bedt om å skrive en
markedsinformasjon, prisinformasjon, logistikkinformasjon osv.
rapport om fremtidige arter i norsk havbruk, og blant de artene vi
Moderne havbruk er en kompleks næring, og et bredt spekter av
skulle evaluere, var torsk. Investorer satte penger i nye satsinger
fagdisipliner er involvert, ikke bare teknologi.
på torsk, og mye forskning var allerede gjennomført innen biologi,
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Bærekraft i sjømatnæringen
jømatindustrien leverer mat med høyt
proteininnhold og med ett av de laveste
miljøavtrykkene, men det overskygges
fortsatt av historie om uholdbar praksis.
Bransjen har kommet langt de siste to tiårene. Ved å
legge om til ansvarlig oppdrett og skape bærekraftige fôr
har industrien skapt en positiv miljøhistorie. Med denne
fremgangen in mente kan tiden nå være inne til å lansere
en god nyhet som både er enkel og som gjør det enkelt
å engasjere forbrukerne.
Det er et skifte i markedet i retning av mer positive
meldinger rundt sjømat fra nøkkelorganisasjoner, delvis
ledet av et helhetlig syn på det globale matvaresystemet.
I forrige måned lanserte World Wildlife Fund (WWF)
sin Planet Diet, som leveres komplett med menyplanlegger.
I denne siste utgaven har sjømat en mer fremtredende
plass enn andre matvarer med høyt proteininnhold. WWF
oppfordrer forbrukerne til å kjøpe sertifisert sjømat, mens
de også gjør det klart at de ser et planetvennlig kosthold
som en del av løsningen.
Dette er ikke overraskende med tanke på at fisk har
en mindre miljøpåvirkning sammenlignet med andre
høyproteinvalg, hvilket Protein Scorecard fra World
Resources Institute så tydelig illustrerer.
Det kan være nødvendig med en offentlig image-strategi
for å endre de eksisterende holdningene hos forbrukerne,
men vi som industri kan fjerne myten ved å bare forsvare
oss hele tiden. Derfor har BioMar laget Sustainable
Nutrition-kampanjen for å inspirere til en ny, enkel
melding som vi alle kan stå inne for.
Katherine Bryar, Global Head of Marketing and
Branding i BioMar Group, sier: "Fisk har en flott
bærekraftig proteinhistorie som vil inspirere folk til
å spise mer sjømat, ikke bare for sin egen helses skyld,
men for helsen til planeten vår. Alle i sjømatindustrien
kan forholde seg til denne kampanjen."
Nylig forskning utført av Global Scan og MSC
viste at 71 prosent av forbrukerne ønsker å redusere sitt
miljøavtrykk og 45 prosent føler seg til og med skyldige

for sin innvirkning på planeten.
For de fleste virker det som det å hjelpe til med å løse
klimaendringene er et for stort og komplisert problem.
Denne kampanjen ble designet for å vise folk at de med
et enkelt matvalg kan gjøre en forskjell, en bit av gangen.
"Med denne typen markedsføring av atferdsendringer er
det viktig å opprettholde positive meldinger når du forteller
historien din, så vel som å unngå å demonisere andre,"
sier Bryar.
BioMar har delt konseptet med flere organer
i sjømatindustrien, og det er interesse for å ta det direkte
til forbrukerne. En bærekraftig ernæringsgruppe med
representanter fra Global Salmon Initiative, Chilean
Salmon Marketing Council, British Trout Association,
Norwegian Seafood Federation og Scottish Salmon
Producers Organization, har blitt dannet, og andre
er velkomne til å bli med.
Sammen vil de kombinere sine kollektive kompetanser
og ressurser for å utforme en markedsførings- og
mediestrategi. Hvis alt går bra, håper arbeidsgruppen
å starte denne kampanjen for forbrukere i viktige markeder
i 2. kvartal 2021.
Carlos Diaz, administrerende direktør i BioMar Group,
sier: "For BioMar er det viktig at vi støtter kundene våre,
og hvis dette er med på å skape et positivt miljøbilde rundt
sjømat og å øke forbruket, er det et vinn-vinn-scenario for
oss, ettersom vi utelukkende er dedikert til en bærekraftig
fremtid for oppdrettsnæringen."
www.supportyourplanet.com
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We protect it
We protect them
We protect ourselves
As a result of innovation and continuous improvement, Dibaq Aquaculture takes
advantage of the arrival of summer to announce a new product line:
Dibaq AquaSafe®, in which we have been actively working in recent months. It is an internal quality seal to
differentiate our high-value products.
Dibaq Aquaculture brand has always been of a valuable company, specialized in the manufacture
of special and differentiated products, using high quality raw materials, micronutrients and functional
components. However, as a result of the innovation and needs of our global market, we have managed to
go further and improve the quality of our nutrients, additives and formulas in our products with this new seal
that aims to provide value and differentiation to our clients and achieve them the maximum performance
in their production.

Why have we called it AquaSafe?

This concept includes the sustainability
and safety of water and Planet Earth, as well as the health and safety of fish fed with our products,
stimulating the immune system, protecting them against internal and external parasites and improving
productive performance. Therefore, it is a global concept that offers and focuses on the safety of the
planet and fishes.

Visit us: dibaqaquaculture.es
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Nutreco kunngjør
lanseringen av
sin banebrytende
innkjøpspolitikk
for soya

M

ålet med Nutrecos
innkjøpspolitikk
er å forenkle
gjeldende komplekse
sertifiseringsordninger for sine
anskaffelsesteam i Skretting og Trouw
Nutrition, samt legge til rette for
fullstendig eliminering av avskoging
fra forsyningskjeden innen 2025.
Den nye politikken utgjør en integrert
del av Nutrecos Sustainability Roadmap
2025.

Avskoging er en av de største
bærekraftsutfordringene for jordbruksog havbrukssektoren. Årlig kjøper
Nutreco rundt 1,5 millioner tonn
soyaingredienser og 80 000 tonn
palmeoljeprodukter.
Soya og palmeolje er store
avskogingsdrivere, med over en halv
million hektar regnskog, torvmark og
savanner som blir lagt øde hvert år for
å gjøre plass for disse avlingene.
De nåværende komplekse
sertifiseringsplanene og standardene
for anskaffelsesteamene i Skretting
og Trouw Nutrition er mange, men
de gir en rekke forsikringer vedrørende
avskoging. Disse forsikringene varierer,
avhengig av sertifisering, og de utvikler
seg kontinuerlig for å reflektere økt
kunnskap og ambisjonsnivå.
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Åpenhetspolitikk
For å møte utfordringen med å
sikre overholdelse av sertifiseringer,
lanserer Nutrecos anskaffelsesteam
en åpenhetspolitikk og setter fokus på
soyaproduserende regioner med lav
og høy risiko for avskoging, samtidig
som de skisserer anskaffelseskravene
i områder med høyere risiko.
Til tross for fristen for Nutreco
Sustainability Roadmap i 2025
for avskogingsfri soya- og
palmeoljeingredienser, er også en del
ambisiøse mellomliggende milepæler
blitt fastsatt for Skretting.
Ytterligere milepæler for spesifikke
regioner og / eller arter blir evaluert,
både for Trouw Nutrition og Skretting.
Emese van Maanen, administrerende
direktør i ProTerra Foundation,
sier: "De konkrete målene
i Nutrecos nye policy
understreker forpliktelsen
til bærekraftig produksjon,
bevaring av naturressurser og
også å sikre at lokalsamfunn
blir behandlet med verdighet
og respekt.
"Vi anerkjenner den oppriktige
bekymringen for regionene
der ingredienser kommer fra,
og støtter helhjertet denne
tilnærmingen."
Robert van den Breemer,
Skrettings Procurement
Director, legger til:
"Anskaffelse handler om
å kjøpe riktig produkt til
rett tid, pris og sted.
"Når det gjelder soya og
palmeolje, er det vanskelig
å kjøpe riktig produkt, og jeg
synes det er meget interessant
at Nutrecos innkjøpsteam
med denne policyen nå har et
verktøy som gjør det lettere å
gjøre det rette. Fordi å stoppe
avskoging er det rette, og vi
i Nutreco snakker ikke bare,
vi handler faktisk."
"Det er enorm med
tilfredshet at vi ser våre
divisjoner Skretting og
Trouw Nutrition komme
sammen og gå videre med en
ingrediensinnkjøpspolitikk
som er pragmatisk og kan
implementeres av våre
anskaffelsesledere i over
37 land," sier Jose Villalon,
Nutreco Sustainability Director.
"Disse retningslinjene er helt i
tråd med vår bærekraftsstrategi,
RoadMap 2025".

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
Bærekraftig lagerforvaltning
er kyststatens ansvar

F

orvaltning av fiskebestander er avgjørende
for å sikre bærekraften til fiskeindustrien
og fôr- og næringsmiddelindustrien som
er avhengig av den.
Dette er en diskusjon der det kreves
samarbeid mellom vitenskapelige
organer og politiske myndigheter. Ettersom migrerende
arter beveger seg innenfor nasjonale grenser så vel som
i internasjonale farvann, er det avgjørende at denne
diskusjonen ikke bare skjer på statlig nivå, men også
involverer transnasjonale samtaler.
Prosedyrer for lagerforvaltning er på plass.
Hvis vi tar eksemplet med europeisk fiskeri, har alle
fiskebestander som brukes til fiskemel og fiskeolje i
europeiske land fangstbegrensninger, også kjent som
totalt tillatt fangstmengde (Total Allowable Catch = TAC).
Biologiske råd om fiskebestander blir gitt av International
Council for the Exploration of the Seas (ICES) og avtaler
om TAC / kvoter skal avgjøres mellom kyststatene når
det gjelder kolmule, atlanto-skandinavisk sild og makrell.
Kvoter for lodde, brisling, tobis, tjuvfisk (boarfish eller
Paristiopterus labiosus), øyepål og sild avgjøres nasjonalt
og på EU-nivå. Bilaterale avtaler og internasjonale avtaler
i North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)
finner også sted.
Med denne prosessen på plass, bør bærekraft i alle
fiskerier samt sunne bestander globalt sikres.

Suspensjon av MSC sertifikater

Det er imidlertid åpenbart at denne prosessen er
avhengig av politisk velvilje. Når det gjelder europeisk
fiskeri, må kvotedeling for 2021 fortsatt avtales kyststatene
imellom med hensyn til kolmule, atlanto-skandinavisk
sild og makrell. Dette har ført til kunngjøringer fra Marine
Stewardship Council (MSC) om at sertifikater for makrell
(fra og med 2019), kolmule og atlanto-skandinavisk
sild (fra og med 2021) vil bli suspendert i åtte fiskerier

i EU, Norge, Island, Russland, Færøyene, Grønland
og Storbritannia.
Det som skjedde var at individuelle stater unilateralt
har satt TAC for seg selv etter manglende enighet med
de andre kyststatene, hvilket har resultert i at globale
fangster oversteg rådene fra International Council for
the Exploration of the Seas (ICES). Implikasjonen er at
selv om ingen av fiskeriene kan klandres som ulovlig,
urapportert eller uregulert (IUU) fiske, er det et problem
for biomassen på globalt nivå.
Sertifiseringsmerking sender en klar melding til
forbrukerne om at produktene de kjøper er produsert på
en ansvarlig måte. Det er ikke opp til kundene å forstå
detaljene som ligger bak sertifiseringen, selv om mer og
mer informasjon blir gitt for å hjelpe dem å navigere i det
komplekse sertifiseringslandskapet.

Implikasjoner for den marine ingrediensindustrien

Kolmule brukes overveiende til fiskemelproduksjon.
Derfor har noen fôrprodusenter allerede kunngjort at de
vil overholde sine forpliktelser og fortsette å bruke en høy
andel sertifiserte råvarer.
Hva er så nødvendig for å få tilbake MSC-sertifiseringen
og gjenopprette kundenes tillit?
Fiskerinæringen, som er sertifikatinnehaverne, har
allerede lagt ned mye arbeid i denne tvisten, det samme
har produsentene av marine ingredienser og fôr. North
Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA) ble opprettet
i 2019 med det formål å forbedre den nordatlantiske
pelagiske fiskeriforvaltningen, og alle interessenter erkjente
at en markedsdrevet tilnærming måtte tas. Deltagelse
i fiskeriforbedringsprosjekter (FIP) er under vurdering.
Gitt den anddelen av fangsten av tobis som går til marine
ingredienser, skal disse delta i Marin Trust Improverprogrammet senere i 2021.
Dette kan imidlertid ikke betraktes som den endelige
løsning. Prosjekter for forbedring av fiskeri er basert på
en tilnærming som omfatter en rekke interessenter og kan
utløse dialog på forskjellige nivåer. De viser også vilje til
å gå videre.

Kyststater er nøkkelen til å løse denne floken

Poenget er at regjeringer må være seg sitt ansvar
bevisst og sørge for at diskusjoner på internasjonalt
nivå gjenopptas. Bare samarbeid og enighet over
landegrensene vil gi en løsning. Det kan ikke forventes
at en markedsdrevet tilnærming alene vil være effektiv.
Sertifiseringssertifikater sender faktisk et sterkt signal
til kunder i visse land, men det er ikke tilfelle overalt.
Derfor vil ikke presset fra MSC være tilstrekkelig for å
løse problemet. Hvis bærekraft skal sikres på lang sikt, må
alle stater være ansvarlige, både på et individuelt og på et
kollektivt nivå.

Petter Martin Johannessen begynte som generaldirektør i IFFO i 2018. Han var tidligere global
forretningsdirektør for risikostyring og sourcing i Cargill Aqua Nutrition og før det var han Supply
Chain Director og leder for Global Sourcing and Purchasing i EWOS Group. Før han begynte
i den akvatiske og marine ingrediensindustrien, jobbet han i PwC. Han har diplomeksamen
i internasjonal markedsføring og eksamen i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i Bergen.
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Barcaldines første RAS-dyrkede fisk når markedet
en første smolten oppdrettet ved Scottish Sea
Farms sitt nye RAS-klekkeri ble nylig høstet
og levert til kunder over hele verden.
Fisken ble overført for et år siden fra
klekkeriet til GDP 58 millioner (USD 79 millioner) ved
Barcaldine til selskapets Loch Nevis C-anlegg for oppfôring
til slaktevekt.
Med en gjennomsnittsvekt på 178 g når de settes i sjøen, er
smolten mer enn det dobbelte av vekten Scottish Sea Farms
forventer å oppnå via konvensjonelle klekkerimetoder, noe
som krever to måneder mindre i det marine miljøet for å nå
markedsstørrelse.
Opprettholde topp helse
Innhøstingen markerer den siste milepælen i Scottish Sea
Farms pågående arbeid for å øke fiskevelferd og overlevelse,
som selskapet med god grunn er veldig stolt av.
"Takket være det moderne resirkuleringsystemet eller RAS - har vi nå mye bedre kontroll over de viktigste
vekstfaktorene som vannkvalitet, oksygenivå, temperatur, lys
og strømningshastighet," sier ferskvannssjef, Pål Tangvik.
"Dette skaper et mer stabilt miljø sammenlignet med
konvensjonelle gjennomstrømningsanlegg som på grunn av
at de trekker inn ferskvann fra elver eller innsjøer, kan være
påvirket av værforandringer.
"Vi er også i stand til å holde hver generasjon fisk helt
atskilt og biosikker, noe som betyr at vi kan opprettholde
topp helse gjennom ferskvannssyklusen.
"Kombiner dette med en svært god forvaltning av fisken,
og et talentfullt teknisk team, så ser vi en større, sunnere
smolt som ikke bare krever kortere tid i sjøen, men som
er bedre i stand til å motstå de naturlige utfordringene
i det marine miljøet."
Klekkeriet på 17 500 kvadratmeter har mulighet
til å produsere opptil 10 millioner smolt årlig.

Beliggenheten ved bredden av Loch Creran i nærheten av
Oban betyr at unglaks kan overføres direkte fra klekkeri til
brønnbåt via en rørledning og deretter transporteres videre
til ett av selskapets 42 marine anlegg langs vestkysten av
Skottland, Orkenøyene og Shetland.
Bærekraftige oppdrettsanlegg
Mens fiskevelferd og overlevelse er sentrale mål for
klekkeriet, er også behov for et så bærekraftig oppdrett som
mulig viktig. Av de 5 200 kubikkmeter ferskvann som kreves
pr dag, resirkuleres opptil 99 prosent, noe som tilsvarer
en besparelse på over 20 ganger ferskvannforbruket til
konvensjonelle metoder.
Et komplekst system med filtre og UV-lys (ingen
kjemikalier) renser vannet hvert 30. minutt, og en
kombinasjon av varmepumper og varmevekslere holder
det på en konstant temperatur. Disse bruker mindre energi
enn tradisjonelle parafin-baserte anlegg for oppvarming
eller elektriske kjølere, og kan også gjenvinne varme fra
avløpsvann for gjenbruk.
I mellomtiden gir et biomassesystem som kjøres på lokal
flis oppvarming og varmt vann til resten av anlegget.
"Når det gjaldt å transformere
ferskvannsoppdrettsvirksomheten vår, virket det bare naturlig
at vi gjorde det på en grønnest mulig måte: fra å redusere
bruken av fossilt brensel eller begrensede ressurser som
ferskvann, til å gjennomføre vår egen plan for bruk av vann,"
sier Scottish Sea Farms Managing Director Jim Gallagher.
"Med bruk av den teknologien som er tilgjengelig for oss,
er vi også i stand til å fange opp alt avfall fra vekstsyklusen.
Dette fjernes av et avfallshåndteringsfirma i Invergordon,
Rock Highland, som resirkulerer det som næringsrik
jordbruksgjødsel.
"Det hele er en del av vår forpliktelse til ansvarlig,
bærekraftig matproduksjon."
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Orivo og Biomar utvikler
neste generasjons
DNA-basert fôranalyse

O

rivo har fått bevilget støtte fra Norges
forskningsråd til å utvikle neste generasjons
DNA-baserte analyse for fôrprodukter og
fôringredienser.
Blant partnerne i prosjektet er den danske produsenten
av bærekraftige akvakulturfôr, BioMar, som ser verdien
av evidensbasert åpenhet i bransjen.
Målet med prosjektet, som har et samlet budsjett på
8,6 millioner norske kroner (USD 990 000), er å utvikle
en kvantifiserbar DNA-analysemetode som muliggjør
presis bestemmelse av artssammensetningen i fôrrelaterte
prøver.
"De DNA-baserte analysemetodene som for øyeblikket er
tilgjengelige i markedet, er enten upålitelige når det gjelder
kvantifisering, eller de er ikke i stand til å oppdage ukjente
arter som er til stede i en prøve. Med dette prosjektet tar
vi sikte på å utvide vår eksisterende analyseplattform med
en metode som løser begge disse problemene, sier Orivos
administrerende direktør Svein Erik Haugmo, som synes
det er på tide å stille større krav og begynne å gå videre
til mer bevisbasert transparensdokumentasjon.
"Målet vårt er å tilby aktørene i alle deler av fôrverdikjeden
et verktøy for nøyaktig å bestemme artssammensetningen
til prøvene.
Det er ingen tvil om at det er økende etterspørsel
fra moderne forbrukere etter mer harde bevis støttet av
laboratorietestresultater. Verktøyet vi utvikler kan brukes
av selskaper enten for å sikre at produktene de kjøper
har de riktige spesifikasjonene, eller for å dokumentere
bærekraftig innkjøp overfor kundene i en verdikjede
der gjennomsiktighet blir mer og mer viktig.
Siden 2014 har Orivo levert evidensbasert testing
og sertifiseringstjenester til den globale fôr- og
ingrediensindustrien. Test-teknologien er basert på
velprøvde NMR- og DNA-teknologier, kombinert med
sterke database- og analysealgoritmer. Orivo er i stand
til å verifisere marine arter og opprinnelsesregion via
kvalitetssikrede prøvetakingsprotokoller.

Orivo, som er basert i Molde, betjener verdensmarkedet
med uavhengig tredjepartsverifisering for å møte
forbrukernes behov for gjennomsiktig og bærekraftig fôr
og kosttilskudd. For å bidra til å utvikle analysemetoden
har Orivo samlet en gruppe høyt anerkjente akademiske og
kommersielle organisasjoner med forskjellige fagområder.
"Komplekse utfordringer som dem vi vil møte i dette
prosjektet krever en tverrfaglig tilnærming. Vi er både
glade og stolte over å ha med oss et så utmerket team
av dyktige forskere fra organisasjoner som Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU), SINTEF og
Haploid AS, sier CTO i Orivo og prosjektleder Erik
Fuglseth.
En av de viktigste interessentene i prosjektet er den
danske akvafôrprodusenten BioMar. Selskapet har
samarbeidet med Orivo i mange år allerede, og Morten
Holdorff Møjbæk, Global Sourcing Director, mener
muligheten til å dokumentere ansvarlig innkjøp gjennom
laboratorietesting vil være nøkkelen i nær fremtid.
"Hos BioMar tilstreber vi full gjennomsiktighet og
sporbarhet i hele vår forsyningskjede. Å kjøpe råvarer som
marine ingredienser der det er et overfiske på 33 prosent av
fiskebestandene, innebærer et stort ansvar, og det er derfor
avgjørende for oss å kjenne identiteten til fiskeartene.
"Å få dette verifisert gjennom Orivos testplattform gir en
veldig viktig ekstra sikkerhet for oss. Vi er derfor glade for
å støtte videreutviklingen av denne plattformen for å utvide
applikasjonsområdene og gjøre den enda mer nyttig for oss
og våre kunder."
Prosjektet vil starte i februar 2021 og skal vare i tre
år, men Orivo har som mål å introdusere tjenesten på
markedet tidligere. Den første versjonen er planlagt
validert innen 12 måneder etter prosjektlansering og vil
bli tilbudt til nøkkelklienter. Ytterligere forbedringer vil
bli implementert kontinuerlig og vil adressere et stadig
bredere marked, inkludert kjæledyrmatindustrien.
www.orivo.no
www.biomar.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

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

Naturally ahead
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BioMar og 14 verdensledere
forplikter seg fullt ut til et
bærekraftig hav

F

or nesten to år siden ble BioMar invitert til
å delta i det rådgivende styret for The High
Level Panel for a Sustainable Ocean Economy.
Siden da har 20 vitenskaplige avhandlinger og
rapporter blitt bestilt.
Utarbeidelse av disse dokumentene har ført til opprettelsen
av 'transformasjonsdokumenter' som skisserer 74 prioriterte
tiltak for en bærekraftig havøkonomi.
Lederne i Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia,
Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Portugal, Norge
og Palau ga nylig ut Transformasjoner for en bærekraftig
havøkonomi: En visjon for beskyttelse, produksjon og
velstand.
Havet er i fare
Havet er sentralt for livet på jorden, folks levebrød
og økonomien, men havets helse er i fare på grunn av
forurensning, overfiske og klimaendringer.
"Altfor lenge har vi hatt en falsk oppfatning av at vi har
et valg mellom havbeskyttelse og produksjon. Men ikke
nå lenger. Vi forstår mulighetene for handling og risikoen
ved passivitet, og vi kjenner løsningene", sier Erna Solberg,
statsminister i Norge og formann i Ocean Panel Co.
"Å bygge en bærekraftig havøkonomi er en av vår
tids største muligheter. Medlemmene av Ocean Panel er
forent i en felles forpliktelse til bærekraftig forvaltning
av 100 prosent av våre nasjonale farvann innen 2025."
Ocean Panel-medlemmene satte seg fore å utvikle
et transformerende sett med anbefalinger for å oppnå
en bærekraftig havøkonomi som vil være til nytte for
mennesker overalt og effektivt beskytte havet. Resultatet er
en ny havhandlingsagenda som, hvis den oppnås, kan bidra
til å produsere så mye som seks ganger mer mat fra havet,
generere 40 ganger mer fornybar energi, løfte millioner av
mennesker ut av fattigdom, samt bidra til en femtedel av
reduksjonen av drivstoffutslippene som trengs for å holde
seg innenfor 1,5 ° C.
"Vi er enige med Ocean Panel at en bærekraftig
havøkonomi - der beskyttelse, produksjon og velstand er
prioritert og gjensidig forsterkende - er den beste veien til
et sunt hav som gir løsninger på store utfordringer, som
matsikkerhet og menneskers helse," sier Carlos Diaz,
administrerende direktør BioMar.
"BioMar er forpliktet til en 100 prosent innsats
i områdene der vi kan gjøre en forskjell, spesielt
når det gjelder bærekraftig sjømat."
Tiltak for akvatiske fôr inkluderer anvendelse
av alternative råvarer, minimering av ineffektivitet
i fôrforsyningskjeden og beste praksis for å redusere
mengden næringsstofflekkasje i forbindelse med
fôrformulering og -anvendelse.
Akvakulturaksjoner inkluderer akselereringen
av oppdrettsproduksjon som både fôres og ikke
fôres, som passer til lokale miljø-, styrings- og
økonomiske prioriteringer, og fører en politikk og
setter rammevilkår for forvaltning for å minimere
miljøpåvirkningen fra havbruk.
"Norge tar en 100 prosent tilnærming for bærekraftig
forvaltning av havområdene våre og blir med i den første
gruppen av land som utvikler en bærekraftig havplan innen

2025. Dermed vil den norske regjeringen presentere en
integrert havforvaltningsplan som dekker hele havområdet
vårt som en ny hvitbok i Stortinget hvert fjerde år", sier
statsminister Solberg.
"Den neste planen kommer i 2024. Vi er forberedt på å
samarbeide med andre medlemmer av Ocean Panel og andre
land for å støtte en 100 prosent tilnærming og for å oppnå
beskyttelse, produksjon og velstand."
For å bygge motstandsdyktighet må matvareproduksjon i
havet oppfylle nasjonale og lokale behov og være tilpasset et
klima i endring. Dette kan forbedre matsikkerheten, forbedre
ernæring, menneskers helse og velvære, skape bærekraftig
økonomisk vekst og arbeidsplasser og forhindre en vekst
i dagens ulikheter.
Håpet med dette initiativet er at ville fiskebestander innen
2030 vil gjenopprettes og høstes på bærekraftige måter,
akvakultur dyrkes bærekraftig for å møte globale behov, og
avfall minimeres og håndteres gjennom hele verdikjeden.
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TM-700

®

Antimicrobial
for Aquaculture

TM-700® is an approved feed grade medication, for
use in Tilapia and Shrimp

A broad spectrum antibiotic, specially formulated for aquaculture
with minimal leaching
Enables prolonged treatment, critical in treatment of slow feeding organisms such as
shrimp.
Decreases environmental contamination leading to reduced development of resistant
bacterial strains.
Significantly reduces occupational hazard of working with medicated feeds in
aquaculture production facilities.

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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Lakseoppdretter overvinner
COVID-19 problemer og sikrer
høy fiskoverlevelse

S

www. ts c- s ilo s . co m

cottish Sea Farms oppnådde høy fiskoverlevelse
og sterk biologisk ytelse i 2020 til tross for
den pågående COVID-pandemien, viser
nylig publiserte tall.
I løpet av året oppnådde lakseoppdretteren en årlig
overlevelsesrate på 92 prosent i gjennomsnitt for sine
42 marine oppdrettsanlegg.
Dette bringer Scottish Sea Farms' gjennomsnittlige årlige
overlevelsesrate for den siste femårsperioden til 91 prosent.
I en kommentar til resultatene sier administrerende direktør
i Scottish Sea Farms, Jim Gallagher, "2020 var et tøft år på
alle måter, med oppblomstringen av COVID-19, men det ble
spesielt vanskelig for oppdrettere med fisk som skal fôres og
pleies – vi har en plikt til å ta vare på dem 365 dager i året."
"Takket være flid fra oppdrettsteamene våre, de mange
spesialistene som arbeider sammen med dem og den enorme
mengde tid, energi og fokus som er gitt for å sikre de beste
vekstforholdene, har vi lykkes i å ivareta fiskevelferden
gjennom den pågående pandemien og fortsatt å spille
vår rolle i å holde forsyninger av næringsrik, nasjonalt
produsert mat gående."
Også integrert i de høye overlevelsesratene som ble
registrert i 2020, sier Gallagher, er selskapets langsiktige
strategiske investeringsprogram.
"Vi jobber hardt hver eneste dag for å ta de beste
avgjørelsene for fisken vår: øke kapasiteten og kompetansen
vår; investere pengene våre der de trenges mest, og være
avgjørende for å overvåke resultatene for å sikre at disse

Scan the QR-Code
to find out more!

GEPRO has developed into a constant and successful player in the aquafeed
and the petfood industry for more than 50-year history and always meet
challenges with innovative solutions.
Our head office and production site is in Diepholz in Lower Saxony - in the
immediate vicinity of the largest poultry production and processing facilities
in Germany.
In addition to the headquarters in Diepholz, GEPRO has other locations
around the world for your best possible service.
Consistency and a high level of reliability are essential. For this we use our
unique depth of documentation of the entire value chain and create a strong
relationship of trust.
Quality is our top priority. The high quality of our products determines our
entire value chain.

ite:

ebs
ww

AQUAFEED

e
ur n
it o
s
i
V
www.ge-pro.de
18 | Januar 2021 - International Aquafeed

i i i i i i
i i
i

i i i i i i
i
i i
i i i i i i
i
i i

i i i i i i
i
i i

i i i i i i i
i
i i

i i i i i i
i i
i

i i i i i i
i
i i

Nytt

i i i i i i i
i
i i

A two-day online conference for
industry professionals, covering all
aspects of aqua feed
ch
h Mar
10-11t 1
202
t of VIV
As par
021
Asia 2

investeringene leverer de forventede resultatene, eller om
vi trenger å forbedre våre tilnærminger ytterligere.
Bare i 2020 inkluderte investeringene:
• GDP 1 million i etableringen av 30 nye stillinger
i selskapet
• GDP 1,9 millioner til UKs nye servicefartøy, Fair Isle,
for å støtte selskapets Northern Isles anlegg og frigjøre
eksisterende fartøy, Sally Anne, til fastlandsregionen
• GDP 2,3 millioner til Hydrolicer og støttefartøyet
Helen Mary, for å sikre rettidig kontroll av lakselus
uten bruk av medisiner
• GDP 3,2 millioner til det nye anlegget på i Hunda,
Orkenøyene, inkludert hybridpram og to dedikerte
arbeidsbåter
Dette var i tillegg til en rekke oppgraderinger av
eksisterende infrastruktur, inkludert fôrflåter, eksterne
fôringssystemer, rovdyrkontrollnetting og miljøovervåking,
samt anvendt forskning på nøkkelområdene for gjellehelse
og effekten av plankton.
"Det er veldig betryggende å se at vårt harde arbeid
og pågående investeringer resulterte i 92 prosent
gjennomsnittlig overlevelse for en art som antas å ha en
overlevelsesrate på bare fem prosent eller mindre i naturen.
"Når det er sagt, er det fortsatt mye arbeid som
gjenstår m.h.t. å forstå og forutse utfordringene i et
havmiljø i endring - vi vet nå at vi må forvente det
uventede," sier Scottish Sea Farms Head of Fish Health,
Dr. Ralph Bickerdike.
Ett av selskapets primære satsingsområder er
planteplankton-oppblomstringer som tilskrives
klimaendringer og kan skade fiskens gjeller; organer
som er avgjørende for deres generelle helse og velvære.
I november 2020 bidro en planktonhendelse til et fall
i overlevelsesraten på Scottish Sea Farms sitt Lismore
East-anlegg i Loch Linnhe, fra 92 prosent før hendelsen
til 63 prosent etter hendelsen. Dette sammenlignes med
overlevelsesraten på henholdsvis 89 prosent og 95 prosent
for det samme anleggets to foregående avlinger.
Dr. Bickerdike fortsetter: "Selv om disse miljøendringene
og utfordringene er isolerte, kan de være ødeleggende for
fiskebestandene og for oppdretterne som bryr seg om dem.
Jo mer vi kan lære om hva som forårsaker dem og hvorfor,
dess bedre er vi i stand til å identifisere hvordan vi best kan
forutse og unngå dem. "

To speak at the conference contact:
Mian Riaz - mnriaz@tamu.edu
For sponsorship enquiries contact:
Tuti Tan - tutit@perendale.co.uk
Organised by

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
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discover our solutions!
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Min visjon

I

Antonio Garza de Yta
Tilstanden for verdens
oppdrettsnæring

begynnelsen av 2021 delte FAO en lenke der du kan
revidere tilstanden til oppdrettsnæringen, samt de
seks regionale vurderingene med gjeldende dato og
tendenser for en bærekraftig utvikling av akvakultur
(aquaculture2020.org/reviews) som oppdateres hvert
femte år. Ved denne anledningen hadde jeg gleden av
å presentere tilstanden for oppdrettsnæringen så vel som en
gjennomgang av den latinamerikanske næringen.
For de som tidligere har lest denne spalten bør ingenting jeg sier
i dag komme som en overraskelse.
For de av dere som ikke har lest denne spalten før eller for de
av dere som ikke er hyppige lesere, vil jeg gjerne dele det jeg anser
som de viktigste utfordringene havbrukssektoren kommer til å møte
de neste årene.
Akvakultur er like mangfoldig som verdens regioner og består av
mange arter, utallige miljøer, mange forskjellige anleggsstørrelser
og teknologinivåer, samt en rekke tilnærminger og mål.
I Asia, for eksempel, er akvakulturens hovedformål å produsere
rimelige arter til mat, mens det i andre regioner i verden er et mål
å produsere produkter av høy verdi for lokalt forbruk eller eksport.
Det er ikke overraskende at havbruk i hovedsak er et asiatisk
fenomen, med Kina som den ledende produsenten i verden med stor
margin. Likevel er det vanligste trekket ved akvakultur over hele
verden næringens kontinuerlige vekst. Selv i regioner der veksten
har avtatt, som i Nord-Amerika, er det viktige tiltak for å fremme
aktiviteten.
Hovedårsaken til at denne trenden vil fortsette i mange år er
enkel: akvakultur er verdens mest effektive og bærekraftige
måten å produsere protein på.
Gjennomsnittlig sjømatforbruk i verden er for tiden 20,5 kg pr
innbygger pr år, et tall som fortsetter å øke.
Imidlertid er forbruket ikke jevnt fordelt på nasjoner. I utviklede
land og land i utvikling har man for eksempel høyt sjømatkonsum,
mens det i mindre utviklede land er et underskudd i både
etterspørsel og tilbud av årsaker som inkluderer sjømat og matkultur
til en rimelig pris. I alle nasjoner vil overkommelig pris, bearbeiding,
utvidet holdbarhet og verdiskapende produkter oppmuntre til å øke
konsumentenes forbruk av sjømatprodukter.
Likevel, uansett størrelse eller beliggenhet, har oppdrettsnæringen
overalt lignende behov og står overfor lignende utfordringer som bare
vil bli løst av at vi alle jobber sammen. Noen av våre presserende
behov inkluderer reduksjon eller eliminering av fiskeprotein og
fiskeolje i akvafôr for å la akvakultur fortsette å vokse.

Solide genetiske programmer må også fortsette å adressere
tilpasningsevnen til arter, sykdomsresistens og ønskelige
produksjonsegenskaper som veksthastighet og fôrfaktor. Vi må bygge
en solid og spenstig industri. Akvakultur trenger ikke bare å tilpasse
seg og ta forebyggende tiltak for klimaendringer, vi må også gjøre det
for økonomiske og multivariable kriser som den som genereres av
COVID-19.
Kapasitetsbyggingsprogrammer skal ha som mål å fremme
profesjonaliseringen av industrien gjennom hele verdikjeden og på
alle nivåer, inkludert myndighetspersonell som trenger å kunne ta
beslutninger basert på den nyeste vitenskapelige informasjonen som er
tilgjengelig.
Grundig strategisk planlegging er viktig, og den må omfatte ulike
undergrupper av næringen, som markedsføring, tjenesteleverandører,
kapasitetsbygging, investering og finansiering, markedsføring av sjømat,
digitalisering, forhandlinger om sjømat, utvikling av handelskooperativer
og foreninger, og veldig viktig: regionalt samarbeid.
Havbruk må være et instrument for å forbedre livskvaliteten til
menneskene som driver med det. Det bør være et godt verktøy for å
fremme inkludering av kvinner og unge i utviklingen på landsbygda,
og dermed redusere fraflyttingen.
Min visjon for fremtiden for havbruk er veldig positiv. Det kan ikke
være annerledes siden havbruk er mitt liv og min lidenskap. Jeg kan se
at innovasjon kan bety en viktig endring av status quo.
Mens resirkuleringsanlegg (RAS) og merder til havs vil bli viktigere,
vil bioteknologi som vevskultur og produksjon av cellulær sjømat bli
store aktører i næringen. Jeg ser også sirkulær økonomi som et konsept
som blir omfavnet av industrien der alle biprodukter brukes og man
maksimerer ressursbruk, samtidig som miljøfotavtrykk reduseres
til et absolutt minimum.
På lang sikt ser jeg for meg at husdyr produsert over hele verden
får mat som produseres av akvatiske planter. Jeg gleder meg til
akvakultur blir den viktigste proteinkilden og kulminasjonen av
den blå revolusjonen!

En nasjonal prioritering

I nær fremtid må havbruk imidlertid sikte mot bestemte mål.
For det første må akvakultur konsentrere seg om å redusere
miljøavtrykket i hele verdikjeden fra produksjon til distribusjon,
inkludert alle de industriene som er knyttet til akvakultur som foredling,
lagring og produksjon av fôr.
Akvakultur må da bli en nasjonal prioritering i alle regioner og land.
Nylig har havbruk vært i tankene og talene til de fleste beslutningstakere,
men det har sjelden blitt reflektert i nasjonale budsjetter og prioriteringer.
Offentlige og private investeringer er avgjørende for at havbruk fortsetter
å vokse.
Til slutt må vitenskapelig og politisk samarbeid i og mellom regioner
være både mer aktivt og mer effektivt.
Regionale og globale akvakulturorganisasjoner, som World
Aquaculture Society og kanskje aller mest FAO, vil spille en viktig
rolle som plattformer for å legge til rette for dialog der produsenter,
tjenesteleverandører, akademia, forbrukere, finansieringsinstitusjoner,
beslutningstakere og alle andre interessenter kan samarbeide.
Neste års globale konferanse om akvakultur, og fellesarrangementet til
WAS og FAO i Mexico, vil være en flott anledning til å fortsette å gjøre
en innsats for å fremme agendaen for Blå Vekst og bygge en solid
fremtid for havbruk.
Ser frem til å se dere alle i Shanghai i september og Merida
i november 2021.

Antonio Garza de Yta har en doktorgrad i akvakultur fra Auburn University, og er president for Aquaculture Global
Consulting, direktør i World Aquaculture Society og grunnlegger av Certification for Aquaculture Professional (CAP)
-programmet. Han er for tiden rektor ved Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.
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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

‘Good VIBES’ for miljøvennlig lakseoppdretter

S

cottish Sea Farms' banebrytende arbeid
med å gjenvinne klekkeriavfall til næringsrik
landbruksgjødsel har blitt anerkjent med en
VIBES Scottish Environment Business Award.
VIBES inviterte bedrifter i år til å fortelle sine historier
om hvordan de har tilpasset sine produkter eller tjenester og
sin måte å jobbe på som en konsekvens av COVID-19, eller
om de har fortsatt å utvikle lav-karbo muligheter til tross for
pandemien.
Scottish Sea Farms, som opererer langs vestkysten
av Skottland og på de nordlige øyene, ble hyllet av
prisarrangørene for sitt arbeid med å fange opp fiskeavfall
fra det nye britiske lakseklekkeriet til GBP 58 millioner ved
Barcaldine, nær Oban, og resirkulere det som gjødsel for
jordbruket.
Prosjektet er en del av selskapets arbeid for å sette nye mål
for bærekraft i sektoren og bidra til den skotske regjeringens
ambisjon om å oppnå netto nullutslipp innen 2045.
Gjennom vekstprosessen sørger klekkeriets innovative
resirkulerende akvakultursystem (RAS) for at fisken har en
kontinuerlig tilførsel av rent, oksygenert vann som holdes på
en jevn temperatur. I løpet av den samme pågående syklusen
med rengjøring og resirkulering av vann, blir alt avfall, for
eksempel fiskens avføring eller overskuddsfôr, fjernet og
samlet opp for gjenvinning.
"Ved å bruke teknologi fra det norske ingeniørfirmaet
Scanship AS, lufter vi først avfallet for å forhindre at
uønskede bakterier spirer, og deretter binder vi det sammen
til større partikler via tilsetning av en kationisk polymer,"
forklarer Lead Engineer for Barcaldine RAS Hatchery,
Ewen Leslie.
"Når det er gjort, blir avfallet filtrert for å skille faste
partikler fra vannet. Disse faste partiklene, som nå har
en slamlignende konsistens, blir deretter samlet i en
lagringstank."
Det skotske avfallshåndteringsselskapet Rock Highland,
som er en del av Avanti Environmental Group, sørger for
at slammet er både trygt og egnet for landbruksformål.
Når slammet er sertifisert som trygt for bruk i landbruket,
blir det næringsrike biproduktet lagret i tønner for bruk på
jordbruksområder.
"Vi startet først med å jobbe med én eller to av Skottlands
whiskyprodusenter, og hjalp til med å resirkulere

næringsrikt avfall fra bygg til gjødsel," sier Rock Highland
Divisjonsdirektør Neil Barker.
"Mer enn 15 år senere jobber vi nå med destillerier
fra Orknøyene helt ned til Sentralbeltet, og sprer rundt
175 000 tonn destillasjonsavfall pr år tilbake til jordsmonnet
via et nettverk av registrerte landbaser over hele Skottland.
"De siste årene har vi diversifisert og anvendt den samme
bærekraftige tjenesten til Skottlands lakseoppdrettere, med
vår velprøvde modell som nå samler slam fra de fleste
lakseklekkerier i høylandet og på de skotske øyene."
Å bringe selskapene sammen
Ansvarlig for å bringe de to selskapene sammen var
Northern Light Consulting, som ledet prosjektet med det
nye klekkeriet fra feasibility studie helt frem til det endelige
bygget.
"Etter å ha jobbet tett med Scottish Sea Farms for
å undersøke alle tenkelige muligheter for å håndtere
avfallsslam fra klekkerier, var vi glade for å kunne
anbefale Rock Highlands bærekraftige land-til-land-løsning,"
sier Northern Light Consultings direktør Sarah Riddle.
"Ettersom havbruksnæringen fortsetter å jobbe hardt for
å redusere miljøpåvirkningen, oppstår nye muligheter, og
vi ser frem til å samarbeide om innovative løsninger for å
oppnå null avfall."
Scottish Sea Farms’ ferskvannsteam utvikler nå fase to av
planene for resirkulering av fiskeavfall, med mål om å fjerne
gjenværende vanninnhold og konvertere slammet til tørre
pellets.
"Fordelen for miljøet ved å bevege seg fra våt til tørr form
vil på lang sikt være en reduksjon i volumet av avfall, og
dermed reduksjon i antall tankskip og kjøreavstander som
kreves for å transportere det fra klekkeri til jordbruksland,"
sier Ewen Leslie.
"For landbruksbønder vil tørr form gi et enda mer
ernæringsmessig og verdifullt naturlig gjødselalternativ
som er lett å håndtere."
Som en primær matprodusent har Scottish Sea Farms
fortsatt å operere gjennom COVID-19-pandemien,
tilpasse nye mønstre på anleggene sine og innføre sosiale
distanseringsregler på alle arbeidsplasser, inkludert på
land, og bidrar til å sikre jobbsikkerhet for folk som bor
i utkantstrøkene i Storbritannia.
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Predators may be smart
BUT WE’RE SMARTER
Our award winning Ace Deterrents are:
• Low frequency MMPA compliant
• Highly targeted with a trigger system, with ramp-down that
minimises noise pollution
• Simple, reliable and easy to set-up with remote monitoring
and management
Your first choice for animal welfare.
Get in touch to set up a trial: acedeterrents@aceaquatec.com

Den nye ingrediensen for å fremme
helse og vekst i marin fisk

S

av Dr. Tibiabin Benitez-Santana, Director R&D, Fish Nutrition and Technical Aquaculture,
Aker BioMarine, Norge
om kosttilskudd i akvakulturfôr er
antarktisk krill en overlegen kilde til
fosfolipider, en viktig del av fiskedietten
i de tidlige utviklingsstadiene.
Som ordtaket sier, "du er hva du
spiser" - noe som gjelder spesielt hvis
du er en marin fisk. Fiskefôr påvirker
faktorer som vekst, overlevelse og fiskens
generelle helse. Oppdrettere søker i dag

fôr med riktig kombinasjon av næringsstoffer som også er
kostnadseffektive og bærekraftige.
Jakten på ‘superingrediensen’ har satt søkelyset på antarktisk
krill (krillmel) som et bærekraftig og næringsrikt alternativ til
fiskemel.
Riktig ernæringsbalanse er spesielt viktig i løpet av
larvestadiet og de tidlige unge stadiene av fiskens utvikling.
På grunn av de høye verdiene av fosfolipider, blant andre
viktige næringsstoffer, kan krillmel (som en del av fiskedietten)
bidra til en voksende og sunn yngel. Med krill i dietten viser
larvenes fordøyelsessystemer forbedret funksjon, sammen med
større utnyttelse av lipider, noe som reduserer forekomsten av
tarmabsorpsjonscelleskader og reduserer fettakkumuleringen
i leveren.
Det er også viktig på dette stadiet å øke stressmotstanden
og overlevelsesgraden til larver, hvilket krillfosfolipider gjør
gjennom forbedret transport av fettsyrer og lipider.

Fosfolipid-effekten på larver og ungfisk

For flere tiår siden kom forskere til enighet om at fosfolipider
faktisk er avgjørende for fiskens utvikling i de tidlige stadiene
av livet. Fosfolipider er et generelt begrep som inkluderer alle
lipider som inneholder fosfor. De er strukturelle komponenter
i celleoverflatemembraner og membranene i cellene, og
hjelper til med å opprettholde styrken, fleksibiliteten og
integriteten til membranene. I tillegg har fosfolipider ansvaret
for å føre langkjedet Omega-3 eikosapentaensyre (EPA) og
docosahexaensyre (DHA) inn i cellemembranene. Disse
ingrediensene gir cellen fleksibilitet og sirkulerer rundt
i kroppen og gir fordelene til forskjellige vev og organer.
Ved å tilsette en fosfolipidkilde i fôret til ungfisk, rapporterer
vitenskapelig forskning om bedre vekst, økt overlevelsesrate
og redusert forekomst av misdannelse i larver, samt økt
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Visit our NEW video portal
and find your perfect flour packaging solution.
www.the-packaging-group.com/videoportal

NEW
The FA 8000 interview
high speed flour packaging solution

Let’s chat and ask our experts

www.the-packaging-group.com/videoportal

The Packaging Group GmbH
Gerberstraße 50 · 51789 Lindlar, Germany · www.the-packaging-group.com

OPPDRETTSTEKNOLOGI

Scan the QR-Code for
more information
www.almex.nl

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

aquafeed.co.uk

www.almex.nl

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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stressmotstand hos ungfisk i vekst. Ved å tilsette
krillfosfolipider til larve- og ungfiskfôr, vil fisken
utvise forbedret lipidmobilisering i leveren og generelt
forbedret lipidutnyttelse.
Det er også tydelig at tarmene til fiskelarver og
ungfisk er bedre beskyttet ved hjelp av krillfosfolipider,
noe som bidrar til fiskens generelle helse. Vanligvis er
nivået av fosfolipider som kreves i fiskefôr rundt to til
fire prosent for ungfisk, med høyere nivåer anbefalt for
larver.
Gjennom årene har denne gunstige
"fosfolipideffekten" blitt prøvd ut på forskjellige
fiskearter. Det er generell enighet i det vitenskapelige
miljøet at fosfolipider er et kostholdsbehov for å utvikle
fisk. Imidlertid er ikke alle kilder til fosfolipider like.
"Dessuten er krillmel en veldig interessant ingrediens
for å utvikle fôr til nye arter med raske veksthastigheter,
for eksempel atlantisk tunfisk eller meagre (‘ørnefisk’
eller Argyrosomus regius)," forklarer Dr. Mónica
Betancor fra University of Stirling, som lenge har
utviklet fôr for nye oppdrettsarter, og hun legger til
at "på grunn av det gunstige innholdet av fosfolipider
er krillmel veldig velsmakende og har en balansert
aminosyrekilde".

Krill som en overlegen kilde til fosfolipider
i marine fiskedietter

Fosfolipider hentet fra marine arter, som antarktisk
krill, har vist seg å være mer effektive enn de som
kommer fra planter. Generelt viser forskning at marine
fosfolipider gir en høyere næringsverdi for den tidlige
utviklingen av marine fiskelarver, sammenlignet med
plante- eller soyabønne-lecitinfosfolipider.
I de tidlige stadiene av utviklingen, når
cellemembraner, vev og organer vokser raskt, spiller
fosfolipider fra krill en nøkkelrolle og fungerer som
energikilde for den utviklende fisken.
Når det blir satt på prøve (mot andre plantebaserte
energikilder), viser fiskefôr med krilltilskudd forbedret
vekst, økt skjelettmineralisering og redusert sjanse for
misdannelse. I tillegg har studier vist at krill i dietten
stimulerer bedre fordøyelse, større motstand mot stress
og, hos ungfisk, økt fôropptak – og dermed bedre
vekstrater. En av årsakene til det økte fôropptaket
skyldes krillsmaken, som marin fisk synes er svært
attraktiv, noe som resulterer i større fôrinntak.

Sikrer absorpsjon av essensielle næringsstoffer

Krill er også en kraftig kilde til Omega-3 fettsyrer,
som det er enighet om at er essensielle i fiskedietter.
Imidlertid er ikke alle leveringsmåtene til disse
essensielle næringsstoffene like effektive.
Når man sammenligner fosfolipider mot triglyserider
når det gjelder å transportere Omega-3 inn i kroppen,
viser fosfolipidformen av Omega-3 bedre absorpsjon
i kroppen. Dette betyr at mer Omega-3 kommer inn
i cellemembranen, hvilket resulterer i bedre fungerende
cellemembraner og generelt sett sunnere fisk. Når krill
er kilden til Omega-3 i fiskedietter, bæres Omega-3ene av fosfolipider i kroppen, noe som sikrer effektiv
utnyttelse og absorpsjon av dette viktige næringsstoffet.
Krill er også rik på astaxanthin, en naturlig
antioksidant som beskytter vev og celler. Astaxanthin
spiller en viktig rolle i immunsystemutviklingen av
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larver og tidlig ungfisk, samt støtter vellykket produksjon av
egg og larver. Det er også nøkkelen til å sikre den rød-rosa
fargen som forbrukerne synes er veldig attraktiv i fisk som
f.eks. laks og seabream.
Forbedret produksjon av sunn yngel av høy kvalitet er
selvfølgelig en nøkkeldriver for en vellykket utvidelse
av havbruksnæringen. Å utvikle en bedre forståelse av
mekanismene som styrer tidlig utvikling og vekst er derfor
viktig, da det gjør det mulig å identifisere nøkkelperioder
under utvikling som introduserer vekstvariasjon. Bevæpnet
med slik kunnskap kan vekst maksimeres og forekomsten
av utviklingsforstyrrelser som har en negativ innvirkning på
produktkvaliteten reduseres sterkt.

Bærekraftig superingrediens

Verdens voksende befolkning søker fortsatt mer
bærekraftige kilder til mat.
Ifølge World Resource Institute forventes akvakultur
å øke produksjonen med to millioner tonn innen 2050
for å tilfredsstille denne fremtidige etterspørselen. Dette
betyr at produksjonen av matvaretilførselen fra akvakultur
krever bærekraftige ingredienser som ikke ofrer ernæring
til fordel for kostnadsreduksjon. En av de viktigste
bærekraftsanbefalingene er å bruke marine ingredienser
fra lavere trofiske nivåer i dagens fiskefôr.
Antarktisk krill, som ofte anses å være en attraktiv marin
ressurs med en stor og sunn biomasse, er for tiden underutnyttet,
med fangstnivåer godt under grensene. Antarktisk krill har
gjennom omfattende undersøkelser og vist at den kan bidra
til fullstendig eller nesten fullstendig erstatning av fiskemel
og fiskeolje i fôr til marin fisk.

På dette punktet har International Union for
Conservation of Nature anbefalt å inkludere sertifisert
krill for å redusere bruken av fiskemel og fiskeolje, for
å produsere mer bærekraftige fiskefôr. Den har til og med
fått en 'A' -vurdering fra Sustainable Fisheries Partnership,
og krillprodukter fra Aker BioMarine i Norge var de første
som fikk MSC‑sertifisering i 2010, som senere ble fornyet
i 2015.
Antarktisk krill har med sin gode fangstpraksis og strenge
styring bevist sin verdi for mer bærekraftig fiskefôr. Det bidrar
også til sunnere og generelt høyere kvalitetsfiskprodukter, da
det ikke bare gir den kraftige fosfolipideffekten, men det sikrer
også essensielle og effektive næringsstoffer i kritiske stadier
av fiskens utvikling. Selv om andelen av fiskemel i oppdrett
synker og blir stadig mer kostbar, trenger de ikke se lenger
enn til antarktisk krill for å sikre en mer bærekraftig akvadiett
og en samlet sunnere bestand av marin fisk.
www.akerbiomarine.com
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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
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processing technologies can feed the
future of your business at andritz.com/
ft.
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UNIQUE MODULAR FEEDMILL

WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

The unique modular design of the Anderson containerized
feed mill offers a new view on the construction of feed
mills. The containerised mills can be supplied in the range
of 1 to 45 tonnes per hour. The equipment is installed in
20-foot containers which can be handled as separate
modules. The frame of the container has two functions.
The frame is not only used for shipment, it also functions as
the support structure for all of the processing equipment.
Solutions for:
Compound feed production
Pet food
Aqua feed
Cereal processing plants
Soybean processing
Premix / concentrates plants
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Minimum installation time
Easy to expand
Scan the QR-Code for
more information
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Fytogenika

D

En bærekraftig og miljøvennlig løsning for havbruk

av Alex Makol, Global Manager Aquaculture, Delacon Biotechnik GmbH, Østerrike

et globale fiskeforbruket har
vokst med en årlig hastighet
på 3,1 prosent fra 1961 til
2017, mens det også utgjør
nesten 20 prosent av proteinet
av animalsk opprinnelse som
forbrukes i verden. I 2018
bidro havbruk med omtrent
46 prosent av den globale
fiskeproduksjonen (FAO, 2020).
Som i andre produksjonssektorer
er optimalisering av ytelse for
fisk og reker avgjørende for
suksess i sektoren. Effektiv
diettformulering, sammen med
vellykket helse- og velferdsledelse,
vil resultere i en økning
i produksjonen.
Som en del av en proaktiv
tilnærming til helse og ytelse
i produksjonen, har bruk av
funksjonelle og bærekraftige
tilsetningsstoffer, som fytogenika,
vist seg å være et effektivt verktøy
for å øke ytelsen til fisk og reker,
samt lønnsomheten i produksjonen.

Ytelse forkorter vekstsyklusen
Fytogene tilsetningsstoffer (PFA),

ofte definert som plantebaserte tilsetningsstoffer eller botaniske
stoffer, representerer en gruppe naturlige stoffer som brukes
i dyreernæring. Disse stoffene er avledet fra urter, krydder,
andre planter og deres ekstrakter som består av høyt aktive
plantestoffer.
Fytogenika omfatter mye mer enn essensielle oljer: de
inkluderer krydder eller bitre stoffer, saponiner, flavonoider,
slimhinner eller tanniner. I løpet av de siste to tiårene har
forskning på fytogenika som mulige funksjonelle ingredienser
i dyreproduksjon økt, og med det den kommersielle bruk av
fytogenika i alle områder av dyreproduksjon.
Fytogenika kan fungere som
naturlige vekstfremmere som
forbedrer fôrets smak, stimulerer
appetitten, øker næringsopptaket
og dermed støtter vekstytelsen hos
dyrearter - noe som gjør dem til et
verdifullt verktøy når det gjelder
å redusere bruken av antibiotiske
vekstfremmere i dyreproduksjonen.
Det brede spekteret av fytogenikas
potensielle applikasjoner gir et
konkurransefortrinn for dem som
har ansvaret for å møte de mest
presserende utfordringene innen
produksjon av fisk og reker.
Flere studier viser at fytogenika
stimulerer utskillelsen
av fordøyelsesenzymer,
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bidrar til å opprettholde
tarmslimhinnestrukturen, støtter
et sunt mikrobiom og reduserer
produksjonsrelatert intenst stress.
Alt i alt, ved å supplere vekstytelse
og fôreffektivitet med fytogenika, kan
produksjonssyklusen forkortes, noe
som igjen vil resultere i mer lønnsom
akvakulturproduksjon og økonomiske
fordeler for oppdretteren.

Alternative strategier

Slimhinnen i fisk og reker,
inkludert tarmene, utsettes for
en rekke biologiske, fysiske og
kjemiske farer. Disse miljøfarene
inkluderer potensielle patogener
eller til og med råvarene som
brukes i fôr. Konsekvensen
av langvarig eksponering er
ofte svekkelse av integritet og
fysiologiske funksjoner, noe som
direkte kan redusere lønnsomheten
til akvakulturproduksjonen.
Stadig økende råvarepriser,
begrenset tilgjengelighet og behov
for bærekraftig fiskefôrproduksjon
med økologisk bærekraftige
fôringredienser øker presset på
ernæringsekspertene. De må se
etter alternative strategier for å støtte

#AE21MAD

Figur 1: Fiskens biologiske og fôrutnyttelsesparametere på slutten av fôringsforsøkene.
Eksperiment I (EXP I): 56 dagers fôring ved 200 pppm Syrena® Boost. Eksperiment II (EXP II):
57 dagers fôring ved 200 pppm Syrena® Boost. Eksperiment III (EXP III): 56 dagers fôring ved
200 pppm Syrena® Boost. (A) Fisk SGR på slutten av EXP I (p = 0,160; n.s.), EXP II (p = 0,064) & EXP III
(p = 0,009). (B) Fisk vektøkning langs EXP I, EXP II (p = 0,032) & EXP III (p = 0,097). (C) Fisk endelig
fôrinntak under forsøket på slutten EXP I (p = 0,099), EXP II & EXP III (p = 0,002). (D) Fisk FCR på
slutten EXP I, EXP II (p = 0,025) & EXP III.
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effektiviteten og lønnsomheten i akvakulturproduksjonen.
Dessverre er søket etter alternative kilder til råvarer ikke
en lett oppgave. På den ene siden kan det være et passende
alternativ å erstatte marine råvarer som fiskemel med enkle
eller kombinerte vegetabilske proteiner og oljer - enten det
er av økonomiske eller bærekraftige årsaker.
På den annen side kan dette også føre til ineffektiv og
uøkonomisk produksjon, da det mangler viktige næringsstoffer
for optimal vekstytelse. Videre kan antinutritive faktorer også
være til stede.
Avhengig av fiskeart og erstatningsnivå, kan plantebaserte
proteiner og oljer i tillegg ha uønskede effekter på helsen og
funksjonaliteten til tarmslimhinnen til fisk. Dette kan føre til
svekket næringsopptak, og dermed redusert produksjonsytelse.
Tilstedeværelsen av ufordøyde nitrogenholdige forbindelser
i tarmen er et ytterligere punkt å vurdere, da dette kan fremme
dannelsen av ammoniakk av tarmmikrobiota, noe som
resulterer i dårlig vannkvalitet, hvilket igjen kan resultere
i redusert ytelse og økt følsomhet for sykdom.
Bærekraftig utvikling av havbruk krever bruk av
trygge, effektive og aktive løsninger for å møte de mest
presserende utfordringene havbruksnæringen står overfor.
Det er økende bevis for at fytogene tilsetningsstoffer,
som spesielle fôrblandinger av krydder, essensielle oljer
og spesifikke saponiner, kan ha gunstige anvendelser
i akvakulturproduksjonen. På grunn av deres forskjellige
bruksområder har fytogene løsninger maktet å gi et
betydelig bidrag til de mest presserende utfordringene
innen akvakulturproduksjon.

In vivo ytelsesforsøk

Tre eksperimenter med en ny fytogen formulering for Nil‑tilapia
(Oreochromis niloticus) ble gjennomført for å bekrefte effekten
på parametere for vekstytelse og fôreffektivitet. Den første
studien (EXP I) ble utført i Asian Institute of Technology (AIT)
i Thailand, ved bruk av 180 Nil‑tilapia med en gjennomsnittlig
individuell startvekt på 3,40 g ± 0,17 g.
Fisken ble tilfeldig fordelt i to grupper ved hjelp av en
komplett randomisert blokkdesign (CRD). Tre replikasjoner ble
brukt for hver behandling i 100-liters tanker: en kontrollgruppe
(kommersielt basal diett med 34 prosent råprotein) og en gruppe
som mottok Syrena® Boost inkludert ved 200 mg / kg fôr.
Fisken ble fôret ad libitum to ganger daglig med sitt respektive
fôr i åtte uker. Hver tank ble forsynt med komprimert luft
diffusert gjennom luftsteiner, koblet til en pumpe som holdt
oppløst oksygen (DO) over 7 mg / liter og en vanntemperatur
på 27,7 ° C. Etter åtte uker ble vekstytelse, fôreffektivitet og
overlevelse evaluert.
På slutten av fôringseksperimentet var fiskevekten firedoblet.
Overlevelsesgraden for begge behandlingene var over
90 prosent. Fisk fôret med Syrena® Boost viste en vektøkning
på 11,5 prosent, 6,4 prosent økning i spesifikk vekst (SGR) og
7,6 prosent økning i totalt fôrinntak, uten å gå på akkord med

fôrkonverteringsfrekvens (FCR), sammenlignet med fisk fôret
med kontrolldietten ( Figur 1).
Den andre studien (EXP II) ble igjen gjennomført i Asian
Institute of Technology (AIT) i Thailand etter en lignende
eksperimentell design. Imidlertid brukte man 210 Nil-tilapia
med en gjennomsnittlig individuell startvekt på 7,05 g ± 0,22 g.
Fisken ble tilfeldig fordelt i to grupper ved hjelp av en komplett
randomisert blokkdesign (CRD). Tre replikasjoner ble brukt for
hver behandling i 100 liters tanker: en kontroll (kommersiell
diett med 33 prosent råprotein) og en Syrena® Boost inkludert
ved 200 mg / kg fôr.
Fisken ble fôret ad libitum to ganger daglig med sine
respektive dietter i åtte uker. Hver tank ble forsynt med
komprimert luft diffusert gjennom luftsteiner koblet til en
pumpe som holdt DO over syv mg / liter og en vanntemperatur
på 27,8 ° C. Etter åtte uker ble vekstytelse, fôreffektivitet og
overlevelsesgrad evaluert.
På slutten av fôringsforsøket hadde fiskvekten firedoblet seg
og overlevelsesraten var over 97 prosent i begge behandlingene.
Fisk fôret med Syrena® Boost viste en signifikant (p = 0,032)
vektøkning sammenlignet med fisk fôret med kontrolldietten
med 7,2 prosent, en økning i SGR med 6,7 prosent og en
signifikant (p = 0,025) forbedring i FCR med 6,9 prosent
sammenlignet å fisk fôret med kontrolldietten (figur 1).
Den tredje studien (EXP III) ble utført ved Minh Phu
AquaMekong Co, Ltd i Vietnam med 180 Nil-tilapia med en
gjennomsnittlig individuell startvekt på 13,3 g ± 0,38 g. Fisken
ble tilfeldig fordelt i to grupper ved hjelp av en komplett
randomisert blokkdesign (CRD). Tre replikasjoner ble brukt
for hver behandling i 350-liters tanker: en kontrollgruppe
(kommersielt basal diett med 33,5 prosent råprotein) og en
gruppe som fikk Syrena® Boost inkludert ved 200 mg / kg fôr.
Fisken ble fôret fire ganger daglig ad libitum med sine
respektive dietter i åtte uker. Alle tankene var utstyrt med et
aktivert biologisk korallfilter og lufting som holdt DO over
6,5 mg / liter og vanntemperaturen på 27,9 ° C. Etter åtte
ukers fôring ble vekstytelse, fôreffektivitet og overlevelsesrate
evaluert.
På slutten av fôringsforsøket ble fiskevekten firedoblet, og
overlevelsesraten var over 97 prosent i begge behandlingene.
Fisk fôret med Syrena® Boost viste en signifikant (p = 0,002)
økning i fôrinntak med 5,9 prosent, en signifikant (p <0,097)
økning i vekt med 9,6 prosent og en signifikant (p = 0,009)
forbedring i SGR med 4,8 prosent (Figur 1).

Et ideelt fytogen-produkt

Disse studiene indikerer at fordelene med å supplere Syrena®
Boost, en spesifikk formulering av utvalgte fytogenika, er
effektiv for å fremme vekstytelse i tilapia for å stimulere
fôropptak og for å optimalisere fôrkonverteringsforholdet.
Alt dette støtter Syrena® Boost som et ideelt fytogent
produkt for å øke lønnsomheten i Tilapia-produksjonen
på en kostnadseffektiv måte.
Et 12-ukers kurs med fokus på produksjon av akvatiske fôr er designet
av Online Milling School for å gi dem som arbeider innen denne raskt
voksende akvatiske sektoren et omfattende utvalg av ukentlige to-timers
økter som fremhever ethvert aspekt av betydning i produksjonen av disse
spesialfôrene. Kurset tilbyr et Certificate of Attainment for dem som
fullfører alle de 12 øktene.
For mer informasjon om starttidspunktet og kostnadene ved å delta
på kurset, vennligst besøk: www.onlinemillingschool.com eller send
en e-post til: email. credo@onlinemillingschool.com

www.onlinemillingschool.com
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Utnyttelsen
av xylanase
i fôr til hvite
stillehavsreker
Litopenaeus
vannamei

R

Tabell 1: Sammensetning av kontrolldietten

av Eric De Muylder, CreveTec og Christelle
Boudry, Belfeed

ekeoppdrett har blitt en viktig global
industri.
På grunn av mangel på fiskemel og
høyere priser brukes planteproteiner
som en alternativ proteinkilde.
Proteinfordøyeligheten og mengden
råfiber i disse proteinkildene er
imidlertid en begrensende faktor og
kan påvirke veksten, som igjen vil
påvirke FCR. Siden fôrkostnad er den største kostnaden i semiintensivt oppdrett, er fôrkostnaden pr kg produserte reker en
viktig økonomisk indikator.
I denne studien ønsket vi å evaluere om tilsetningen av Belfeed
B L1100, en xylanase av bakteriell opprinnelse, ville forbedre
rekenes vekst og FCR.
Denne xylanasen har allerede vist at den kan være en fordel for
husdyrfjærfe og grisefôr, men var ikke bevist for reker ennå.

Kontrolldietter og xylanase-dietter

Rekene fikk en kontrolldiett og en diett med inkludering
av 0,1 gram xylanase Belfeed B L1100 / kg fôr. På grunn

Ingredients

Diett

Wheat

13 %

Nutrients
DM

89.4 %

Wheat flour

27 %

Proteins

37.9 %
2.13 %

Wheat gluten

4%

Lysine

Corn gluten feed

5%

Crude Fat

7.2 %

Danish fish meal LT

24 %

Calcium

0.93 %

Squid meal

2%

Phosphore

Soybean meal

15 %

Digestible Energy

Canola

4%

Soyalecithin

2%

Fish oil

2%

Premix

2%

1.11 %
3,287 Kcal/g

Tabell 2: Vekstresultater for rekene som får kontrolldiett og 2 forskjellige
enzymer
Diett

Referanse

Belfeed BL1100
xylanase

Vekt ved start

0,883

0,904

Vekt ved avslutning

7,680

8,805

Vekst (g/uke)

1,133

1,317

FCR
Overlevelse
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1,368

1,234

91,67 %

93,33 %

av varmefølsomhet ble xylanasen påført som et belegg på
fôr-pelletene. Sammensetningen av kontrolldietten finner du
i tabell 1. Belegget ble gjort på CreveTec Lab og xylanase ble
blandet med vann og påført pelletene. Doseringen var 0,1 gram
enzymer pr kg fôrpellet.
Rekeprøven startet med reker på 0,9 g og varte i seks uker.
Hver diett hadde seks replikater, så 12 kurver hver på 40 liter
ble brukt totalt. Hver kurv inneholdt 10 reker. Alle kurvene
ble plassert i en større tank, så alle kurvene hadde samme
vannkvalitet. Vannkvaliteten i de store tankene opprettholdes
med bioflocs.
Hver kurv er utstyrt med en beltemater. Fôringen var
kontinuerlig i løpet av 24 timer. Fôringsfordelingen ble justert
daglig i henhold til forventet biomasse og etter hver måling.
Rekene ble talt og veid etter to, tre, fire og seks uker.

Bedre overlevelse

Det er tydelig en positiv innflytelse av inkluderingen av
xylanase (tabell 2). På slutten av forsøket (dag 42) hadde
rekene som fikk xylanase en tendens til å være tyngre enn
kontrollgruppen (+ 13%, P = 0,07)
Den samme trenden observeres for ukentlig vekst. Samlet sett
var overlevelsen veldig bra med en liten, men ikke signifikant
økning for dietten med xylanase. FCR var lavere for dietten med
xylanase (-10%, P <0,05).
Disse observasjonene kan forklares med en effekt av xylanase
på arabinoxylans, hovedkomponentene i hemicellulosestrukturen
til korn. Hos fjærfe og griser tillater bruken av denne bakterielle
xylanasen en forbedring av dyrefunksjonen ved en reduksjon av
arabinoxylans antinæringseffekter.
Det reduserer viskositeten i fordøyelseskanalen, noe som
gir en bedre virkning av dyrenes endogene enzymer. Det har
også en effekt på de fibrøse strukturene, og frigjør innfangede
næringsstoffer.
Samlet sett var overlevelsen veldig bra med en liten, men ikke
signifikant økning for dietten med xylanase, og FCR var også
lavere for dietten med xylanase.

Positiv påvirkning

Det er en klar indikasjon på at inkludering av xyalanase har en
positiv innvirkning på vekst og fôrkonvertering hos Litopenaeus
vannamei reker, selv ved en veldig lav dose. Veksten av rekene
som fikk Belfeed xylanase-behandlingen var 16 prosent høyere
enn kontrolldietten. FCR var 10 prosent lavere.
10 prosent forbedring av FCR i vår studie representerer en
kostnadsbesparelse på rundt USD 0,1 pr kg produsert reker.
Disse resultatene ble oppnådd ved en meget lav dose på
bare 100 gram xylanase pr tonn fôr, som i stor grad dekker
investeringen i enzymet.
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Anvendt fôrteknologi

Den nye K70
pellet‑fabrikken

F

Oppskalering for å øke driftseffektiviteten
av Famsun, Kina

or å hjelpe fôrprodusenter med å takle
bærekraftsutfordringer rullet Famsun
nylig ut en pellet-fabrikk på 70 tonn /
time. For å brødfø jordens forventede
befolkningen på 9,8 milliarder innen
2050, må industrien vår fremme
bærekraftig forbruk og ansvarlige
produksjonsmønstre i det globale
matproduksjonssystemet.
Som en løsningsfokusert prosesseringspartner gjennom hele
verdikjeden streber Famsun etter å være fremsynt og vurderer
alltid hvordan man kan forbedre produksjonssystemene.
Gjennom bedre utnyttelse av for eksempel naturressurser
kan avfall fra råvarer og energitap reduseres drastisk.
På grunn av bevist vekst og fôreffektivitetsresultater har
pelleteringsprosessen vært en veldig populær prosesseringsløsning
i fôrindustrien i mange tiår.
Å forbedre pelleteringslinjens effektivitet er imidlertid et viktig
designmål for å hjelpe fôrfabrikker til å operere mer bærekraftig.
Den nye K70 pellet-fabrikken bruker dette designprinsippet.
Den gir-drevne K70-designen øker kapasiteten, samtidig som den
forbedrer energieffektiviteten og driftssikkerheten, som søker å
minimere linjeforstyrrelser som kan skape betydelig råvareavfall.
Denne gigantiske maskinen er et nytt medlem av Famsun
K-Series pellet-fabrikkfamilien, som inkluderer K15, K15X,
K20, K25, K35 og K50. Siden den første modellen i K-serien
ble introdusert i 2014, er over 350 enheter av denne gir-drevne
pellet‑fabrikken nå i drift over hele verden.
Populariteten til denne serien pellet-fabrikker er et resultat av
dens gode rykte for pålitelig ytelse, dens evne til å kontrollere
produktkvaliteten, samt det enkle vedlikeholdet.
K70 Pellet Mill ble utviklet ikke bare ved å skalere maskinens
størrelse opp fra de eksisterende modellene (se tabell 1), men også
ved å innlemme de nyeste innovasjonene og designhensynene.
Ved å introdusere denne nye enheten kan Famsun-selskapet hjelpe
fôrprodusenter til å bli mer bærekraftige, samtidig som de også kan
fortsette å lede markedet inn i fremtiden.

Gir-drevet

K70 pellet-fabrikkens girkasse er mer kompakt, effektiv og
har lang levetid. Famsun pellet-fabrikker er utstyrt med enten en
tysk SEW eller en amerikansk Rexnord-girkasse, noe som sikrer
effektiv kraftoverføring. Utformingen av den store girkassen
sørger for stabil og problemfri kjøring med minimal vibrasjon
og støy (<95 desibel).
Girene og lagrene er også designet for en levetid på en million
timer eller mer for å sikre en lang og stabil driftsytelse, samtidig
som det reduserer nedetid, vedlikehold og driftskostnader betydelig.

Optimalisert design

K70-drivmotoren kan være så stor som 500kW, og den

bruker en ringform på 1070mm i diameter. Fôrings- og
kompresjonsstrukturen i denne nye pellet-fabrikken forbedres
også med den nye designen som optimaliserer arbeidsområdet
og lineær hastighet til ringformen.
Den forbedrede effekten pr arealenhet er mellom 15 og
25 prosent høyere enn for vanlig ringform. Derfor har denne
fremgangen dramatisk økt produksjonen. Den forbedrede
fôringsskraperstørrelsen og vinkelen sprer matmosen jevnt ut
i kompresjonsområdet mellom ringformen og pressvalsene.
Takket være ensartet fôring er pelleteringsprosessen mer
stabil, noe som minimerer plagsom og kostbar nedetid, mens
det pelleterte produktet har en mer konsistent kvalitet.

Smidig håndtering

Med K70 tilbyr Famsun kraftig automatisering for å hjelpe
operatører med å administrere denne massive maskinen uten
problemer. Den klemmeinstallerte ringformen og det unike
verktøyet for utskifting av matriser og valser gjør utskiftingen
både rask og praktisk.
Det automatiske rullejusteringssystemet kan oppnå målgapet
raskt og effektivt. Den distinkte koblingen til drivakselen har
god plass for å sikre at motoren ikke trenger å demonteres for
vedlikehold. Rullehastighets glidedeteksjonsenhet varsler også
operatøren om potensiell risiko for blokkering på forhånd.

Sikkerhet for mennesker og maskiner

Gjennom mange år med tett samarbeid med sine kunder over
hele verden har Famsun-forskere etablert prinsippet om å innføre
CE-sikkerhetsstandarder og prinsipper for ergonomisk design
i ethvert nytt produkt.
Faktorer som sikkerheten til utstyret og operatørene og krav til
et trygt arbeidsmiljø blir tatt i betraktning ved utvikling av K70
pellet-fabrikken. Alle disse detaljene har sørget for at både mann
og maskin forblir trygge, og dermed forbedrer produktiviteten.
For utstyrsbeskyttelse inkluderer K70 en skjærepinne, et
oljenivåovervåkingssystem for girkassen og en rengjøring og
avstryking av girkassen som sikrer en veldig lang, pålitelig,
kontinuerlig og stabil drift.
Sikkerhetsskjermene er, i overensstemmelse med strenge
CE-sikkerhetsstandarder, utstyrt med observasjonsutløpet,
luftsylinderen, girkassekoblingen, skjærpinneskiven og en
avstengningsbryter på pellet-fabrikkens inngangsdør og sikrer
ytterligere total sikkerhet.
Skjoldene forhindrer ikke bare støv, men beskytter også
operatørenes personlige sikkerhet. Sikkerhetsskjoldet ved
utløpsrennen forhindrer retur av matmos og damp og hindrer
føreren i å nå den indre delen av beholderen. En sikkerhetsskjerm
forhindrer også at deler av ødelagte skjærepinner kastes inn
i fabrikken.
Alt dette gjenspeiler ingeniørinnovasjonen til K70 pellet‑fabrikk.
www.famsungroup.com
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Forbedring av fiskens hypoksiske stresstoleranse

H

av Iris Kröger, Anne Möddel, Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG

ypoksi er en kritisk tilstand
forårsaket av utilstrekkelig
oksygenmetning i vannmiljøer
og er spesielt vanlig i intensive
akvakultursystemer. De viktigste
kort- og langtidseffektene
av hypoksi inkluderer
økt dødelighet, redusert
fôropptak, ineffektive
metabolske endringer og begrenset ytelse.
Videre er hypoksi assosiert med oksidativt stress
og betennelse. Dette representerer en alvorlig risiko for
optimal ytelse. Så for å takle ytelsestapet assosiert med hypoksi
effektivt, bør oppdretterens første mål være å sikre at det er
optimale oksygenivåer i vannet.
På grunn av forskjellige ytre påvirkninger kan
oksygenfluktuasjoner likevel forekomme. I tillegg til god
drifts- og vannforvaltning har moderne fôringsstrategier,
inkludert flavonoidrike planteforbindelser, potensial til å
forbedre fiskens toleranse for hypoksisk stress.

Hypoksisk stress ødelegger ytelsen

For å overleve hypoksiske vannforhold, produserer fisk
en koordinert respons av atferdsmessige, fysiologiske og
metabolske endringer som bidrar til alvorlig ytelsestap etter
hypoksi.
For eksempel reduserer fisk som ikke kan imøtekomme sine
oksygenbehov med atferdsmessige (f.eks. hyperventilering)
og fysiologiske endringer (for eksempel bradykardi) sine
energibehov. Dette vil også redusere oksygenbehovet
ettersom 95 prosent av oksygenet som fisken bruker, brukes

til å produsere energileverandøren ATP (Adenosintrifosfat).
Derfor er en mulighet for å redusere oksygenbehovet med
opptil 70 prosent å redusere stoffskiftet (van Waversveld et al.
1989; van Ginneken et al. 1997). Dette vil imidlertid manifestere
seg i form av redusert ytelse på grunn av fiskens lavere
aktivitetsnivå, fôrinntak og reproduksjonshastighet.
Å bytte fra aerob til anaerob metabolisme kan redusere
oksygenbehovet ytterligere. Anaerobe løsninger som produserer
ATP er imidlertid 15 ganger mindre effektive enn aerobe
løsninger og vil ytterligere redusere ytelsen til fisken.
Til tross for mekanismer som reduserer ATP og fiskens
energibehov for å takle lave oksygenivåer, har nyere
forskning avslørt at hypoksi øker oksidativt stress og uttrykk
for inflammatoriske gener (Zhao et al., 2020). Det nære
forholdet mellom oksidativt stress, betennelsesreaksjoner og
høyenergibehov til et aktivert immunsystem fører til en ond
sirkel som resulterer i dramatisk tap av ytelse under og etter
hypoksisk stress.
Hvis tilpasningen til hypoksisk stress mislykkes, øker hypoksi
til og med dødeligheten av fisk med alvorlige konsekvenser for
dyrevelferd og lønnsomhet.
Kort sagt: hypoksi begrenser ytelsen hos fisk på grunn
av en rekke potensielle komplikasjoner, inkludert metabolsk
undertrykkelse for å redusere oksygenbehov (-30 til -70 prosent),
anaerobe snarere enn aerobe metabolske veier (15 ganger mindre
effektive), økte energibehov på grunn av til oksidativt stress og
betennelse og økt dødelighet hvis tilpasning til hypoksisk stress
mislykkes.

Hypoksisk stress - En urteløsning for alt

Bortsett fra forvaltningstiltak som reduserer risikoen for
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hypoksiske vannforhold, har innovative fôringsstrategier med
fytogene tilsetningsstoffer et stort potensial for å forbedre fiskens
toleranse for hypoksi: planteflavonoider i dietten kan hjelpe
fiskeceller å tilpasse seg til hypoksisk stress ved å redusere
betennelsesreaksjoner (Xia et al., 2020), for eksempel.
Det fytogene tilsetningsstoffet Anta®Ox FlavoSyn viste
nylig sin antioksidative kapasitet til å redusere betennelse som
det støtter ytelsen til husdyr (Gessner et al., 2008; Shata et
al., 2019). Videre økte Anta®Ox FlavoSyn overlevelsesraten
og kroppsvekten etter å ha utløst immunresponsen i havbruk
(Niyamosatha et al., 2015). Siden det forbedrer dyrenes
toleranse for oksidativt og inflammatorisk stress, foreslo
studien at Anta®Ox FlavoSyn kunne bidra til å redusere
ytelsesbegrensende effekter av hypoksisk stress hos fisk.
For å teste denne hypotesen ble det gjennomført en studie med
640 gullfisk. Fisken ble delt inn i grupper på 40 dyr og holdt
i 16 glassbeholdere (38 l) i fem uker. Den totale fiskemassen
var 2770 g, tilsvarende en tetthet på 4,56 kg / m³. For å indusere
hypoksisk stress i fisken ble ikke vannet i tankene oksygenert

i fire dager i løpet av den første uken av
eksperimentet.
Gjennom forsøket fikk fisken to forskjellige
dietter: mens kontrollgruppen ikke fikk
noe tilsetningsstoff, inneholdt dietten til
behandlingsgruppen 400 mg / kg Anta®Ox
FlavoSyn (Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH
& Co KG). Kroppsvekten til fisken ble målt
ved begynnelsen og slutten av eksperimentet.
Resultatene viste at hypoksisk stress
reduserte kroppsvekten i kontrollgruppen
med 17 prosent fem uker etter å ha opplevd
hypoksiske stressforhold.
I gruppen som fikk Anta®Ox FlavoSyn, ble kroppsvekten
redusert med bare fire prosent. Dette understreker både den
enorme effekten av hypoksisk stress, selv uker etter at man
har opplevd den hypoksiske situasjonen, og viktigheten av å
beskytte fisken mot hypoksisk stress for å oppnå optimal vekst
og utvikling av fisk.
Testresultatene viser også at Anta®Ox FlavoSyn er et effektivt
verktøy for å hjelpe fiskeprodusenter med å stabilisere ytelsen
selv under stressfremkallende forhold, inkludert hypoksisk stress.

Forbedring av hypoksisk stresstoleranse

Mekanismer for å takle lav oksygentilførsel påvirker fiskens
ytelse, helse og velferd negativt. Den testede flavonoide
kombinasjonen Anta®Ox FlavoSyn forbedrer toleransen for
hypoksisk stress ved å forhindre oksidative og inflammatoriske
reaksjoner. Dette reduserer ytelsestap assosiert med hypoksisk
stress og bidrar til å opprettholde optimal lønnsomhet selv under
utfordrende forhold.
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OPPDRETTSTEKNOLOGI

Teknologiopp
datering
Oppdrettsteknologi

Fish Farming Technology (FFT) begynner 2021 med å sette seg som mål å gi leserne en omfattende månedlig
rapport om ny teknologi som påvirker bruken av og avkastningen fra fôr produsert for å oppdrette fisk. FFT er
et eget magasin og har et nettsted dedikert til emnet (www.fishfarmingtechnology.net).
Hvis du har produkter, tilbyr tjenester eller har noe du vil gjøre leserne oppmerksomme på - og det er relatert
til bruk av fôr i oppdrettssystemer – så vennligst kontakt redaksjonen. Du finner detaljene på Innholdssiden
foran i dette nummeret.
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Mosambik

En blomstrende rekeoppdrettsindustri

av Dr. Gianluigi
Negroni, ALVEO
Scarl, Italia

Reker er blant de mest
verdifulle sjømatressursene
i Mosambik, så å få mer
innsikt i hvordan disse artene
blir oppdrettet kan hjelpe
industriledere til å analysere
de mange fordelene som den
mosambikanske rekesektoren
gir landet. Denne artikkelen
ser på sjømatnæringen, som
i stor grad er fangstbasert,
for å forstå sektoren bedre.

Industrielt fiske i Mosambik drives hovedsakelig gjennom joint venture
selskaper mellom regjeringen og utenlandske selskaper, hovedsakelig fra Japan
og Spania. De viktigste kommersielle artene i Mosambik er hummer, krabbe,
gamba (dypvannsreker), reker (på grunt vann), kreps og blekksprut. Hummer,
gruntvannsreker og gamba er de viktigste eksport-artene.
Rekeindustrien, hovedsakelig basert i Beira, Quelimane og Maputo, er i første rekke
eksportrettet og representerer en viktig inntektskilde for landet.
Rekeproduksjon i stor skala kommer fra to store kommersielle selskaper, Pescamar
og Efripel, som nylig har startet et samarbeid seg imellom. Fangsten deres fryses direkte
ombord på fiskefartøyene før den eksporteres til Asia og EU.
Småskalafiske og tradisjonelt fiske spiller en viktig rolle i å bidra til nasjonal økonomi
i Mosambik. Denne sektoren gir sysselsetting, inntekt og en kilde til bærekraftig og
ansvarlig produsert protein til de fleste kystsamfunn.
Det tradisjonelle fiskeriet i Mosambik utføres av enkeltpersoner eller små grupper av
fiskere som jobber relativt uavhengig. De bruker fiskebåter som enten vind-drevet (seil)
eller håndkraft (årer) og strandnøter, garn og langliner for å fange fisk.
Generelt foregår marint tradisjonelt fiske langs hele kysten. Det er spesielt fremtredende
i provinsene Nampula, Zambezia, Safala, Inhambane og Maputo.

Oppdrettsrekers biologiske mangfold

Av de mange varianter av gruntvannsreker som finnes i Mosambik, er det bananrekene
(Fenneropenaeus merguiensis) som er mest vanlig.
Det er anslått at bananrekene utgjør så mye som
60 prosent av fangsten på grunt vann. Denne arten
er også dominerende i oppdrett. Andre viktige arter
inkluderer rødbenet reke (Fenneropenaeus indicus)
og flekkete reker (Metapenaeus monoceros).
Andre mindre fremtredende, men viktige
oppdrettsarter inkluderer kuruma-reker (M. japonicus),
vestlig kongereke (Melicertus latisulcatus), gigantisk
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tigerreke (Penaeus monodon) og grønn tigerreke (P. semisulcatus).
Mange dypvannsreker blir også oppdrettet i Mosambik,
inkludert knivreker (Haliporoides triarthrus), røde kjempereker
(Aristaemorpha foliacae), blå og røde reker (Aristeus antennatus),
Scarlet-reker (Plesiopenaeus edwardsianus) og Scythe-reker
(Penaeopsis balssi).
Flere studier har fremhevet variasjonene i fangsten
av gruntvannsreker ved Sofala Bank i sentrale Mosambik.
Månedlige, sesongmessige og år-til-år-svingninger er vanlige
når man fisker i Zambezi-elven.
Korrelasjonsanalyser viser at fangstraten er direkte relatert til
elve-avrenning. Årlige forekomster av reker kan forutsies basert
på elve-avrenning i regntiden. I løpet av år med en veldefinert
tørr sesong og sen start på regntiden ser det ut til å være et skifte
i størrelsesfordelingen med et større innslag av store reker.

Planlagte vannutslipp

Enkelte lokale forskrifter kan brukes til å forbedre
rekeproduksjonen langs Zambezi-elven ved å sikre godt
planlagte vannutslipp.
Selv om konstruksjonen av demninger oppover i elvene kan ha
liten innvirkning på den gjennomsnittlige vannføringen i elvene,
kan det likevel endre sesongvariasjonene i avrenningsmønsteret.
Studier tyder på at mange rekearter som er til stede
i mosambikanske farvann foretrekker sandbunn, mens andre
velger områder som er rike på nedsenkede makrofytter. Noen
reker ser ut til å favorisere gjørmete mangrovekanaler, selv om
noen også kan foretrekke marginal eller flytende vegetasjon som
oppvekstområder.
I motsetning til dette ser arter som peregrine reker (Metapenaeus
stebbingi) ut til å foretrekke stille områder med minimal
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bølgebevegelse, mens flekkete reker foretrekker mer utbredte
områder og er i stand til å takle svært lave saltholdigheter.
Forvaltere av kystsystemer bør derfor forsøke å opprettholde et
mangfold av biotoper i større systemer fordi, selv om postlarver
kommer inn i en elvemunning, vil ungrekepopulasjoner ikke
utvikle seg hvis deres spesifikke habitat er ødelagt, og flere
mangroveområder er truet i Mosambik. Dette gjelder spesielt
i Maputo Bay, Limpopo-deltaet og Sofala-banken hvor det
drives mye rekeoppdrett.

Å dekke etterspørselen

En stor utfordring for rekeindustrien i Mosambik er å dekke
etterspørselen.

Bifangsten er langt større enn målfangsten av reker, og
som et resultat kastes det meste av det som blir fanget.
På grunn av høy bifangst og omfanget av fangede arter
(inkludert store pelagiske arter og haier, hovedsakelig i trål
på grunt vann), er det sannsynlig at økosystemets blir utsatt
for kaskadeeffekter.
På grunn av intensiv bruk av fiskevann og ressurser blir det
satt i verk forvaltningstiltak for å sikre rekenes bærekraft, både
nå og for fremtiden.
Økonomiske modeller er utviklet for å sikre en forsvarlig
og effektiv forvaltning av fiskeriene, og disse regelverkene
blir oppdatert hvert år av Instituto de Investigacao
Pesqueira (IIP).

Maximize capacity,
conditioning, and control.
WENGER’S AQUAFLEX XT HIGH CAPACITY EXTRUDER
When maximum volume matters, the Wenger
AQUAFLEX XT High Capacity Aquafeed
Extruder is the choice, processing up to
12,000 kg/hour. Equipped with either our High
Shear Conditioner (HSC) or High Intensity
Preconditioner (HIP), the AQUAFLEX XT is
ideal for aquatic feeds as small as 0.5 mm.
Precise control of finished product density
delivers either high capacity floating or
sinking feeds.
Know more about the industry-changing
designs and customized options of AQUAFLEX.
Email us at info@wenger.com today.

PHONE: 785.284.2133 | EMAIL: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
USA
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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

Compressors

made for aquaculture
M 50 AQUACULTURE

built for OFFSHORE conditions

www.kaeser.com/aquaculture
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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

OPPDRETTSTEKNOLOGI

Early Sturgeon Sex Discrimination:
A novel technique to save costs in caviar production
Many commercially relevant fish species such as species of
sturgeon have no externally visible sexual dimorphism, which
makes breeding females only in aquaculture more difficult,
minimises the production yield and increases the production
costs.
Until now no gender-specific marker has been identified for
sturgeons as well as for many other commercial fish species.
The caviar industry is a particularly profitable aquaculture
branch for a molecular-biological sex test for juvenile and
adolescent sturgeons.
Early sexual identification can significantly decrease the
production costs by increasing the number of females (caviar
production) only in the production facilities whilst maintaining a
balance of male animals for intensive fattening (meat production)
and use in continuous propagation.
At the same time spin-offs genomic analysis may identify fast
growth genes, increase meat production, or better egg quality for
caviar.
At the present time, the ratio at normal production facilities is
approximately 1:1 males to females through natural selection.
If an early sex test is available, then this ratio could soon be
manipulated, depending upon whether the production is required
for either caviar or meat.
Sex discrimination markers
TunaTech and aquaFuture have a long history of collaboration
on numerous projects ranging from salmon genetics and
restocking of salmon in the river Rhine but especially in the field
of sturgeon cultivation.
The search for sturgeon sex discrimination markers has
also been carried out through research projects between
TunaTech, Heinrich-Heine-University of Duesseldorf and the
Landesfischereianstalt in Born (Mecklenburg-Vorpommern),
based on hormonal and histological changes in both adult and
juvenile sturgeons.
TunaTech already invested considerable time and money in the
research & development of a molecular-biological sex test for
three sturgeon species.
The sampling was performed in Aquatir, one of the world
largest and modern sturgeon farms, in which aquaFuture played
a leading role in its implementation, where blood, tissue and
mucus samples of sexually mature Belugas (Huso huso), Russian
Sturgeons (Acipenser gueldenstaedtii) and Sterlets (Acipenser
ruthenus) with known sex were taken.
Within TunaTech’s laboratories DNA and RNA were extracted
from the preserved samples and a comprehensive analysis was
performed for female and male Beluga, Sterlet and Russian
Sturgeon samples, respectively. From these analyses female
reference data were designed, onto which all other data were
mapped.
With the help of this analysis, several putative sex specific
markers were found and analysed further.

Fortunately, through the latest results by a EU funded research
project (STURGEoNOMICS), it has been possible to combine
previous TunaTech results and techniques with the new findings
to produce an Early Sturgeon Sex Discrimination (ESSD)
customised service for the industry.
Early life stages
This novel and customised solution for sex discrimination
for multiple sturgeon species at early life stages will be made
available in 2021 for a limited number of clients.
Based on both laboratory and field experience in analysis,
sampling and tagging using the range of products it has been
made possible to provide a customised service package to suit all
aquaculture facilities, be they large or small.
The commercial template developed by TunaTech describes
the various steps involved in applying our ESSD solution to a
commercial environment. The initial step requires the marking
or tagging of individuals usually with a passive integrated
transponder (PIT) tag such that they can be recognised at a later
stage.
TunaTech and aquaFuture has over 20 years of experience in
this field on numerous fish species. Secondly, the process of
obtaining DNA samples from individuals is then required using
a tissue sampling unit followed by the molecular analysis to
identify sex-specific markers based on recent scientific evidence
and our own proof of concept.
A number of scenarios have been developed and have taken into
consideration the large numbers of fish to be examined in some
cases. A high throughput can be achieved in the first instance,
followed by software analysis and combination of tagging and
molecular results to provide a relatively automated sorting system
for separation of males and females.
The techniques and tools used can be further applied in farm
breeding programs to distinguish between fast growers and
also single sex propagation scenarios (all females) with proof
of concept/treatment within a short period of time. The ESSD
template can be customised for commercial farms from small
(500) to larger industrial production sites (10,000) according to
the customer´s wishes.
Thorough testing in the laboratory of multiple samples from
multiple species ranging from adult fish of 15 years of age down
to juvenile sturgeons of approximately four months of age have
indicated that the marker can be detected even at very early
stages in the development.
Using knowledge gained from the successful development
of eDNA tests for alien crayfish species and the detection of
Atlantic salmon in rivers and streams, a modified non-PCR-based
optical test is undergoing laboratory trials which will reduce
measurement times down to 30 minutes without complicated
laboratory instrumentation.
info@tunatech.de
firzlaff@aquafuture.de
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TECHNOLOGY SH
Nyheter denne måneden
Januar 2021
Denne måneden undersøker International
Aquafeed-teamet noen av de beste
innovasjonene innen sensorteknologi,
dammer, nedsenkbare ROV-er og
fiskedisker.

The FishFarmFeeder App
I tillegg til å gi oppdrettere sanntidsovervåking av fôringssystemene
som er installert, er FishFarmFeeder-appen også tilgjengelig fra hvilken
som helst smarttelefon eller nettbrett, både for Apple og Android.
I tillegg til å tilby praktisk bruk av smarttelefon- eller
nettbrettportabilitet, gir appen også oppdretteren muligheten til
å overvåke fôringsautomatene i sanntid.
Varslings- og alarmsystemet gir oppdatert og omfattende informasjon
om driften av fôringssystemet, mens energisystemkonfiguratoren
forteller hvor de skal legge inn nødvendige data, og tilfører
fôringssystemet en ekstra dimensjon.
Fôringssystemkatalogen, som er enkel å bruke, er også gruppert etter
modell med pakker designet spesielt for settefiskanlegg, forvekst,
grow-out, container, kanon og fôrflåte.
www.fishfarmfeeder.com

Aqua Process AeroSpreader S125
Aqua Process AeroSpreader S125 er enten en
kompakt stasjonær eller mobil fôrpelletsspreder som tilbyr
fôringshastigheter og avstander som er vanligst i større
mellomstore AeroSpreader ™ fôrkringsspredere.
De marine karosseriene i aluminium er konstruert med en
lav beholderhøyde og er ideell for lasting av fôr fra sekker
med lavt tyngdepunkt.
Funksjonene til AeroSpreader S125 inkluderer en
distribusjonsslange av rustfritt stål med glatt innvendig fôring,
som er montert på en direkte blåst Aerite ™ AB135-blåser som
ikke krever belte eller remskive.
Det matchende luftinntaket og pumpehjulets design reduserer
driftskostnadene til drivstoff, samtidig som det gir høye SCFMluftleveringshastigheter og et lavest mulig støynivå.
www.aquaprocess.dk

AKVA Group Flexi-Panel
Når sorteringsoperasjonen er fullført, kan du enten høste den
gjenværende større fisken direkte med hov eller overføre
den til en annen merde for høsting på et senere tidspunkt.
Med passende størrelse på åpningen kan du bruke Flexipanelet til å sortere fisken din når som helst i vekstperioden.
Fordelen med dette er at fjerning av større og mer
dominerende fisk gjør at mindre fisk kan vokse raskere.
De individuelle åpningene i panelet kan også settes til alle
dimensjoner, med trinn på 1 mm, hvor bredden bestemmer
størrelsen på fisken som kan svømme gjennom, der de vanligste
størrelsene varierer mellom 58 mm og 74 mm.
Populære størrelser på Flexi-Panel for sortering av oppdrettslaks
er 15m x 6m, 25m x 6m og 20m x 10m, 25m x 12m, men det er
nesten ingen begrensninger på størrelsen.
www.akvagroup.com

Har du et produkt du vil se på sidene våre?
Send produkter for vurdering til
peterp@perendale.co.uk

Gael Force SeaSight HD Camera
Skarpe HD-undervannsbilder og ny, brukervennlig SeaSight Control
programvare gjør fôringsovervåking og fiskeinspeksjon enkel.
Kamerateknologien er betydelig forbedret med utviklingen av dette
SeaSight HD-panorering- og tilt-undervannskameraet, som også tar
opp video i krystallklar HD. SeaSight HD, kombinert med ny SeaSight
Control programvare og SeaSight Double Winch, vil gi deg større
kontroll og gjøre oppgaven med fôringsovervåking og fiskeinspeksjon
enklere.
Viktige funksjoner inkluderer en rensebørste for fjerning av opphopet
tilsmussing eller rensefisk på linsen uten å måtte trekke opp kameraet
hver gang det må rengjøres. Fargekameraene kan også settes
i infrarød modus (mono) ved svært lave lysnivåer, og den valgfrie
optiske sensoren for oppløst oksygen kan monteres under en
avtagbar støtteplate.
www.gaelforceaquaculture.com
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STRONG ENOUGH
TO FACE EVERYTHING!

Deep Trekker Revolution ROV
Revolution er den mest intuitive og stabile ROV for undersøkelser og
inspeksjoner under vann, solid laget for å tåle tøffe forhold under vann
for å utføre komplekse oppdrag.
Det roterende hodet gir uovertruffen fleksibilitet for viktige tilleggsutstyr,
slik at du kan rotere bilde-sonaren, ultra HD-kameraet og gripemaskinen
for å få den optimale vinkelen, avhengig av oppgaven. Hvert innkjøp av
Revolution inkluderer en gratis online treningsøkt med vår tekniske trener
for å sikre suksess.
Hvis vi opererer i grumsete vann, må vi ha en dypere forståelse
av undervannsforholdene. Finn og identifiser mål og ytterligere forstå
posisjonen din under vann med ekkolodd og USBL posisjoneringssystemer.
Fra gripeverktøy til nettlappsett til kuttere, Deep Trekker tilbyr en rekke
bransjespesifikke verktøy som hjelper deg med å få jobben gjort
i forskjellige miljøer.
www.deeptrekker.com

Faivre fiskesorterer med integrerte benker Heliovision
For større brukervennlighet har Faivre integrert Pescavision-benkene
i beholderen til Helios-gradere. Resultatet er en kompakt og lett flyttbar
maskin. I hovedsak er den er ment for ørret og laks fra 50 g til 2,5 kg, og
inkluderer tre sorteringskanaler og tre alternativer for sortering.
Denne telleren er tilgjengelig i AISI 304L rustfritt stål av høy kvalitet, med
alternativet 316L rustfritt stål også tilgjengelig hvis den brukes i sjøvann.
Berøringsskjermen har tre Pescavision-tellere med ledeteknologi
integrert i utgangstrakten. En fisketellerrapport (PDF) kan også
enkelt lastes ned via en USB-nøkkel.
www.faivre.fr

Leiber® Beta-S –
β-glucans for:
Improvement of the cellular &
humoral defence mechanisms
Aqua Ultraviolet Viper SL Professional series UV Steriliser
Aqua UV-sterilisatorer bruker den beste og nyeste teknologien for
å kombinere desinfisering av vann med vakker og moderne design
for en eksepsjonell brukeropplevelse.
Ultrafiolett lys avgir en bakteriedrepende stråle som endrer eller
forstyrrer DNA eller RNA i encellede organismer. UV er en påvist
og pålitelig metode for å kontrollere alger, bakterier og protozoer.
Aqua Ultraviolet UV
Sterilisatorer vil utrydde
disse organismene uten
skadelige rester. UV
kontrollerer spredningen av
fiskesykdommer, virus og andre
skadelige patogener, samt
holder vannet klart ved å
ødelegge fritt flytende alger.
Aqua Ultraviolet UV vil rense
vannet på tre til fem dager,
noen ganger til og med over
natten, med kontinuerlig
applikasjon.
Ytelse er garantert når utsyret er dimensjonert, installert og betjent
i henhold til Aqua Ultrviolets instruksjoner.
www.aquaultraviolet.com

Support of immunological
competence in larval &
juvenile stages
Improvement of feed conversion

leibergmbh.de
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Case-studie i akvakultur

FÔR

Intensivering av
bærekraftig havbruk
i Indonesia
PT Sekar Golden Harvesta Indonesias
ny fôrfabrikk

Indonesia er fortsatt et attraktivt marked for investorer
innen fiskeoppdrett og akvakultur, gitt størrelsen på dette
markedet, vekstpotensialet og den generelle trenden i retning
av økt industrialisering.
Landet i Sydøst-Asia produserte 5,4 millioner tonn
oppdrettsfisk i 2018, noe som gjør det til den tredje største
akvakulturprodusenten i verden.
Indonesias regjering tar sikte på å øke
fiskeoppdrettsproduksjonen til 7,7 millioner tonn innen 2030.
I løpet av de neste fire årene søker de også å doble rekeoppdrett
på bærekraftige måter, med ambisjoner om forbedret
matsikkerhet samtidig som de fremmer eksport og stimulerer
økonomisk vekst.
For å sikre den forventede veksten, har Animal Nutrition
Division i Sekar Group, gjennom PT Sekar Golden Harvesta
Indonesia, til hensikt å spille en viktig rolle og vil fortsette
å utvide kapasiteten slik at selskapet kan gi lokale oppdrettere
bedre verdiskapende ernæringsløsninger.

En pioneer i matvareindustrien

I 2017 opprettet PT Karka Nutri Industri i Sekar Group

Innledende diskusjoner med Famsun om
bygging av en fremtidig tilpasset fiskefôrfabrikk
i Surabaya i Indonesia startet i 2015. Sekar ble
opprinnelig imponert over Famsuns integrerte
løsninger, Flawless Project Deliver (FPD)
system, som sikrer optimale resultater og
systematisk suksess fra prosjektgjennomføring
og ledelse.

og kinesiske Wellhope Agritech PT Sekar Golden Harvesta
Indonesia - et joint venture for å bygge en integrert løsning for
akvakulturernæring i Indonesia.
Sekar Group er en pioner innen den indonesiske
matvareindustrien og har utviklet sin virksomhet til en rekke
forskjellige produkter innen frosne og tørkede bearbeidede
matvarer under konsernets ledende paraplymerke FINNA®.
PT Karka Nutri Industri driver primært med produksjon og
distribusjon av reke- og fiskefôr, samt andre relaterte produkter.
Selskapet har vært aktivt i Indonesias fôrmarked i over to tiår.
Partneren Wellhope Agritech er en raskt voksende kinesisk
fôrprodusent som ble rangert som en av verdens 30 beste
fôrbedrifter i 2018. Wellhope Agritech har hatt en strategisk
allianse med den største nederlandske fôrprodusenten De Heus
siden 2006.

En fremtidssikker fôrfabrikk

Innledende diskusjoner med Famsun om bygging av en
fremtidig tilpasset fiskefôrfabrikk i Surabaya i Indonesia
startet i 2015. Sekar ble opprinnelig imponert over Famsuns
integrerte løsninger, Flawless Project Deliver (FPD) system,
som sikrer optimale resultater og systematisk suksess i
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prosjektgjennomføring og ledelse. En ytterligere faktor som
imponerte selskapet var at Famsun var i stand til å vise til over
1000 vellykkede referanser med fôrfabrikker som selskapet har
levert over hele verden.
Elementene i konstruksjonen som Famsun leverte inkluderte
finansieringsstøtte fra Famsuns partnerbank i Kina og bygninger
av stålkonstruksjonen, inkludert et verkstedstårn samt lager for
råvarer og ferdige produkter.
Famsun leverte også to topp moderne produksjonslinjer,
hvorav én var designet spesielt for produksjon av flytende
fiskefôr av førsteklasses kvalitet med en kapasitet på fem til seks
tonn i timen. Nøkkelmaskinen i dette oppsettet er Famsun SJPS
120x2 Extruder. Den andre linjen produserer rekefôr av høy
kvalitet med en kapasitet på tre til fire tonn pr time (SZLH600
Pelletsfabrikk).
Famsun stilte også med en prosjektingeniør som styrte all
konstruksjon, installasjon og igangkjøring av anlegget. Famsunrepresentanter administrerer også all produksjonsopplæring og
lokale tjenester. Etter grunnbearbeiding ble prosjektbyggingen
startet 2. april 2018 og fullført etter planen syv måneder senere.

Ansvarlig og bærekraftig

Famsun har stor tro på ansvarlig forbruk og bærekraftige
produksjonsmønstre, og var fremsynt i planleggingen av
dette prosjektet. Ved å vurdere hvordan man kan forbedre
produksjonsprosessene ved å bruke mer lokalt tilgjengelige
ressurser har dette igjen resultert i en økning i produktivitet og
en reduksjon i avfall og tap.
Disse justeringene var viktige betraktninger under designfasen
av PT Sekar Golden Harvesta Indonesias nye fiskefôrfabrikk.

Famsun tenkte fremtidsrettet da de planla
dette prosjektet. Ved å vurdere hvordan man
kan forbedre produksjonsprosessene ved å
bruke mer lokalt tilgjengelige ressurser har
dette igjen resultert i en økning i produktivitet
og en reduksjon i avfall og tap.

Ved å inkorporere ledende automatisering og digital teknologi
i eksisterende avanserte akvatiske prosesseringssystemer, er
utviklingen av PT Sekar Golden Harvesta Indonesias høy-ytelses
ernæringsløsninger en oppskrift på suksess i seg selv.
Imidlertid var Famsuns rike driftserfaring og evne til å benytte
seg av den beste produksjonspraksisen til Famsuns brukere
av fôrfabrikkløsninger over hele verden, sammen med den
fremtidssikre designen av fôrfabrikken, godt definert.
Den fremtidssikre fôrfabrikken lager ikke bare fôr som
tar hensyn til sikkerhet, helse, ernæring og velvære for dyr
og miljømessig bærekraft, men også driftseffektivitet og
lønnsomhet for Karka. Denne fôrfabrikken har også kapasitet
for ytterligere to pelleteringslinjer, dersom anlegget trenger
ytterligere utvidelse.
Den nye fôrfabrikken vil helt sikkert styrke PT Sekar Golden
Harvesta Indonesias posisjon på markedet for high-end akvatisk
fôr, samtidig som den bidrar til arbeid for lokal ungdom og
økonomisk vekst.
Håpet for fremtiden er at utviklingen av dette anlegget på sikt
vil føre til spennende endringer i fôr- og havbruksnæringen
i Indonesia.

WE ARE
OTTEVANGER

We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.
www.ottevanger.com
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Produksjonsutviklingssjef,
Victor Turcan, viser frem
'fruktene av sitt arbeid'
og det endelige produktet
som blir sendt til markedet

Case-studie i akvakultur

Banebrytende
nordamerikansk
RAS‑anlegg tar fatt
på sitt fjerde tiår

Turners Falls i Massachusetts ligger i hjertet
av New England, og er hjemstedet til en av de
lengst opererende og største innendørs RAS
akvakulturanleggene i USA. Anlegget har
oppdrettet flere arter i løpet av årene, men i de
siste to tiårene har selskapet blitt kjent globalt
som en av de største landbaserte produsentene
av barramundi (Lates calcarifer).

av Walker D. Wright-Moore, Nursery Manager, Great Falls Aquaculture

Høsten 2018 kjøpte Blue Stream Aquaculture anlegget fra
Australis Aquaculture og la barramundi til sin nåværende
produktspekter som inkluderte regnbueørret og bekkerøye.
Med et nytt navn, Great Falls Aquaculture (GFA), driver man
virksomheten videre som vanlig, og produserer en av de høyeste
kvalitetsoppdrettsfiskene på markedet. Den årlige produksjonen
når 600 tonn fersk barramundi, som i hovedsak selges til
grossistmarkeder i Nordøst-USA og Canada.

Barramundi - biologien

Barramundi (Lates calcarifer), også kjent som asiatisk
havabbor, australsk havabbor eller kjempeabbor, er
hjemmehørende i kystnære tropiske farvann i Indo-Stillehavet,
fra Nord-Australia til Sydøst-Asia. Den er anerkjent i hele sin
opprinnelige region som et viktig rekreasjons- og kommersielt
fiske, samt som akvakulturart.
Barramundi er en uryhalinart, hvilket betyr at den er i stand
til å tåle et bredt spekter av saltholdigheter.
Den er også klassifisert som katadrom, noe som betyr

at gyting foregår i marine miljøer, mens det meste av
ungdoms- og voksenlivet finner sted i ferskvannselver eller
elvemunningssystemer. Dette tillater oppdrett av barramundi
i ferskvann så vel som i marine miljøer, noe som er en betydelig
fordel for produsenter som ikke ligger i nærheten av kysten.
Barramundi er en protandrous hermafroditt, hvilket betyr at
den klekkes ut som hannfisk og deretter bytter kjønn til hunnfisk
senere i livet.
Den blir ikke kjønnsmoden som hannfisk de første 3 - 5 leveår
og bytter deretter kjønn til hunnfisk når den er rundt 5 - 7 år
gammel. Dette er gunstig fra et oppdrettssynspunkt fordi
reproduktiv utvikling er veldig kostbar sett fra et energisynspunkt og vil redusere vekstraten. Hunnene er svært fruktbare
og kan produsere opptil 10 millioner egg pr gyting, og levetiden
deres er dokumentert til minst 20 år.

Barramundi – oppdrettsvirksomheten

Klekkingen finner sted i et marint miljø (35ppt).
Stamfisk er kondisjonert til å gyte i fangenskap ved hjelp
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av fototermiske regimer som etterligner naturlige sesongmessige
endringer for å stimulere kjønnsmodning og utvikling av
kjønnsorganene. Hunnfisk blir indusert til å gyte når eggstokkene
er fullt utviklet, og blir deretter "strippet" eller får lov til å gyte
når eggene når den endelige oocyttmodningen.
Befruktede egg begynner å klekkes bare 12 - 16 timer etter
befruktning, med en plommesekk som varer til første fôring
bare 48 timer senere. Larvene fôres med levende dyreplankton
(berikede rotifers og artemia) de første 10 - 15 dagene før
avvenning til kommersielle dietter.
Omtrent fem dager etter klekking kan yngelen begynne å tåle
langsom akklimatisering til ferskvann de neste 20 dagene. I Great
Falls Aquaculture gyter for øyeblikket stamfisken ikke, så yngel
må hentes fra andre settefiskanlegg.
Fisken blir vanligvis hver 45. – 50. dag overført til
oppvekstdammer med en gjennomsnittsvekt på 0,2 g.
Barramundi ved GFA oppdrettes i ferskvann, med temperaturer
fra 27 - 30 grader C. Det er ikke lett å matche artenes naturlige
tropiske vanntemperatur i løpet av en vinter i New England, men
ved hjelp av høyeffektiv naturgassoppvarming kan GFA sirkulere
varmt vann gjennom varmevekslere i systemene for å produsere
temperaturer som er i samsvar med ønsket miljø.
Disse høyere temperaturene i anlegget er med på å skape
økt metabolisme, en aggressiv fôrrespons og raske vekstrater.
Kannibalisme kan forårsake betydelig dødelighet gjennom alle
stadier av barramundi-oppdrett på grunn av artens aggressive
natur, og er mest vanlig i de tidlige stadiene.
Å sortere eller sortere fisken etter størrelse hver femte til
syvende dag og følge nøye med på fôringsregimene bidrar til
å redusere kannibalismen betydelig i de tidlige stadiene. For
ungfisken skjer sortering sjeldnere, men er fortsatt en kritisk
prosess for suksessen i GFA.
Victor Turcan, produksjonsutviklingssjef, understreker

Nursery-tekniker, Julia Juenemann, bruker
et lysbord for å vurdere kvaliteten på en
forsendelse med barramundi fingerlinger

viktigheten av å samle ensartede størrelsesgrupper i de endelige
veksttankene.
"Det krever mye arbeid å sortere fisken når den er større, men
det er verdt det. Vi ser bedre vekst, høyere overlevelse, sunnere
fisk og et bedre produkt som når markedsstørrelse."
All fisk blir vaksinert ved to gram og igjen ved 30-50 g for
å øke immunforsvaret og forhindre patogenutbrudd.
"Utover god oppdrettspraksis, god vannkvalitet og god
biosikkerhet, er vaksinasjon det beste verktøyet vi har for
patogenkontroll," sier daglig leder Spencer Gowan. GFA bruker
omtrent to millioner gallons vann (7,57 millioner liter) som fyller
38 tanker i 12 separate RAS-systemer med en tankstørrelse fra
10 m3 til 600 m3.
Oppdrettstettheten i tankene varierer fra 25 - 75 kg / m3, og det
tar 10 - 12 måneder å nå en gjennomsnittlig slaktevekt på 680 g.

Zachary Allred, fisketekniker og RASoppveksttilsynsmann, står stolt foran de
to RAS-grow-out-systemene som bringer
barramundi til endelig markedsvekt og
som han har ansvaret for
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Gjennomsnittlig fôrfaktor (FCR) på anlegget er 1.1-1.3: 1
(1.1-1.3kg fôr blir omgjort til 1kg fiskebiomasse). Med rundt
en million fisk i anlegget er det daglige forbruket av fôr omtrent
2 000 kg / dag.
Barramundi begynner sin tid på GFA på veldig tekniske
dietter som er avhengige av høye nivåer av proteiner fra havet.
Etter hvert som de vokser, går de over til tilpassede dietter
som inneholder mye mindre marint produsert protein, mens de
øker inkluderingen av alternative proteinkilder, men fortsetter
å oppfylle ernæringskravene for optimal vekst og fôreffektivitet.
Fôrkostnadene er en av de høyeste faste utgiftene til en RASoperasjon sammen med elektrisitet, oksygen og arbeidskraft.
Å utvikle sterke samarbeidsforhold med akvatiske produsenter
for å sikre levering av fôr av høyeste kvalitet er absolutt
en av de mest kritiske komponentene for den generelle
produksjonssuksessen.

Barramundi – markedet

Barramundi er en svært allsidig hvit fisk som har en mild
smøraktig smak og flakende tekstur.
Barramundi (med skinn) har høye nivåer av Omega-3-fettsyrer,
omtrent som de som finnes i laks. Et stort flertall av fisken som
produseres på GFA forlater anlegget levende på vei til markeder
i USA og Canada.
Frakt av levende fisk understreker viktigheten av et robust
sluttprodukt av høy kvalitet som ikke bare smaker godt, men som
også har et utmerket utseende.
Som forberedelse til transport overføres fisk av markedsstørrelse
fra veksttankene til et oppbevaringssystem der temperaturen er
lavere, vannet er renere og de tilbringer fem til syv dager for å
bli "polert." Poleringsprosessen sikrer en ren, konsistent smak
og tekstur i sluttproduktet, og er også nøkkelen til å lykkes med
potensielt lange transporter.
Barramundi høstes for levende transport i 946L isolerte kasser
forsynt med rent oksygen (tettheter fra 1 - 2 lbs / gallon (120 240 kg / m3), avhengig av varigheten av avstanden til markedet)

Jacob Smead, driftsveileder, flytter fisk
fra det siste nursery-stadiet til grow-out
tankene, der de vil bli til de når en
markedsstørrelse på 1,5 lbs

og selges engros til sjømatdistributører som transporterer, lagrer
og leverer direkte til sluttbrukermarkeder og forbrukere.
Asiatiske markeder i store byområder gir et utløp for
produsenter som er konsistente og konsumerer store mengder
sjømat. Etterspørselen etter et kvalitetsprodukt er høy, og en topp
pris kan oppnås for ultra-fersk barramundi.
I løpet av det siste året følte GFA markedseffekten av COVID19-pandemien like mye som alle andre akvakulturprodusenter.
På grunn av forstyrrelser og usikkerhet i grossistmarkedene,
opprettet Gowans team raskt en nettbutikk og begynte å tilby en
rekke produktalternativer via lokalt salg, frakt og levering direkte
til kundene.
"Å få produktet vårt ut i lokalsamfunnet var noe vi har ønsket
å få til i mange år, men COVID bidro til å fremskynde dette."
I tillegg til barramundi prosesserer og distribuerer GFA
også fersk regnbueørret og bekkeaure til lokale markeder og
restauranter. Ørreten er oppdrettet av samarbeidspartnerne
Blue Stream Aquaculture i Cape Cod og Charlestown i New
Hampshire.
GFA gjorde også produksjonsendringer som f.eks. å senke
temperaturen i kulturtankene og redusere fôringshastigheten.
"Vi var i stand til å ta grep for å holde lageret sunt og

Roscoe
"Rocky" Perham,
anleggssjef /
ingeniør har
vært på anlegget
i 30 år og finner
fremdeles nye
måter å innovere,
forbedre og holde
RAS i orden.

Fish Health Manager, Sasha Dyer,
gjennomfører en rutinemessig
helsesjekk på en ung barramundi
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til en rikelig vannkilde og dette bør vurderes i de tidligste
stadiene av planleggingen. Systemets vannutveksling er
viktig for å forhindre akkumulering av nitrat, sluttproduktet
fra biofilterets nitrifisering av ammoniakk, noe som i høye
konsentrasjoner vil forårsake kronisk stress.
Avhengig av profilen til innkommende vannkilde kan det også
være nødvendig å vurdere forbehandling for å fjerne metaller
eller partikler.

Lidenskap, hardt arbeid, fokus på detaljer

levende. Det er fordelen med å være et innendørsanlegg. Vi kan
kontrollere temperaturen og derfor regulere stoffskiftet til fisken
på en måte som sørger for at biomassen vår kan selges når
optimale forhold råder.
"En utendørs oppdretter har ikke den luksusen. Det er ikke den
mest effektive måten å operere på, og vi kunne ikke opprettholde
det på lang sikt, men det er bedre enn å bli tvunget til å selge
med tap eller verre."

RAS-teknologien

Great Falls Aquaculture kan betraktes som en veteran
i RAS‑drift.
Anlegget har en lang historie og har vært banebrytende innen
RAS-teknologi i kommersiell skala i USA. Den nåværende
driften drar daglig nytte av erfarent personale med betydelig
intern kunnskap.
Dette fremheves av Roscoe 'Rocky' Perham, Facility
Manager / Engineer, som har oppdrettet fisk i 35 år, inkludert
30 års design og utvikling ved Turners Falls-anlegget, og Sasha
Dyer, Fish Health Manager, som har vært hos GFA i nesten 26 år
og resten av ledergruppen som hver har jobbet i selskapet i nesten
10 år.
RAS-designet integrerer maskin og elektroteknikk med
naturlige biologiske og kjemiske prosesser for å skape et miljø
som fremmer så nær optimal og forutsigbar vekst som mulig.
Systemkomponenter inkluderer trommelfilter, biofilter med
fluidisert seng, CO2-stripping, oksygenering av u-tube og ozondesinfisering, automatisert oksygen, pH og temperaturkontroll
og nesten 200 alarmpunkter i hele anlegget som varsler
personalet om problemer 24/7, 365 dager i året.
Disse systemene utveksler vanligvis <10% av vannvolumet
daglig, noe som gjør disse ‘vanngjenbrukssystemene’ til en
levedyktig metode for å øke biomassen betydelig med begrenset
vannbruk. Dette betyr ikke at en rikelig og ekstremt pålitelig
vannkilde ikke er nødvendig for landbasert oppdrett.
Tvert imot er det viktig å velge en lokalisering med tilgang

Anleggets levetid i Turners Falls betyr ikke at vi ikke hele
tiden står overfor nye og uventede utfordringer i mange aspekter
av fiskeoppdrett og næringsliv.
Det ville være riktig å si at anlegget har overlevd sine
opprinnelige vekstsmerter og vil fortsette å være ledende
innen bærekraftig oppdrett i mange år fremover.
De ansatte som driver RAS kan ikke roses nok. Ledelse
og røkting er ryggraden i den daglige driften som utføres
av personalet, og det krever lidenskap, hardt arbeid, fokus på
detaljer og konsistens. Det er 'heldig' å bygge videre på mer enn
ett tiår (16 år) med barramundi-erfaring, FoU og kontinuerlige
forbedringer av produksjonsprosessen, komplementert med
fordelene med å ha et fremragende team.
Vannkvalitet, fiskehelse, avfallshåndtering, bærekraft og
å produsere et høykvalitetsprodukt er alltid i selskapets
fokus, men det å streve etter stadige forbedringer, tilpasse
seg utfordringer og sørge for at det skaper et positivt miljø
der ansatte føler seg verdsatt, er også på toppen av listen. Det
handler ikke bare om fisken; det handler også om menneskene
som oppdretter fisken.

Feed cost optimization
Performance
Sustainability
Sanitary issues
Complex problems require

COMPLETE SOLUTION

Specific premixes

Feed additives

Nutrition-Formulation
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Analysis

Technological assistance
www.aquaneo-techna.com
Solutions for
feed millers and
fish & shrimp farmers

Kalender

Statusoppdatering for bransjearrangementer
i lys av globale effekter av COVID-19
2021

Februar

9-11
AFIA Purchasing and Ingredient
Suppliers Conference 2021
Florida, USA
www.afia.org

9-12
Eurotier 2020
Hanover, Tyskland
www.eurotier.com
17-18
AquaFarm 2021
Pordenone, Italia
www.aquafarm.show
UTSATT TIL 9 - 10 JUNI, 2021

2021

2021

2021

2021

10-12
VIV Asia 2021
Bangkok, Thailand
www.vivasia.nl
UTSATT TIL 22 - 24 SEPTEMBER 2021
22-25
Latin American & Caribbean
Aquaculture 2021
Guayaquil, Ecuador
www.was.org/meeting/code/
lacqua20

TBA
Aquaculture New Zealand
Conference 2021
Blenheim, New Zealand
www.aquaculture.org.nz
7-10
Asian Pacific Aquaculture 2021
Surabaya, Indonesia
www.was-apc.org

Mai

14-17
SPACE 2021
Rennes, France
http://uk.space.fr

Juni
10-12
VIV Turkey 2021
Istanbul, Turkey
www.viv.net

15-17
VIV Qingdao 2021
Qingdao, China
www.vivchina.nl

14-18
World Aquaculture 2020
Singapore
www.was.org

22-24
VIV Asia 2021
Bangkok, Thailand
www.vivasia.nl

23-25
Indo Livestock 2021
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com
2021

26–29
WAS North America &
Aquaculture Canada 2021
St John’s, Newfoundland, Canada
www.was.org

Juli
21-23
Lanka Livestock 2021
Colombo, Sri Lanka
www.lankalivestock.com

2021

13-15
Vietstock 2021
Ho Chi Minh, Vietnam
www.vietstock.org

August
11-14
Aquaculture America 2021
San Antonio, Texas, USA
www.was.org

Oktober
5-8
Aquaculture Europe 2021
Madeira, Portugal
www.aquaeas.org

21-23
ILDEX Vietnam 2021
Vietnam
www.ildex-vietnam.com
2021

September
TBA
Taiwan International Fisheries
and Seafood Show 2021
Taiwan
www.taiwanfishery.com

26-28
Livestock Philippines 2021
Pasay City, Filippinene
www.livestockphilippines.com

10-11
Aquafeed Extrusion
ONLINE EVENT
http://bit.ly/aqex20bangkok
Den femte årlige Aqua Feed Extrusion Conference som er
organisert av VIV, International Aquafeed and Fish Farming
Technology magazine og Dr. Mian Riaz fra Texas A&M
University, finner igjen sted 10. - 11. mars 2021.
Konferansen vil bli arrangert som et LIVE online
arrangement over to dager.
Konferansen vil spesialisere seg på ekstrudering og
relatert utstyr for akvafôr. Den to-dagers konferansen
vil inneholde en rekke innovative presentasjoner
av bransjeeksperter
om hvordan brukerne kan utnytte ekstruderingsmaskiner
og fôringssystemer best mulig.
Det er få ledige muligheter til presentasjoner som
fremdeles er tilgjengelige. Interesserte selskaper kan
sende en e-post til Dr. Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu)
angående muligheten for å tale på denne konferansen.
For sponsormuligheter kan bedrifter sende e-post til Tuti
Tan (tutit@perendale.co.uk).

April

21-23
Aqua Expo 2021
Guayaquil, Ecuador
www.aquaexpoguayaquil
.cna-ecuador.com

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

2021

12-15
☑
Aquaculture Europe 2020
www.aquaeas.eu
GJORT OM TIL ONLINE ARRANGEMENT

21-24
Aquaculture America 2021
Texas, USA
www.was.org/meeting
25-3
Interpack 2021
Düsseldorf, Tyskland
www.interpack.com

26-28
Hanoi Livestock 2021
Hanoi, Vietnam
www.hanoilivestock.com

2021

November
11-13
Livestock Taiwan 2021
Taipei, Taiwan
www.livestocktaiwan.com

24-26
Livestock Malaysia 2021
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
AlgaEurope 2021
Europe
www. algaeurope.org

24-27
Aqua Nor 2021
Trondheim, Norway
www.aquanor.no

11-14
Aquaculture Africa 2021
Alexandria, Egypt
www.was.org

☑ See The International Aquafeed team at this event
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2020 Taiwan International Fisheries & Seafood Show nyter suksess
både online og offline
Taiwan International Fisheries & Seafood Show, som fant
sted fra 3. til 5. desember 2020, ble holdt i hall 1 i Taipei
Nangang Exhibition Center, og var den største internasjonale
profesjonelle messen for landbruksindustrien i Taiwan.
Ved å samle 163 utstillere fra åtte land trakk showet
nesten 21 000 besøkende over hele verden. Online til offline
innkjøpermøtene samlet kjøpere fra land som Australia, Belgia,
Canada, Indonesia, Japan, Jordan, Laos, Kina, Malaysia,
Myanmar og Spania.
En liste over deltagende nøkkelbedrifter inkluderer RT-Mart,
Decathlon, Xpark, Evergreen Logistics, Farglory Marine Park,
Green World Eco-Farm, Asia Pacific Telecom, Taiwan Star,
Delta Electronics, Hotel Royal Group, China Pacific Catering
Service, VEDAN, Wowprime Group og Kuai Kuai Group.
Med de utfordringer den alvorlige globale pandemien innebar,
bestrebet arrangørene seg på å gi utstillere muligheten til
effektivt å gjøre salgsavtaler og legge til rette for innkjøp,
og arrangørene lanserte en digital expo-plattform 30 dager
før den fysiske messen ved å bruke Internett til å koble
kjøpere og selgere sammen over tid og rom.
Totalt 417 registrerte online-kjøpere fra 24 land
gjennomførte mer enn 300 online-møter. Under showet
samlet innkjøpermøtene online til offline kjøpere fra
forskjellige land som Australia, Belgia og Canada. Så
mange som 50 innkjøpermøter gjorde kontrakter på
stedet til en estimert verdi av USD 540 000. Med de
mange forretningsmulighetene som showet genererte vil
sannsynligvis dette tallet øke til omtrent US 13 millioner.

Når business og vitenskap møtes

For å få innsikt i akvakulturens fremtid inviterte utstillingen
industri, myndigheter og akademia til å holde en rekke møter
og konferanser, og mer
enn 1000 deltakere var
innom i løpet av de tre
dagene.

Under temaet 'When Formula and Science Meet', var
seminaret 'International Forum for Marine Fish Farming
Technology' et samarbeid mellom National Taiwan Ocean
University, My Exhibition Co Ltd og International Aquafeed.
Dette ble et høydepunkt og trakk 152 representanter bra
bransjen i syv land.
Alle fora ble veldig godt mottatt, og det lydhøre publikumet
bidro med tilbakemeldinger. Tolv forskere og eksperter fra innog utland delte sin innsikt med publikum om gjeldende status
for akvakultur, akvakulturfôr og teknologi, samt ga et innblikk
i internasjonale markedsføringsstrategier. IAFs forlegger,
Roger Gilbert, holdt innledende bemerkninger til seminaret via
videolink på engelsk med kinesiske undertekster for det lokale
publikumet.

Åpne og fruktbare diskusjoner

De utenlandske talerne oppnådde online kommunikasjon og
interaksjon online via videosamtaler og hadde åpne og fruktbare
diskusjoner med det lokale publikumet.
I tillegg inneholdt Fisherman Stage, som ble arrangert for
første gang, 17 innovative presentasjoner og matlagingsshow
over tre påfølgende dager. Disse showene ble delt inn i 'Local
Day' (på kinesisk) og 'International Day' (direktesending på
engelsk). Disse presentasjonene trakk fullt hus med nesten
600 deltakere, mens online direktesendingen også ble ivrig
diskutert av seerne.
Under utstillingen inviterte arrangøren grupper fra fiskerinæringen
og ungdomsfiskeorganisasjoner til å besøke de viktigste
utstillingsområdene, inkludert smart fiskeri og kjølekjeder.
Hensikten med dette var å utdype gjensidig utveksling og
fremme industrielt samarbeid mellom fiskeriprodusenter
og teknologileverandører, skape forretningsmuligheter fra
oppstrøms til nedstrøms
forsyningskjeder, og
injisere vitalitet i den
nye visjonen om fiskeri.
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Online Raceway Technology
En av de relativt nye og lovende
oppdrettsmetodene som potensielt kan støtte
næringen i retning av intensiv og bærekraftig
produksjon av sjømat, er 'In-Pond Raceway
System' (IPRS) for oppdrett av fisk.
Prinsippet med IPRS er å konsentrere fisk
i raceways i en dam og gi dem konstant
vannsirkulasjon for å opprettholde optimal
vannkvalitet og forbedre fôrhåndteringen.
I tillegg har IPRS potensial til å redusere
belastningen av fast avfall i dammen
ved å konsentrere og fjerne den fra
nedstrømsenden av raceway’en. IPRS har
blitt stadig mer populært det siste året da
det har vist lovende feltresultater.
Progressus AgriSchools of Thailand
samarbeider med USSEC for å være vert
for det første regionale IPRS Introductory
Virtual Meeting 26. januar 2021. Det
virtuelle møtet vil også være tilgjengelig som
et on-demand eller annet digitalt tilbud etter
denne månedens live presentasjoner.
Den elektroniske begivenheten fokuserer
på å gi en high-level oversikt over IPRSsystemet, og tar sikte på å informere

European
Aquaculture Society
arrangerer en RAS
workshop i AE2020
European Aquaculture Society’s (EAS)
AE2020-arrangementet er planlagt å
foregå online fra 13. til 15. april 2021.
Dagen før arrangementet (12. april
2021) åpner arrangøren EAS en hel
dags spesialbegivenhet RAS @ EAS.
For å utfylle vitenskapen som blir
presentert i AE-konferansens parallelle
økter, ser RAS @ EAS ut til å ta en annen
tilnærming, med vekt på å samle nøkkeltall
fra vitenskap og industri for å fokusere på
de viktigste problemene, presentere den
nyeste kunnskapen og dele erfaring om
forskjellige arter og systemer.
Den første RAS @ EAS-begivenheten

fremtidsrettede fiskeoppdrettere om
fordelene med det, samt å presentere
strategiene som kreves for å lykkes
med å implementere IPRS-teknologi.
Høydepunkter inkluderer:
- Introduksjon til IPRS-teknologi
- Er IPRS det rette systemet for meg?
- Grunnleggende prinsipper for
IPRS‑systemet
- Fremskritt med tilpasning av
IPRS for marint oppdrett
- Live Q&A med viktige
USSEC‑entreprenører
Kurset er utviklet i et samarbeid mellom
US Soybean Export Council (USSEC)
og Progressus. Hvordan du får tilgang
til hele kurset vil også bli diskutert under
arrangementet.
Fire timers online arrangement med
engelsk lyd med simultanoversettelse
til tyrkisk. Deltakerne har muligheten
til å lytte til engelsk eller tyrkisk.
Presentasjonsmaterialet vil kun være
på engelsk.
agrischools@progressus.asia

har tittelen ‘Å skape et optimalt miljø', og
vil inneholde tre paneldiskusjoner som tar
for seg viktige spørsmål knyttet til dette:
Økt 1: Hvordan tilnærmer vi oss best
mulig desinfeksjon? Møtet blir ledet av
Jaap van Rijn fra The Inter-University
Institute for Marine Sciences in Eilat (IUI),
Israel, med innledende presentasjon av
Chris Good fra The Conservation Fund
Freshwater Institute, USA.
Økt 2: Hvor går vi med overvåking og
autonomi? Møtet blir ledet av Øyvind
Fylling-Jensen fra Nofima, Norge,
med innledende presentasjon av Bård
Skjelstad fra ScaleAQ, Norge.
Økt 3: Hva er de mest utfordrende
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interaksjonene mellom fisk og RASmiljø? Møtet blir ledet av Damien Toner
fra Bord Iascaigh Mhara (BIM), Irland,
med innledende presentasjon av Jelena
Kolarevic fra UiT The Arctic University
of Norway / Nofima, Norge
Bosjyre og program med presentasjon
av møtelederne, talere og paneldeltagere
er tilgjengelig på AE2020-nettstedet.
Deltakelse i dette online arrangementet
er inkludert i AE2020-registreringen.
Interesserte kan også registrere seg
bare for RAS @ EAS-arrangementet.
Registrering er gratis for EAS-medlemmer
og koster EUR100 (USD 122) for ikkemedlemmer. For å dra nytte av EASmedlemskap og få tilgang til RAS @ EAS
gratis, kan du bli med i EAS med EASmedlemskap når du registrerer deg for
RAS @ EAS-arrangementet.
For å registrere deg, skann QR-koden.

Søknader om Aqua Nors
Innovasjonspris 2021 tas nå imot
Stiftelsen Nor-Fishing mottar nå søknader til Innovasjonsprisen
2021.
Søkere med det mest innovative produktet eller tjenesten
for bransjen vil bli presentert og motta prisen på Aqua Nor
i august 2021.
Innovasjonsprisen har vært av stor betydning for å generere
salg, interesse og oppmerksomhet i bransjen, både for tidligere
vinnere og nominerte. Fristen for å sende inn en søknad er 15.
mai 2021, men Stiftelsen Nor-Fishing mottar gjerne søknader
så tidlig som mulig.
Vinneren av Innovasjonsprisen 2021 vil motta 100 000 kroner
(USD 11 800) - så send inn søknaden din i dag!

Søknadskriterier

Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må eies av søkeren.
Siden det ikke er noe eget skjema for søknadene, har stiftelsen
gitt spesifikk informasjon om hvilken informasjon man ønsker
at potensielle søkere skal inkludere. Disse detaljene omfatter
åpenbare informasjonsområder som søkerens navn, firmanavn,
adresse, e-postadresse, nettadresse, telefon og en kontaktperson.
Aqua Nor ber søkerne også om å gi en kort beskrivelse av det
søkende selskapets aktiviteter, samt en beskrivelse av prosjektet,
produktet, prosessen eller tjenesten.

Søkere blir også bedt om å markere spesifikke aspekter ved
prosjektet, for eksempel forventede resultater, samt det spesifikke
området som produktet eller tjenesten er beregnet på.
Ettersom denne prisen er relatert til innovasjon, bør det ikke
komme som noen overraskelse at arrangørene ber om at alle
søkere spesifiserer hva de mener gjør deres produkt eller tjeneste
virkelig innovative. All informasjonen skal dokumenteres i størst
mulig grad gjennom tilveiebringelse av relevant dokumentasjon.
Søknader sendes til: innovation@nor-fishing.no
www.aquanor.no

SPONSORED BY:

Fixin’ to Farm More Seafood
February 21 - 24, 2021
San Antonio Marriott Rivercenter
San Antonio, Texas
Associate Sponsors
American Tilapia Association • World Aquatic Veterinary Medical Association
Aquacultural Engineering Society • Aquaculture Association of Canada
Global Aquaculture Alliance
International Association of Aquaculture Economics and Management
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Conveyors
Velkommen til Markedsplassen,
hvor du finner leverandører av
produkter og tjenester til industrien med hjelp fra våre venner på The
International Aquafeed Directory
(utgitt av 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
Ingeniør Hussein Mansour, CEO, Aller Aqua Egypt

Siden han ble uteksaminert fra Cairo University i 2002 med en BA-grad i arkitektur, har ingeniør Hussein Mansour jobbet i sin
familiebedrift - Zoo Control Feed Company - med å produsere fiskefôr ved bruk av ekstruderingsteknologi, før han begynte
i Aller Aqua Egypt. I dag er Hussien partner i Aller Aqua Egypt og har vært administrerende direktør i selskapet siden 2011.
Han har 20 års erfaring i sektoren for ekstrudert fôr. Hans mangeårige engasjement og lange erfaring med vannbasert teknologi
for forskjellige fiskearter har ført til at han deltar i mange grupper og delegasjoner som representerer både selskapet og landet
lokalt og internasjonalt.

Hvilken retning har selskapet tatt for å bli ledende
i fôrindustrien i Egypt?

Først og fremst er vi blant de fremste når det gjelder bærekraft.
Vi støtter FNs bærekraftsmål og fokuserer spesielt på mål 2:
null sult, mål 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 13:
klimahandling og mål 14: liv under vann. Vi jobber aktivt med
disse målene gjennom prosjekter i fabrikken.
Vi gjenspeiler disse målene ved å gi trygge arbeidsforhold
og fordeler for våre ansatte, vi hjelper til med å redusere
vannforurensning ved å optimalisere fôret vårt og dermed
redusere utslippene, og vi samarbeider med frivillige
organisasjoner om prosjekter for akvakultur og læring for å øke
produksjonen av næringsrik fisk mens vi skaper jobber i sektoren.

Hvordan kom du til å bli med i Zoo-kontrollfirmaet og
deretter flytte til en jobb i Aller Aqua Egypt?

Det var familiebedriften vår. Min far var grunnleggeren, og
han hadde en visjon om å etablere et produksjonsselskap som
produserer fôr og fullfett soya ved hjelp av ekstruderingsteknologi.
Han var det første i Egypt som produserte flytende fiskefôr fra år
2000.
Min interesse var i begynnelsen selve prosessen og kunsten å
ekstrudere. Så jeg bestemte meg for å lære å kjøre ekstruderen
og leke med parametrene for å produsere forskjellige typer fôr.
Selv om min utdannelsesbakgrunn er arkitektur, ble jeg
forelsket i ekstruderingsprosessen og hva vi kunne oppnå med
denne maskinen.
Jeg deltar i alle møter som holdes om utvikling av
produksjonsprosessen, inkludert kostnadseffektivitet og utvikling
av nye produkter for reker, marine arter og kjæledyrmat.
I 2010 bestemte min far seg for å søke etter en partner som kunne
bli med på ekspansjonsplanene våre, og ved en tilfeldighet
møtte han Henrik Halken, en av partnerne i Aller Aqua Group.
Samtidig gjennomførte Aller Aqua sin strategi om å doble
produksjonen og salget gjennom investeringer og oppkjøp.
Egypt er rangert som nummer to etter Kina når det
gjelder å produsere Tilapia og er blant de 10 beste innen
akvakulturproduksjon.
Synergien for vekst var på plass. Kunnskapsdeling og overføring
av kunnskap, inkludert alle de gode verdiene til Aller Aqua,
var oppskriften for å etablere Aller Aqua Egypt som et viktig
knutepunkt i Afrika og Midt-Østen for å levere akvafôr av høy
kvalitet med den nyeste teknologien og mange års kombinert
erfaring.

Hva er den største prestasjonen du har oppnådd
i arbeidet ditt med selskapet?

Etter å ha etablert Aller Aqua Egypt, nådde vi viktige milepæler på
reisen, fra å investere i og installere toppmoderne ekstruderingslinjer
i 2015 og 2017; introdusere en ny produktutvikling i markedet som
TAF ™ (temperaturtilpasset fôr), Anti Stress ™ og Support Feed.
Disse funksjonelle fôrene hjalp og støttet oppdrettere til å løse
utfordringene de møter i løpet av produksjonssyklusen.
Vi vant prisen for ‘Beste havbruksprodukt i Midt-Østen’ fra
Ministry of Climate Change and Environment i De Forente
Arabiske Emirater i to år på rad i 2016 - 17.

Hva var utviklingsstadiene selskapet gikk gjennom for
å bli en pioner innen fôrindustrien?

Aller Aqua kom inn på det egyptiske markedet i 2010.
Siden den gang har utvidelsene av fabrikken tredoblet
produksjonskapasiteten og gjort Aller Aqua Egypt til den
største produsenten av ekstrudert fiskefôr i Afrika. Lidenskap og
engasjement kombinert med miljøvennlig ekstrudert fiskefôr av
høyeste kvalitet gjør Aller Aqua Egypt til en utmerket partner
innen fiskefôr.

Hvor mange filialer eier Aller Aqua-selskapet over hele
verden, og hva er den totale produksjonen?

Aller Aqua produserer fiskefôr til akvakultur i ferskvann og
saltvann.
I dag har Aller Aqua fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland,
Zambia, Kina, Serbia og Egypt, og vi eksporterer produktene
våre til mer enn 70 land over hele verden.
Vi har et bredt og profesjonelt produktspekter som består
av fôr til 30 fiskearter. Vi forstår den betydning riktig fôr spiller
i våre kunders produksjonen og derfor vår egen profesjonelle
utvikling - og vårt forskningssenter i Tyskland, Aller Aqua
Research, jobber kontinuerlig med å optimalisere, utvikle
og dokumentere effekten av våre produkter. Dette sikrer at
kundene våre får profesjonelle produkter av topp kvalitet, til
konkurransedyktige priser, levert i tide.

Hva er produktene Aller Aqua produserer for lokalt
forbruk, samt eksportprodukter?

Aller Aqua Egypt har lansert toppmoderne fôr kalt Til-Pro for
Tilapia som retter seg mot høyere produktivitet gjennom effektiv
produksjon ved å fokusere på fleksible ingrediensformuleringer
basert på fordøyelighet.
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I fjor lanserte Aller Aqua også SUPPORT-konseptet for tilapia, et
nytt produkt på det egyptiske markedet.
Aller Aquas støttekonsept som ble lansert i fjor for Tilapia,
er en serie akvafôr som er basert på en blanding av
funksjonelle ingredienser som fremmer vekst og overlevelse,
samt sykdomsresistens og forebygging. Dette gjøres ved
å balansere det mikrobielle miljøet i fisketarmen.
Vi har også introdusert Spring Edition for Tilapia, et nytt
funksjonelt fôr som er spesielt designet for å støtte tilapia og
forbedre deres evne til å takle overgangsperioden fra vinter
til sommer.
Nil-Tilapia er populær blant egyptiske oppdrettere på grunn av
sin overkommelige pris, toleranse overfor produksjonsmetoder
med høy tetthet, raske veksthastigheter og sykdomsresistens.
Det egyptiske havbruks- og sjømatmarkedet viser rask vekst.
Aller Aqua vil alltid støtte og utvikle sine produkter for å tjene
oppdretterne.

Hva er årsakene til at Aller Aqua Egypt ble en pioner
innen fiskeoppdrett i Egypt?

å øke fiskeforbruket pr innbygger som et middel til å tilby en
rimelig, innenlands-produsert proteinkilde til vår raskt voksende
befolkning på nesten 100 millioner.
Med mer enn 900 000 tonn Tilapia produsert årlig har Egypt
steget til å bli den sjette største akvakulturprodusenten i verden.
Og veksten forventes å fortsette ettersom det er regjeringens
politikk å nå Egypts Visjon 2030 - mål. Fôrindustrien anslår at
Egypts etterspørsel etter akvakulturfôr vil overstige 1,5 millioner
tonn årlig i år.
Landet har mer enn 80 privateide fabrikker som forventes
å produsere 90 prosent av den totale fôrproduksjonen.
For tiden består 40 til 45 prosent av fôret av konvensjonelt
pelleterte produkter, mens 60 til 65 prosent er ekstruderte fôr.

Hvilke fremtidige mål - og hovedutfordringer - jobber
selskapet med å oppnå?

Vi tror på akvakulturnæringens fremtid, så vårt oppdrag er
å utvikle og produsere fiskefôr i samarbeid med oppdrettere
for å optimalisere produksjonen av fisk i harmoni med naturen
og til fordel for menneskers helse og livskvalitet.

Som selskap er vi store nok til å møte oppdretternes behov og
små nok til å være fleksible. Dette sikrer at vi kan reagere raskt
på kundenes behov, noe som er viktig når du ikke bare prøver
å levere fiskefôr, men også å optimalisere kundenes virksomhet.
Vår erfaring og historie er vår garanti overfor våre kunder at vi
vet hva vi snakker om, at vi holder løftene våre, og at vi er her og det vil fremdeles være tilfelle i mange år fremover.

Utfordringer. Det er et veldig stort tema. Jeg kan ikke
oppsummere det hele, men i nær fremtid inkluderer lokale
utfordringer: Hvordan opprettholde etterspørselen etter
oppdrettsfisk; Egypt må investere tungt i markedsføring av
fisk og bearbeidede produkter og støtte dialogen mellom
sektorinteressenter og beslutningstakere blant de egyptiske
myndighetene.

Vi er kontinuerlig fokusert på: HACCP og risikostyring; å ha de
rette leverandørene for de rette råvarene; In line overvåking
og kvalitetskontroll av alle råvarer og alle produserte fôrvarer,
og sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

I Aller Aqua er bærekraft en viktig del av det vi gjør. Bærekraft
er en del av strategien vår, og vi jobber kontinuerlig med
å forbedre forskjellige områder av virksomheten. Vi støtter
FNs SDG-er som gjelder all vår aktivitet internt og overfor
samfunnene vi tjener.

Våre fôr er i samsvar med nasjonal lovgivning og EU-lovgivning
for fôrproduksjon og er underlagt kontroll av de nasjonale
veterinær- og fôrmyndighetene og ekstern revisjon. Gjennom
denne innsatsen garanterer vi våre kunder et sunt og trygt fôr
som hjelper til med å oppnå de beste resultatene.

Hva er utviklingen selskapet vil være vitne til i den
kommende perioden som du tror vil bidra til å forbedre
feltet fôrindustri i Egypt?

Hele verden har vært vitne til Egypts blomstrende
akvakulturproduksjon. Andelen akvakultur i Egypts totale
fiskeproduksjon fra 2000 til 2018 steg fra 47 prosent til 75 prosent
og nådde 1,35 millioner tonn. Vår regjering håper å fortsette

Som Egypts største produsent av ekstrudert fiskefôr av høy
kvalitet føler vi at vi kan hjelpe sektoren ved å overføre vår
kunnskap til oppdretterne gjennom støtteordninger for å
fremme sektoren, gjennom seminarer og, slik situasjonen er for
øyeblikket, gjennom å arrangere webinarer med informasjon
som er relevant for kundene. Vi ønsker også å se flere
oppdrettere konvertere til høyeffektive ekstruderte fôr, som er
like miljøvennlige eller bedre enn alternativene.

ALLER AQUA GROUP Fakta

ALLER AQUA EGYPT Fakta

Hvor stor er andelen av Aller Aqua Company i produksjonen
av det lokale markedet for fiskefôrindustrien og andelen
av salget i det egyptiske markedet?

Dansk familieeid gruppe med hovedkvarter
i Christiansfeld, Danmark.
Produserer fiskefôr for mer enn 70 land over hele
verden fra fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland,
Egypt, Kina, Serbia og Zambia
Sysselsetter 300+ personer
Produksjonskapasitet > 300 000 tonn
Total årlig omsetning 1 milliard DKK

Største produsent av ekstrudert fiskefôr i Egypt
og Afrika
Ny fiskefôrfabrikk ble innviet i mars 2015
Fokuserer på hjemmemarkedet og Midtøsten
Vant prisen for det beste produktet for havbruk
i Midtøsten i mars 2016 og mars 2017
Tredje ekstruderlinjen ble innviet i mars 2017
Produksjonskapasitet > 150 000 tonn
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NAVN I NÆRINGEN
Sernapesca Chilean kunngjør utnevnelsen av en veterinær og tjenestemann i viktig
fiskeri- og havbrukspost

M
Alicia
Gallardo

ed over 20 års erfaring i National Fisheries Service Chilean (Sernapesca) er Alicia Gallardo
nå utnevnt som den nye viseministeren for fiskeri og havbruk, og erstatter Roman Zelaya.

Før hun ble utnevnt, fungerte Alicia Gallardo som nasjonal direktør for fiskeri og havbruk,
i tillegg til å utføre rollene som visedirektør for havbruk og nestleder. Siden hun ble ansatt
i tjenesten i 1998, har Alicia Gallardo faktisk hatt forskjellige stillinger på både regionalt og
sentralt nivå. "Med sin kunnskap om sektoren og erfaringen hun tilegnet seg mens hun var
i ledelsen av Sernapesca, vil denne utnevnelsen være nøkkelen til den fremtidige utviklingen
av Chile som er et land med et maritimt kall," sier en talsperson fra SalmonChile, og han
gratulerer den nye viseministeren med den nylige utnevnelsen.

Lakseoppdretter Kvarøy Arctic utnevner ny salgs-VP

K

varøy Arctic kunngjør utnevnelsen av Chris Cumming som sin første visepresident for salg.
Selv om den familieeide produsenten av bærekraftig atlantisk laks er basert i Nord-Norge,
selges deres produkter i USA, der Cumming er basert.

Chris
Cumming

Vi er på et stadium i veksten av vår virksomhet der vi krever en større koordinert innsats
for å møte etterspørselen etter bærekraftig og næringsrik sjømat, sier Kvarøy Arctic CEO
Alf-Gøran Knutsen. "I Chris har vi funnet en leder som forstår viktigheten av det vi gjør.
Han deler vår tro på at vi må fortsette å innovere og finne nye måter å bevare miljøet
og dyrevelferden på mens vi utvider virksomheten." Cumming var tidligere senior salgssjef
i Pacifico Aquaculture og har mer enn 15 års erfaring fra fisk og sjømat, inkludert salgsroller
hos Verlasso, Shamrock Foods, samt Seattle Fish Company.

NGFA ANSETTER Michael Seyfert som ny President og CEO

T

he National Grain and Feed Association (NGFA) kunngjør at Michael J. Seyfert vil bli deres
nye president og administrerende direktør.

Seyfert vil tiltre som NGFAs toppleder den 1. mars, da han etterfølger Randy Gordon, som
trekker seg tilkbake innen utgangen av mars etter å ha tjent i nesten 43 år i landets største og
mest varierte agribusinessforening - de siste åtte som president og administrerende direktør.

Michael
Seyfert

På denne måten blir Seyfert bare den syvende personen som innehar denne stillingen i
NGFA siden grunnleggelsen i 1896.
"Vi kunne ikke være mer fornøyd med at Michael blir med i NGFAs fremragende 13 mann
sterke team av dedikerte medarbeidere," sier NGFAs styreleder JoAnn Brouillette,
administrerende partner for Demeter LP i Fowler, Ind.
"Vi er ser frem til hva fremtiden vil bringe under hans ledelse når NGFA nå går inn i sitt 125.
år i 2021."

Maritime UK utnevner ny styreformann

M

aritime UK bekrefter utnevnelsen av Sarah Kenny som sin nye styreleder. Kenny, som er
administrerende direktør i BMT Group, var tidligere viseformann i styret og erstatter Harry
Theochari, global sjef for transport i Norton Rose Fulbright. Kennys etterfølger er nestleder Robin
Mortimer, administrerende direktør i Port of London Authority.

Michael
Seyfert

I en kommentar til utnevnelsen sier Kenny: "Jeg føler meg beæret ved å ta over som
styreformann for Maritime UK og få muligheten til å tjene Storbritannias maritime næringer
på en så viktig tid. Sammen med nestleder Robin Mortimer gleder jeg meg til å fortsette det
utmerkede arbeidet til Harry Theochari, sekretariatet og alle medlemmer av Maritime UK."

Chris Jackson, Export Manager for UKTAG og BPA, blir nytt styremedlem
i Aquaculture Without Frontiers

C
Chris
Jackson

hris Jackson, Export Manager i UKTAG og BPA, har gått inn i styrene for Aquaculture Without
Frontiers og Milling For Life. Han har en livslang interesse for matproduksjonskjeden, og har
spilt en ledende rolle i eksportstrategien for britiske husdyr, og har hjulpet SMB-er med å skaffe
midler til å delta på messer og eksportseminarer i Nord- og Sør-Amerika, Asia, Kina og Europa,
noe som har resultert i kontrakter på flere millioner pund. Han har representert husdyrnæringen
på regjeringsnivå og var medlem av sektorgruppen som handelsspesialist. Han jobber for tiden
som eksportleder i UKTAG og BPA. Han er på Skype på: chris2008jack1.
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