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Vi skal snakke om bærekraftig BIOØKONOMI !

Landbasert oppdrett av røye er virkelig bærekraftig bioøkonomi
Og med riktig vannkilde er det garantert fritt for mikroplast – det er ikke havet lenger…

Ikke har vi lakselus eller andre parasitter heller 



Har gjennom flere år

arbeidet målrettet

med innlandets

muligheter både for 

landbasert oppdrett

og for villfisk

Stortingsmelding 31 –

Næringskomiteens merknad:
«Regjeringen bes i tilknytning til 

statsbudsjettet for 2017 fremme en 

tiltaksplan for å legge til rette for 

innenlands oppdrettsfisk-

virksomhet.»



Stortingsmelding 31 

(2014–2015):

Garden som ressurs –

marknaden som mål —

Vekst og gründerskap 

innan landbruksbaserte 

næringar

Regjeringen bør gjennomføre en nasjonal kartlegging 

av innlandsfiske i bredeste forstand; herunder 

næringsfiske, fisketurisme og ferskvannsoppdrett. 

I en slik kartlegging bør potensialet i hele verdikjeden 

fra vann til bord, regulantens rolle og ansvar, utvikling 

og gjennomføring av drifts- og forvaltningsplaner, 

grunneier, rettighetshavers og myndighetenes rolle og 

ansvar stå sentralt.
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Stortingsmelding 31 

(2014–2015):

Garden som ressurs –

marknaden som mål —

Vekst og gründerskap 

innan landbruksbaserte 

næringar

Regjeringen vil legge til rette 

for å styrke bærekraftig

produksjon innen

innlandsfiskeoppdrett.
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Nye muligheter for Innlandet (Hedmark og Oppland)

Det finnes en alternativ og både økonomisk og 

miljømessig bærekraftig mulighet til å melde seg 

på oppdrettseventyret som har skapt utrolige 

resultater langs norskekysten. 

Muligheten er landbasert oppdrett av fisk basert 

på moderne RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture

Systems).

Her har Hedmark (og Rendalen – eller Trysil) i 

utgangspunktet minst like gode forutsetninger 

som alle andre fylker - selv om man ikke har en 

kystlinje…

En «utfordring» er at LMD er premissgiver, og ikke 

Nærings- og Fiskeridepartementet, som bruker 

«bulldozer» for å legge til rette for havbruk…

Sysselsetting innen oppdrett



Fiskevollen: En praktfull idyll med lange tradisjoner

Fangst, fiske og jakt; Rendalens historiske livsgrunnlag

Ole Haagensen Nordseth 

«Nygardsen» (1887-1972) 

Haagen Hangaard

(1899-1989)



Røyefisket i Sølensjøen bidro til stor lokal rikdom



Åkrestrømmen med spesialiteter som håvfiske etter sik



Sportsfisket begynte som en overklasseaktivitet. 

Området fikk besøk av en rekke velstående engelskmenn 

og Christiania-borgere utover på 1800-tallet.



Mistra; Nansens favoritt. 
Fortsatt Norges beste og mest attraktive ørret-elv



Fisket i Rendalen har alltid vært høyt (be)skattet

De første steinaldermennesker kom oppover Renaelva 

hvor det var store mengder fisk og forhold i vassdraget 

hvor fisken lot seg fange med primitiv redskap

De første bosetninger kom i nordenden av Storsjøen og 

spredte seg nordover derfra langs Rena hvor fiskeriene var av 

avgjørende betydning for bosetning

En undersøkelse fra 1743 viste at Rendalen var det eneste området i 

innlandet som eksporterte fisk

Fiskeriene ble på 1700-tallet skattlagt av danskekongen, 

og i bygda var det hele 122 skattlagte fiskerier



Fisket i Rendalen har alltid vært høyt (be)skattet

Mesteparten av fisken i Rena-vassdraget ble tatt i 

Storsjøen og ifallende vassdrag i tidl. Ytre Rendal

Gårdene i Øvre Rendal søkte seg østover fjellet til 

Sølensjøen, Isteren,  Galten, Femunden og Tufsingdalen, men også til 

sjøene øst for Femunden hvor det til tider var strid med svenskene om 

rettigheter- bl.a. m.h.t. røyefiske (f.eks. i Volsjøen ved Elgå)

Alle disse hevdvunne fiskerier ble drevet etter lotteierprinsippet

I Jacob Breda Bulls unike bygdebøker om Rendalen er innlandsfisket 

beskrevet meget utførlig og detaljert

Fisk har alltid vært – er – og skal være – helt sentralt i vår kultur…



Rendalsfisk AS

• Konsesjon på 2.250 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse).
Konsesjonsvolum vil tillate årlig produksjon på godt over 4.000 tonn

• Planlagt årlig produksjon på 1.600 tonn ishavsrøye i første 
byggetrinn i landbasert resirkuleringsanlegg (RAS) i Rendalen

• 100% kontroll på alt som påvirker fiskens trivsel og kvalitet
Vannkvalitet – vanntemperatur – lys – oksygen – næring. Røya får 
hverken medisiner, antibiotika eller vaksine. Resultatet er god fiskehelse 
og et topp kvalitetsprodukt. Kjemikaliefri oppdrettsfisk fri for sykdommer. 

• Kapitalbehov est. til NOK 175 mill. (hvorav NOK 45 mill. som EK) 
(endelig EK-behov avhengig av lån/støtte fra Innovasjon Norge og SIVA). 

• Egen foredlingskapasitet inkludert i prosjektet
Produksjonsplanen legger opp til daglig slakt av 5 tonn med en maks 
kapasitet på 15 tonn. Sikrer tilstedeværelse i markedet hver dag hele året.

• Over 20 års oppdrettskompetanse fra stamfisk til settefisk 
Rendalen Settefiskanlegg startet i 1995. Fra 2016 drifter Rendalsfisk AS 
settefiskanlegget og har ca. 400.000 yngel og stamfisk stående i 
anlegget. Ressurspersoner fra laksenæringen er med i prosjektet.

Tomt på ca. 40 mål i Åkrestrømmen i 
Rendalen kommune
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Ishavsrøye – perfekt fisk for oppdrett

• Ishavsrøye / fjellrøye ??

• Røye (Salvelinus alpinus) er en 

fisk i laksefamilien.

• Robust og arealeffektiv stimfisk 

– tåler å stå opp til 3-tre ganger 

tettere enn laks / ørret.

• Fôreffektiv – den henter fôr som 

ligger på bunnen av karene.

• Sett på som en «luksuslaks».

• Prisfordel på ca. kr. 15,-/kg 

versus laks.

• Som stimfisk får den mye mosjon 

og den vokser fort.

• Usedvanlig hardfør og 

motstandsdyktig mot 

sykdommer.

• Tåler håndtering og lavere 

temperaturer godt.

• Trenger verken medisiner, 

antibiotika eller vaksine.

• Kjemikaliefri oppdrettsfisk fri for 

sykdommer. 



Prosjektoversikt - overordnet

Anerkjente leverandører med stor 

kompetanse innen oppdrett.

BYGG og TOMT 

~ NOK 64,0 mill.

OPPDRETTS-ANLEGG (RAS) 

~ NOK 94,5 mill.

FOREDLING 

~ NOK 16,5 mill.

Helautomatiske linjer for bløgging, 

sløying og filetering.

40 mål tomt på Åkrestrømmen i 

Rendalen kommune.

Bygg med 6.300 kvm grunnflate.

ORGANISASJON og MARKEDSARBEID

NN– styreformann:

Formalitetene er enda ikke klare med NN. Utdannet fiskeri biolog fra 

Universitetet i Bergen. Han er en nestor innen oppdrett og er regnet som en 

pioner innen moderne norsk og internasjonal fiskeoppdrett. Han har startet 

og ledet store oppdrettsselskaper i Norge, Danmark, Spania, Hellas, USA, 

Skottland, Chile.  

Kjell Atle Karlsen, daglig leder:

Bedriftsøkonom fra NHH. MBA fra East London University – International 

Business Strategy. Har over 25 års ledererfaring og erfaring fra 

fiskeforedling og salg.

NN – Rådgiver/sparringpartner.

NN jobber i dag hos en av de store oppdrettsselskapene. Han  har betydelig 

kompetanse fra den landbaserte delen av laksenæringen. Jobber for 

prosjektet på fritiden og bistår med vurdering av aktuelle tilbydere på RAS-

løsninger, biosikkerhet og logistikk i anlegget.

Planlagt organisasjon inkluderer 1 lokal person med høyskoleutdannelse 

innen akvakultur og havbruksbiologi og 4 lokale personer med lang fartstid 

fra oppdrett og foredling.

Kontakter og sonderinger både mot innenlandske distributører, 

dagligvarekjedene samt mot eksportører og grossister i det nordiske, 

europeiske og USA baserte markedet.

INVESTERINGER

3 Hovedentrepriser

Konsesjon på 2.250 tonn MTB og alle 

tillatelser på plass (Fylkesmannen, 

NVE, Mattilsynet).



Prognoser

Byggetrinn 1 starter i Q1 2018 og 

ferdigstilles i Q4 2018

• Totalt kapitalbehov ca 190 

mill., hvorav 20.0 mill er 

kortsiktig driftsfinansiering.

• Full kapasitetsutnyttelse i 2021

Byggetrinn 2 påbegynnes og 

ferdigstilles i 2021

• Kapitalbehov ca 90 millioner

• Full kapasitetsutnyttelse i 2023

• Mulighet for videre utvidelse



Fiskevollen ved Sølensjøen :

Rendølene har drevet med fiske etter røye i mer enn 

1.000 år – systematisk næringsfiske siden middelalderen. 

Ved Sølensjøen i Rendalen ligger Norges største, eldste og 

best bevarte innlands fiskevær; Fiskevollen. 

Gamle solsvidde naust og buer står på rad og rekke langs 

vannkanten…

En historie det kan bygges en spennende merkevare på… 

Merkevarebygging – lokal historie en styrke 

Ole Haagensen Nordseth 

«Nygardsen» (1887-1972) 
Haagen Hangaard

(1899-1989)



Tilgang til røyerogn er helt kritisk



Avlsprosjektet Arctic Red

Rendalsfisk AS og Rendalen Settefiskanlegg SA er 

aktive deltagere i avlsprosjektet for Arktisk Røye 

(Salvelinus alpinus); Arctic Red  - et prosjekt i regi 

av Hedmark Kunnskapspark på Hamar. 

Arctic Red har utspring i den kompetansen som 

finnes i avlsmiljøet på Hamar:

Har i tillegg til f.eks. ku- og griseavl blant annet 

lagt grunnlaget for utviklingen av avlsprogrammet 

for laks i Aquagen.

Målsetning; Økt årsvekst på 15-20 %
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Rendalen Settefiskanlegg – en viktig forutsetning

Etablert 1995, og har således over 20 års 

oppdrettskompetanse fra stamfisk til 

settefisk.

Formål å produsere 2-årig settefisk av ørret. 

Fra 2005 midlertidig konsesjon for oppdrett 

av røye i samarbeid med Rendalsfisk AS – som 

ble stiftet i 2001.

Fra 2016 har Rendalsfisk AS overtatt 

økonomisk ansvar for drift av  settefisk-

anlegget som har ca. 400.000 røyerogn og 

stamfisk stående i anlegget.

Søknad i prosess ihht Vannressursloven og 

Akvakulturloven for utvidet og permanent  

tillatelse



Vår ambisjon og våre planer

Bygging av verdens største landbaserte 

resirkuleringsanlegg for oppdrett av 

ishavsrøye/fjellrøye.

Potensial til å bli et lokomotiv for 

innenlands / landbasert oppdrett i Norge.



Vår ambisjon og våre planer

Men det gjør seg ikke selv

Mange forhold å hensynta 

Planlegging er (mer enn) halve jobben

Lite kompetanse og erfaring tilgjengelig



Kunder



Kontroll på hele verdikjeden

Vertikal integrering – kontroll på verdikjeden:

Sporbar verdikjede -> Økt kostnadskontroll -> Gir stort konkurransefortrinn



Ishavsrøye – nydelig matfisk



Anlegget:

Anlegget bygges på kjente og mest moderne løsninger og produkter fra 

anerkjente leverandører med gode referanser.

Anlegget er designet slik:

- at det er kontinuerlig drift i slakteriet og foredlingsanlegget. 

- at man sørger for en kontinuerlig tilstedeværelse i markedet.



Anlegget:

Anlegget er et resirkuleringsanlegg (RAS)

~ 98% av vannet gjenbrukes.

Designet ut fra fiskevelferd, driftssikkerhet og miljøhensyn.

Anlegget er sikret og dobbeltsikret mht.:

Strømforsyning – Uttak av CO2 – Oksygentilførsel 



Energisparing - varmepumpe:



Nyutviklet produksjonsplan:

Vi har utviklet en ny produksjonsmodell for røye som gir store besparelser:

Redusert vannvolum i anlegget: 4.900 m³.

Redusert størrelse bygg: 3.600 m².

Redusert årlig vannforbruk: Ca. 457 millioner liter.

Redusert årlig strømforbruk: Ca. 1,9 millioner kW (gjenstår det en del 

kalkulasjoner vedr. forbruk til oppvarming / 

kjøling av vann). 

Redusert årlig oksygenforbruk: Ca. 600.000 liter. 

Ca. 2.000 liter vann skal varmes eller kjøles hvert minutt. Vi ser på løsning for å 

benytte energien dette gir til oppvarming/nedkjøling av fellesområder og 

foredling. En god løsning vil redusere strømforbruket ytterligere. 



Tomten i Åkrestrømmen:

Fjerner slam

Dreper bakterier

Fjerner kullsyre

Fjerner ammonium

Tilsetter oksygen

Fôring  



Tomt på ca. 40 mål i Åkrestrømmen i Rendalen Kommune
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Endring av trasé for vanninntak fra Mistra



Bygget – 1.byggetrinn (6.300 kvm.)
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Bemanning Rendalsfisk AS

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Administrasjon 1 1 1 2 2 6 6

Salg & Markedsføring 1 1 2 3 3 6 6

Oppdrett 1 5 5 6 6 10 11

Foredling 4 7 8 9 18 19

Sum ansatte 3 11 15 19 20 40 42

I Rendalen 1 9 12 14 15 31 34

• En stor del av arbeidsplassene krever ingen formell kompetanse. Intern opplæring vil bli gitt.

• Innen lakseoppdrett har kvinners andel innen landbasert oppdrett har vært relativt stabil på ca. 25%. 

• Vi tror at vår kvinneandel kan bli betydelig større, spesielt innen foredlingen.

• Hvert årsverk i kjerneaktiviteten i den norske havbruksnæringen skaper 2 årsverk i annet næringsliv. 

• Kilde: SINTEFs analyse «Betydningen av fiskeri- havbruksnæringen for Norge i 2009 - en nasjonal og regional ringvirkningsanalyse».
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Oppdrettsanlegget

Startfôring

0,2 – 10 gr.

11 uker

Påvekst 
10 – 350 gr.

26 uker

Påvekst 2
350 gr. – slakt

24 uker

Klekkeri

5

uker

Avsmak

1 uke
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Slakting, bløgging, sløying, filetering og pakking.



Foredlingsanlegget
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Bedøving, slakting,

utbløding



Produktet:

Resultatet er:

• God fiskehelse

• Et topp kvalitetsprodukt

… uten bruk av vaksine eller medisin.

… fri for miljøgifter.

… fri for microplast.



Vi er i markedet hver dag hele året.

Fisk kan være i Oslo 3 timer etter slakt –

SIKRER MAKSIMAL RESTHOLDBARHET.

Vi vil  levere:

- Hel sløyet fisk.

- Filetert i ulike trimklasser.

- Ytterligere foredling vurderes 

Produktspekter



Hel ishavsrøye  med hode  

Sushi- og Sashimi-kvalitet.

Ishavsrøye kan spises rå uten forbehandling

Filet - skålpakket            

Sølensjøkongens
favoritt

SØLENSJØRØYE
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Røkt røye i porsjonspakke.

SØLENSJØRØYE





+3.500 tonn

Nytt 3.000 tonn røye-

anlegg under bygging

Produksjon av røye.

?
Island:

Eksporterer over 2.000 tonn.

Hovedsakelig til Sveits og USA.

Sverige:

Eksporterer «østover»

Norge:

Har hatt ensidig

fokus på laks/ørret.

Lite eksport.

Hel, røkt, raket.

+3.500 tonn

Nytt 3.200 tonn ørret-

anlegg under bygging

på Åland400 tonn

Nytt 400 tonn røye-

anlegg under bygging

Canada:

Ca. 2.500 tonn.



Vekst for landbasert oppdrett

DnB Nor Markets:

“Vi har gjennomført et dypdykk inn i 

landbaserte prosjekter og identifisert planlagt 

produksjon av 150.000 tonn innen 2020 fra 

over 20 prosjekter rundt om i verden” 

Hvis all planlagt landbasert vekst materialiserer 

seg, vil landbasert lakseproduksjon i 2020 

utfordre Canada og gjøre landbasert til verdens 

fjerde største «region», spår de.

http://ilaks.no/?attachment_id=58526


Fremdriftsplan



Kapitalinnhenting – selvfølgelig en kritisk faktor

Jobber på en 

«no cure no pay» avtale.

Vi har ingen kostnader 

til kapitalinnhenting før 

kapital er betalt inn.



PRESSE



Gode råd er ikke 

nødvendigvis dyre ?



Konsesjonsprosessen – langdryg, krevende  og kompleks

Utdrag fra notat til Fylkesmannen i Hedmark sommeren 2017:

«Vi har lest i media at Hedmark Kunnskapspark har arrangert informasjonsmøter og at 
svært mange interessenter møtte opp for en presentasjon av mulighetene for å etablere 
oppdrett av røye enten som en attåtnæring eller en helt egen næring. Alle må ha 
konsesjon og må gjennom samme prosess som oss. Vi vil offentlig fraråde at noen lokale 
gir seg inn i dette minefeltet; det skaper bare frustrasjon, søvnløse netter og illusjon om 
et inntektspotensial som ikke er realistisk».
----------
Vi minner forøvrig om Stortingsmelding nr.31 (2014–2015) – «Garden som ressurs –
marknaden som mål— Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar», som på 
side 30 spesielt omhandler landbasert oppdrettsnæring i innlandet:

«Regjeringen vil legge til rette for å styrke bærekraftig produksjon av innlandsfiskeoppdrett. 
Regelverk og praktisering av dette vil bli gjennomgått for å vurdere forenklingspotensial og 
løse utfordringer, for bedre å kunne utløse det potensial som ligger i næringen».



La det være sagt – igjen: 
Røye er som skapt for oppdrett –
og landbasert oppdrett er fremtiden !

Men, det er noen «utfordringer»: 
1. Konsesjon / tillatelser
2. Salg / distribusjon
3. Realisme i investeringsbudsjett
4. Realisme i driftsbudsjett

Bønder er vant til at Nortura eller TINE henter 

«varene» i fjøsdøra og markedsfører så det holder…

Slik er det absolutt IKKE med røye…



Mange spørsmål –

få (ingen?) svar…



Røyebønder ??



Hvorfor har ikke Tydalsfisk 
(Tydalfisk, Tydalsrøye, Tydal 
Røye) lykkes ??

Lang erfaring og kompetanse

Vært gjennom flere konkurser 
– og ingen synes å være  
interessert i å overta…





Telemarksrøye er en av de 
mest erfarne aktørene innen 
innlandsfisk og røyeoppdrett 
i Norge. Driver i merder i 
Fyresvatn.

Bærekraftig ?? NEI !!
Lønnsomt ?? NEI !!





Noraker Gård er landets mest  

kjente merkevare for innlandsfisk 

(ørret). Begrenses av konsesjon 

og distribusjon (selv om de er 

«konger» i det norske markedet)





Produsere noen (tusen?) 

tonn ishavsrøye kan sikkert 

mange gjøre (hvis man 

skulle få konsesjon?)…

Men, hovednøkkelen til 

suksess er markedsføring, 

salg og distribusjon !!! 



Men, når alt dette er sagt så

håper jeg inderlig at Hedmark 

Kunnskapspark lykkes i sin 

tilnærming og satsning!!

Det er avgjørende også for 

Rendalsfisk…!!



Søker man bistand og midler

til digitale disrupsjoner eller

sågar spillselskaper sitter 

pengene meget løst og 

hjelpen er nær…

Søker man midler for å 

realisere noe bærekraftig er

snubletrådene mange og 

pengene sitter langt inne…



Men, vi gir oss aldri !!



Til slutt et godt (?) råd til alle 

interessenter; 

Investér i Rendalsfisk AS -

og når det er oppe og går har dere 

lært «gamet»; og kan selge 

aksjeposten (med solid gevinst!) og 

starte i egen regi – med tett 

samarbeid med Rendalsfisk om salg, 

markedsføring og distribusjon… 



Det er nemlig slik her i 

verden at ingen blir god 

alene: Det dreier seg om 

SAMHANDLING – om å 

gjøre hverandre gode…



Og apropos å gjøre 

hverandre gode;

Sørg for å få på plass en 

bærekraftig driftsplan for 

Femund-/Trysilvassdraget!

Det haster før Femunden 

blir ødelagt som røye- og 

ørretvann !!!!!!

Denne er utgått på dato – og vi deler gjerne 

våre erfaringer med utvikling av driftsplaner !

Femunden er i ferd med å komme i 

fullstendig ubalanse – med røya som mest 

skadelidende !!

Husk at fiske kommer til å ha større 

økonomisk betydning enn jakt i fremtiden !



SPØRSMÅL?   Takk for meg !   

Og lykke til !


