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Referat:
Morten ønsket velkommen og minne om Intercitymøtet 8/11 hvor Lene
Conradi vil holde foredrag. Møtet avholdes på Vettre.
Dagens foredrag var ved Kolbein som gjennom sin jobb i forsikringsbransjen
har fulgt oppdrettsnæringen på nært hold. Aquakultur, eller oppdrett av fisk og
sjømat, har vokset og blir Norges nest største eksportnæring etter energi som
stadig er størst. 50% av alle matfisk i verden er nå basert på oppdrett og Norge
har hele tiden vært en ledende nasjon.
Det er dessuten blitt mangelvare på havbasert biomasse i verden og dette gir
mangel på for til oppdrett. Det utforskes hele tiden nye tilskudd til foret, også
basert på landbasert for, til og med grannåler og gress. Skeptikerne mener
fisken vil miste sin basis for Omega3 tilskudd, men proteinet vil nok bestå.
Tidligere har utdeling av konsesjoner vært kostnadsfri og selv om mange har
brukt enorme summer på investeringer og hvor store beløp har gått tapt, er nå
overskuddet formidabelt for de som lykkes.
Problemer med lakselus og algevekst har bidratt til at bransjen nå ser på
landbaserte anlegg som en mulig vei til å kontrollere dette, men dette er også
en risikofylt vei. Det å flytte fisken over i menneskekontrollerte miljøer betyr
også at vi i detalj må forstå alle forhold rundt miljøet i anleggene og ha
detaljert kontroll på vannkvalitet og håndtere avfall. Det kreves enorme
områder for å anlegge slike anlegg og det må gjennomstrømme enorme
mengder vann, noe som kreve mye energi. Med høyere strømpriser er dette en
utfordring.

Anlegg på land betyr også at vanlige industriproblemer med drift, vedlikehold
og ikke minst brannsikring kommer inn i næringen for fullt. Flere store tap i
allerede etablerte anlegg har vist dette. Menneskelig feil skal heller ikke
glemmes og små feil gir enorme tap.
Likevel er interessen stor og det foreligger planer for anlegg som skal kunne
produsere 2 millioner tonn fisk, noe som er mere enn det som produseres
totalt i dag.
Det var et særdeles interessant foredrag og interessen og engasjementet blant
tilhørerne var stort. Vi takke Kolbein for et flott foredrag.
Neste møte er 1/11 hvor Drew Rogers vil snakke om «Bidens muligheter».

