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Norway Royal Salmon
Etablert i 1992

Børsnotert Oslo
MTB 36 085

Selskap i vekst

NRS Farming
• All havbruksaktivitet i Nord-Norge
• MTB 36 085 tonn

• Tilknyttet selskap i tillegg
• Norge: 11 lisenser (3 selskap)
• Island: Arctic Fish

Nord Norge

Settefisk 2021 Karlsøy K
Arctic Offshore 2021 Tromsø K
Hovedkontor

NRS Trading
• Eget og eksternt volum
• Solgt volum 2019: 90 000 tonn

Trygg - Engasjert - Fremtidsrettet - Troverdig
Salgskontor

2

Kort om Region Troms
• Havbruksvirksomhet Senja, Tromsø og Karlsøy
kommune
• Region i vekst
• Har behov for flere gode lokaliteter

• Slakter fisk Senja, Arnøya og Skjervøy
• Virksomhet som gir betydelige lokale
ringvirkninger

• 50 ansatte 2020, men betydelig økning gjennom
Arctic Offshore og Settefiskanlegg i 2021
• Ansatte med bred erfaring og ulik kompetanse
• Tilvekstsenter på Finnsnes
• Kystens Hus Tromsø
Igangsatte investeringer i regionen nær 2
milliarder

Hva gjør vi: Lokaliteter
Vi legger ned mye tid og ressurser for å finne de beste havbrukslokalitetene
Den gode havbrukslokaliteten - Med fisken i fokus
• Rent vann i tilstrekkelige mengder: Fiskevelferd og produksjonskapasitet

• Bølger, strøm og isforhold : Utstyrsvalg og dimensjonering
• Frekvens bølge, strøm og isforhold: Driftsforhold - driftsform
• Bunntopografi og bunnforhold: Bærekraft og produksjonskapasitet
• Avstand til andre aktører, eller andre havbrukere: Risikovurdering og valg av driftsform

Hva gjør vi : Arctic Offshore Farming
Fremtidsrettet havbruk
• Nye areal krever ny teknologi. ca 12 ansatte
Designet med fokus på fiskehelse og fiskevelferd
• Neddykket under operasjon - risikoredusering

• Redusere miljøkrefter på fisk og utstyr
• Unngå eksponering av lus på fisk
• Unngå eksponering av alger på fisk
Designet med norsk ekspertise
• Ballasterbar for 2 dypganger
• 80 meter i diameter

• Volum: 120.000 m3
• Dobbeltnot - risikoredusering

Hva gjør vi : Arctic Offshore forflåte
Nye areal krever ny teknologi
• Innovativ design

Vannforing
• Betydelig redusert energibehov, ca 70%
• Betydelig redusert støynivå

• Mindre slitasje på pellets ( brudd og støv)
Energibruk
• Klargjort for hybridisering

Hva gjør vi : Resirkuleringsanlegg settefisk
Satser lokalt
• Topp moderne settefiskanlegg. ca 20 ansatte
• Bygges av lokale entreprenører
• Med en produksjonskapasitet på 10 mill smolt
Miljøeffekter
• 97-99% resirkuleringsgrad

• Lavt vannforbruk
• Lavt energiforbruk
• Tar vare på slammet

• Nærhet til kjerneområder i Troms og
Finnmark, som gir betydelige kortere
brønnbåttransporter og lavt utslipp

Hva gjør vi : Hybridisering og elektrifisering
Pågår arbeid med å hybridisere forflåter
• Reduksjon av dieselforbruk, 30%+
• Reduserte utslipp
• Mindre støy
Mål: Elektrifisert /hybridisert de fleste
lokaliteter i løpet av 2021-2022
Elektrisk arbeidsbåt
• I kontinuerlig drift på Øyfjorden i over et år
• Svært gode erfaringer og ca 60 %
drivstoffreduksjon
• Konsept:
• Hybdridløsning, men tilnærmet
helelektrisk på svært mange lokaliteter

Hva gjør vi : Bærekraftig drift
NRS er sertifisert: Global Gap og ASC

Global Gap sertifisert
• Fokus matvaretrygghet
• Fokus Miljø

ASC-sertifisert
• Omfattende sertifisering som stiller høye krav
• Fleste NRS lokaliteter ASC sertifisert (17 av 23)
• I prosess med flere lokaliteter, og mål om at alle
lokaliteter skal være sertifisert innen 2022

