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HAUGE AQUA 

Egget skal være et reelt og kostnadseffektivt 
alternativ som gir trygg vekst 
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Hvorfor lukket teknologi?  

• Den naturgitte fordelen vi har hatt i Norge med åpne 
merddrift, er i ferd med å vende seg mot oss 

• Det er en økende merd til merd smitte og anlegg til anlegg 
smitte 

• Fisken blir stadig eksponert for stress faktorer som 
reduserer yteevnen 

• Redusert dyrevelferd gir seg utslag i dårligere biologiske 
prestasjoner. Det er fiskens vekst og overlevelse som er 
motoren i oppdrett  

• Videre vekst av næringen på denne plattformen, øker 
risikoen eksponentielt og slik vekst kan få en høy kostnad 
 

• Men sjømat-næringen kan bli femdoblet i verdi hvis 
plattformen er trygg 
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Egget er en dobbel «cross-over» 
• Vidar V Aasgård, Atle Landro, Mundal 

Gruppen 
• Nils Landro, Helge Folgerø-Holm, 

Maritime Engineering 
• Nils Ove Hauge, Osterfjorden  
• Arthur Lyngøy, Cato Lyngøy, Asle Lohne, 

Geir Atle Rød, Hauge Aqua 
• Per Finne, Industri Design 
• Ove T Nesbø og Miriam F Nesbø, Nesbø 

Energi & Strategi 
• Erlend Waatevik, Ewa Consulting 
• Truls Indrearne, Haltenbanken 
• Tor Magnus Hillestad, Kreativ Side 
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Egget – 90% under vann, 10% over vann  

• Robust dobbelt-
krummet sømløs 
konstruksjon som gir 
en enorm styrke 

• En kamret flytering 
som gir oppdrift, 
stabilitet og beskyttelse 

• Teknologien er rettet 
mot den beskyttede 
kystsonen 

• Moderne og vennlig 
design med sterk 
identitetsverdi 
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Vertikal snitt av «Egget» 

• Sentersøyle for 
avstiving og forbedret 
vannstrøm, rigg for 
fiskerist og tørt 
maskinrom 

• Oppadgående strøm 
der organisk materiale 
filtreres av i kragen 

• Alle funksjoner er 
integrert 

• Det ytre skroget 
beskytter  
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Materialet 

• Sandwich GRP 
bestående av laminater 
med  distansemateriale 
mellom 

• Laminatene tar opp 
laster i trykk og strekk 
og gir strukturen harde 
styrkebærende 
overflater 

• Kjernematerialet tar 
opp skjær-kreftene og 
fordeler lastene over 
store arealer 
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Fiskefartøy produsert av Mundal 



Andre 
konstruksjoner 
i GRP 
sandwich 



HAUGE AQUA 

Eggets suksess kriterier - som vi må 
dokumentere 

• Ingen reproduksjon av lus - ikke behov for å 
behandle  

 
• Rømmingsrisiko radikalt redusert 

 
• Fôrfaktor 1,05 (nå ~1,15) 
• <2% dødelighet i sjøfasen (nå ~17%)  

 
• Oppsamling av partikulært materiale (fôrspill 

og fiskeavføring) 
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Marine Harvest som industriell partner 

• Marine Harvest og Hauge 
Aqua signerte 
utviklingskontrakt 10. 
februar, 2016 

• MH søkte 14 
utviklingskonsesjoner 
basert på egg-teknologien 

• MH dekker utviklings-
kostnaden i et stegvis 
utviklingsprosjekt 

• MH kjøper alle enhetene 
fra Hauge 

• Hauge beholder alle 
rettighetene til 
teknologien 
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New York Financial Times 13.03.17 
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Pilot skala (4000 m3) og prototype 
kommersiell skala (20 000 m3) 
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Læring og innovasjon 
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Vi jakter på «lean» og «cross-overs» 
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Neste 
generasjon! 

Maritime 
Subsea 

Design 
Kompositt-
industrien, 

++ 
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Hvordan kan «Egget» bli konkurransedyktig? 

• Bivirkningskostnader knyttet til dagens 
plattform faller bort 

• Forbedret fiskeprestasjon 
• Premium – folk handler med hjerte 
• Skala 1 (større og tryggere produksjon per 

lokalitet pga redusert utslipp) 
• Skala 2 – Produksjon av «Egget» kan 

robotiseres og serieproduksjon gir betydelig 
kostnadsreduksjon 

2017-03-23 17 



HAUGE AQUA 

Eggets bidrag til grønn vekst 

• Defensivt – opprettholde produksjon i 
belastede fjorder 

• Aktivt – samle produksjonen på de beste 
lokalitetene, eller øke produksjonen med 
mindre fotavtrykk  

• Offensivt – ta i bruk deler av kystsonen i 
norske fjorder som i dag ikke er utnyttet 

• Sosial aksept – sjømatnæringen kan ikke 
utvikle seg uten bred støtte i samfunnet 
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Takk for oppmerksomheten! 

2017-03-23 19 Egget er støttet av Innovasjon Norge og SkatteFUNN 
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