Din foretrukne
oppdrettspartner

Om oss
Lumarine AS ble etablert i 2015 under navnet
Rognkallen AS og var innledningsvis en produsent av
rognkjeks. Selskapet ble etablert av folk med lang
erfaring innen oppdrett av nye arter, og selskapet
begynte sin aktivitet på Tømmervåg i Aure kommune.
I 2016 kom Kistefos inn på eiersiden, og det ble
gjort betydelige investeringer i ny infrastruktur og
kapasitet ved anlegget på Tømmervåg. K
 istefos
har siden den gang vært en betydelig og viktig
majoritetseier av selskapet. Det opprinnelige
anlegget på Tømmervåg har hatt full produksjon
av rognkjeks siden 2017. Fra første halvår 2022 blir
anlegget k
 onvertert til et torskeyngelanlegg som et
ledd i s elskapets satsing innenfor dette forretningsområdet.
I løpet av første halvdel 2019 kjøpte Lumarine
selskapene Njord Salmon AS på Tjeldbergodden og
Atlantic Lumpus AS på Sleneset i Nordland. Disse
selskapene er i dag Lumarine Tjeldbergodden og
Lumarine Sleneset.
Lumarine har siden oppkjøpet av Njord Salmon i
2019 jobbet med planer for eksisterende kapasitet og

v idere utvikling av aktiviteten i Bioparken.
Spillvarmen fra Equinor gjør Bioparken til en høyst
interessant og relevant lokasjon for påvekst av marine
arter.
Ved å inngå langsiktige partnerskap med Mowi på
berggylt og Gadus på torsk har Lumarine lyktes med
å skape en forutsigbar produksjon på eksisterende
kapasitet. Kontraktene strekker seg ut 2024 med
opsjoner på forlengelse.
De to nevnte kontraktene danner et godt fundament
for videre utvikling av området. Torskenæringen er i
sterk vekst, selv om det fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Kapasiteten på settefisk er en av flaskehalsene
torskeoppdretterne nå møter når de skal skalere opp
fra forsøksdrift til kommersielle kvantum. L
 umarine
ønsker å ta denne rollen mot næringen ved å legge
til rette for ny settefiskkapasitet på Tjeldbergodden
i tråd med næringens behov. Det betyr konkret
å etablere ny påvekstkapasitet som fylles med
torskeyngel fra egenproduksjon fra anleggene på
Tømmervåg og Sleneset, og/eller i samarbeid med
andre yngelleverandører.

3 moderne og fleksible anlegg strategisk plassert
TJELDBERGODDEN
Selskapets påvekstmaskin av
bergylt og torsk – til sjøklar fase

TØMMERVÅG
Et av selskapets yngelanlegg
av marine arter

SLENESET
Moderne RAS-anlegg – et av
selskapets yngelanlegg av
marine arter
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En fleksibel
oppdretter
Lumarine jobber målrettet og bærekraftig, og har som
hovedstrategi å være en betydelig aktør innen torskenæringen. Vi har tre moderne og fleksible landbaserte
anlegg hvor oppdrettsvirksomheten foregår. Anlegget vårt på
Sleneset i Lurøy kommune var det første RAS-anlegget i
verden på rensefisk og er pionér innen høyintensiv
saltvanns-RAS. På Tømmervåg og Tjeldbergodden pumpes
sjøvann fra havet, rent vann ledes gjennom topp moderne
renseanlegg til våre anlegg for disse artene:
• Torsk • Berggylt

Din lokale leverandør på arbeidsklær og utstyr
Vi holder til på Kyrksæterøra
Sjekk vår nettbutikk:
https://aquaprodukter.storeshop.no/

Våre anlegg
LUMARINE TJELDBERGODDEN
Et fleksibelt anlegg med både berggylt og torsk. D
 ette
anlegget er selskapets påvekstmaskin med effektiv
utnyttelse av spillvarmen fra Equinors metanolanlegg
i lokalområdet.
Anlegget ble etablert i 2011 med mål om å utvikle et
bærekraftig konsept for produksjon av postsmolt
(storsmolt) til matfiskprodusenter.

• Gjennomstrømningssystem med en maksimal 		
vannkapasitet på 11 000 m³/t med UV-behandling
og partikkelfiltrering 40 mikron
• Produksjonstankkapasitet på 8 400 m³
• 2 vanninntaksrør ø1200 mm på 50 m dybde
• Avløpsstasjon på 10 000 m³/t
• Tilgang på kjølevann (spillvarme) fra Equinor
– ca. 9 000 m³/t – mulighet for stabil produksjon
mellom 16 og 18 °C

LUMARINE TØMMERVÅG
Et velfungerende og moderne anlegg for produksjon av
ulike marine arter. Lumarine sin produksjon av rognkjeks
startet på Tømmervåg i 2015. Her har anlegget produsert
rognkjeks av god kvalitet til oppdrettsnæringen de siste
årene og leverer sin siste batch med rognkjeks i januar
2022. Anlegget på Tømmervåg er et moderne anlegg som
egner seg godt for oppdrett av marine arter og vil passe
godt inn i s elskapets strategi om å bli en betydelig aktør
i torskenæringen. Anlegget vil konverteres til et komplett

• Gjennomstrømningssystem med en maksimal 		
vannhåndteringskapasitet på 2 160 m³/t med UVbehandling og partikkelfiltrering på 40 mikron
• Produksjonstankkapasitet: 1 100 m³
• Varmepumpekapasitet: 450 m³/t
• 2 vanninntaksrør ø800 mm på 40 og 60 m dybde

yngelanlegg i løpet av første halvår 2022.

LUMARINE SLENESET
Moderne anlegg av høy kvalitet for produksjon av r ensefisk
med RAS-teknologi. Lumarine Sleneset i Lurøy kommune
ble etablert i 2014-2015 og fremstår som et moderne og
fleksibelt anlegg. Anlegget var det første RAS anlegget
i verden på rensefisk og er en pionér innen høy-intensiv
saltvanns-RAS. Anlegget på Sleneset består av 6 separate
avdelinger, hver avdeling med eget vannbehandlings
system, som historisk sett kun har vært benyttet til
rognkjeksproduksjon. Fra våren 2021 har vi begynt
produksjon av levende fôr, og fra august 2021 har vi

• RAS-anlegg fra Billund Akvaservice
• Hovedproduksjonslinje har en produksjonstankkapasitet på ca. 300 m³
• De øvrige 3 produksjonslinjene er mindre
enheter på ca. 50 m³ per linje
• 1 vanninntaksrør med UV-behandling på
inntaksvannet

produsert berggyltyngel på dette anlegget.
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Tjeldbergodden
HVEM, HVA, HVOR

PRODUKSJON/BIOLOGI

Lumarine Tjeldbergodden ligger i Tjeldbergodden
Biopark i Aure kommune i Møre og Romsdal.
Selskapet har sitt utspring i tidligere Njord Salmon
AS. Selskapet ble sommeren 2019 kjøpt av L
 umarine
AS, og har siden oppkjøpet vært gjenstand for en
omfattende oppgradering- og kapasitetsutvidelse for
å skape grunnlag for levering iht. positiv kontrakts
tilgang. Selskapet har gode muligheter for ytterligere
utvidelser for å møte økt etterspørsel i markedet.

Lumarine Tjeldbergodden er utviklet til å bli s elskapets
påvekstmaskin som et ledd i vår strategi om å bli en
ledende opprettspartner av marine arter. Pr. dags
dato har vi påvekst av berggylt på vegne av Mowi. Vi
tar imot fisken når den er 0,2–10 gram og har den i
vår p
 roduksjonslinje frem til den er ca. 30–40 gram
før den leveres tilbake til kunden som en sjøklar
berggylt. Anlegget har god kapasitet til denne type
påvekstproduksjon.

• Historiske investeringer (infrastruktur og
bygg/anlegg) >150 MNOK

Vi har i tillegg påvekst av torsk gjennom en langsiktig
kontrakt med Gadus. Her benytter vi anleggets ute
avdeling, der torsken er i påvekst og leveres som sjøklar
settefisk i henhold til Gadus sin u
 tsettingsstrategi.

• Tomtearealer regulert for industriutvikling
(Biopark) > 40 000 m2

Dagens produksjonskapasitet utgjør:
• 10 millioner torskeyngel på Tømmervåg
(etter konvertering)
• 3 millioner berggyltyngel på Sleneset
• 6 millioner 100 g settefisk av torsk og 3 millioner 		
sjøklar berggylt på Tjeldbergodden

www.idevekst.com

Ytterligere kapasitetsutvidelser
skissert gjennom en mulighetsstudie i figuren nedenfor

Byggentreprenør med leveranser av stål- og sandwichbygg
til industri og landbruk som spesialitet.

MIDT-NORSK
BYGG OG EIENDOM AS

Målavegen 6, 6590 Tustna • Tlf. 977 05 465 • E-post: reidar@mnbe.no

Våre ansatte
– vår beste ressurs
Lumarine AS er en bedrift kjent for sine dyktige og
dedikerte fagfolk som er meget opptatt av kvalitet og
fiskevelferd. Gjennom mange år har vi bygd oss opp
erfaring og høy kompetanse, og vi utvikler oss stadig.
Å drive oppdrett av flere arter krever personell med
høy kompetanse og erfaring, ettersom det kan være
et krevende fag å mestre.

Ved å inngå et partnerskap med Mowi på berggylt og
Gadus på torsk har Lumarine lyktes med å skape en
forutsigbar produksjon på eksisterende kapasitet som
strekker seg ut 2024 med ytterligere opsjoner. Dette
sikrer gode og stabile arbeidsplasser og bidrar positivt
til det lokale næringsliv.

Alt av olje • Kärcher rengjøringutstyr
Chemi • Zugol Absorbent
Alt av slanger • Sønnak batterier
Strømsveien 328, 1081 Oslo • Tlf. 934 10 889
post@reginol.no • www.reginol.no

Astorplast AS perforerer, maskinerer og monterer produkter i PE-plast.
Maskinparken er moderne, og vi utfører alle oppdrag innen rørkonstruksjoner.
• Ventiler:
3-veis
5-veis
Skyvespjeld
• Filter
• Flytebrygger
• Bølgedempere

• Samlestokker
• Avløpskasser/munker
• Innløpsrør
• Opphengsystem for leppefiskskjul
• RSW system
• Ombygging og montering o.l.

Klikk innom vår nettside www.astorplast.no eller besøk oss i sosiale medier
Direkte kontakt post@astorplast.no og telefon 700 87 880

Fremtidens
medarbeidere
Lumarine AS er opptatt av å skape attraktive arbeids
plasser innen oppdrettsnæringen. Vårt mål er å
legge til rette for å bygge god kompetanse og videre
utvikle flinke ansatte innenfor de ulike fagområdene
ib
 ransjen vår. Vi er alltid på utkikk etter de rette
menneskene som ønsker å være med å bidra positivt
til vår bedrift. Vi ønsker å motivere våre ansatte til
videre faglig utvikling og legger gjerne til rette for
personlig utvikling i forhold til ansvar i firmaet vårt.
Kanskje er du en av våre fremtidige medarbeidere og
lyst å bli en del av teamet?

Se etter ledige stillinger
på hjemmesiden vår!

FULL KONTROLL PÅ VANNKVALITETEN

Vi takker våre
samarbeidspartnere

RASKE VANNANALYSER
For både saltvann og ferskvann.
Fyll vann i disken og trykk start.
Test 8 parameter på kun 2 min!

IN-LINE ELLER UTE I FELT
Sensorer og måleinstrumenter
for full kontroll av oksygen, pH,
alger, salinitet, turbiditet m.m.

labolytic.no
Tlf. 4777 7760

MER ENN 30 ÅRS ERFARING
MED LEVERING AV LAKSESMOLT
Vår produksjon foregår ved to anlegg i
Namsos kommune.
post@neptun-settefisk.no // www.neptunsettefisk.no

Kontakt oss
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Lumarine AS
Stadionveien 21, 4632 Kristiansand
post@lumarine.no
www.lumarine.no

www.lumarine.no

