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ROAN: Onsdag stiftes Fosen Lobster AS med 3T-eier Tor A. Thommesen som hovedaksjonær.
Det skal investeres rundt 20 millioner i verdens første kommersielle hummeroppdrett i Roan.
Tekst: Tomas Kothe Næss
Så langt har ingen klart å drive komersielt hummer-oppdrett, men nå ser det endelig ut til at teknologien
er på plass for lønnsom drift. Dette har fått investorene på banen. Et gammel bekjentskap mellom
oppdrettsgründer Knut Hopstad i Roan og eier av treningssenter-kjeden 3T i Trondheim, Tor A.
Thommesen, kan bli et friskt tilskudd til et skrantende næringsliv i Roan. Denne uken stiftes nemlig Fosen
Lobster AS med Thommesen som storaksjonær. Thommesen sier at ingen andre har forsøkt
hummeroppdrett i større skala tidligere, og at han hadde litt kapital som han ville satse.
Gode prognoser
- Jeg ønsker å gjøre noe som er annerledes. Dessuten kommer jeg fra kysten, og jeg fikk en henvendelse
fra Hopstad som jeg kjente fra før. Hopstad var en av de første i landet som fikk konsesjon på
laksoppdrett. Den konsesjonen har han forlengst solgt, men han er fortsatt aktiv som fisker og
torskeoppdretter. Hopstad har store forventninger til det nye prosjektet.
- Vi har allerede sikret oss lokalene til Bessaker Næringsbygg, der TaroVekst startet sitt skjelloppdrett.
Kalkylene ser bra ut, vi satser på å investere 15-20 millioner kroner. Dette skal være betalt tilbake i løpet
av fire-fem år. Hopstad sier at det skal etableres et lokalt driftsselskap, men det er foreløpig ikke ansatt
noen daglig leder. Selv blir han trolig med på eiersiden.
- Dette er noe helt nytt og vi håper å få med oss Norwegian Lobster Farm AS i Stavanger. De har forsket
lenge på kommersielt oppdrett av hummer.
Og det er nettopp gjennombruddet hos Norwegian Lobster Farm, med forsker Asbjørn Drengstig i spissen,
som gjør at Hopstad og Thommesen har stor tro på prosjektet. Miljøet i Stavanger mener de har løst de
teknologiske problemene som gjør at det er god lønnsomhet i dette.
- Frem til i dag har ingen i verden klart å drive hummeroppdrett kommersielt. Vi mener å ha oppskriften
på hvordan dette skal gjøres. Vi er i dialog med Fosen Lobster som vil bruke det vi har utviklet, men det er
for tidlig å si i hvilken form dette samarbeidet blir, sier Drengstig.
Ekslusiv kvalitet
Ifølge Thommesen er hummeren i Trøndelag av en spesiell kvalitet. De satser derfor ikke på å produsere
hummer av så store mengder, men av mer eksklusiv kvalitet.
- Alt er ikke på plass ennå, men får vi dette til blir det meget spennende. Jeg håper også at vi får med folk
lokalt i dette prosjektet.
De tar sikte på å produsere rundt 350 000 hummer i året i landbaserte kar. Yngelen skal de i første
omgang kjøpe fra Stavanger, men etter hvert vil selskapet også drive egen yngelproduksjon. Hummeren
blir slaktet når den er rundt 20 måneder og pakket som porsjonshummer på 500-750 gram. Hummer er et
av verdens best betalte sjøprodukter og prisen varierer fra 200 kroner/kg og oppover for fersk vare.
Produktet er etterspurt i hele Europa.
- Hvis alt går etter planen har vi den første yngelen i karene til våren eller sommeren, sier Hopstad.
Fosen Lobster AS har foreløpig en aksjekapital på 650 000 kroner. Hopstad sier at de også har fått positive
signaler fra SND.
Hummer er et av verdens best betalte sjøprodukter. Nå satser trønderne på verdens første kommersielle
hummeroppdrett.
http://www.adressa.no/midtnorge/article.jhtml?articleID=472376
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Det blir nå innvistert rundt 20 millioner i verdens første kommersielle hummeroppdrett i
Roan. Ny teknologi kan trolig gjøre det mulig å drive lønnsomt å driv, skriver adressa.no
Så langt har ingen klart å drive komersielt hummeroppdrett, men nå ser det endelig ut til at teknologien er på
plass for lønnsom drift. Dette har fått investorene på
banen. Et gammel bekjentskap mellom oppdrettsgründer
Knut Hopstad i Roan og eier av treningssenter-kjeden 3T i
Trondheim, Tor A. Thommesen, kan bli et friskt tilskudd
til et skrantende næringsliv i Roan. Denne uken stiftes
nemlig Fosen Lobster AS med Thommesen som
storaksjonær. Thommesen sier at ingen andre har forsøkt
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Hummer er et av verdens best betalte sjøprodukter.
Nå satser trønderne på verdens første kommersielle
hummeroppdrett.

Hopstad var en av de første i landet som fikk konsesjon på
laksoppdrett. Den konsesjonen har han forlengst solgt, men han er fortsatt aktiv som fisker og
torskeoppdretter. Hopstad har store forventninger til det nye prosjektet.
Det er gjennombrudde hos Norwegian Lobster Farm i Stavanger, med forsker Asbjørn
Drengstig i spissen, som gjør at Hopstad og Thommesen har stor tro på prosjektet. Miljøet i
Stavanger mener de har løst de teknologiske problemene som gjør at det er god lønnsomhet i
dette.
De tar sikte på å produsere rundt 350 000 hummer i året i landbaserte kar. Yngelen skal de i
første omgang kjøpe fra Stavanger, men etter hvert vil selskapet også drive egen
yngelproduksjon. Hummeren blir slaktet når den er rundt 20 måneder og pakket som
porsjonshummer på 500-750 gram. Hummer er et av verdens best betalte sjøprodukter og
prisen varierer fra 200 kroner/kg og oppover for fersk vare. Produktet er etterspurt i hele
Europa.
-Etter planen har vi den første yngelen i karene til våren eller sommeren, sier Hopstad.
Fosen Lobster AS har foreløpig en aksjekapital på 650 000 kroner. Hopstad sier at de også har
fått positive signaler fra SND.

Tips en venn om denne saken

