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Skal lykkes med hummeroppdrett
Redaksjonen IntraFish Media
Bergen: Norwegian Lobster Farm i Rogaland i ferd med å lykkes med oppdrett av
hummer på land.
- I løpet av tre år er målet å produsere opp mot 50 tonn hummer. Det er like mye som
den registrerte norske fangsten i dag, sier Asbjørn Drengstig til Dagens Næringsliv.
Norwegian Lobster Farm ble stiftet i 2000. Syv millioner kroner, i tillegg til frivillig
innsats fra personene bak selskapet, er investert i hummersatsningen, det aller meste
finansiert gjennom støtte fra Innovasjon Norge og Fylkeskommunen i Rogaland.
- Det har vært vanskelig å få investorer med. Siden ingen har fått til en kommersiell
løsning, har vi måtte jobbe hardt for å overbevise investorene at dette virkelig er
starten på en ny marin nisje. Derfor bygger vi nå den første produksjonsmodulen, sier
Drengstig.
Nå har imidlertid også investorer fattet interesse. Det siste halve året har gründerne
fått inn fire millioner kroner til satsningen fra en rekke mindre private investorer. Etter
den siste emisjonen ble selskapet priset til 13 millioner kroner. Og de friske pengene er
allerede i arbeid.
I sentrum av Kvitsøy, like ved sjøkanten, er nå et sirkelformet bygg under oppføring.
Her skal den første fullskalaproduksjonen av oppdrettshummer ta til i august i år. Om
to år skal hummeren være klar for salg. Det første anlegget skal gjøre Norwegian
Lobster Farm i stand til å levere to tonn hummer i 2008.
I løpet av det neste året skal nye 15 millioner kroner hentes inn fra forhåpentligvis
medgjørlige investorer.
Hummeren som nå skal produseres på Kvitsøy er mindre enn den norske
restaurantgjester normalt får på bordet. Under det berømte minstemålet. 300 gram er
vekten på hummeren, og det er ifølge Drengstig den optimale størrelsen.
Økonomien i prosjektet er ikke Drengstig i tvil om vil bli god. Det understøttes av
analyser foretatt av Sintef og revisjons- og konsulentselskapet KPMG. Men hittil har det
ikke vært markedet som har vært problemet.
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