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Hummereventyr på gang

Patentet for lønnsom hummerproduksjon er funnet, mener Norwegian Lobster
Farm. Nå vil de satse fullt med et større anlegg på Kvitsøy og søker tomt av
kommunen.
Av Bygdebladet

18.03.2004 kl 09:10

- Dette har vi stor tro på, sier daglig leder og en av gründerne av Norwegian Lobster Farm AS, Asbjørn
Drengstig. Selskapet leier det eksisterende hummerklekkeriet på Kvitsøy av kommunen, forøvrig det eneste
operative hummerklekkeriet i Norge.
Det siste halve året har gått med til å jobbe med forretningsplan og investeringsanalyse for satsingen.
Teknologien er patentert og en småskala prototype testes nå ut ved hjelp av SND-tilskudd og lån. Det gjenstår
imidlertid å få tak i private investorer, konsesjon og tomt for å bygge det planlagte storskala-anlegget forteller
Drengstig. Han håper kommunen kan hjelpe ham med deler av dette.
Vi sitter på fergen fra Kvitsøy. Drengstig er på vei hjem til Sola og hjemmekontoret han har der etter å ha holdt
et innlegg for formannskapet i Kvitsøy om planen for videre satsing på Norwegian Lobster Farm.
På det femte skal....
Sammen med sin bror Tormod Drengstig, Rudolf Svensen og Ivar Kollsgård har Asbjørn siden 2000 forsket og
prøvd ut fem ulike teknologier for å finne en lønnsom, landbasert hummerproduksjon i hummerklekkeriets
lokaler på Kvitsøy.
Nå mener de å ha funnet den rette, og håper på videre støtte fra det offentlige virkemiddelapparat. Går alt etter
planen, kan man vente seg at et 20 millioners landbasert oppdrettsanlegg for effektiv hummerproduksjon vil se
dagens lys på Kvitsøy i 2005. Fra etableringen går det to år før kommersielt salg kan starte. Den tiden bruker
hummeren på å bli voksen.
- Men vi har mulighet for å selge yngel kommersielt før dette, sier Drengstig, og kan allerede nå vise til flere
interessenter.
Bygd opp fra 0
De hummerinteresserte grunderne har bygget opp Norwegian Lobster Farm fra grunnen, trinn for trinn. I 2002
fikk selskapet Forsknings- og nyskapningsprisen i Rogaland.
Nå rommer hummerklekkeriet på Kvitsøy både forskningsutstyr, hummeryngel og et hummermuseum som er
åpent på sommeren.
Dugnad til nå
Det er en fagsterk gruppe som står bak hummerfarmen. Asbjørn er marinbiolog mens Tormod er dr. ing. Rudolf
Svensen og Ivar Kollsgård er begge ingeniører. Fagkunnskapene har nok vært en styrke:
- Alt har gått på dugnad frem til nå. Vi har alle jobber ved siden av, men har nok lagt ned minst 7000 timer
tilsammen de siste tre årene i hummerklekkeriet, sier Asbjørn.
- Det er mange i denne bransjen (oppdrett av nye marine arter) som starter med å investere større beløp, uten
å ta de nødvendige investeringer i FoU- arbeid før storskalaanlegg etableres. Dermed har flere aktører vært
tvunget til å avvikle når utviklingen ikke har gått i riktig retning.
- Fordelen vi har oppnådd med vår tilnærming til problemstillinger, er at vi har jobbet i liten skala, utvidet trinn
for trinn, prøvd teori i praksis og ikke betalt en krone i lønn, sier Drengstig. Derfor har vi klart å nå alle våre mål
som ble satt i 2000 i et prosjekt som har vært økonomisk handikappet med svært begrenset kapital tilgjengelig
helt fra starten.
Først nå, med den nye, effektive produksjonspatenten, vil de gjøre større investeringer og bygge opp et større
anlegg.
Takker SND
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Asbjørn sender imidlertid en takknemlig tanke til SND-Rogaland som hele tiden har hatt tro på planene om et
landbasert hummeranlegg:
- Tilskudd fra SND har mye av æren for at prosjektet er kommet dit det er nå. Men nå kan vi ikke bygge ut uten
å investere 15-20 millioner, sier gründeren.
Unike på verdensbasis
Og får Drengstig-brødrene det som de vil, vil Norwegian Lobster Farm bli det første lønnsomme landbaserte
hummeroppdrettet i verden.
- Dette har vi sjekket, og det er ingen andre slike oppdrett i drift per i dag, forsikrer Drengstig.
I tillegg til hummeroppdrettet har den gesjeftige marinbiologen fulltidsjobb som forskningskonsulent og rådgiver
på prosjekter i utlandet.
Det gjør han i regi av sitt eget firma som han startet i 1999, HOBAS.
Fascinert av hummer
- Men hvorfor hummer, egentlig?
- Hummeren er fascinerende i seg selv. I tillegg er den biologisk en enkel art å ha i oppdrett, men setter store
krav til teknologiske løsninger. Oppdrett av hummer har derfor andre problemstillinger enn av andre
marinearter. I tillegg oppnås en interessant kilopris i et underdekt marked som viser at det går an å gjøre god
butikk dersom man gjør ting riktig, svarer Asbjørn avslutningsvis.
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Slutt for sportsbutikk

Rådmannen snur

Sport1 i Randaberg stengte dørene mandag 19. mars, Rennesøy Reker AS får bygge likevel.
og styret har levert oppbudsbegjæring.
0 kommentarer Les mer
0 kommentarer Les mer
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Glede på Hodne
Holdes hemmelig av sikkerhetsgrunner
Byggingen av datasenter på Rennesøy kan starte.
0 kommentarer Les mer

Side 3 av 3

Ryggmyra, Randaberg:

– Helhetsopplevelsen kan bli
dårligere
Massedeponi for Stavangerregionen planlegges.
0 kommentarer Les mer

Tungtransportkontroll
På Sokn.
0 kommentarer Les mer

Våren er her
Det er vår når blåveisen blomstrer i Agatveien på
Grødem i Randaberg.
0 kommentarer Les mer
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Klepp vant i La Manga
Mislykka biltyveri
Uten lappen, igjen
Gjorde rent bord i NM
Tok kvelertak på 11-åringer
Får ikkje flytta turvegen
Våren er her
Ny eigar på Honey
Fysioterapi og ventelister
Må vente med opning

1600 kr for bubil
Våren kommer for fullt
Turgåere kom til rette
Langt bak vinnaren
– Det ristet i hele huset
– Den tida er forbi
Ny test av Ryfast-fjell
Staal-damer vant
Tapte på Randaberg
Torg som sjakkbrett

Tyveribande i Tananger
Vårtegn
Fortvilt over hærverk
Så glade ble jentene
Stjal bil
Større enn 17. mai
Basar for barnehjem i Bolivia
Frøya og Jarle fikk første
kyss
Bombetrussel i Risavika
Pippi Langstrømpe til Sola
kulturhus

Greit med strippeklubb
Frykter for barnas sikkerhet
Bilbrann i Oalsgata
Kollisjon i tunnel
Hyttebrann på Hommersåk
Omkom i trafikkulykke
Buktaler til UKM-finale
Gir bort billetter til Vikingkampen
Raserte hotellrom
Fyrer opp stemningen før
seriestart

God nok for Paul McCartney
Nesten pallen i Birken
Sjekk hvem som kommer til
Ålgård
Kvinne til legevakt etter
bilulykke på Opstad
Dette er verdens beste
attraksjon
Klovner i kamp
Opplevde jordskjelv i Gjesdal
Leiligheter på Flådaleidet?
700 unge vil jobbe i
Kongeparken
Her blir Pål hyllet

Film får eget øl
Barnehagedag med film og
tog
Brann i vaskeri
Økte til 25 flyktninger
- Næringslivet ønsker ny
bomdiskusjon
Se bildegalleri fra
kulturfestivalen!
Vil vente på næringstomt
Lund og Sokndal vant
strålende korslag
Kjørte inn i lysmast
Boligbrann raskt slokket
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