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Norcod

• Vår strategi er å ta del i hele verdikjeden. 

• Det har resultert i et samarbeid mellom produksjon og 

marked fra første dag for å sikre stabilitet i alle ledd i

verdikjeden. Vi har nå kontroll for å imøtekomme en solid 

industriell vekst de neste årene.

• På under 2 år har vi økt fra 1 til 25 faste ansatte, pluss 

vikarer. Våre planer vil øke vår stab med 10-15 ansatte i 

2021. 

• Vår produksjon generer aktivitet i lokalsamfunn og 

ringvirkninger for underleverandører innenfor hele 

verdikjeden.
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I tråd med FNs bærekraftmål 

#2 ZERO HUNGER

✓ Torsk har en rekke

helsemessige fordeler

✓ Fantastisk proteinkilde av 

høy kvalitet. Torskeprotein

inneholder alle essensielle

aminosyrer og er lett

fordøyelig

✓ Mager fisk, som torsk, har 

blant de laveste mengder

POPs (persistent organic 

pollutant)1.

#3 GOOD HEALTH 

& WELL- BEING

✓ Torskeoppdrett er en

bærekraftig produksjons-

metode

─ med begrenset

innvirkning på jordas

ressurser

✓ Vellykket torskeoppdrett

kan oppskaleres – både i

Norge og i utlandet – for 

å forsyne en økende

befolkning

#12: RESPONSIBLE 

CONSUMPTION & PRODUCTION

✓ Torsk fra Norskehavet og

Barentshavet er 

klassifisert som “Grønn

fisk – spis med god 

samvittighet” i WWFs 

sjømat-guide2..

✓ Med en FCR (feed 

conversion ratio) på 1,1 

er oppdrettstorsk blant de 

mest effektive animalske

proteinkildene

#14: LIFE 

BELOW WATER

✓ Bærekraftig produksjon

✓ Alternativt tilbud til

villfanget sjømat.

1: POPs are resistant to environmental degradation and has potential adverse impact on human health and the environment

2: Due to a dwindling population of wild cod, this is subject to change. Farmed cod is likely to maintain the rating
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Styret i Norcod

MARIT SOLBERG

Styremedlem

Styremedlem

JAN S. SØLBÆK

Styremedlem

PETER BUHL

BOE SPURRÉ

Styreleder

• Konsernsjef i Sirena Group i 7 år og 5 år som
finansdirektør

• Økonomisjef for ISS Damage Control

• Administrerende direktør og finansdirektør for 
Ketemyl

• Tidligere revisor for E&Y

• Mastergrad fra Copenhagen Business School

• Administrerende direktør i Artha Holding AS

• Tidligere Administrerende direktør i Proviso og
visedirektør i Finansbanken

• Tidligere ledende stillinger i Finance Partner og
Danica Pension

• Utdannet fra Danske Bank Akademi

• 35 år som medstifter og president i Sirena Group

• Medstifter av Whitecap International Seafood 

Exporters

ANDERS BJERNO

Styremedlem

• Direktør i Bjerno Holding ApS siden 2008

• 18 år som  direktør i Transeast A/S

• 26 års erfaring fra Chr. Jensen Shipping A/S som  
direktør og styreleder

• 9 år som leder oppdrett i Mowi

• Tildigere CEO for Mowi Norge 

• Tidligere styreleder i Norwegian Seafood 
Council

• Tidligere ledende stillinger i Hydro Seafood 

• Mastergrad i mikrobiologi med fordypning i
marin økologi
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Norcod - Faglig sterkt team

Christian Riber

• Kommersiell direktør Sirena Group, 12 år

• 2 år som regnskapsansvarlig, Experian

• Markedsføring og internasjonal handel -

Copenhagen Business School

Administrerende direktør
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23-26 MÅNEDER

PROSESS

STAMFISK ROGN LARVE/

STARTFÔRING

PÅVEKST SJØFASE

1 14 3 4-5 15-18

Stamtorsken holdes i

anlegg til modning. 

Pågående seleksjon

med utvelgelse av de 

beste individene til å 

produsere avkom. 

For tiden sjette

generasjon torsk.

Rogna er ca.1.4mm 

og hunnene

produserer et stort

antall egg.

Eggene klekker

etter ~14 dager

(ved 5 grader 

Celsius) Innen en uke etter

klekking får larvene

levendefôr.

Flyttes til påvekst ved

minimun 0,5 gram, 

men vanligvis når

yngelen er 1-2 gram

Yngelen står i større

kar-enheter, innendørs

eller utendørs

All fisk vaksineres, for 

god fiskehelse i

sjøfasen.

Vokser til 60-100 gram 

før utsett i sjø.
Torsken overføres til

sjølokaliteter, hvor de 

skal vokse til ~4kg

Varighet er avhengig

av sjøtemperatur

D
A

G
E

R

D
A

G
E

R

M
Å

N
E

D
E

R

M
Å

N
E

D
E

R

M
Å

N
E

D
E

R

HØSTING

1

Slakting, 

prosessering, og

pakking av fisk for 

distribusjon.
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LOGISTIKK

1

Gjennom Sirena 

Groups etablerte

infrastruktur og

logistikkløsning, går

produktet til utvalgte

markeder
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TALLERKEN

Produktet når

forbrukerne gjennom

utvalgte produsenter, 

distributører, velkjente

forhandlere og

supermarked-kjeder.
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Torskeoppdrett: Fra rogn til tallerken
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Blå verdiskaping – Ansvarlig fiskeoppdretter

FORTRINNINVESTERING/TEKNOLOGI

Miljøfokusert produksjon Betydelige investeringer

✓ Nullvisjon mht. bruk av antibiotika

✓ Alle fôr-komponentene er bærekraftsertifiserte

✓ Elektrifiserte flåter og båt under bygging, leveres i 

2021

✓ Implementert fôringsstrategi og fôringskontroll

minimerer belastningen på lokale omgivelser

Redusert CO2 - avtrykkHybridfartøy

RisikoreduksjonMerder

Forbedret vekstFôr

Sertifiseringer som synliggjør bærekraftig produksjon

GLOBAL G.A.P

Norcod har mottatt

bekreftelse på Global 

G.A.P-revisjon i 

februar 2021

ASC

ASC-sertifisering er 

avhengig av data fra 

komplett syklus. Vi er 

i dialog

Økologisk

Jobber for å oppnå

økologisk sertifisering

for deler av vår

produksjon

Vi gjør nytte av opp til 98% av torsken

Foto/Animasjon: 
Akva Group
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Lokale effekter av etablering

Ringvirkninger:

• Handler lokalt (mat, verktøy, drivstoff, byggematerialer, mm.)

• Bruk av lokalt mekanisk verksted  

• Transport

• Renovasjon

• Med mer.

• 7 faste arbeidsplasser per lokalitet, i tillegg til vikarer

• Lærlingplasser, Norcod er godkjent lærebedrift.   

• Leie av fasiliteter på land

• Sponsing av lokal idrett og kultur  


