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Arne Berge, utvikler og daglig leder i FishGLOBE.
(Pressefoto)

Samler viktig kunnskap i
gründersamarbeid

Arne Berge, utvikler og daglig leder i FishGLOBE, sier at de har fått god
lærdom og nye verdifulle kontakter gjennom deltakelsen i Accelsamarbeidet.
av Jógvan H. Gardar

FishGLOBE er et tre år gammelt selskap som er etablert for å utvikle og selge et nytt
lukket oppdrettskonsept for laks. Løsningen kan også brukes til avlusing av laks som
går i åpne merder ved å ta ﬁsken inn i et ferskvannsbad.
- Det er én ansatt per nå frem til bygging av første fullskala anlegg, men vi kjøper
tjenester på mange felt for å utvikle og veriﬁsere at løsningen fungerer, sier Berge til
IntraFish.
FishGLOBE holder til i Ryfylke i Rogaland. Selskapet har kun hatt kostnader til
utvikling til nå, og ingen inntekter utover støtte til utvikling. Det er etablert ett
søsterselskap, RyFish AS, som har fått en femårig FoU-konsesjon for å teste ut tre
fullskala anlegg i postsmoltoppdrett.
- Når alle tre anleggene er bygget, kan RyFish levere 750.000 postsmolt på cirka én
kilo to ganger per år. Vi planlegger bygging av første fullskala anlegg i år, sier Berge.

- Hva var årsaken til at dere satset på Accel Seafood-programmet?
- Det var for å få profesjonell veiledning og for å komme i kontakt med mulige
kunder, samarbeidspartnere og investorer, svarer han.
Han legger til at de gjennom dette prosjektet får mye kunnskap og fokus på rask
fremdrift for å kommersialisere teknologien.
- Gjennom Accel Seafood har vi veldig fokus på å kontakte kunder før produktet er
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ferdig utviklet, for å få tilbakemeldinger for at produktet skal bli slik kundene vil ha
det, sier Berge.
Han forteller at de har kommet i kontakt med mulige samarbeidspartnere.
- Ja, vi har kommet i kontakt med ﬂere, og er i en nærmere i dialog på områder på
leveranser til prosjektet innen fôr og smolt.
Arne Berge har tro på at de vil ha nytte av Accel Seafood, også etter at prosjektet er
avsluttet i midten av januar.
- Jeg regner med å få nytte av prosjektet utover prosjektperioden, samt viktig
kunnskap og fokus som alltid vil være der, sier han til IntraFish.
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