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Per Erik Hansen (til høyre), daglig leder i MT Aqua, har
besøk av Tommy Tveit Haugland, på kontoret i Storebø i
Austevoll. Haugland har vært med i prosessen til MT
AQUA, som aksjonær og på programmeringssiden.
Foto: Pressefoto

Vil effektivisere driften for
oppdrettsselskaper

- Nytten av Accel har allerede vist seg. Dette er kun starten. Deltakerne i
Accel kommer til å prege utviklingen av næringen, mener daglig leder, Per
Erik Hansen, i MT-AQUA.
av Jógvan H. Gardar

MT-AQUA er et selskap som produserer programvare med tilhørende applikasjon
som skal forenkle og effektivisere den daglige driften i oppdrettsselskap.
Det er det er daglig leder i MT-AQUA Per Erik Hansen som har utviklet systemet, og
det er bygget på hans erfaringer fra jobben på merdkanten. Selskapet startet i
desember 2015, har en ansatt, og det er daglig leder.
- Jeg har planlagt og utviklet systemet, men jeg har også fått hjelp fra blant annet til
programmeringstjenester fra aksjonær Haugland Control Systems og Tommy Tveit
Haugland, i tillegg til god veiledning og kunnskap fra hovedaksjonær Marthinsen
Trading og Thomas Marthinsen. Nå har vi kommet til det punktet at vi skal skalere
opp vår egen stab for å kunne holde utviklingen og vedlikeholdet på det nivået vi vil
ha det, sier Per Erik Hansen til IntraFish.
Han forteller at de i utviklingen av systemet har brukt lokalene til Marthinsen
Trading på Nordås utenfor Bergen.
- Men det blir også en del jobbing hjemme i Austevoll, sier han.

- Hva var årsaken til at dere satset på Accel Seafood-programmet?
- Først og fremst var det for å møte bransjen og potensielle kunder. Det faglige
innholdet i programmet hadde jeg ingen forventninger til. Men dette har vist seg å
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være meget nyttig og lærerikt, sier Hansen.

- Hva har dere fått ut av Accel Seafood?
- Det å presentere en bedrift på en enkel og effektiv måte vil komme godt med
fremover. Samtidig har jeg lært mer om å pushe seg til å selge, selv om man er langt
inni en utviklingsfase, sier han, og legger til at dette har gitt resultater.
- Vi har fått gode indikasjoner på at MT-AQUA kan være aktuell for test hos
samarbeidspartnere.

- Regner dere med at dere vil få nytte av dette prosjektet etter at Accel Seafood
avsluttes?
- Det gjør vi garantert. Nytten av Accel har allerede vist seg. Dette er kun starten.
Deltakerne i Accel kommer til å prege utviklingen av næringen, og det nettverket
som skapes vil komme oss alle til gode. Det faglige innholdet vil også prege hvordan
MT-AQUA fremtrer i markedsførings og salgssituasjoner fremover, sier han.
MT-AQUA har også fått konkrete resultater av høstens arbeid.
- Vi starter test av MT-AQUA i uke 2 i samarbeid med kunde. Ti smarttelefoner blir
levert sammen med nødvendig utstyr for test på merdkant. Dette ser vi frem til, sier
Hansen.
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