
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:   29.05.18 

 

INTERCITY MØTE 29.05.18 

 

Sted:                Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte:      13 medlemmer og 16 gjester og medlemmer fra Raufoss og Østre Toten og         

Gjøvik Rotaryklubber 

Møtetema:     En gründer, Elvin Bugge: Aquatiq, What it takes. 

 

Presidenten ønsket alle velkommen til kveldens intercity møte.  Et nytt tidsskille nærmer seg, et 

Rotaryår er snart slutt, og om en måned starter et nytt. Mottoet for neste år er « Be the inspiration» 

for alle i klubben, for alle rundt oss og også for oss selv.  Ønsket spesielt velkommen til kveldens 

gründer Elvin Bugge.  

Inger Rian fra programkomiteen og nær venn av Elvin, ga en kort presentasjon. 

Elvin Bugge, gründer av Aquatiq, firma som er leverandør av Trygg Mat løsninger for 

næringsmiddelindustrien.  Takket for at han kunne sette av tid til oss i en ekstremt travel hverdag. 

Hvordan er det mulig for en bedrift på Lillehammer å «traktere» lakselus over hele verden? 

Kåret til Årets bedrift i 2015, Gazellevinner i 2016. Styrket Lillehammer Kommune med 100 mill. 

skattekroner pr. år. de siste 4 årene. 

Elvin er trønder, født 1959 og utdannet kjemiingeniør. Åpningsbildet er tatt fra stuevindu hans. 

Aquatiq har  5 hovedområder; Chemestry – rengjøring, Food fact – rørtanker, Hygiene – 

vaskesystemer, Consult – matsikkerhet, Pharma – medisinering for oppdrettsnæringen. 

1999 kjøpte Nortura sitt 1. renseanlegg, og har siden vært kunde. Asbjørn Rian delaktig i prosessen. 

2018 150 ansatte med 17 firmaer i 7 land, over hele verden. 

Bekjemper av lakselus, norsk laks har veldig lite vaksinering, mærene blir fylt med oksygen i vannet, 

helt ufarlig, men noe mediene ikke skriver om.  Hver mære inneholder ca 150 000 laks vekt ca 4 kg. 

2018 MS Steyer til 80 mill ble innkjøpt, en båt med mekanisk «avluser». Hele mæra blir tømt og 

fisken går gjennom et rørsystem med vakum og trykk, så mange ganger at til slutt så slipper lusa 

taket,  95 % effektivt, og ingen lakser dør.   1200 liter vann i sekundet, 600 tonn fisk i timen. 

Dette tilsvarer verdier for 50 mill kroner som går gjennom båten i timen.  

 Lusa samles opp og «videreforedles» til proteiner. 

Ønske om å bli ledende i  TRYGG MAT WORLD WIDE. 

Mange spørsmål fra salen. 

 

Presidenten takket for en fantastisk reise og ønsket Elvin god tur videre til Bergen, og alle andre en 

fortsatt god og varm sommerkveld☺ 

Ref:Marianne 



 


