11 Juni 2021
Trots skulderna – ny partner klar för laxodling i
Sotenäs
Quality salmons skulder hos Kronofogden växer. Men nu presenterar bolaget en ny partner
till den planerade laxodlingen utanför Kungshamn. Biomega ska göra husdjursmat av
laxrester.
Under våren och tidig sommar har Quality salmons skulder hos Kronofogden växt. Företaget som
gjorde laxbolagets hemsida har vänt sig till Kronofogden för att driva in skulder, detsamma gäller
revisionsfirman Ernst and Young och slutligen Sotenäs kommun – bland andra.
Men nu presenterar Quality salmon en ny partner till den planerade laxodlingen utanför
Kungshamn.
Den nya partnern, som undertecknade ett intentionsavtal med Quality salmon i maj, ska använda
restprodukter från laxen för att göra husdjursfoder, laxolja och proteinprodukter till människor.
– Det är en del av vår strategi hos Biomega att expandera. Tittar man på FN:s klimatmål måste vi i
framtiden använda större andel restprodukter för att uppnå dem. Det är Biomegas mission, och vi
har teknologin för att göra det på ett naturligt sätt, säger Biomega groups vd Stig Petersen.

”Utvecklingen av Quality salmon följer planen”
Roy Høiås säger i ett pressmeddelande att avtalet med Biomega är ”ytterligare en hörnsten i
etableringen av en blågrön cirkulär industripark”.
– Åtagandet från båda parter stärker grunden för att gå vidare med fler industriella partners och
leverantörer. Utvecklingen av Quality salmon Sotenäs följer planen. Vi ser ödmjukt fram mot nästa
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fas och under de närmaste månaderna ser vi fram emot att kontinuerligt presentera andra
partners i industriparken, säger han i pressmeddelandet.
Petersen säger att Biomega går in med kapital för att täcka upp för miljöansökning, men betonar
att de i slutändan kommer att hyra byggnader som företaget ska driva sin verksamhet i.
Kan du säga hur mycket pengar ni går in med?
– Nej, det kan jag inte. Men det är en relativt liten andel i förhållande till projektets storlek.
Att Quality salmon dragits med skulder hos Kronofogden till flera andra bolag och till kommunen
ser inte Petersen som något ovanligt.
– I en uppstart kan det vara lite förseningar med kapital och betalningar. En viktig del är att
hantera och kommunicera det.
– Det är svårt att kommunicera ut till den stora massan hur svårt det är att få kapital att följa
projektet. Det betyder att man i perioder får hålla räkningar tillbaka och kan få en situation som
du beskriver. I slutändan är det viktiga att man löser det och jag är helt säker på, om du frågar Roy
Høiås, att han säger att det är en del av processen i så stora projekt.
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