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OM CODFARMERS:
Codfarmers er det største selskapet innen torskeoppdrett. Selskapet 
har skapt en helintegrert verdikjede - klekkeri, oppdrett, foredling, 
marked - kvalitetssikret i alle ledd. Formålet er å garantere kundene 
en jevn forsyning av torsk av den beste kvaliteten naturen kan by på.
 
I dag har Codfarmers over 70 ansatte, en samlet kapasitet på 21.030 

av produksjonskapasiteten.

STRØM®: FRA HAVET TIL KOKKEN
Torsken er alet opp ved Codfarmers produksjonsanlegg i 
Saltstraumen som er verdens største malstrøm. Fire timer etter 
at den tas opp fra det iskalde og friske havet ligger den som en 

hjemmekokkens eller den profesjonelle kjøkkensjefens kjøkken. Fisken 
leveres til butikk allerede dagen etter at den svømte i sjøen. Den 
har aldri vært frosset, aldri vært utsatt for oksidering og aldri ligget 
direkte på is sammen med andre varer. 
   

SALTSTRAUMEN I NORDLAND 
Lofoten og Nordland, som ligger ved 67 grader nord rett ovenfor 
polarsirkelen, har vært det primære gyteområdet for norsk arktisk 

Marinbiologene ser på disse områdene som de ypperste lokalitetene 
for torskeoppdrett. Disse sjøområdene byr på en unik kombinasjon 
av dype, oksygenrike fjorder med lave temperaturer som gir optimale 

Tidevannet gjennom Saltstraumen fører til sterke strømmer og rask 
sirkulasjon av vannet i fjordene hvor STRØM® torsken lever. Dette 
garanterer kontinuerlig mosjon og rent vann. Torsken til Codfarmers 

NOEN MILEPÆLER

JANUAR 2002: 
Etablert som et privat aksjeselskap, Gadus as

2004: 
Navnet Codfarmers as etableres

APRIL 2006: 
Codfarmers blir offentlig aksjeselskap (ASA) 

OKTOBER 2006: 
Notert på Oslo Børs som første og eneste 

oppdrettsselskap for produksjon av torsk  

MARS 2007: 
Kjøp av anlegg for produksjon av yngel og 

 

Marine Breed as, et verdensledende selskap 

JULI 2007: 

oppgraderes året etter

NOVEMBER 2010: 
Lansering av STRØM

®
 i utvalgte  

Meny-Ultra-butikker

JUNI 2011: 
STRØM

®
 selges i over 200 

dagligvarebutikker og supermarkeder i 

 
I løpet av sommeren testlanseres den 


