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John Ross Gråkjær
Stifter af firmaet og bestyrelsesformand

Igennem mere end 40 år har vi haft succes med at anvende al vores
viden og kreativitet til at skabe individuelle og skræddersyede
bygningskoncepter. Med fremsynethed, konstant videreudvikling
samt gode idéer baserer vi vores tankegang og handlinger på
at varetage vores ansvar og gøre vores bygherre 100 % tilfreds,
hvad angår service og ydelser. Med udgangspunkt i kvalitet,
bæredygtighed og absolut overholdelse af tidsfrister og priser er
der en ting, som aldrig vil ændre sig hos GRÅKJÆR: glæden ved
at samarbejde med kunder for sammen med dem at realisere
fremtidsorienterede bygningskoncepter!“

TOTALENTREPRENØR
Gråkjær Aqua leverer nøglefærdige landbaserede fiskeopdrætsanlæg. Det betyder, at du får et anlæg tilpasset dine ønsker og behov,
hvad enten du skal have opført slagtefisk- eller smoltanlæg. Vi opfører også bl.a. tilstødende administrationsbygninger, haller til vandbehandling og fodercentraler. Det nyeste skud på stammen er levering af vandbehandlingssystemet (RAS – recirculated aquaculture
system), som kan tilpasses dine behov.
Med et landbaseret fiskeopdrætsanlæg i totalentreprise får du et gennemtænkt anlæg baseret på Gråkjærs mangeårige inhouse-viden,
erfaringer og kompetencer. Vi varetager alt fra sparring og rådgivning med dig som bygherre til miljø- og myndighedskontakten, designog tegneprocessen, projekteringen og vi opfører dit byggeprojekt. Vi sørger for indkøring af dit anlæg og tester alle komponenter. Vi
foretager service og vedligehold på systemet. Til slut yder vi træning og driftssupport til fiskemesteren.
Når vi i Gråkjær siger, at vi er totalentreprenør, så mener vi det alvorligt. Ét ord er ét ord.

PARTNERINGAFTALE ER VEJEN FREM
I Gråkjær arbejder vi ud fra en samspilsmodel kaldet partnering. Det betyder, at bygherren og totalentreprenøren i fællesskab optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeproces. Som grundlag for aftalen ligger et ønske om at parterne i fællesskab giver deres
bedste bidrag til, at projektet gennemføres professionelt og økonomisk optimalt. Parterne forpligter sig til at indgå i byggeprojektet i et
åbent samarbejde, baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter i projektet.
Med en partneringaftale har både bygherre og Gråkjær en fælles interesse for, at byggeriet holdes inden for budgetrammen, og at man
sammen medvirker til optimering af byggeriet til gavn for begge parter. Gennemsigtighed i såvel projekteringsfasen som i indkøbsfasen giver en række fordele. Ansvaret for projektgennemførelsen ligger dog stadig hos Gråkjær som totalentreprenør.
Partneringsamarbejdet bidrager også til en effektiv proces, hvor der opnås gensidig respekt og arbejdet sker i en positiv, konstruktiv og
løsningsorienteret tone.
Ved at involvere bygherre i processen på et meget tidligt tidspunkt, opnår begge parter den optimale synergieffekt af alle beslutninger,
der tages undervejs i projektet.

SMOLTANLÆG // NORGE
Smoltanlægget på Osland er på ca. 2.300 m2 fordelt på 3 afdelinger
med separate RAS-anlæg. Anlægget har en kapacitet til at producere 5 millioner yngel om året, hvilket er en femdobling af Oslands
Settefisks produktion.

Fakta
Anlæg
Sættefiskanlæg
Årlig produktion af 5 mio. storsmolt
Bygherre
Osland Settefisk AS
Bygningsareal
2.200 m²
Opført
2016

SMOLTANLÆG // NORGE
Byggeriet af sættefiskanlægget på Sævareid Fiskeanlegg AS er en
kraftig udvidelse i totalentreprise. Byggeriet rummer 2 RAS-anlæg
og 10 fiskekar i et nyt settefiskeanlæg på 5.082 m2. Hertil kommer en
4 etagers høj administrationsbygning og service/teknisk afdeling
samt sorterings-/vaccinationsplatform.

Fakta
Anlæg
Settefiskanlæg
Bygherre
Sævareid Fiskeanlegg AS
Bygningsareal
5.082 m2
Opførelse
2017

SMOLTANLÆG // NORGE
På Salangfisk AS i det nordlige Norge, ca. 400 km over Polarcirklen,
opføres et 9.789 m2 stort settefiskeanlæg, herunder en administrationsbygning. Byggeriet rummer 4 RAS-anlæg samt hele 41 fiskekar.

Fakta
Anlæg
Settefiskanlæg
Årlig produktion af 6 mio. storsmolt
Bygherre
Salangfisk AS
Bygningsareal
9.749 m²
Opførelse
2018

SLAGTEFISKANLÆG // DANMARK
For Danish Salmon er der opført et 7.800 m stort aquaculturanlæg
2

bestående af 8 store samt 16 mindre vandtanke. Tankene er indkapslet i tre sammenbyggede haller, som også indeholder 2 store
og 3 små renseanlæg samt administration og velfærdsfaciliteter. I
tilknytning til tankene er der installeret faciliteter til vandbehandling, iltning og fodring.

Fakta
Anlæg
Fuldrecirkuleret slagtefiskanlæg til laks
Kapacitet 2.000 tons fisk
Bygherre
Danish Salmon
Bygningsareal
7.800 m²
Opført
2013

SLAGTEFISKANLÆG // DANMARK
Byggeri af recirkuleret aquacultureanlæg ved Hanstholm Havn. Projektet
opføres i standardmoduler. Byggeriet omfatter produktionsfaciliteter,
vandbehandlingsbygning samt personalefaciliteter.

Fakta
Slagtefiskanlæg - Kingfish
Årlig produktion af 1.200 tons slagtefisk
Bygherre
Sashimi Royal
Bygningsareal
3.247 m²
Opførelse
2017

Fakta
Slagtefiskanlæg
Årlig produktion af 600 tons slagtefisk
Bygherre
Swiss Alpine Fish AG

SLAGTEFISKEANLÆG // SCHWEIZ
Anlægget i Lostallo er en fiskefarm med 600 tons lakseproduktion og

Bygningsareal
2.200 m²

med integreret slagteri og slambehandlingsanlæg. Sættefisk på 100 g

Opført
2016

vokser de til 4,5 kg, hvorefter de går videre til slutbehandling i slagteriet.

indleveres i karantæneafdelingen inden de flyttes til fiskeanlægget. Her
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