
Gadus Group vil elektrifisere nåværende og fremtidige fartøy med Evoy sine båtmotorløsninger. 

Det Ålesundbaserte havbruksselskapet Gadus Group skal sammen med Evoy utvikle elektriske 

motorsystemer til å drifte deres oppdrettsbåter, transportbåter og andre fremkomstmidler ved 

deres anlegg for torskeoppdrett. 

Gadus Group ble etablert i 2020 og har i dag rundt 50 ansatte fordelt på selskapets anlegg på sjø og 

på land. Selskapets ambisjon er å produsere torsk tilsvarende 80 millioner årlige måltider innen 

2025. Gadus skal innen 2025 investere 1MRD NOK for å bygge en rekke nye oppdrettsanlegg for 

torsk og en verdikjede fra rogn til ferdig pakket filet. 

Sammen med flere norske partnere ønsker Gadus nå å bruke blant Evoy sine løsninger for å 

elektrifisere deler av sin drift. Evoy er stolt av å bli regnet som en av nøkkelpartnerne i denne reisen 

mot lavere utslipp og grønnere oppdrett.  

“Vi er stolt og ydmyk over at Gadus Group har valgt Evoy som partner for å elektrifisere flåten deres. 

En felles misjon og visjon om å gi verden bærekraftige havprodukter, gjør oss til en god match.” - Leif 

A. Stavøstrand, CEO og medgründer i Evoy 

Evoy skal potensielt levere opptil 15 elektriske innenbords motorsystem til Gadus Group. Dette 

markerer tydelig starten på helelektrisk drift for Gadus og et godt samarbeid mellom de to 

selskapene.   

“I Gadus tror vi på nye løsninger for oppdrettsnæringen. Vi ser i dag at Evoy sine løsninger vil være en 

viktig del av næringens fremtid og gi oss muligheten til å redusere vårt fotavtrykk” - Falk Øveraas, 

Samfunn- og myndighetskontakt i Gadus Group 

De vestnorske oppstartsselskapene har begge store ambisjoner. Deres felles satsning er basert på 

økonomiske og miljømessige fordeler ved elektrifisering av oppdrettsbransjen, elektrifisering er også 

et helt naturlig skritt i veien mot en mer bærekraftig næring. 

 

Om Evoy 

Evoy ble etablert i 2018 og har hovedkontor i Florø, Norge. Bedriften designer, utvikler og leverer 

kraftige 100% elektriske innenbords- og utenbordsfremdriftssystem for båter. Evoy sine system er 

produsert i Norge og passer til hurtiggående båter fra 20 til 50 fot. Den banebrytende teknologien gir 

Evoy en ledende posisjon i et stadig økende elektrisk fritids- og kommersielt båtmarked. 

Nettside: www.evoy.no / tilgang til Evoy Mediabank 

Om Gadus Group 

Gadus Group, etbalert i 2018 er et helintegrert sjømatselskap bygd bærekraftige prinsipper. Med 

lidenskap for havbruk leverer de oppdrettstorsk av høyeste kvalitet hver dag, hele året.  

Nettside: www.gadusgroup.com / tilgang til Gadus Group bilder  

https://www.evoy.no/
https://evoy.sharepoint.com/:f:/s/Evoy/Em_e68AXMKBJoaVf_prQvN0BNOwt00xXyJjfrnWc_TTOZw?e=CmYAHt
https://we.tl/t-NkdCndxPd3


PRESSEKONTAKT: 

Evoy: Leif A. Stavøstrand | Daglig leder | leif@evoy.no | +47 990 13 032 

Gadus Group: Falk Daniel Øveraas | Samfunn- og myndighetskontakt | 

falk.overaas@gadusgroup.com | +47 928 55 320 
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