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Fosnavaag Wellboat AS 
  «Viktoria Viking» 

 2009 Aas Mek. verksted AS 
 1000m3 (2 Brønner) 

«Viktoria Lady» 
 2006 Solstrand Skipsverft AS 
 1000 m3 (2 Runde tanker) 
         « FS Stormy» 
 2014 Havyard Lervik 
 3250 m3 ( 3 Runde tanker) 

 
 



Smolt eller Slaktefisk? 



Utviklingen av brønnbåtene 
   MS Brudanes 650 m3                                                                MS  Viktoria Lady 1000 m3                                                                              MS Øydrott  1200 m3 

MS Dønnland 1500 m3 M/S FS Stormy 3250 m3 M/S Ro Fjell 4500 m3 



 Brønnbåten! 
 

• Har i utgangspunktet ingen formening om hva som er viktigst. 
• Utfører den jobben som vi blir satt til av kunden 
• Fraktinntekter smolt pr år. Nok 250-350 mill. ( ca. 20 %) 
• Slaktefisk kjøring pr år. Nok 1100 – 1300 mill. 
• Beste vilkår om bord på båten under transporten 



Smolt  

• Fordeler  
 

 
 

 

• Lengre smolt sesonger, utsett perioder 
• Spesialisering av båtene  

• Muligheter for mer arbeid for brønnbåtene, 
sortering, avlusing og slaktefisk 

• Hygiene krav  
• Utstyrstilpasning / fiskehandteringsutstyr 

• Letter for å perfeksjonere operasjonen 
• Større smolt anlegg  
• Større båter mindre biomasse om bord 

• Bedre vilkår under transporten 
• Lukket system fra smolt anlegget til sikker sone 

/ anlegget 
• Transportvann 



• Utfordringer 
 

• 2030 / 200gr Postsmolt – 500 mill smolt / 
100000 tonn/ 667 turer med båt 

• Eksisterende smolt båter(1000 m3) 2050 turer 
pr år. 

• Lokalisering, tilflott, kaianlegg 
• Dybde 
• Store distanser på lukket system med gammel 

tonnasje. 
• Forbedre CO2 utluftingen på gammel tonnasje  
• Tid og ressurskrevende ved skifte fra slaktefisk 

til smolt kjøring 
• Hygienekrav 
• Små anlegg større båter 
• Tilstrekkelig fallhøyde fra smolt anlegg til båt 
• Standardiserte lasteslanger / utstyr, koblinger 
• Kjent biomasse / pålitelig snittvekter 
• Pålitelig tellinger /telle utstyr på setteanlegget 
• Svinn  

 



     
 

Slaktefisk 
 
 
• Godt smolt utsett 
• Større merder  

• Mer fisk i anleggene 
• Større båter påkrevd for slaktefisk kjøring 
• Hygiene 

• Sykdom 
• Åpent / lukket transport - Enten / eller 
• Behandling av transportvann 

• Felles transport vilkår for alle brønnbåtene 
• Lusefilter 

 

 
 

Fordeler 



• Utfordringer 
 

• Været 
• Større båter 

• Utdeling av større areal til 
oppdrettsanleggene 

• Tilkomst til oppdrettsanleggene, beliggenhet 
• Større konsekvenser ved uhell  

• Tilkomst slakterier  
 

 

 
 
 



Konklusjon 

Smolt 
• Smolten er viktigst for oss, 

hvorfor? 
• Resirkulering av vann til liks med 

brønnbåten 
• Jo mere smolt Jo mere arbeid til 

brønnbåten 
 
 
 

 
 

Slaktefisk 
 

• Største inntjeningspotensialet 
for rederiene 

• Aquakultur må få like store areal 
som agrikulturen? 
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