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Superior and 
sustainable 
growth and 
profitability 

Transport av fisk 
fra sjølokalitet til 

slakteri 

Interntransport 
mellom lokaliteter 

Parasittbehandling Sortering av fisk 

Transport av smolt 

Brønnbåten spiller en viktig rolle 

All oppdrettet laks og ørret i Norge er ombord i en brønnbåt 2-4 ganger i sin livssyklus. 

Operativ fiskeoppdrett er i hovedsak biologi og LOGISTIKK  
…..75% av all oppdrettet laks i håndteres av norske brønnbåter ! 



Ny Transportforskrift - Hovedelementer  

Brønnbåteiernes Forening 

• Status:  Høringsfrist 1.oktober 2013 – ventes vedtatt om kort tid. 
 

• Smolttransport 
– Alt vann som tas inn i båten skal behandles (desinfiseres i h.h.t. Log 5-krav). 
– Alle nye fartøy skal ha slikt utstyr 
– Eldre fartøy frist til 1. januar 2019 

 
• Slaktefisktransport 

– Alt vann som slippes ut av båten skal behandles (desinfiseres i h.h.t. Log 5-krav). 
– Alle nye fartøy skal ha slikt utstyr 
– Eldre fartøy frist til 1. januar 2019 

 
• Eget sentralt sporingssystem 

– Alle brønnbåter skal utstyres med eget sporingssytem med sentralt rapporteringspunkt  (FiDir) etter modell fra fiskeflåten 
– Alle nye fartøy skal ha slikt utstyr 
– Eldre fartøy frist til 1. januar 2015 
 

• Logging og rapportering av ventilstillinger 
– Alle brønnbåter skal kunne logge og rapportere på forespørsel  alle ventilstillinger (åpen/lukket etc).  
– Alle nye fartøy skal ha slikt utstyr 
– Eldre fartøy frist til 1. januar 2015 

 
• Alt utstyr/installasjon skal godkjennes av uhildet faginstans (akkreditering).  Både type-og 

funksjonsgodkjennelse er ønskelig. 
 

 
  



Den norske brønnbåtsektoren ultimo 2013  

- 64 fartøy 
- 62.158m3 total brønnkapasitet  
- Stor størrelses- og teknologisk spredning i flåten 
- Gjennomsnittsalder på fartøy – 14,8 år 
- 23 rederier totalt – Strukturering slik at de ”store” øker  
- Hovedsakelig charter og faste rammeavtaler, liten 

spotaktivitet (<10% av kapasitet) 
- Norskeide fartøy i Norge, Øst-Canada, UK, Irland og Chile 
- Norge er ledende innen brønnbåtteknologi, med svært 

innovative leverandører 
- Norge er dominerende på operativ- og teknologisk 

kompetanse 
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Fartøyeksempel (1) 

Mindre eldre fartøy  
Lastekapasitet:  258m3 
Alder: 45 år 

Brønnbåteiernes Forening 



Fartøyeksempler (2) 

Mindre fartøy  
Lastekapasitet:  700m3 
Alder: 14 år 
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Fartøyeksempler (3) 

Middels fartøy  
Lastekapasitet:  1200m3 
Alder: 5 år 
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Fartøyeksempler (4) 

Stort fartøy  
Lastekapasitet:  1940m3 
Alder: 4 år 
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Fartøyeksempler (5) 

Større fartøy  
Lastekapasitet:  2800m3 
Alder: 3 år 
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Fartøyeksempler (6) 

Nybygg - Levering i 2013 -2104 
Lastekapasitet:  3000m3 – 4500m3 
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Den norskeide brønnbåtflåten – Ultimo 2013(1)  
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Brønnbåtflåten (2) 
 
-Den minste størrelsesgruppen (0-599m3) (16 stk. fartøy). Disse representerer i dag i stor 
grad bufferkapasitet for sesongvis underdekning og for små oppdrettere. Sannsynligvis 
lite fornyingspotensial og vil ventelig i stor grad bli søkt solgt eller omklassifisert til annen 
aktivitet (fisk, fiskeavfall, ensilasje etc.) 
 

-Størrelsesgruppe (600-799m3) (20stk.) består hovedsakelig av de konvensjonelle og 
klassiske 650m3-båtene. Disse vil etter hvert kunne oppfattes som for små for slaktefisk-
kjøring og flere er solgt/omdisponert til utlandet.  
  
-En stor andel av flåten ligger i gruppen 900-1499m3. Disse størrelsene er attraktive i 
markedet, i hovedsak er – særlig de nyeste - godt utstyrt.  Teknisk/utstyrsmessig 
oppgradering kan bli  dyrt og tidkrevende. 
 
- De største (>1500m3) er attraktive p.g.a. skalafordeler og teknisk utrustning, men 
fordrer store produksjonsvolumer på kundesiden.  
 
- Nybyggene representerer enda større teknologiske fremskritt både m.h.t. størrelse, 
vannbehandlingskapasitet, fiskevelferd og smittehygienisk transport. 
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Fokusområder for brønnbåtene 

Brønnbåteiernes Forening 

• Kompetanse - Stor konkurranse (særlig offiserer) 
• Brønnbåtkurs 
• Kadetter/lærlinger 
• Markedsføring 

 
• Hygiene - Brønnbåten er det «reneste» som beveger seg på kysten! 

• Har fraktet syk fisk 
• Går over fra slaktefisk-  til smolttransport 
• Går fra en sykdomssone til en annen (frisk) sone 
Slippsetting, utvendig nedvask, desinfisering og karantene (2 døgn) 

 
• Teknologi – Tre hovedtyper 

• Konvensjonell – Åpen transport 
• Semi-lukket (UV-behandling) 
• Lukket  

 
• Seilingsruter 

 
  
 
   

 
 

 
 
 

 

 



Ny Transportforskrift - Effekter  

Brønnbåteiernes Forening 

Redusert risiko for smittespredning (?) 
 
Direkte effekt for brønnbåtene 

– Økte investeringer, men redusert investeringsrisiko 
– Økte kostnader 
– Forbedret rykte/Mindre mistenkeliggjøring 
– Økt spesialisering – Egne fartøy dedikeres kun til smolttransport 
 

Direkte effekt for oppdretterne  
– Økte transportkostnader 
– Redusert risiko for «nabosmitte» 

 

Direkte effekt for verdikjede «Havbruk»  
– Økte produksjonskostnader (?) 
– Redusert svinnprosent (?) 
– Forbedret rykte, eller............ 
– Større miljømessig «fotavtrykk» 
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Tusen takk for oppmerksomheten! 
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