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FLO-FLO Multi Service Vessel

Containertransport av settefisk,
neste generasjons barnesete?
TEKSET, 4. februar 2015
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TEKSET 2014:
Flytting av smolt og settefisk – et nødvendig onde?
Hvordan kan man flytte settefisk og smolt på en bedre
måte, er det behov for nye løsninger? Hvilke?
Det kom i alt 164 innspill fra denne diskusjonen.
Kategoriene med størst antall innspill (1-4) -med eksempler:
1. Standardisering av utstyr og rutiner
• "Stor forskjell på systemer som leverer fisken til båt"
• "Tilpasning mellom karvolum på settefiskanlegg og kapasitet på brønnbåt er
viktig"
• "Utfordring med dypgang/bedre steder å fortøye"
2. Pumpe og rørteknologi
• "Minst mulig koblinger og rigging -> faste rørsystem er best/stor fordel + gode
rutiner"
• "Minst mulig pumping"
3. Spesialisering av brønnbåter
• "Kapasiteten på eksisterende båter må økes, og båtene i seg selv må bli større, særlig smoltbåtene"
• "Nye båter bør bygges spesialisert for smolt eller slaktefisk"
• "Skyveskott, flere rom (4)/et rom per merd. Tell inn, trykk ut"
4. Fiskevelferd
• "Tro på sedatering for å gjøre fisken mer medgjørlig i forbindelse med
flytting/transport"
• "Håndtering må ikke stresse fisken"
Source: Rapport - TEKSET - Innovasjon for settefisk 2014

Kategorisering av innspill (Tabell 8)
Kategori
Standardisering av utstyr og rutiner
Pumpe/rørteknologi
Fiskevelferd
Spesialisering av brønnbåter
Utstyr- og anleggsutvikling
Tellere
Lukket transport
Forvaltning
Måleteknologi/styringssystemer
Stor smolt
FoU – Kompetanse
Informasjonsdeling
HMS

Antall
innspill
28
23
23
18
15
11
9
9
7
7
6
6
2

% av
total
17.1
14.0
14.0
11.0
9.1
6.7
5.5
5.5
4.3
4.3
3.7
3.7
1.2
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Mange gode innspill og kommentarer fra TEKSET 2014 –
og en viktig diskusjon – kapasitet en klar forutsetning
Bransjens ønske (utvalgte tema):

Utfordring (gitt dagens båter):

A

Spesialiserte brønnbåter
– smolt vs slaktefisk

Smolt transport utgjør 6-10% av brønnbåt
kapasiteten – kan det forsvares finansielt
med egne båter?

B

Fisken må få tid til å ro
seg etter håndering –
redusere stress

Det er allerede begrenset kapasitet – og
«prosess-ventetid» utgjør 40-50% - mer
venting krever økt kapasitet

C

Transport av større
smolt

D

Akklimatisering, bedret
vannkvalitet og RAS

E

Overføring – la fisken svømme
selv – mindre håndtering

Utstyret er ikke tilpasset større smolt –
og det vil kreves betydelig økning i
kapasitet
Akklimatisering er en «tidsfaktor» – mer
«ventetid» – krever mer kapasitet. Er
allerede mye utstyr på liten flate i båtene
Utstyret er ikke tilpasset – og det vil bety
mer «ventetid» økning i kapasitet
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En mulighet – men også “utfordring” for næringen – stor
del av dagens brønnbåt flåte må ut av tjeneste
Norwegian LFC fleet
 x

Source: kyst.no, Brønnbåteierforeningen
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Smolt utgjør 6-10% av total brønnbåt kapasitet – kan en
“forsvare” å investere i “ren” smolt kapasitet? Må tenke helhetlig!
Brønnbåt kapasitet i Norge (2014) og drivere for kapasitetsøkning:
5 – 8.000 m3
3-6 båter

40-45%
67 brønnbåter / 77.500 m3

Brønnbåt m3-dager (per 2014)1

3 – 8.000 m3
3-6 båter
4 – 8.000 m3
2-4 båter
90-94%

4 – 8.000 m3
2-4 båter
15 – 20.000 m3
6 – 10 båter

6-10%

Erstatning av
båter som må
tas ut
(antatt: 1/3
bygges om, 2/3
nybygg)

Kapasitet –
markedsvekst

Spesialiserte
smolt båter

Stor smolt

Kapasitet for
økt «ventetid»
redusert stress

 Totalt estimert kapasitetsbehov på
25-45.000 m3
 Implisitt behov for 16-28 fartøy
(regionale og aktør spesifikke behov
gir ikke “1:1” m3 vs # båter)
 Investeringsbehov 5.5-7.0 BNOK
 Og er det nok kvalifisert personell
til å bemanne båtene?
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Mood Marine Services har utviklet et unikt lekterbasert
brønn- og service båt konsept

Fartøyet er designet til å enkelt løfte de spesialdesignede selvflytende lekterne og
transportere dem til anlegget, hvor de lastes av og båten kjører videre.

Lektere med kapasitet på
2000- 3000 m3 – avhengig av
funksjon/utstyr.

Fartøy detaljer:
Lengde: approx 70 m
Bredde: approx 20 m
Dypgang: tbd
Fart: 10-12 knop (konkurranse- og kostdyktig)

Mood Marine Services er en produkt og teknologileverandør – skal ikke bygge/eie
egne fartøy – og skal samarbeide med eksisterende og nye leverandører ift utstyr
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Wärtsilä Ship Design Norway påbegynt arbeidet med GA, men
jobber fortsatt med optimalisering og muligheter

 Wärtsila Ship Design i
gang med GA
 Vi er i og har vært i
dialog med mange
interessante og
potensielle leverandører
og partnere
 Vi ønsker fortsatt kontakt
med utstyrsleverandører

Source: Wärtsila Ship Design Norway AS – initial FLO-FLO GA (general arrangement)
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Lektere kan opereres uten tilkobling til fartøyet – gir økt
fleksibilitet ift drift og som platform for teknologi og løsninger
4
Frittstående brønn for lasting av slaktefisk
1
Frittstående brønn som ventemerd

2
Vasking og desinfisering av brønn

5
Float off og float on operasjon
3
Frittstående brønn for behandling av fisk

Illustration: SINTEF

Lektere kan utvikles og produseres etter næringens behov:
 Smolt, post-smolt og stor-smolt
 Transport av slaktefisk
 Forflytning, mellomlagring og karantene
 AGD, lus og sykdomsbehandling
 “Ventemerd”
Skipet er “standard” – lekterne utvikles og tilpasses de spesifikke behov.
Fremtidige teknologier og løsninger kan lettere tas bruk ved å implementere en ny lekter.
«FLO-FLO er kun VHS spilleren som er en platform – alle leverandører ønskes 9
velkommen til å distribuere sine løsninger på respektive lektere»
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Hvilke muligheter gir “Container transport” av settefisk?

Spesialisering
Økt fiskevelferd
Økt fleksibilitet
Reduserte
investeringer
Reduserte
kostnader

 Løser det nødvendige kapasitetsbehov
 Muliggjøre spesialisering av brønnbåt til settefisk
Optimal vannkvalitet tilpasset settefisk
Utstyr tilpasset settefisk
Segregerte tanker tilpasset merd

 Kapasitet for storsmolt kan gradvis økes ihht behov til en
vesentlig lavere investering
 Reduserer kostnaden av nødvendig og/eller optimal «ventetid»
 Tidsfaktor og tilgjengelighet reduseres som faktorer ift
håndtering og fiskevelferd
 Fisken kan i større grad håndteres av spesialisert personale på
anleggene
 Enkelte utstyr / løsninger (f.eks RAS og RSW) kan plasseres på
land/kai/anlegg og brukes for flere lektere og redusere
investeringsbehovet
 Åpner for revidering av brønnbåt-logistikkplanlegging –
håndtering av fisk kan gjøres i «normal arbeidstid» ikke avhengig
av brønnbåtens ankomst
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“Containertransport av settefisk, neste generasjons barnesete?”

Smolt & settefisk
- «Barnesete»

JA!!

Vi kan lage spesialtilpassede «barneseter»
som gir ekstra sikkerhet og komfort – uten
betydelelige merinvesteringer

Flytting og
sykdomsbehandling
- «Sykeseng»

«Traktoren» er den samme, men
«laksehospitalet» eller «behandlingstanken»
er spesialtilpasset

«Siste reis»
- «Likkiste»

Fisken fortjener en skånsom og verdig
forberedelse til siste reis – tidsfaktorer skal
ikke stå i veien for fiskehelse – ei heller på
siste reise

«Container transport» av fisk handler ikke bare om settefisk – stort potensialet for både
fiskevelferd og økonomi gjennom hele verdikjeden – fleksibilitet er nøkkelordet!
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