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Superior and 
sustainable 
growth and 
profitability 

Transport av fisk 
fra sjølokalitet til 

slakteri 

Parasittbehandling 
m.m. 

Transport av smolt 

Brønnbåtene – Hvordan disponeres de i dag ? 
(Driftstimer og m3) 
 
 

Ca. 60% 

Ca. 10% 

Ca. 30% 

Fartøyene er i dag 
Multi Purpose! 



Transportforskrift vs. Smolttransport 

Brønnbåteiernes Forening 

 
• 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 2021 

 
• 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 2016 
 

• 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 2016 

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

funksjonsgodkjennelse må på plass. 
 

 
  



Hva har vi disponibelt i Norge i dag og i løpet av året? 

- 46 godkjente fartøy - 
60970m3 

- 4 kjente nybygg for 
planlagt levering i 2015 – 
9400m3 

- Gjennomsnittsalder på 
fartøyene – 12,3 år 

- Hovedsakelig charter og 
faste rammeavtaler  
 

- Fortsatt byggeaktivitet vil 
ikke overraske! 

 

 
Brønnbåteiernes Forening 



Egnethet - Status teknologi 

Brønnbåteiernes Forening 

• En del av de fartøyene som I dag 
ikke kan gå “semilukket”/”lukket” 
vil anskaffe dette. 

• Alle nybygg tilfredsstiller 
• Hele flåten vil være “semilukket” 

og/eller “lukket” innen utgangen av 
2020. jmfr. Transportforskriften 
 

29 stk. 27 stk. 

20 stk. 



Hvor mye smoltbiomasse kan transporteres pr. last? 

• Transporttetthet 
bestemmes av; 

– Temperatur 
– Seilingsdistanse 
– Lukkekrav (eks. 

sykdomssoner) 
– Fiskestørrelse 

m.m. 

 
Brønnbåteiernes Forening 



Større smoltlaster  

Brønnbåteiernes Forening 

Utfordringer for brønnbåtrederiene: 
• Raskere «utfasing» av mindre/eldre fartøy 
• Behov for omdisponering av kapasitet (større fartøy) 

fra slaktefisktransport og parasittbehandling. 
• Spesialfartøy? 
• Økt takt på nybygging? 

 
 

 
 
      

Smoltbåten? 
- 3200m3 
- 3 tanker 
- Kan fylle 3 stormerder 

(600’ stk.) pr. tur med 
“behagelig” tetthet 
(25kg/m3) 

Flere større fartøy 
og spesialisering ! 



Større smoltlaster – Større fartøy! 

Brønnbåteiernes Forening 

Utfordringer for oppdrettsnæringen 
 
• Omdisponering av kapasitet er 

kostnadsøkende med dagens hygienekrav. 
• Slippsetting- nedvask – karantene 

 
 

 
• Større fartøy har strengere krav til 

lastefasiliteter. (Kai, tilflott, fortøyning, 
lasteslanger etc.) 

 
 

 
      

Transportforskriften ? 



Postsmolt –  
«det tredje produksjonsledd» 

Laks-/Ørretproduksjon i dag 

Settefisk 

• Klekking 
• Smolt – 100gr. 

Matfiskanlegg 

• 15-18mnd 
• 4-6kg 

Laks-/Ørretproduksjon i morgen 

Settefisk 

• Klekking 
• Smolt – 100gr. 

Påvekstanlegg 

• Lukket prod. saltvann 
• Inntil 1 kg – 3-6mnd. 

Matfiskanlegg 

• Havbasert 
• 4-6kg – 10-12mnd Sesongbasert transport 

(Vår og høst) 

Helårig transport ? 



Postsmolt gir økt transportbehov! 

Brønnbåteiernes Forening 

• Hvis 10% av dagens smoltutsett produseres til 500gr. 
postsmolt, vil transportbehovet øke med 40% gitt 
samme tetthet. 

   
  Så er det bare å bruke gangetabellen! 
 
• I tillegg kommer ønsket/indikert  vekst i oppdrettsproduksjonen  

 
 

 
 
 

• Betydelig økt behov for flere, større og mer 
spesialiserte brønnbåter  

 



Omfang og «tempo» vil være viktig. 

Brønnbåteiernes Forening 

• I en innføringsperiode for «postsmolt»-konseptet 
og/eller hvis «postsmolt»-konseptet får et begrenset 
omfang 

• Begrenset spesialisering 
• Omdisponering av kapasitet fra andre aktiviteter. 
 

• Transporten vil kunne bli urasjonell og dyr. 
 

 
En rask implementering og et omfang som kan forsvare 
«helårsdrift» av fartøy for smolt og «postsmolt» vil 
medføre; 

• Spesialbygde rasjonelle brønnbåter 
• Kostnadseffektiv «mertransport» 

   
   

 
 

 
 
 



Fordeler med «spesialisering» 

Brønnbåteiernes Forening 

 

• Bedre vilkår under transporten 
• Spesialiserte mannskap 
• Spesialiserte brønnbåter  
• Bygge kostnadene på brønnbåten reduseres 

betraktelig 
• Trygghet rundt hygiene / smittespredning  
• Standardisering av utstyr. Lasteslanger, 

koblinger etc. 
 

 
 
 
      



Utfordinger i fht. det vi kjenner i dag  

Brønnbåteiernes Forening 

 

• Pålitelige tellinger av kjent biomasse 
• Små anlegg /større båter 
• Lokalisering, tilflott (dybde) kaianlegg 
• Lasting på smoltanlegget 

• Landanlegg => Fallhøyde og koblinger 
• Lukkede sjøanlegg => hvordan laste? 

• Stive konstruksjoner => Skyveskott? 
• Presenninganlegg  ????? 

 
 
 
 
      



Brønnbåteiernes Forening 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Takk for oppmerksomheten! 
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