
Sølvtrans
Passion for live fish handling



Agenda

• Kort om Sølvtrans
• Lukket transport
• Fremtidens brønnbåter



Kort om Sølvtrans
Bakgrunn

• Etablert i 1986
• Opererer 21 brønnbåter
• 2 nye brønnbåter under konstruksjon

• Hovedkontor i Ålesund, kontor på Leirvik, Stord og Puerto Mont, Chile
• ca. 300 ansatte
• Sterke eiere (Oaktree Capital 63%, R. Halsebakk (CEO) 30%, A. Hvide 

(Styreleder) 7%

• Opererer internasjonalt i Norge, Skottland, Canada, Chile og Australia

• Flåtevekst
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Brønnbåt tjenester
Transport av 

slaktefisk

Flytting av levende 
fisk

Lus og AGD 
behandling

Sortering

Smolt transport

Kjernevirksomhet
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Veien videre



Veien videre
Kort fortalt
Smolt transport: Alt inntaksvann skal behandles

Matfisk transport: Alt utløpsvann skal behandles

Hvordan? 

Ved bruk av godkjent metode for desinfeksjon

1. UV behandlet vann – Er dette tilstrekkelig?

2. Lukket transport – Våre båter er rigget og designet for dette

Når?

Nye båter – Skal være rigget for forskriftsendring fra 2016

Eldre båter – Må være rigget innen Januar 2021

Hvorfor ikke før?

Hva skjer?

Flere eldre båter blir tvunget ut av brønnbåtmarkedet



Lukket system

Lukket system

Utviklet av Sølvtrans på bakgrunn av ILA-krisen i Skottland 1998. All transport av fisk i Skottland har siden krisen blitt gjort med lukket transport, kjøling og direktelevering til land.

Lukket transport gir:

1. Ingen utslipp av infisert vann og dermed ingen smitterisiko

2. Kjøling av fisk under transport gir økt kvalitet
 Økt kvalitet på kjøttet gjennom forlenget pre rigor tid
 Senker metabolismen
 God fiskevelferd

Hovedpoenger

1. Sirkulasjon

2. Kjøling

3. Kontroll på vannkvalitet

4. Riktig utstyr

5. Dyktige folk

6. Sterkt fokus på vask og desinfeksjon



Sirkulasjon - Perforering og trykk
Riktig trykk + Riktig vannmengde = God sirkulasjon/fordeling

Prinsippet for sideveis sirkulasjon er det samme som ved et dusjhode. Trykk kanalen er perforert og 
fylles med store mengder oksygenrikt vann som fordeler seg jevnt ut over hele lasterommet. 



Sirkulasjon - Tverrskip

Høy vannutskifting, men samtidig lav vannhastighet  God fiskevelferd



Sirkulasjon – Langskip

Krever vesentlig høyere vannhastighet for lik vannutskifting – 8X



Sirkulasjon – Tverrskip vs langskips

Oppsummering

• Like god fordeling og vannkvalitet

• Langskips sirkulasjon krever mye høyere fart på vannet enn sideveis sirkulasjon for samme vannutskifting

Observasjon

Fisken svømmer naturlig mot strømmen  Nøkkelen er lav fart og stor vannutskifting!

Ved høy hastighet:

• Fisken jobber mer enn nødvendig

• Øker metabolismen
 Høyt oksygenbehov

 Skiller ut mer CO2 og andre avfallsstoffer 

Ved ferskvannsbehandling er dette tydelig da det viser seg at det er vanskeligere å tilføre oksygen i ferskvann enn i vanlig sjøvann!

- Våre observasjoner viser ca. 40 % forskjell i lastekapasitet mellom sideveis sirkulasjon og langskips sirkulasjon (70 kg/m3 – 100 kg/m3)
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Dimensjoner

Lengde 69.86M

Bredde 12,22M

Maks dybde 5,90M

Ronja Supporter
• 1800 kubikk
• 2 Lasterom med to 20`` lasteslanger
• Avsiler kasse for ferskvann
• Under og overtrykk laste/lossesystem
• Trykklossing opp til 7m (Over brønndekk)
• Automatisk vaskeanlegg
• Smoltluker – Dele opp i 4 lasterom
• RSW kjøling
• Lusefilter og UV filter
• Sortering
• Alt utstyr for måling av vannkvalitet
• Spesialdesignet for lukket transport

RONJA SUPPORTER
Fremtidens smolt båter?



Dimensjoner

Lengde 79.90M

Bredde 18M

Maks operasjonell dybde 7.2M

Ronja Ocean
• 3200 netto kubikk 
• 3 Lasterom med tre 20`` Lasteslanger

• 3 x 150 tonn/time
• Sorteringsmaskin
• Undertrykk/overtrykk lasting/lossing
• Spesialdesignet for lukket transport
• Avsilerkasse
• 500 kubikk ekstra ferskvann buffertank m/vaskesystem
• Vaskeanlegg
• Diesel elektrisk fremdrift
• RSW kjøling
• Trykklossing opp til 15m
• UV og lusefilter
• Alt utstyr for måling av vannkvalitet
• 4 kraner
• Optilicer
• Tverrskips sirkulasjon

RONJA OCEAN
Kan denne båt typen benyttes til smolt 
transport?



Utfordringer

• Anløp til trange områder med dårlige fortøyningsmuligheter er fortsatt 
tilfelle hos flere smoltanlegg

• Må legge til rette for sikker entring for brønnbåter med større kapasitet 
enn de minste smolt båtene



Passion for live fish handling
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