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 Kompetanserik transportør siden 1986 
 Høy kvalitet og moderne teknologi 

 
 
 

 Kontinuerlig produktutvikling  
          => brønnbåt 



 Kvalitet i alle ledd 
 Dyrevelferd 
 Overvåkning av last 
 Trygghet for kunde 
 Sikkerhet på sjø og land 
 Smitte trygghet 
 Vi er en kunnskapsrik 

brønnbåt aktør 





 



Overvåking og sikker behandling under  
Lasting, behandling og lossing er en selvfølge! 



«Hvor trykker skoen?….» 



 



 Lavere PH i ferskvann (6,5) enn i sjø (8,0) 
 Tilsette silikat som gjør at vannet blir mer 

motstandsdyktig mot CO2 opptak  
 Tilsetter AQUI-S bedøvelse 
 Kommunalt vann må tilsettes 
    Natriumtrosulfat for å nøytralisere klor 

 
 
 
 
 
 
 



 Rolig lasting over sorterings bord eller avsiler 
 Lastetid ca 1,5t pr brønn 
 Fisken «stresser» og risper i ferskvannet 

 
 
 
 
 
 
Dette gjorde vi:    
 Ca 30-40 kg pr m3 (200-500gr fisk) 
 Ca 70kg pr m3 (2 kg fisk) 

 



 Tidkrevende på kommunale anlegg 
 Kvalitet på ferskvann? PH? Klor rester?  

 
 
 
 
 

 Hvor er det kapasitet til ferskvannsfylling? 
 Gangavstand = tapt tid på behandling 

 



 
 Settefiskanlegg  =>ok kapasitet på levering 
 Presenning med ferskvann ved anlegget slik at 

brønnbåten kan suge det opp?? 
 Blandings vann 3promille er effekt reduserende 



 



 



 Forsyningsfartøy ……av ferskvann 



 Behandlings tid i ferskvann 3 timer 
 Tett oppfølging med veterinær 
 O2 tilsetning 120-130% før lasting 

 
 PH vil synke etter hvert som CO2 stiger i 

vannet. Da tilsettes O2 og en har kontroll 
på O2 renheten 
 



 Kalibrering av måleutstyret om bord «et 
kritisk punkt» 

 Oppdretter tilsetter O2 i merd under 
lasting 

 Vi ser at PH og O2 faller under lasting= 
CO2 stiger  

 PH ca 6 ferdig lastet,  CO2 på ca 40ml/l og 
O2 på 65-80% 
 

 Det er vanskelig å få O2 opp når PH og 
CO2 har stabilisert seg……uansett om en 
øker O2 tilsetningen…. 
 
 



 



 



 



 PH 
 Kvalitet på ferskvannet! 
 Få til effektiv ferskvannsfylling 
 Stadig forandringer PH/O2/CO2 under 

behandling 
 Farge på vannet…til tider vanskelig å se i brønn 

 
 Tid……… ??? 



«Teori er når man vet alt og ingenting 
stemmer. 
Praksis er når alt stemmer og ingen vet 
hvorfor 
Vi er her for å forene teori og praksis: 
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