


Tjenester:
undervanns filming og dokumentasjon.
Rengjøring av nøter.
Dokumentasjon og inspeksjon av nøter Fortøyninger, anker, 
bunnringer og fartøyer.
Søk og leting etter behov.
Inntil-1000 meters dyp
Søk etter gjenstander/skip.
forsikrings oppdrag

Lerow AS samarbeider med Biotrål AS om større kapasiteter og 
tyngre oppdrag innen havbruks næringen.

Samarbeider tett med dykker firmaet Todal Dykk AS vedrørende 
dykker oppdrag.



Ide etter diskusjoner ang groe problemer
Startet med 1 Argus ROV og 1 mann 2003
Lerøy Midnor AS V/Roar Paulsen 
Feiling og prøving
Teknologi- Kompetanse- erfaringer…
Prototype klar (system sammensetning)
Full tids drift fra 2005, sidevasking fra 2007

Verdens mest effektive spyle system?
Rengjort 650 000m2 i løpet av 5mnd
”Tilsvarer 16 turer Oslo-Tr-heim (1 ROV)
Oppdretters ”Øyne”
Innvesteringer 5,5 mill, 6 mill omsetning
Rekkevidde Midt Norge +
Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS



HMS
Rømming
Kontroll av forankring
Kontroll før utsett fisk
Renhold nøter
Smitte forebygging
Lokalitet inspeksjoner
Rene lokaliteter = 
beste oppdretts 
forutsetning

Alle oppdrag filmes
Egne skjema for alt
Sporing av oppdrag
Smitte vern
kontroll
Kvalitetssikring
Målsetning
Målbare resultater
Evalueringer



1 arbeids dykker, 
2 Rov piloter 
2 nautisk  Teknisk og 
administrativt

Neste år flere enheter
Konsept bygging av 

system.

2 Argus Rover
300 bar 136 l min
Hydraulikk 450 L 500 
bar
5 modifiserte Idema 
vaske rigger
1 hurtig gående 
fartøy
1 større fartøy med 3 
back up systemer





Kostnads effektiv produksjon
Miljøvennlig produksjon
Groe problematikk
Rømming / sikring
Dokumentasjon
Forebyggende arbeide
Krav /regler myndigheter / Kunder







Større lokaliteter – Hav basert?
Mindre folk
Mer kompetanse arbeidere
Spesialiserte leverandører
Samkjøring av it løsninger / Fou
Utdanning av fremtidige oppdrettere
Kontinuerlig utvikling av løsninger



Klare behov uti fra kunder
Synerger andre bransjer
Behov ut ifra miljø
Naturens fremtidige utfordringer
September 2007 dobbelt så mye kuling
Klima utfordringer



Andre arter
Hente erfaringer av lignende miljøer 
(Offshore/Fiskeri og Landbruk)
Samfunnsbehov/betydning (distrikt/by)
Ramme vilkår, krav og lover





www.lerow.no
+47 90158802


