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FOSNAVAAG SHIPPING 

• FOSNAVÅG I HERØY KOMMUNE, MØRE OG 
ROMSDAL 

• 5 BÅTER 

• 1 REKETRÅLER «M/S Remøy» 

• 1 KYSTVAKT «K/V Ålesund» 

• 3 BRØNNBÅTER 

• 1 BRØNNBÅT UNDER BYGGING (Jan 2014) 

• CA. 70 ANSATTE 

 



FOSNAVAAG WELLBOAT AS 



Viktige moment med runde tanker 

• Fiskevelferd 
• Stress 
• Sirkulasjon 
• Hygiene 
• Tåler mere vakuum og høyere trykk for lasting og 

lossing 
• Ideell for Skyveskott 
• Enkelt å ta ut død fisk under transport 
• Driftsøkonomiske gevinster  

 
 
 



Hygiene 

• Ingen kanaler i side eller bunn 

• Forenklet renhold i runde tanker og effektivt 
for automatiske tankvaskesystem 

 



Sirkulasjon 

• Lik vannkvalitet gjennom hele brønnen 

• Fisken behøver ikke søke mot bedre vann og 
oksygen 

• Regulerer vannstrømmen uten å regulere 
vannmengden 

• Perfekt innblanding av medikamenter til 
avlusing 

• Økt fisketetthet er mindre kritisk.  

 



STRØMNINGS ILLUSTRASJON 



Manuelt Kalibreringsresultat ved bruk 
av H2O2 på Viktoria Lady 
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Fiskevelferd 
• Homogen vannstrøm i tanken 
• Lik vannkvalitet gjennom hele tanken 
• Fisken møter aldri veggen 
• Fisken er født i en rund tank og blir foret opp i en rund tank til smolt 

størrelse 
• Blir utsatt i en rund merd 
• Blir kjørt til slakteriet i en rund tank 
Konklusjon: hele tiden i kjente omgivelser 
 



Estimating Oxygen Consumption of Rainbow Trout 
Under Transport 
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Rear Tank: 28 tons, 16.1% Density. 
189.5 mg O2*kg-1*hr-1 ±17.4  (n=601) 
Temp. ºC: 7.41±0.51 
Min O2 recorded over 9 hr 9 min: 7.10 ppm 

Front Tank: Flow Stable between 250-350 min 
40 tons, 26% Density (Stable all time) 
134.9 mg O2*kg-1*hr-1 ±3.43 (n=601) 
Temp. ºC: 7.15±0.46 
Min O2 recorded over 9 hr 9 min: 6.34 ppm 
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Density adjusted by adjusting 
Bulkhead lid and water level 



Konklusjon på test forsøk gjort av 
Christian Michelsen Research  

Konklusjon: 
 
• Det spesifikke oksygenforbruket er en indikasjon på fiskens 

velferd (stressnivå). 
 
• Ved høyere biomasse av fisk så øker ikke stressfaktoren  i de 

runde tankene. 
 

• Det ser ut til at oksygenforbruket er mer stabil og kanskje enda 
lavere enn ved lavere tetthet.  
 

• Parameterne kan bekrefte at stressfaktorene er minimale med 
runde tanker og økt biomasse.  



Driftsøkonomiske gevinster 

• Skrogform - design 
• Max speed lastet båt 14,7 knop (3000 kW)/ 561 l/t 
• Service speed 11,5 knop (1000 kW) 184 l/t 
• Tom båt max speed 15.5 knop 
•  Fart 13 knop lastet (1600kw)  295 l/t 

 
 

 



Takk for oppmerksomheten 


