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SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Norges Forskningsråd gjennomført prosjektet
”Teknologistatus i havbruk” (NFR-prosjekt nr. 152602/120).

Det er med utgangspunkt i år 2002 gitt et bilde av teknologistatus innen sjøbasert matfiskoppdrett av
laksefisk, torsk og kveite, dyrking av blåskjell og kamskjell, i tillegg til arbeidsfartøy og brønnbåter. I
utgangspunktet har Norge et generelt høyt nivå innen teknologi til havbruk, bl.a. som følge av den
parallelle utvikling som har skjedd med brukere og produsenter av teknologi. Dette gjelder spesielt for
laks. Samtidig er situasjonen at man sliter med å få etablert teknisk velfungerende produksjonslinjer for
”nye” arter som kveite, torsk, blåskjell og kamskjell.

Selv om mye av teknologien er tilfredsstillende, ser man at økt kompleksitet medfører økt
kunnskapsbehov. Dette, sammen med endrede eksterne rammebetingelser, stiller større krav til
teknologi. Betydningen av å etablere et faglig dokumentert grunnlag blir viktigere. At patenter og annen
beskyttelse er lite utbredt innen havbruksnæringen underbygger dagens situasjon. Videre ser man en
betydelig kopiering av norsk teknologi i utlandet, og innovasjonsgraden innen mer komplisert teknologi
blant utenlandske aktører er økende. Dette er forhold som utfordrer Norges eksisterende posisjon som
teknologileverandør. Med utgangspunkt i teknologistatus, og begrensninger for dagens løsninger, er det
antydet utfordringer hvor det er behov for å sette inn en innsats fremover.

STIKKORD NORSK ENGELSK

GRUPPE 1 Havbruk Aquaculture
GRUPPE 2 Teknologistatus State of the art
EGENVALGTE Fiskeoppdrettsteknologi Fish farming technology

Skalldyrteknologi Shellfish technology
Fartøy Vessel
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1 Forord

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført et prosjekt med
tittel ”Teknologistatus i havbruk” (Ref.nr. NFR 152602/120).

Prosjektets formål har vært å framskaffe:

1. Oversikt over tilgjengelig kunnskap og FoU-resultater
2. Oversikt over tilgjengelig teknologi (utstyr, patenter, rettigheter) og metodikk
3. Oversikt over beregningsmetodikk

Det er valgt å dele prosjektets rapport inn i delene:

1. Fiskeoppdrettsteknologi
� laksefisk
� torsk
� kveite

2. Skalldyrteknologi
� blåskjell
� kamskjell

3. Arbeidsfartøyer

4. Brønnbåter

Prosjektet har vært forankret i en referansegruppe, for å sikre relevante innspill til prosjektet. Det
ble avholdt et oppstartsmøte med referansegruppe 24.10.02, og i tillegg gitt
referansegruppedeltagerne mulighet til å melde innspill tilbake på rapportutkast.

Deltagere i referansegruppen har vært:
Kjell Maroni – FHL Havbruk
Svein Waagbø – UMOE Sterkoder AS
Knut Solbakken – Marine Harvest AS
Karstein Botten – Aqualine AS

Utover innspill fra referansegruppen, er prosjektet gjennomført ved søk på internett (inkl.
innhenting av bilder), søk i patentregistre, bidrag fra fagnettverk, samt telefonsamtaler med et
større antall næringsaktører. Det understrekes at rapporten ikke er uttømmende, ettersom det er en
stor spennvidde både innenfor produkter og produsenter, samt tilgang til informasjon.
Dokumentet må heller betraktes som et prosessdokument, som skisserer teknologistatus, og de
oppgaver næringen står foran, relatert til teknologi og drift/operasjon.

Trondheim, 10.01.03
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2 Sammendrag
SINTEF Fiskeri og havbruk AS har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført prosjektet
”Teknologistatus i havbruk” (NFR-prosjekt nr. 152602/120).  Det er med ståsted i år 2002 gitt et
bilde av teknologistatus innen sjøbasert matfiskoppdrett av laksefisk, torsk og kveite, dyrking av
blåskjell og kamskjell, i tillegg til arbeidsfartøy og brønnbåter.

I utgangspunktet har Norge et generelt høyt nivå innen teknologi til havbruk, bl.a. som følge av
det samspillet som har vært mellom brukere og produsenter av teknologi.  Dette gjelder spesielt
for laks.  Samtidig sliter en med å få etablert teknisk velfungerende produksjonslinjer for ”nye”
arter som kveite, torsk, blåskjell og kamskjell.

Fiskeoppdrett: Mye tilfredsstillende teknologi finnes, men endrede ytre rammebetingelser,
menneskelige begrensninger ved bruk eksisterende teknologi, samt stadig mer kompliserte og
avanserte løsninger, medfører at de krav som stilles til teknologien er økende.  Dette gjelder f.eks.
for merdanlegg, nøter, fôrstasjoner/arbeidsplattformer m.v.  En stor del av den teknologien som er
tilgjengelig er lite dokumentert, og i stor grad basert på praktisk erfaring.  F.eks. er økte
dimensjoner på konstruksjoner, kombinert med mer ekstreme miljøbetingelser faktorer som gjør
at det er nødvendig å basere de framtidige tekniske løsninger i større grad på et faglig fundament.
For marine arter er det bl.a. som følge av det begrensede sjøbaserte matfiskoppdrett lite
artstilpasset teknologi tilgjengelig.

Skalldyr: Både for blåskjell og kamskjell er en dokumentert, velfungerende teknisk
produksjonslinje for norske forhold fraværende.  Erkjennelsen av behovet for mer aktiv røkting av
anleggene, gjør at næringen framover vil måtte fokusere mer på driftskostnader enn
investeringskostnader som har vært gjeldende fram til i dag. Det er under utvikling flere konsepter
som kan legge til rette for en mer rasjonell produksjon, spesielt av blåskjell.

Arbeidsfartøy:   Fartøy for drift/operasjon av havbruksanlegg er i stor grad vel fungerende i
forhold til de bruksbehov man har ved anleggene. Imidlertid er man med interaksjon av
tyngre/større merdanlegg/fôringsstasjoner/arbeidsplattformer mv. i ferd med å komme til
størrelsesmessige grenser (bl.a. lengdebegrensning 14.99 m) som gjør at fartøyene blir for små i
forhold til de oppgaver de framover skal løse (forankring, sleping mv.). Dette, kombinert med
nødvendigheten av å sette økt fokus på HMS, gjør at en også i dette teknologileddet står ovenfor
utfordringer.  Dette gjelder også for drift/operasjon av anlegg for skjell og marin fisk, hvor det er
viktig tidlig å sammenstille kunnskap som gjør at artstilpassede løsninger introduseres.

Brønnbåter:  Fartøy for levendefisktransport har gjennomgått en omfattende utvikling de senere
år, og må sies å representere til dels svært avansert teknologi. Dette gjenspeiles bl.a. ved at det
foreligger en rekke patenter. Bl.a. motivert ut fra fiskevelferd, er det å forvente at kravene til
brønnbåter framover vil forsterkes ytterligere. Oppfyllelse kan kun skje ved at det fokuseres på
interaksjon teknologi/biologi.  For marine arter som torsk og kveite, samt skjell foreligger det ikke
artstilpassede teknologiløsninger for transport av større kvantum.

En ser at andre nasjoner i økende grad  kopierer den ”enklere” norske teknologien for bruk i egne
markeder (f.eks. plastmerder), samtidig som utvikling av mer avansert teknologi i økende grad
skjer i utlandet.  Mye av dagens teknologi er lite dokumentert, og bygger i stor grad på manglende
formelt kunnskapsgrunnlag.   Dette reflekteres bl.a. i at mye av produktene ikke er patentert.
Framover vil trenden med mer kompliserte/avanserte løsninger forsterkes (bl.a. økende
effektivisering ved automatisering, mekanisering, reguleringsteknikk m.v.), som også vil stille
økte krav til dokumentasjon, og følgelig et større faglig fundament for produktene.
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3 Bakgrunn

3.1 Introduksjon
En sterkt medvirkende faktor til den suksessfylte utviklingen av norsk fiskeoppdrettsnæring har
vært utvikling av ny havbruksteknologi. Et gjensidig samspill har foregått mellom utvikling av
teknologi og anvendelse av denne til produksjon spesielt av laks.  Norsk havbruksnæring blir i
stor grad oppfattet som ledende internasjonalt innen avansert kultivering av sjømat, enten det
dreier seg om merdteknologi, brønnbåter/fartøy eller hjelpeutstyr. De senere år har det skjedd en
økende grad av omstrukturering av selve oppdrettet.  Samtidig gjør endrede eksterne
rammebetingelser at det er i ferd med å stilles andre og større krav til produsentene av teknologi
til havbruk.

Norsk havbruksnæring står i tiden framover ovenfor en rekke utfordringer, der egnet teknologi er
sterkt medvirkende for suksessfylt utfall:

� Produksjonsområder – den forventede økning i marin biomasseproduksjon, kombinert med
økt konkurranse om kystområdene, gjør at det kan forventes at de eksisterende sjøområder for
oppdrett må utnyttes bedre, samt at nye og gjerne mer eksponerte sjøarealer må tas i bruk.
Uavhengig om det skal foregå produksjon på lokaliteter som er lite eller mye eksponert, så er
det nødvendig med teknologi som oppfyller de krav som stilles, og teknologien er
dokumentert.

� Helse, miljø og sikkerhet – arbeid innenfor havbruksnæringen blir ansett som relativt
risikoutsatt og belastende.  Næringen står følgelig overfor utfordringer for å sikre tilgang til
personell på alle kompetansenivåer.

� Produksjonseffektivisering – i takt med økte produksjonskvantum, vil det kontinuerlig være
behov for å øke sluttproduktenes konkurranseevne. Både kompetanse og teknologi som bidrar
til dette vil være viktig.

� Sentralisering av funksjoner – for å oppnå rasjonell produksjon ser en at det bl.a. innen
slakteri foregår en sentralisering, som innebærer at avstander mellom produksjonslokaliteter
og  slakteri blir større.  Dette gjør at det blir endrede kravspesifikasjoner til den teknologien
som skal anvendes.

� Dokumentasjon – det økte fokus på miljø og matvaresikkerhet, gjør at sluttkonsumenter
stiller økte krav til både produkt og produksjonsbetingelser.  Dette gjør at også teknologi, og
bruk av denne, vil måtte dokumenteres i økende grad.

� Rømming, begroing (kobber), lus – flere problemer som tidligere har vært mindre fokusert,
blir nå mer kritisk og avgjørende.

� Andre faktorer – med økt vekst er det også realistisk med økte forventninger fra samfunnet,
f.eks. miljøvennlig teknologi/miljøvalg, estetikk, etikk m.v.  Bl.a. ser en at livssyklusanalyse
(LCA) er i ferd med å aktualiseres også for havbruksnæringen, der merdleverandører blir
anmodet om å ta utrangerte merder i retur for avhending.  Slike forhold kan medvirke til at
f.eks. kriterier for valg av materialer, konstruksjon m.v. blir endret, med de implikasjoner
dette vil kunne ha for teknologiutformingen.
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Oppdrettsnæringen blir sterkt påvirket både av internasjonale (f.eks. EU’s lakseavtale) og
nasjonale (f.eks. produksjonsreguleringer) rammebetingelser. Følgende eksterne
rammebetingelser vil også kunne påvirke teknologiutviklingen fremover:

� Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd” foreslår egne etiske
standarder for fiskens velferd ved produksjon i oppdrett.

� Norsk Standard for ”rømningssikring av oppdrettsanlegg”: Utarbeidelse av regelverk som skal
bidra til å redusere problemet med rømming fra fiskeoppdrettsanlegg. Målet er å gjøre Norsk
Standard til internasjonal standard, som kan styrke Norges internasjonale profil som
miljøvennlig oppdrettsnasjon.

� EU sin strategi for bærekraftig utvikling av akvakultur:
� Beskytte miljø
� Håndtere konkurranse om områder
� Fiskevelferd
� Reduksjon av utslipp

� Nye produksjonsreguleringer: Maksimal tillatt biomasse (MTB) vurderes som nytt middel for
å avgrense tillatt produksjon til erstatning for eksisterende volumbaserte produksjons-
avgrensning (Fiskeridirektoratet aug 2002).

Det er kjent at mye av den teknologien som er utviklet fram til i dag i stor grad heller er forankret
i praktiske erfaringer enn i beregninger.   Det er forventet at bl.a. økte krav til miljøforsvarlig
produksjon i framtiden vil stille større krav til de produkter som benyttes i oppdrettet.  En
typegodkjenning for oppdrettsteknologi har lenge vært  etterlyst både av oppdrettsselskapene og
utstyrsleverandørene.  Pt. er det igangsatt et arbeid der det vil bli utarbeidet standarder for
tekniske krav for de mest sentrale komponenter i havbruksteknologi.  Dette arbeidet skjer i regi av
Norsk Allmennstandardisering, som ventes ferdigstilt sommeren 2003. En forskrift er planlagt
utarbeidet basert på standarden gjeldende fra 2004 for nye anlegg, og 2008 for alle anlegg.

I denne rapporten er det søkt å gi et  bilde av status for norsk teknologi brukt innen sjøbasert
produksjon av marine organismer.  Gjennom dette ønsker en bl.a. å avdekke kunnskapshull,
klarlegge kunnskap som kan anvendes, i tillegg til å gi et oversiktsbilde av den teknologien man
har tilgjengelig – og de eventuelle begrensninger som er.

Som internasjonalt anerkjent maritim kompetansenasjon, er det videre et mål å søke å synliggjøre
faglig grunnlag fra tilstøtende næringer (f.eks. fiskeri og offshore m.v.) som kan ha
overføringsverdi og kan relateres til havbruksteknologi. For å forankre en del av de generelle
utfordringer relatert til FoU i marin sektor, vises det til STEP-rapporten ”Studie av
innovasjonssystemer for marine innsatsvarer” (Aslesen m.fl. 2002).
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3.2 Tilnærmelsesmåte
Det legges innledningsvis vekt på å beskrive eksisterende teknologi og trender. Det blir også
presentert hva som er nye behov, der det på kort sikt er utfordringer og mangler, og hvor det er
nødvendig på lengre sikt å sette inn en arbeidsinnsats.  Her blir også forskningsbehovet nevnt.

I evalueringene er det også valgt å påpeke svakheter med eksisterende teknologi. En har spesielt
valgt å fokusere på tema der det er forventet at økt kompetanse (inkl. beregningsmetodikk mv.) er
sentralt for å frambringe løsninger.

Norge blir i internasjonal sammenheng betraktet som ledende nasjon innen teknologi til havbruk.
Primærfokus er følgelig lagt på norsk teknologi og norsk anvendelse av denne.

I prosjektet er det lagt vekt på å fokusere på sentral nøkkelteknologi, og teknologirelaterte tema,
med ståsted i år 2002.  Teknologiutvikling er imidlertid langsiktige arbeider, og det er derfor også
valgt å inkludere arbeider tilbake til ca. 1997. I rapporten er det lagt vekt på å trekke frem
leverandører/aktører som de senere år har markert seg med nye løsninger i markedet. Med hensyn
til omfanget av teknologi, er teknologi for laksefisk klart dominerende. Det er derfor valgt å bruke
teknologi for laksefisk som ”bærebjelke” i oppbygningen av rapporten.

Teknologi dreier i mange sammenhenger seg om ømfintlige opplysninger, og både patenter, men
òg konseptuelle tanker som ikke er patentbeskyttet, gjør at det har vært vanskelig å frigjøre
informasjon fra enkeltaktører.  Det understrekes derfor at beskrivelsen ikke nødvendigvis er
komplett, ettersom næringens aktører kan besitte arbeider som de ikke ønsker å meddele andre.

En stor del av FoU-arbeidet som er gjennomført, er forankret i biologiske problemstillinger.
Ettersom en stor del av slikt prosjektarbeid blir gjennomført i regi av bedrifter, og med stor grad
av egen finansiering, er det viktig å være klar over at resultatene og rapportene fra slike arbeider
ofte er utilgjengelig.  Det er tatt med en oversikt over nasjonale, og utvalgte internasjonale
forskningsprosjekter, samt andre rapporter og arbeider som vurderes som relevante i et eget
vedlegg.
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4 Teknologiutvikling i havbruk

4.1 Produktutviklingsmetodikk
Teknologi til havbruk er mangtomfattende, der alt fra enkle til meget kompliserte produkter
eksisterer. Samtidig har utviklingen generelt vært at stadig mer avanserte løsninger er brakt fram
til markedet.

Innen en går igang med selve den konkrete teknologibeskrivelsen, gis en kort presentasjon av
generell metodikk som legges til grunn ved produktutvikling. For å kunne løse morgendagens
oppgaver er det forventet i sterkere grad større fordypning innen de respektive tema.

Når ideskisser til potensielle nye produkter foreligger, er det naturlig at bl.a. følgende elementer
legges til grunn:

� Klarlegge strategisk og økonomiske potensial
� Utforme systemer for ledelse og styring av prosessen. Etablere mal for prosjektvurdering.
� Etablere tidsplan. Beskrive og vurdere gjennomførbarhet
� Etablere program for oppfølging av prosjektet i første fase (inkl. avviksvurdering)
� Definisjon: Beskrivelse av mulighet (etablere idebank som oppdateres løpende)
� Etablere tett dialog med potensielle brukere (start, underveis og slutt)
� Vurdere hensiktsmessig design for optimalisering av funksjon, brukervennlighet og krav til

miljø/HMS
� Foreløpig kvantitativ vurdering (herunder vurdering av hvilke prosjekter som skal evalueres

for beslutning)
� Gjennomføre styrkemessige beregninger/optimalisering
� Verifikasjon og dokumentasjon av sluttprodukt

Som det fremgår av dette er produktutvikling en komplisert prosess som krever ulike typer av
kompetanse. I takt med de økte behov som stilles, er det å forvente at stadig flere av de
ovenfornevnte elementer vil bli trukket inn i produktutviklingsprosessen.

Så langt har produktutviklingen i stor grad skjedd gjennom at utstyrsprodusent har identifisert
eller fått meddelt teknologibehov fra spesielt oppdrettere. Teknologien har deretter blitt realisert,
og i mange tilfeller introdusert i form av prototyper for pilotkunde. Dette har fungert akseptabelt
og vært en produktutviklingsstrategi som har gitt tilfredsstillende løsninger.

Fremover står en ovenfor behov for stadig mer avansert og kompleks teknologi, som gjør at
behovet for å sterkere inkludere flere elementer av produktutviklingsmetodikk øker. Mer kostbar
teknologi,  og større økonomiske konsekvenser om teknologi ikke er tilfredsstillende, gjør at det
vil bli stadig viktigere å legge grundigere produktutviklingsarbeide til grunn.

Indikasjonene er at det er økt fokus på dette i bedriftene, slik at de evner å posisjonere seg i
forhold til de krav som vil bli stilt til framtidige produkter. Det er viktig for Norge å ta en offensiv
rolle raskt, ettersom teknologileverandørene opererer i et internasjonalt marked, og må ligge foran
for å sikre sin eksistens.
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Produsentene og leverandørene av teknologi til havbruksnæringen er i stor grad små aktører.
Karakteristisk for disse er også at selskapenes begrensede kapitalbase gjør at de relativt tidlig i
utviklingsarbeidet må introdusere umoden teknologi på markedet. Historien dokumenterer dette
ved at det har vært tradisjoner for å lansere prototyper i markedet for raskt å komme i gang med
salg.

Det at de teknologiproduserende bedriftene i stor grad er relativt små, gjør at de i mange tilfeller
ikke finner det økonomisk mulig å knytte til seg fag-kompetanse som kan være tilgjengelig i FoU-
institusjoner, ingeniørselskaper m.v.  Samtidig er dette med på å forsinke
kompetanseoppbyggingen om relevante problemstillinger i fagmiljøene.  Det er klart
kommunisert fra leverandørbedriftene at det er et betydelig behov for kompetanse for at
selskapene skal kunne utvikle seg videre (Storøy og Sunde, 2000). Det er videre en generell
oppfatning om at det er mange hull på informasjonssiden, og at mye av den kunnskapen som
faktisk eksisterer er utilgjengelig av ulike årsaker.

Det er fra referansegruppen påpekt at det videre er viktig at både teknologi og biologi tillegges
vekt med hensyn til innsats i forbindelse med FoU-arbeid framover, da de gjensidig har meget stor
innvirkning på hverandre.  Fram til i dag har det i stor grad vært en utvikling der det enten har
vært fokusert biologisk eller teknologisk.  Aktørene i næringen ser nå at det bl.a. av teknologiens
kompleksitet, gjeldende miljøbetingelser for produksjon m.v. er helt avgjørende at teknologi og
biologi sees tettere i sammenheng.

4.2 Testing
I takt med økende grad av kompleksitet vil det bli stadig viktigere med uttesting av teknologi før
denne introduseres i markedet. Man ser dette i dag f.eks. innenfor blåskjelldyrking, der man sliter
med å få etablert produksjonslinjer der teknologi og drift/operasjon av denne er avklart og
funksjonelt operativ.

Innenfor merdteknologi gjennomfører bl.a. plastring-produsenten Polarcirkel systematisk uttesting
av nyutviklede produkter. Bl.a. er modellforsøk med flytemerder og nedsenkbare merder
gjennomført ved Marintek i Trondheim. Det er videre utført fullskalatester på produktene ved
Gildeskål forsøksstasjon. Modellforsøk som verktøy for dokumentasjon av belastninger på
havbruksanlegg er derimot ikke etablert på lik linje med andre maritime produkter. Dette skyldes
primært kostnader.

En annen form for verifikasjon og testing er bruk av numerisk simulering. Som i all annen
industri, blir dette stadig kraftigere verktøy. Analysekompleksiteten er derimot høy, også
sammenlignet med offshoreindustrien. Kostnadseffektive spesialverktøy må utvikles for ikke  å
dramatisk øke kostnadene ved dokumentasjon av nye, sikrere anlegg.

Den økende kompleksiteten for produktene mv. gjør at det vil være viktig å i større grad underveis
i produktutviklingen å foreta testing. En trend de siste årene har vært at utstyrsleverandører og
oppdrettsselskap har inngått samarbeid og sammen prøvd ut ny teknologi på egne FoU-
konsesjoner. Dette indikerer at både oppdrettere og teknologiprodusenter ser behovet for å ta i
bruk nye elementer i produktutviklingsarbeidet. Samtidig ser en klart at mangel på kompetanse og
kapasitet, gjør at utprøving i slike konstellasjoner ikke er fullgode. Dette gjør at man ikke oppnår
de resultater som er nødvendig for å bringe teknologien videre. Samtidig gjør en slik ”lukket
utprøving” at man ikke får utviklet en nasjonal generisk kompetansepool, som vil være påkrevd
om man skal heve bredden av aktører innen havbruksteknologi opp til ”elitedivisjonen”.
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Med de begrensede ressurser som er innen teknologi i dag, vil det være mer korrekt å søke å
etablere et nasjonalt ressurssenter som bistår næringen. En uavhengig generisk aktør som er eid av
næringen selv, vil kunne gjøre at man får fokusert kompetanse og ressurser, og derved bringe
utviklingen av produkter til havbruk opp en ”divisjon”. SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen
med Valsneset Energi og Industriselskap gjennomført et forprosjekt der innhold og organisering
av et slikt redskap som næringen vil ha behov for er skissert. Arbeidstittel for dette er ”Norsk
senter for havbruksteknologi”, der teknologi og drift/operasjon av denne er kjerneaktiviteter.

Økt fokus på kompetanse i produktutvikling, kombinert med ønsket om å sikre
kompetanseoverføring fra andre næringer (olje, fiskeri mv.) gjør at det må settes økt fokus på
hvordan dette kan skje i praksis. F.eks. vil etableringen av ”Senter for Fremragende Forskning
innen skip og havkonstruksjoner” ved NTNU gjøre at man får en langsiktig
kompetanseoppbygging. Etableringen av et ”Norsk Senter for havbruksteknologi”, som setter
kompetanseoverføring og har et mer anvendt perspektiv, gjør at man både teoretisk, men også
fysisk, kan muliggjøre at bred og spissfaglig kompetanse kan gjøres tilgjengelig – også for
havbruksnæringen.
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5 Teknologistatus: Fiskeoppdrettsteknologi

5.1 Innledning
Det har vært en betydelig utvikling innenfor teknologi til sjøoppdrett siden begynnelsen av 1990-
årene.  Hovedfokus har vært, og er fortsatt innen utvikling av teknologi for laksefisk, mens det for
marine arter så langt kun har vært begrenset teknologiutvikling, som følge av meget begrenset
omfang av sjøbasert oppdrett av disse artene.

De siste fem årene har det blitt foretatt investeringer i stadig mer avansert og kostbar teknologi.
Innovasjonsgraden er derimot begrenset. Oppskalering av eksisterende konsepter, samt
optimalisering av eksisterende teknologi, har vært hovedtrenden.

Et eksempel på at teknologi har bidratt til et mer effektivt fiskeoppdrett, er at gjennomsnittlig
produksjon pr. årsverk har økt fra ca. 58 tonn i år 1990 til 295 tonn laks i år 2000 (Økonomiske
analyser – Fiskeridirektoratet, 2000). Dette, samtidig som havbruksnæringen har vokst kraftig fra
å produsere rundt 80 000 tonn laks i 1990 til drøye 450 000 tonn laks i 2000. Trender i denne
tidsperioden har vært større oppdrettsselskaper (flere konsesjoner) og økt produksjon pr. lokalitet
(inkludert samlokalisering av konsesjoner).

I tiden som kommer antas at følgende teknologiintensive trender vil bli forsterket:

� Økning av  produksjon pr. lokalitet
� Anleggene flyttes ut til stadig åpnere farvann, og må tåle større miljøbelastninger
� Industrialiseringsprosessen går lenger. Oppdrettsanlegg blir sett på som prosessanlegg der

merd, brønnbåt og slakteri blir sterkere integrert i hverandre
� Fokus på kvalitet, helse, dyrevelferd, sporbarhet og matvaretrygghet forsterkes
� Innsatsfaktorer som fôrråvarer blir begrensende faktor (i alle tilfelle prisøkning)
� Matfiskproduksjon av torsk og kveite blir stadig viktigere, og det må tilføres spesialtilpasset

teknologi og kunnskap for rasjonell produksjon av disse artene
� Samlokalisering av laksefisk, marinfisk og skjell
� Større fokus på å hindre at fisk rømmer

I det følgende gis en introduksjon til hovedelementene i teknologi for fiskeoppdrett.

5.2 Fiskeoppdrettsteknologi generelt
En stor del av den teknologien som benyttes i norsk oppdrettsnæring i dag har sin opprinnelse fra
slutten av 80-årene.  Dette er teknologi som gjennom lang tids bruk i norsk og utenlandsk
oppdrettsnæring er funnet velfungerende.  Et eksempel på slik teknologi er plastmerder, som i
hovedkonsept bare har gjennomgått mindre modifikasjoner de siste 20 årene.

Den norske leverandørnæringen av havbruksteknologi er kjennetegnet med et stort antall aktører,
der de fleste er mindre bedrifter.  Flere av disse har kun et mindre antall produkter i sin
produktportefølje.  Samtidig er det mange av dem som har produkter som i liten grad avviker fra
hverandre, både i størrelse, materialvalg og fysisk utførelse. Oppdretter velger i de fleste tilfeller
leverandører utfra pris på produkt.
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En ser i økende grad at ingeniørselskaper, f.eks. Omega Technology AS og Instanes AS, som
tradisjonelt har oppdrag innenfor bygg- og skipsbransjen, får oppdrag innenfor dimensjonering og
dokumentering av merder og oppdrettsfartøyer. Dette er en erkjennelse av at oppdrettere/
utstyrsprodusenter ikke selv besitter den ”beste” kompetansen, og i økende grad begynner å
etterspørre denne.

5.3 Merd
Merden er en konstruksjon med primæroppgave å holde notposen utspent, samt fungere som feste
for forankring. I tillegg blir den ofte benyttet som base for driftsoperasjoner. Det er de senere år
introdusert konsepter der større fôrlager er integrert i selve merdkonstruksjonen (f.eks. Procean
AS og Storm Havbruk AS).

Flere og ulike typer anleggskonsept er i dag i bruk. Plast og stål er de mest brukte materialtypene
og størrelsen per flytekrage ligger typisk på 70-100 m i omkrets (MonAqua POL 99). Samme
undersøkelse viser at plastringer er mest vanlig nord for Stad, mens stålbur er mest vanlig i sør.
Tidligere trend med stormerder  (120 m +) har stagnert noe, bl.a. som følge av utilfredsstillende
hjelpeløsninger for drift.

Merder som produseres i Norge er i all hovedsak flytende konstruksjoner som holdes fiksert med
èn eller flere fortøyninger til bunn eller fra land.

Norske produsenter står for en betydelig del av produksjonen av merder på verdensbasis og
eksporterer også til Canada, Færøyene og Chile, samt til Middelhavet og Asia.

Det er en trend at fôrlager legges ute på sjølokalitet, og at merdene legges i farvann som er stadig
mer åpne.  Med dette frigjør man seg i stadig større grad fra landbaser, noe som var svært vanlig
før.  Dette gir større fleksibilitet for hvor en kan legge anleggene, samtidig som det blir nødvendig
med større konstruksjoner for å tåle mer ekstreme miljøbetingelser. Dette gir økte utfordringer av
både operasjonell, hydrodynamisk og materialteknisk art.

Det er meget begrenset tilgang til åpne prosjekter med aktiviteter mot utvikling av ny
merdteknologi og kunnskap om materialvalg, dokumentasjon av utstyr osv, er lite tilgjengelig.

Både stive og fleksible konstruksjoner, samt merder av plast flyter i vannoverflaten, og er følgelig
utsatt for bølge- og strømpåvirkning.  Samtidig er det store forskjeller m.h.t. elastisitet og tåleevne
for de ulike anleggstypene.
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I tabell 1 er gitt eksempler på ulike merdteknologier som er i bruk i dag, og sentrale momenter
relatert til teknologi er anført.

Tabell 1. Forskjellige hovedkonsept av merdteknologi.

 Plastmerder � Vanlig fra midten av 1980- tallet
� Kan også leveres som firkantmerd
� Plastmerden kan ha rørklammer i stål som binder flytering og

gelender sammen. En leverandør (Polarcirkel) leverer
klammere i sprøytestøpt PEH.

� Uhensiktsmessige å jobbe på
� Enkle og stor fleksibilitet
� Lang levetid kombinert med lav investeringskostnad

Leverandører:
� Aqualine AS
� Polarcirkel AS (avbildet med gangbane)
� Frøyaringen AS
� Preplast Industrier AS

Kombinasjon plast/stål Dette er en forholdsvis ny merdtype utviklet på slutten 1990-tallet
som tillater integrering av fôrflåte til merdsystem. For firkantmerder
kan det leveres gangbaner av tre eller plast (PP). For systemanlegg
kan det også leveres gangbaner i galvanisert stål.

Leverandører:
� Polarcirkel AS (bildet)

Hengslet Stålanlegg Dette er den mest solgte, og mest vanlige formen for stålanlegg.
Anleggstypen har vært vanlig siden midten av 80-tallet, og blir
fortsatt foretrukket av oppdrettere langs hele kysten. Anleggstypen
har problemer med utmattingsskader i sammenføyninger/hengsler.

Leverandører:
� Marine Construction AS (bildet)
� Bømlo Construction AS
� Nor-Mær AS
� Refa AS
� Nordic merden AS

Katamarananlegg En forholdsvis ny merdtype som ble introdusert på slutten av 90-
tallet, karakterisert ved katamaranskrog påmontert stive moduler.
Færre hengsler enn i hengslede stålanlegg. Det har vært en del
skader som følge av utmatting og knekking av hengsler og
sveiseskjøter.

Leverandører:
� Feeding Systems AS
� Procean AS (bildet)
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Stivt Stålanlegg Anlegg utviklet i år 2000. Stive stålanlegg er først og fremst
produsert for oppdrett i svært eksponerte farvann. Kun ett anlegg er
pr. 2002 levert.
2 bur der hvert bur er 45 x 45 m. Anleggets stålvekt er 350 tonn.
Engineeringsarbeide gjennomført av Project og Design Service AS.
(Konsept bygges på offshoreteknologi).

Leverandører:
STORM Havbruk AS (bildet)

Nedsenkbare merder Norskutviklede nedsenkbare merder er tatt i bruk i utlandet, og bl.a.
er TLC er i bruk i Italia.
Ett nedsenkbart anlegg er pr 2002 under testing i Norge på
Gildeskål Forskningsstasjon.

Leverandører:
� Helgeland Plast AS (bildet)
� Refa TLC (Refa Tension Leg Cage)
� Submarine AS

I forbindelse med mellomlagring av fisk før slakting er det vanlig å legge ventemerder like
utenfor  slakteriet. Til dette benyttes ofte utrangerte merder, som hyppig blir utsatt for mekaniske
påkjenninger fra brønnbåter som legger til, fra mannskap/hjelpeløsninger som må trenge sammen
noten for lettere å kunne pumpe fisken opp til slakteriet osv. Av ovennevnte grunner er det
spesielt høy rømningsfare fra slike merder, noe erfaringer også bekrefter.

5.3.1 Plastmerder
Det er i dag flere norske produsenter av plastmerder. Leverandørene tilbyr mer eller mindre
samme konsept, med noen mindre forskjeller. De fleste merdene er runde, men merdesystem av
plast kan også leveres som 4-kantede. Fordelen med slike er at det blir lettere å komme til internt
mellom merdene, og det er enklere å montere fôrutstyr på gangbro mellom merder.

Eksempler på forskjeller mellom leverandørene:

Polarcirkel : Beslag lages i sprøytestøpt plast i stedet for sveiset stål
Polarcirkel : Gangbaner i plast kan monteres på merdkragen for å bedre arbeidsforhold
Frøyaringen : Tilbyr single-point mooring (svaiforankring) for en eller to merder i

system
Frøyaringen : Tilbyr bunnring som spenner ut nota
AquaLine : Tilbyr merder med både 2 og 3 kragerør
AquaLine : Kragerørene er forsterket med kjetting som går rundt hele merden

Merdene har to eller tre flytekrager av ekstrudert PEH-plastrør. Flytekragene formes til ringer ved
å bøye en passende lengde av plastrør (typisk 60-100 meter) sammen i endene, og sveise de to
endene sammen. Vanlig sveiseteknikk er speilsveising, og denne montering kan foregå nær
lokalitet. Klammer i plast (PEH) eller stål monteres på kragerørene før eller etter denne
prosedyren. Klamrene fikserer flyteringene i forhold til hverandre, i tillegg til å ha fester for
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notlin, gelender og evt. gangbane. På gelenderet er det ofte oppheng for hoppenot. De aller fleste
kunder ønsker å kjøpe merden ferdig montert. Monteringsarbeidet utføres av eget eller innleide
monteringsteam som i snitt monterer en 90 metring per dag.

Plastmerder fortøyes vanligvis etter hverandre i 1 eller 2 rekker med rammefortøyning (se kapittel
5.4. Fortøyning). Merden kan også festes etter svaiforankringsprinsippet (bilde 1).

Bilde 1. Ettpunktforankring til plastmerd (Frøyaringen AS).

Plastmerdenes største fordel er at de er produsert i et fleksibelt materiale uten hengselsystem og
metalldeler, som kan ta skade av sterk strøm og høy sjø. Plastringer er også noe billigere i innkjøp
sammenlignet med stålanlegg. Plastringene er mindre tilrettelagt for manuelt arbeide (ingen bred
gangbane i senter), og det må benyttes arbeidsbåt for å komme ut til hver enkelt merd. Siden
flyterørene rundt merdene ofte er sleipe og usikre å gå på, er det utviklet sklisikre gangbaner som
tilbys som ekstrautstyr.

Plastmerder må betegnes som relativt enkel teknologi, og en ser nå at merdløsninger av denne
type i økende grad blir produsert av utenlandske aktører for levering i lokalt marked.

Tabell 2 angir sentrale nøkkeltall for plastmerder.

Tabell 2. Anbefalte dimensjoner for plastmerd (kilde: Polarcirkel AS).

Omkrets 60 m 90 m 120 m
Rør dimensjon [mm] 250 280 315
Maks notdybde [m] 15 25 30
Pris per meter (NOK) 950 1100 1250
Hvor stor biomasse* 30 tonn 70 tonn 122 tonn
* = ihht norske måleregler
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I bilde 2 er eksempel på stor plastmerd vist.

Bilde 2. Et 3-ringers AquaLine anlegg med merdklammer av galvanisert stål under slep.

De senere år har det vært begrenset innovasjon relatert til plastmerder. Frøyaringen har bl.a.
utviklet  en-punkts forankring for sine merder og lansert bruk av bunnring for å kunne
opprettholde notvolum under sterk strøm.

For marine arter som kveite har  AquaLine introdusert hylleløsninger for bruk i tradisjonelle
plastmerder (se kapittel 5.9 Marinfisk teknologi).

Polarcirkel AS har utviklet sklisikre gangbaner for å bedre arbeidsbetingelsene på runde
plastmerder (bilde 3). Gangbaneoverflatene er utført i materialet polypropylene (PP), og med
gripmønster etter samme prinsipp som gangbaner for stål. Gangbanen monteres fast ved hjelp av
integrerte innstøpte gjennomføringer i både gangbaneplater og merdklammere (PE-rør). Samme
selskap har utviklet ny produksjonsmetode for å formstøpe merdklammer, notkroker, bolter og
stoppere i PE. Det finnes mye kunnskap om materialegenskaper for PE som brukes i plastmerder,
men blir forventet at det fortsatt er større forbedringspotensialer.

For plastmerdene er HMS arbeidsbetingelsene fortsatt en utfordring.
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Bilde 3. Sklisikker gangbane patentert av PolarCirkel.

5.3.2 Fleksible stålanlegg
Fleksible stålanlegg er oppbygd av stive stålmoduler, som er festet til hverandre med fleksible
hengsler. Anleggene finnes i hovedsak i to versjoner; hengslet stålanlegg og katamarananlegg.

Marine Construction sitt system er et godt eksempel på den ene utgaven som består av et stort
antall kortere flytebryggemoduler, som festes til hverandre i både langsgående og tverrgående
retning (bilde 4). Sammensatt utgjør disse firkantede bur med vanlige størrelser som 20 x 20
meter eller 24 x 24 meter. Modulene er utført i forzinket stål, og er påmontert flyteelement av
plast under gangbanene. Gelender, eller holder for hoppenot, festes med beslag på sidene av hver
flytemodul.

Bilde 4. Tradisjonelt norsk stålanlegg med kvadratiske bur.
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Katamarananlegg har fått navnet fra anleggets flyteelementer. Dette er større anlegg med 4, eller
flere bur i samme system. Det er mulig å integrere fôrflåteløsninger direkte til systemet.
Katamarananlegget til Feeding Systems er et godt eksempel på et slikt system med èn stiv modul i
hele lengde- og bredderetning av hvert bur, slik at hver modul blir 20-24 meter lang. På disse
anleggene er det vanlig med bred gangbane i senter av systemet. Ett bur bygges opp av to
gangbane-moduler med skrogformede flytelementer montert under, og med to moduler som festes
inn og henger på disse. Vanligvis vil gangbanen i senter være den ene av de hengende modulene.
Modulene er festet til hverandre med kraftige hengsler, som gjerne er fôret med gummi.

Bilde 5. Katamarananlegg designet av Feeding Systems.

De fleksible stålanleggene monteres slik at fremherskende strømretning går mest mulig på langs
av flyteelementene. Disse konstruksjonenes stabilitet i sjø er i stor grad avhengig av et større
antall forspente fortøyninger. Havari eller feil forspenning på kun ètt eller flere fortøyningstau,
kan påføre slike anlegg store ekstrabelastninger, og det er fare for totalhavari. Nye
fortøyningskonsepter for slike anlegg og tilhørende konstruksjonstekniske forbedringer, spesielt i
farvann med kompleks topografi, er derfor påkrevd.

Stålhengslene som fester de ulike modulene sammen har ofte vist seg å være et svakt punkt på
slike system, ettersom sjøens bevegelser overfører store krefter nettopp hit. Manglende
fleksibilitet i hengslene gir store spissbelastninger og kan medføre utmattingsskader, selv om
hengslene er kraftig dimensjonert på forhånd.

AquaLine har lansert en ny måte å hengsle stålmerder på (bilde 6).
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Bilde 6. Ny type hengsel utviklet av AquaLine AS

5.3.3 Stive stålkonstruksjoner
Stive merdkonstruksjoner er designet for å tåle røffere farvann og større krefter fra i hovedsak
bølger, men også store strømkrefter som virker på not.  Konseptets strategi er at strøm og bølger
kan gå ”gjennom” anlegget. Stive konstruksjoner er styrkemessig mindre avhengig av
forankringen, dvs. at forankringsbrudd ikke nødvendigvis fører til konstruksjonsbrudd.  Eksempel
på slik konstruksjon er Storm havbruk  som også har integrert fôrsilo i konstruksjonen (bilde 7).
Siloen er også laget i stål og kan romme 120 tonn fôr.

Bilde 7. Storm Havbruk, stivt stålanlegg med integrert fôrlager.

For stålanlegg er det en tendens at merdene blir større og tyngre. Dette er godt hjulpet av
”eksterne” aktører fra fagmiljøer som tradisjonelt arbeider mot offshore eller skipsindustri, og
som er vant til å arbeide med større konstruksjoner.  Tidligere nevnte STORM Havbruk AS
kommer fra et slikt outsidermiljø, og har med sin stive merdkonstruksjon lansert en løsning som
betegnes som særdeles innovativ både i norsk og internasjonalt perspektiv.
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5.3.4 Senkbare konstruksjoner
Nedsenkbare merder blir først og fremst solgt til utlandet (PolarCirkel har solgt omlag 130
enheter). Kun et fåtall nedsenkbare anlegg er i bruk i Norge, og da primært i
utprøvingssammenheng.

Senking av merden skjer ved kontrollert vannfylling av flyteringene. Heving utføres ved å tilføre
luft i flyteringene gjennom slanger fra en kompressor eller trykkluftflasker. Vannet evakueres da
gjennom åpne vannventiler. På bilde 8 er Submarine sitt konsept i overflatestilling.

Bilde 8. Fullskala utprøving av nedsenkbar merd, i regi av
Submarine AS og Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Norsk merdteknologi er først og fremst utviklet for laks, og vi vet i dag at laks jevnlig må opp i
vannflaten for å gulpe luft til svømmeblæren. For nedsenkbar teknologi må det derfor utarbeides
løsninger der fisken får tak i luft.

Enkelte nedsenkbare konsepter er ”passive” ved at det er strømkrefter som induserer
neddykkingen (Tension leg cage, bilde 9), mens andre er teknisk regulerte i forhold til neddykking
(flyterørene fylles med vann eller luft).

Bilde 9. REFA TLC (Tension Leg Cage). Patentbeskyttet konsept utviklet i samarbeid med SINTEF.
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Det eksisterer i dag lite teknologi som egner seg til drifting av senkede anlegg. Man har dårligere
visuell kontroll, og generell drifting blir vesentlig vanskeligere så lenge merden befinner seg
nedsenket.

En variant av ”delvis” hev- og senkbare konstruksjoner, er utviklet spesielt for artene kveite og
torsk, og tilbys av REFA AS. Nyskapningen i disse konstruksjonene har først og fremst vært en
utspent trampolinebunn som kan heves og senkes. Denne bunnen  er spesielt egnet for kveite som
krever stort flateareal, og gir enklere håving av flatfisk i merd.

Fordelene med nedsenkbare anlegg er mange, og noen av disse er:

� Evakuering av merder og fisk under perioder med dårlig vær (høye bølger, sterk strøm og
vind) og dermed redusere påkjenning og eventuell spissbelastning på konstruksjon.

� Man kan gå noe ned på  dimensjonen av fortøyningssystemet.
� Evakuering av merder og fisk fra øvre vannsjikt i perioder på året hvor høy vanntemperatur

utgjør et problem. Dette er bl.a. aktuelt for kveite.
� Evakuering av merder fra øvre vannsjikt i perioder hvor det er stort påslag av begroing.
� Evakuering av fisk fra vannsjikt hvor det er stor konsentrasjon av alger og maneter.
� Evakuering av fisk fra øvre vannsjikt for å redusere påslag av lus.
� Nedsenking av merder for avising i områder hvor nedising av hoppenett, fuglenett og rekkverk

er et problem.
� Nedsenkbare merder er også gunstig i land der oppdrettsanlegg blir sett på som visuell

forurensing (eks. Italia).
� Evakuering av anlegg om natten i områder hvor tyveri og sabotasje utgjør et problem (f. eks.

Chile).

I Norge vil nok nedsenkede konsepter kun være aktuelt i spesielle tilfeller, spesielt inntil
tilfredsstillende hjelpeløsninger foreligger.

5.3.5 Beregningsverktøy/programvare
Det er økende interesse fra merdleverandører for å benytte avansert dataverktøy i arbeidet med å
utvikle merdløsninger.  Dette gjelder verktøy for å analysere merder og nøter individuelt, i tillegg
til å modellere komplette systemer.  En ser også en trend mot at ingeniørselskap og
skipskonsulenter i økende grad tilbyr sine tjenester mot havbruk. Dette må betegnes som positivt
med henblikk på å øke kompetanse som legges til grunn ved utviklingen av nye konsepter.

Selv om det finnes mye beregningsverktøy for storvolumkonstruksjoner som skip og
offshorekonstruksjoner, så skiller fiskeoppdrettsteknologi i stor grad seg vesentlig fra disse ved å
være fleksible småvolumkonstruksjoner. Siden de fysiske problemene bølgebelastning, struktur
og forankring er sterkt integrert, vil metodikken bli kompleks.

Aktuelle beregningsverktøy, programvare m.v. som anvendes eller kan være aktuelt å anvende
relatert til merdteknologi er gitt i tabell 3.
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Tabell 3. Oversikt over tilgjengelige beregningsverktøy relatert til merdteknologi.

Dataverktøy/beskrivelse Vurdering
3D- Not:

3-dimensjonal analyse av
oppførsel til not strukturer i
bølger og strøm. Fremdeles
under utvikling.

Utviklet av SINTEF Fiskeri og
havbruk.

Begrensninger:
Finnes ikke som kommersiell versjon og det er ikke lagt vekt på
brukergrensesnitt.
Interaksjon mellom flytekrage og not.

Utviklingsbehov/muligheter:
Interaksjon mellom flytekrage og not er ikke inkludert i
programmet/modellen. En kombinasjon av myke og stive materialer
må kunne analyseres.

Potensiale:
Gir mulighet til å gjennomføre full dynamisk tidssimulering av
oppførselen til en not i strøm og bølger for å studere oppførsel,
notvolum og krefter som virker på nota. Viktig bidrag til en
totalanalyse av et komplett oppdrettsanlegg.

ConMotion Mooring:

Forankringsprogram for analyse
av systemforankrede/ ramme-
fortøyde oppdrettsanlegg i
strøm og bølger. Beregning av
krefter på nota på grunn av
bølger og strøm er inkludert i
programmet.

Utviklet av SINTEF Fiskeri og
havbruk.

Begrensninger:
Spesiallaget for systemforankrede oppdrettsanlegg. Har ikke mulighet
til å gjøre forankringsanalyse av stive konstruksjoner.

Utviklingsbehov/muligheter:
Inkludere dynamikk fra nota. Inkludere analyse av stive legemer, slik
som fôrflåter. Inkludere dynamikk fra flyter og not. Inkludere
forenklet hengende kabelmodell.

Potensiale:
Kommersielt produkt med grafisk brukergrensesnitt. Stort behov for
forankringsprogram ved innføring av sertifisering av oppdrettsanlegg.
Intuitivt og enkelt å bruke.

MIMOSA:

Forankringsprogram utviklet
for analyse av skip og
plattformer. Tidligere
eksisterte en egen versjon
beregnet på oppdrettsanlegg,
MIMOSA-2F. Denne
støttes ikke lenger.

Utviklet av MARINTEK,
forhandles av DNV Software.

Begrensninger:
Antar at konstruksjonene er helt stiv. Gir konservative resultat for
system/ramme fortøyde anlegg. Krefter på not og anlegg må legges på
separat. Ikke grafisk brukergrensesnitt.

Utviklingsbehov/muligheter:
Inkludere deler av programmet i andre havbruksrelaterte
analyseprogram.

Potensiale:
Referanseprogram for analyse av forankring for offshore
installasjoner. Internasjonalt anerkjent dataprogram. Deler av
programmet kan inkluderes i andre analyseprogram,mer direkte egnet
for havbrukskonstruksjoner.

NetSim:

2-dimensjonal analyse av
oppførsel til not i bølger og
strøm. Beregner krefter
i nota.

Utviklet av SINTEF Fiskeri og
havbruk.

Begrensninger:
Kun 2 dimensjoner. Ikke full dynamikk, men kvasistatisk.
Gammelt program laget på DOS/UNIX plattform.

Utviklingsbehov/muligheter:
Vil bli avløst av 3D-NOT

Potensiale:
Vil bli avløst av 3D-NOT.
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Notdrag:

Beregning av strømkrefter på
nøter og merder. Basert på
empiriske data og tar hensyn til
hastighetsreduksjoner p.g.a.
andre nøter. Tar også hensyn til
notdeformasjon.

Utviklet av SINTEF Fiskeri og
havbruk.

Begrensninger:
Regner ikke krefter på nøtene på grunn av bølger. Ikke grafisk
brukergrensesnitt.

Utviklingsbehov/muligheter:
Implementere kvasistatisk analyse av bølgekrefter. Programmet vil
kunne inkluderes i andre analyseprogram for havbrukskonstruksjoner.

Potensiale:
Et referanseprogram for analyse av strømkrefter på not. Har vist seg å
være meget nøyaktig. Programmet vil kunne inkluderes i andre
analyseprogram for havbrukskonstruksjoner.

Riflex:

Analyse program for slanke
fleksible konstruksjoner, basert
på FEM-teknologi. Har egen
nett modell for modellering av
nøter for oppdrettsanlegg. Gode
hydrodynamiske modeller for
konstruksjoner slik som
oppdrettsanlegg. Ikke-linearitet
er helt avgjørende for
styrkeanalyse av havbruks-
konstruksjoner.

Utviklet av MARINTEK.

Begrensninger:
Komplisert brukergrensesnitt og krever høy kompetanse hos bruker.
Havbrukskonstruksjonsmodeller kan bli svært komplekse. Numerisk
krevende, og lite robuste algoritmer.

Utviklingsbehov/muligheter:
Utvikle et modelleringsverktøy for lettere å lage input for
havbrukskonstruksjoner.

Potensiale:
Veldig gode hydrodynamiske modeller for slanke legemer, som
karakteriserer sterkt ikke-lineære havbrukskonstruksjoner. Vil være
"state-of-the-art" program for analyse av denne type konstruksjoner.

SIMO:

For tidssimulering av krefter og
bevegelser for multi-legeme
systemer. Er spesielt egnet for
simulering av marine
operasjoner, men også stiv-
legemeforankring.

Utviklet av MARINTEK.

Begrensninger:
Spesiallaget for analyse av skip og offshore konstruksjoner.

Utviklingsbehov/muligheter:
Kan inkludere dynamisk notmodell basert på NotDrag.

Potensiale:
For analyse av interaksjon mellom oppdrettsanlegg/flytekrage og
brønnbåt.

WAMIT:

Frekvensplananalyse av krefter
og bevegelser for 3D stor-
volum konstruksjoner i bølger.
Utviklet for offshore-
installasjoner, fartøy og
lignende storvolum
konstruksjoner.

Utviklet av MIT, USA.

Begrensninger:
Potensialteori. Dvs. viskøs modell etc  må modelleres separat. Ingen
pre-post prosessering.

Utviklingsbehov/muligheter:
Modellering av koblede hydroelastiske storvolumkonstruksjoner (f.eks.
Storm-merd).

Potensiale:
Viktig i forbindelse med analyse av forankring og bevegelse for
fôrflåter.

Aquastructures: FEM-basert programvare for ikke-lineære beregninger av
nettstrukturer, under belastning av strøm og bølger. Ikke kommersielt
tilgjengelig. p.t.
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SimaPRO er videre tilgjengelig som et generelt program for Life Cycle Assessment (LCA) som
også vil kunne brukes i havbrukssammenheng.

5.4 Forankring/fortøyningssystemer
For sjøbasert fiskeoppdrett stilles det store krav til fortøyningsløsningene som skal holde
oppdrettsanlegget og tilhørende konstruksjoner på plass. Fortøyninger er festeanordninger og
flyteelementer fra merdanlegg til land/bunn for å holde anlegget innenfor en gitt lokalisering, og
flyteelementer som skal gjøre fortøyningen fleksibel slik at anlegget kan "leve med miljøet". Lite
fleksible fortøyninger gjør at anlegget påføres store krefter. Generelt bør forankringen være
mykest mulig, med påført kontrollert forspenning. Myk forankring gir derimot større
posisjonsavvik i sterk strøm.

Et fortøyningssystem består av flere komponenter:
� Anker/lodd
� Kjetting/sjakkel
� Tauverk/kause
� Flyteelementer

I tillegg til å fortøye selve merdanlegget, kan det også være behov for å fortøye fôrflåter eller
flytende arbeidsplattformer o.l.

I dag finnes ingen krav til fortøyningsdokumentasjon, og det finnes av den grunn heller ingen
spesifikk oversikt over hvilke forankringsløsninger som er i bruk Dagens forankringer
dimensjoneres i praksis kun etter bedriftenes egne erfaringer. Her vil ny bransjestandard og
forskrift komme inn fra 2004.

Leverandører til havbruksnæringen baserer seg i dag i stor grad på å kjøpe inn tau, anker og
kjettinger fra underleverandører. Fortøyningsløsningene leveres oftest "fabrikkmontert", dvs
taulengder, sjakler og kauser er ferdig innspleiset, og at anker, blåser og kjetting er inkludert
(bilde 10). En annen aktør, f.eks. oppdretteren selv, tar ansvar for endelig utsett av fortøyningen
ved hjelp av arbeidsbåt eller annet egnet fartøy.
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Bilde 10. Innspleising av kause i fortøyning.

Rammefortøyning leveres først og fremst til runde plastmerder (bilde 11) mens det for stålmerder
er mest vanlig med hjørneforankring.

Bilde 11. Rammefortøyning designet av AquaLine.

Fortøyningsløsninger kan også tilbys ferdig montert ute på sjøanlegget og inneholde avtaler om
inspeksjon og vedlikehold. Til dette formålet samarbeider for eksempel forankringsleverandøren
Erling Haug AS med Namsos Dykkerselskap. Dykkerselskapet tar på seg kartlegging av
bunnforhold, og utfører installasjonsarbeid, inspeksjon og vedlikeholdsarbeid på
fortøyningssystem og nøter (bilde 12).  I selve installasjonsarbeidet er det behov for utsetting av
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anker, fastsetting av evt. bolter til fast fjell, både over og under vann (bilde 13). Dybde på
lokaliteter varierer sterkt, og det kan f.eks. være vanskelig å forankre et stålanlegg på lokaliteter
med kompleks topografi. I slike tilfeller vil det være svært vanskelig å utjevne stivheten rundt
anlegget. En mer havarisikker løsning kan være gruppering av fortøyningene i hjørnene. Dette
forutsetter redesign av flyteren for å kunne ta opp kreftene fra forankring i færre punkt.

Bilde 12. Inspeksjonsbåt fra Namsos Dykkerselskap, med mannskap for inspeksjon
av nøter og forankringssystem med dykker og kamerautstyr.

Bilde 13. Boring av hull for bolter og forankring til fast fjell.

Metodikk for sammenføyning bygger i all hovedsak på kompetanse fra fiskeri og offshore.

Anker produseres i Norge av sammensveisede stålplater.

Det har vært utvikling mot fortøyninger som tar hensyn til at merdene senkes, og samtidig er det
et fokus på å etablere fortøyninger som muliggjør sikker adkomst til merd med fartøy
(overkjørbare fortøyninger).
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Bilde 14. Utsetting av fortøyningssystem for merdanlegg.

5.4.1 Beregningsverktøy/programvare
I tabell 4 angis software som kan være relevant å benytte i forbindelse med forankring og
fortøyning:

Tabell 4. Programvare relatert til forankring.

Software navn Beskrivelse
ConMotion/Mooring Nyutviklet programvare, i regi av PolarCirkel for å dimensjonere

fortøyninger. Beregner strekkrefter på forankringer til et system
av oppdrettsmerder, basert på input som strøm, bølger, nottype og
fysisk utforming på anlegg. Metodikk basert på FEM (Finite
Element Method) uten bølgestivhet.

Olex Kartverktøy/plotter med hav/undervannstopografi, inneholder
også fyrlykter m.m. til navigasjon.  Automatisk oppdatering av
undervannstopografi dersom systemet kobles til egnede
hjelpesystemer. Analysen tar hensyn til alle relevante momenter
innenfor geometri, forankring, notdata og miljødata. (Linux-basert
programvare).

Mimosa ”State-of-the art” programvare i antatt stivt anlegg. God nok
antagelse for å få tak i kreftene.

SIMO Har en tilsvarende forankringsmodell som Mimosa. Analyse i
tidsplanet. Nøter modelleres som ekvivalente sylindre.
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Ettersom både anker, kjetting mv. blir tyngre og tyngre blir det stadig viktigere å sette disse ut på
rett sted med en gang. For eksempel kan Olex sitt undervannstopografikart med GPS-posisjoner
være et viktig beslutningsstøtte-verktøy (bilde 15).

Bilde 15. 3D Skjermbilde fra OLEX software (undervannstopografi).

5.5 Notteknologi
Not er et poseformet nett (ofte i nylon) som avgrenser merdens produksjonsvolum. Det brukes i
stor grad notlin av nylon, med eller uten knuter.  Storparten av nøtene lages i "supernotkvalitet"
som er en raknefri nettype uten knuter.

En not består av:
� Topptelne
� Vegglin
� Blytelne
� Bunnlin
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Flere alternative notformløsninger tilbys i dag (bilde 16).

Bilde 16.  Prinsipper for oppdrettsnot benyttet i lakseproduksjon (Figur hentet fra Egersund Net AS).

Andre steder i verden, bl.a. i USA og Australia, er det utviklet ”nett-teknologi” basert  på metall,
noe som bl.a. kommer av at landene har store problemer med ulike predatorer.   Det utenlandske
selskapet OneSteel har f.eks. lansert en not der galvanisert stål er innvevd i notlinet (bilde 17).

Bilde 17. ”Nøter av stål” (t.v.), eller not der galvanisert stål er lagt inn i notlinet (t.h.).

Nota kan ofte begrense muligheten til å drive oppdrett på lokaliteter med sterk strøm. Det er store
utfordringer relatert til å få nota til å ”stå” i sjø, og opprettholde et effektivt  oppdrettsvolum.
Hovedproblemet er at nota ”klapper sammen” slik at vannvolumet som er disponibelt for fisk
reduseres. Problemstillingen demonstreres i bilde 18, under testing av not i sterk strøm i
strømningstank i  Hirtshals.
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Bilde 18.   Notmodell i flumetank i Hirtshals. Nota som ikke er utsatt for strøm (venstre) utviser et
betydelig større effektivt notvolum sammenlignet med not eksponert for strøm (høyre).

(Foto:  SINTEF Fiskeri og havbruk).

Utviklingen innenfor notteknologien baseres hovedsaklig på oppskalering i takt med økende
størrelse på merder. På materialsiden har det kun vært minimal utvikling med tanke på nye
nylontyper (Nylon-6). Den samme trenden gjelder for tauverk, da også denne utviklingen i all
hovedsak baseres på oppskalering av tidligere modeller. Notprodusentene lager nøter for
forskjellige lokaliteter, f.eks. med ekstra styrke for strømutsatte lokaliteter. Produktutvikling går i
første rekke ut på å tilpasse nye produkter etter forespørsel fra kunder.

Enkelte notprodusenter har total produksjonslinje selv, der alt fra notlin til ferdig not kan
produseres. Det er vanlig med produksjon etter ISO 9001 kvalitetsstandard. Sentrale produsenter
av oppdrettsnøter er REFA AS, Mørenot AS, Egersund Net AS, Fiskevegn AS m.fl.

Selv større notprodusenter har ikke noe formelt samarbeid med tilgrensende
teknologileverandører. Det foregår derfor ikke arbeid for å utvikle spesielle nøter til merd og
motsatt. Det er ikke vanlig å benytte seg av patent-/mønsterbeskyttelse, da dette ikke svarer seg
kostnadsmessig, fordi det er for krevende å følge opp bl.a. et plagiat.

I den senere tid har det vært tendens til utflagging av notindustrien, og import av notmateriell fra
Asia har f.eks. økt.  Dette gjelder både ferdig sydd not og tauverk i tillegg til råmaterialer som
nylon.

Når det gjelder loddsetting av not for å holde den utspent ved sterk strøm er flere ulike typer i
bruk. Enten med loddsetting av noten ved hjelp av lodd festet til notens blytelne (bilde 19), ved
hjelp av blytelnen selv eller ved bruk av bunnring.
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Bilde 19. Nedsenkbar rammefortøyning. Noten holdes utspent av lodd.

Aktuelle løsninger for lodd er:
� Kjeglelodd, f.eks. 2 tonn sentralt i kjeglenot
� Ulike stålbjelker under not
� Innvendige kulelodd
� Utvendige kulelodd
� Bunnring

Problematikk relatert til loddsetting forsterkes med hensyn til aktualitet, og er spesielt kritisk
relatert til drift/operasjon.

5.5.1 Beregningsverktøy/programvare
Aktuelle beregningsverktøy, programvare m.v. som anvendes eller kan være aktuelt å anvende
relatert til notteknologi er gitt i tabell 5.

Tabell 5. Programvare relatert til notteknologi.

Dataverktøy/beskrivelse Vurdering
3D- Not
NetSim
Notdrag
Riflex

Se tabell 3.

Det benyttes enkle tegneprogrammer for å prosjektere en ny not, men noe spesielt egnet
programvare finnes ikke, i motsetning til tråldesign, der god softwarepakke som kan beregne
bruddstyrke mv. finnes.
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Enkelte aktører benytter strømningstank til testing av nye tråler, og en ser at dette kan bli aktuelt å
benytte for nøter. Nøter blir av og til bygget i skalamodell for å teste diverse egenskaper. Det er
viktig å ta hensyn til interaksjonen bølge/strøm i tilhørende dynamisk belastning på nota.

Råvarer til produksjon av not leveres med datablad som beskriver bruddstyrke mv. Alternative
materialer vurderes, men begrunnet i kvalitet og pris så står fortsatt nylon sterkt.

5.6 Fôrflåter / arbeidsplattformer
Ettersom anleggene stadig oftere legges lengre ut fra land, eller vekk fra etablerte landbaser,
utgjør fôrflåter selve hjertet i flere anlegg. Flåtene bygges i stål eller betong og inneholder
fôringssystem, lagerplass, kommandosentral samt sosiale rom, dusj og wc. Fôrflåten har ikke eget
fremdriftssystem og ligger fast fortøyd på oppdrettslokaliteten. Når fisken er slaktet ut, blir flåten
slept over til ny lokalitet.

Fôrflåter blir stort sett utformet på to måter:
� Flåter bygget i stål. Flåten er avlang, flatbunnet og er forholdsvis høy ettersom fôrsiloene har

konform og er vertikalt plassert på rekke langs flåtens lengde. Visuelt uttrykk kan ofte
sammenlignes med en lastebåt. Har ofte noe mindre dekksareal sammenlignet med
betongflåte. Alt teknisk utstyr som aggregat, blåsemaskiner og doseringsmaskiner er montert
under dekk, mens kommandobro, kjøkken og sosiale rom oftest er lagt over dekk. Stålflåten
har ofte tette skott under dekk. ARENAS største fôrflåte ARE 250 har kapasitet til å lagre ca
300 tonn fôr. Rune Haugs fôrflåter kan fôre opp til 12 merder samtidig, og hver eneste merd
har sin egen fôrtank, blåsemaskin og doseringsenhet.

� Flåter bygget i betong.  Oppe på flåten bygges et hus i tre eller betong, som oftest minner mest
om et vanlig bolighus. I husene inngår ofte kaldtlager (for f.eks. fôrsekker) og kommandorom,
kontorer og sosiale rom. Det er også vanlig med siloer for fôrpellets. Disse lagrene går noe
under vannoverflaten. På betongflåter kan det være flere lag med vanntette skott, for å øke
redundans ved uhell. En betongflåte beveger seg annerledes (lavt fribord-ligger tungt i sjøen
slik at bølger kan bryte over) enn en stålflåte (flyter som en kork oppe på vannflaten).
Betongflåter har større dekksareal, og stabiliteten gjør det blant annet mulig å kjøre truck
ombord, noe som kan være aktuelt om flåten er integrert med stålanlegg. Betongflåter har
lavere vedlikeholdskostnader sammenlignet med stålflåter. De har vanligvis noe høyere
annenhåndsverdi sammenlignet med stål. Betongflåter er konstruert for bølgehøyder på inntil
3,5 meter. Backers mest populære flåte har lagerkapasitet på 350 tonn fôr, en størrelse på 16 x
28 m, og har både kaldtlager (trebygning) samt lagerkapasitet i betongsilo.

Felles for begge flåteløsningene er at de som oftest blir levert med kran/ kranfundament og at de
skal være så brukervennlig som mulig når det gjelder ombordlasting av fôr, tillegging av
arbeidsbåt osv.

Det er dessuten ønskelig at flåtene ligger så nære merdsystemet som mulig, da de fysiske
påkjenningene på fôret øker med avstanden mellom fôrflåte og merd.

I Skottland og Shetland er det om å gjøre at flåtene er så lite synlig som mulig, og det kan derfor
være aktuelt å bygge dem så lave som mulig. Det er også vanlig å male flåter som skal til slike
lokaliteter grå, slik at de blir vanskeligere å oppdage i sjøen.

Stålflåter har ofte avlang form, som hos en lastebåt, mens betongflåter heller er kvadratiske/
bredere og har et noe lavere utseende (avhengig av husutforming).
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Stålskrog, inkludert elektrisk anlegg og interiør/ sanitæranlegg, blir ofte levert fra lavkostland som
Estland og Polen. Flåten blir deretter slept til Norge for montering av hardware som
fôringssystem, dieselaggregat og kran. Det er også en trend mot at stålflåter blir komplett montert
i utlandet.

Betongflåter blir som regel både støpt og installert i Norge. Det er mest vanlig at oppdretteren står
for fortøyningen av flåtene selv.

Flåten dimensjoneres ut fra hvor den skal stå, og hvor stor biomasse i sjøen den skal kunne
betjene.  Flåter som skal brukes i røffere farvann kan f.eks. være utstyrt med armerte skipsvindu,
og ha større redundans mot synking i form av flere vanntette skott osv. Flåten i seg selv vil også
være bygget for å kunne tåle høyere bølger og sterkere vind og strøm. Størst forskjell i selve
skipsdesignet er det for betongflåter ettersom slike ligger tyngre i vannet, og en må påregne at
bølger skyller over dekk når det er uvær. Stålflåter flyter lettere i sjøen, og er dermed noe mindre
utsatt for at bølger skyller over dekk.

De siste årene har det vært flere tilfeller der plattformer har sunket på lokalitet. Utover tap av
selve konstruksjonen har det vært tap av betydelige fôrmengder. Et økt fokus på å øke sikkerhet er
ikke minst av HMS-hensyn viktig. Spesielt viktig blir det når det blir aktuelt å legge fôrlekter nær
merder, evt. også i samme fortøyningssystem.

Eksempler på fôrflåter/arbeidsplattformer er gitt i tabell 6.

Tabell 6. Fôrflåter/arbeidsplattformer.

Fôringsflåte fra Helland Mekansike Verksted AS.
Ubemannet, består kun av siloer og utfôringsenhet.

AkvaSmart Akvamaster stålflåte.
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Rune Haug fôrflåte i stål.

Arena Base 250 stålflåte.
Er sertifisert for å bli slept i 6m bølgehøyde.

Feeding Systems betong fôrflåte.
Leveres i størrelser 16x30m og 20x40m.

Arena betongflåte.

5.6.1 Beregningsverktøy/programvare
Bransjeaktørene uttaler et behov for økt kunnskap om stabilitet og laster, spesielt m.h.t.
vannfylling. Stålflåteleverandøren Arena får testet sine flåter i bølgebasseng i Bulgaria, der den
største av deres stålflåter nettopp er testet for 12 m høye bølger. Denne hadde tørt dekk selv ved
bølgehøyde 12 m. Det har også vært vanlig å teste flåteløsninger i MARINTEK’s anlegg i
Trondheim, men med de priser som oppnås for produktet i dag, er det for kostbart å teste flåter i
Norge. MARINTEK kan også utføre stabilitetsberegninger og lignende for slike fartøy. Det som
beregnes er ofte maksimal feilbelastning, maksimale bølgehøyder, redundans ved uhell osv.
Beregningsverktøy som angitt for merd blir også benyttet for fôrflåter/arbeidsplattformer.

Sertifiseringskrav for stabilitet av fôrflåter vil bli oppdatert som en følge av oppdaterte regler
under NAS (Norsk Almennstandardisering), gjeldende for nye flåter fra 2004.

For betongflåter gjelder Norsk Standard for bygg og anleggskonstruksjoner, herunder
kaisystemer.
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Det mangler software for dimensjonering av siloer, og egne tall og erfaringer brukes derfor.
Konen på siloen må f.eks. aldri ha mindre vinkel en 40 grader, da dette kan hindre god tømming
av siloene.

Flåtene blir som regel dimensjonert og beregnet av konsulentselskap. Det mangler imidlertid et
felles regelverksgrunnlag når det gjelder HMS/ sikkerhet/ redundans (f.eks. hvor mange luker skal
kunne tillates å være åpne uten at flåten skal kunne synke). Et eget firma (Vik-Sandvik) brukes til
å dokumentere flåtene for ARENA. Ved bygging røntgenfotograferes sveiser, og maling
dokumenteres av malingsleverandør.

Backer benytter konsulentfirmaet Instanes AS til dokumentasjon/konstruksjon av sine
betongflåter. Disse har byggeteknisk kompetanse, samt kompetanse på hydrodynamikk. Det er
behov for å teste flåter i bølgebasseng også for betongflåter i følge bransjeaktørene.

Flåteprodusentene ønsker et økt FoU-fokus på sikkerhet til røkter som i større grad må arbeide
alene på anleggene. Aktuelle programpakker for fôrflåter kan være:

- SHIPSHAPE – stabilitet
- WAMIT – bevegelser og laster
- SIMO – forankringskrefter og fortøyningskrefter

5.7 Fôringsteknologi
Fôring er blant de mest essensielle aktiviteter på et matfiskanlegg, og utgjør ca 50 % av
produksjonskostnaden for oppdrettsfisk. Det er derfor viktig at det fôres optimalt slik at en får
mest mulig tilvekst per kg fôr.   I framtiden ventes økt konkurranse om de marine råstoffene som
inngår i fiskefôr, noe som også gjør det enda viktigere å utnytte fôret optimalt.

Store mengder fôr skal dessuten distribueres hver dag, året rundt. Etter produksjon på fôrfabrikker
langs kysten ankommer fôret anleggene primært med spesialbygde fôrtransport båter (bilde 20),
der fôret blåses inn i anleggets fôrsiloer via en slange fra lasterommet, eller leveres som storsekk
(500-800 kg). Frem til midten av 90-tallet var det imidlertid mest vanlig å transportere fôret på
europaller med trailer (med småsekker à 25 kg). Etter ankomst ved anlegget lastes fôret inn på
kaldtlager (f.eks. plasthall på land), eller direkte ombord i fôringssystemenes fôrsiloer. For å
bevare næringsverdien i fôret er det viktig at fôret lagres tørt, mørkt og kjølig.
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Bilde 20. Ewos’ nye fôrtransportbåt, MS Safir. Lastekapasitet 1 150 tonn.

5.7.1 Fôringssystemer
Det brukes i dag i all hovedsak automatiske eller halvautomatiske løsninger for å gi en effektiv
utfôring, men det er fortsatt innslag av manuell fôring med ausekar, spesielt i sammenheng med
smoltfôring og som ”topping” av den automatiske fôringen. Frem til slutten av 90- tallet har det
vært vanlig å fôre smolten med ausekar eksempelvis første 3- 4 måneder etter utsett, for deretter å
gå over til automatiske løsninger.

Et fôringssystem inneholder ofte følgende hovedkomponenter:
� Landbasert og/ eller sjøbasert anleggssåle for fôringsstasjon
� Energienhet for å tilføre fôringssystem energi (El-kraft, dieselaggregat eller batteridrift)
� Fôrsilo(er)
� Doseringsenheter og software for utmating av fôr fra fôrsilo til transportrør
� Fôrskrue, luftkompressor eller vannpumpe for å transportere fôret gjennom transportør
� Transportrør mellom fôrsilo og merd
� Spredeenhet på enden av sprederør
� Evt. kommandosentral/ kontrollrom (inkl. PC)

Det er naturlig å dele fôringssystemene inn i to kategorier; lokale og sentrale systemer (tabell 7)
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Tabell 7. Ulike fôringssystemer.

Lokalt system Helautomatisk fôringsautomat, flytende, for montering tilknyttet
merdkrage.

Leverandører:
� Erling Haug AS
� Betten Maskinstasjon AS

Lokalt system Helautomatisk fôringsautomat, tørroppstilt.

Leverandører:
� Helland Mekaniske Verksted AS

Mobilt, Lokalt system Halvautomatisk fôringkanon for plassering ombord i arbeidsfartøy.
Fôrkanoner monteres på arbeidsbåter, og man fôrer manuelt i
merder med et håndholdt rør. Systemene benyttes fortrinnsvis til
apetittfôring av fisk, eller som toppfôring i tillegg til automatisk
fôring, ved at røkteren går over merden etter endt fôringsdag for å
sjekke at all fisken er ordentlig mett.

Leverandører:
� Helland Mekaniske Verksted AS
� AquaLine AS

Sentralt system Sentralfôringssystem for plassering på land eller på fôrflåte, hvorfra
mange merder kan fôres.

Leverandører:
� AkvaSmart AS
� GSM AS
� Feeding-Systems AS
� Arena AS
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5.7.1.1 Lokale systemer
Lokale fôringsanlegg leveres i forskjellige utgaver, avhengig av hvor og hvordan det skal
plasseres (i sjø ved merd, på arbeidsplattform eller ombord i arbeidsbåt) og inneholder silo,
utfôringsmaskineri og spredeenhet. En del anlegg kan tilkobles fôrdetektor plassert i merden, til
tidsur, eller til fôringssoftware lokalt på fôringsmaskinen, eller plassert i PC på kommandosentral.
Systemene kan vanligvis overstyres og fôres manuelt av røkter.

I lokale systemer inngår også fôring med "fôrkanonbåt". Røkteren legger arbeidsbåten ved merden
som skal fôres og kan styre retningen på fôret ved å bevege kanonrøret og styre
utfôringshastigheten ved å følge med på fiskens appetitt. Fôringsmetoden kan sammenlignes med
fôring med ausekar og blir ofte forbundet med såkalt "appetitt fôring". For å lykkes med slik type
fôring er en avhengig av dyktige røktere, som visuelt kan registrere fiskens appetitt under
fôringen, slik at fôringen kan avsluttes når fisken er mett.  Det er vanlig med 1- 2 fôringer per dag
ved bruk av manuell eller halvautomatisk fôring. Det er også normalt å bruke undervannskamera,
slik at røkteren i tillegg til det visuelle inntrykket fra overflaten kan følge med hva som skjer
under vann.

5.7.1.2 Sentrale systemer
Mengde fôr og hvilket fôringsregime som skal benyttes ved bruk av sentrale fôringssystemer blir
ofte bestemt av spesialtilpasset software og fôrdetektorer basert på ekkolodd, lift-up eller
kameraprinsipper. Softwaren kan overstyres av røkter/ driftsansvarlig, som må ta hensyn til
bølger, strøm, sikt i sjøen, evt. sykdom i anlegget eller om det er fare for manet angrep osv. (bilde
21).

Bilde 21. Prinsippskisse for sentralfôringsanlegg med tilhørende sensorteknologi.

Fra sentrale fôrsiloer doseres fôret ut til et materør. Fôret går deretter gjennom en vender som
fører fôret til "riktig" fôrtransportrør og ut til hver merd på anlegget. Fôret drives ut ved trykkluft,
fra en eller flere trykkompressorer. Det er ofte store mengder fôr som skal transporteres (f.eks.
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1000-1500 g/s), og transportrørene er ofte ikke tykkere enn 50-75mm. Det må derfor høyt trykk
til, og det er ikke unormalt å bruke kompressorer med effekt over 20 kW. Dette gjør at luften kan
bli temmelig varm, og det er fare for fettslipp fra fôrpelleten slik at fôringssystemet klogger seg.
Det er også fare for fôrknusing og at fôrverdien dermed synker.

For å rette på dette kan transportluften forkjøles via rørsløyfer av metall i sjøvann, samt å gå noe
ned på blåsemaskinstørrelse. Det er også en trend mot å tilpasse mengde luft og trykk som skal
brukes for uttransport til hver enkelt merd.

Det finnes også transportsystem med både trykkluft og vakuum som samarbeider med å holde
pelletene ”flytende” i transportrøret.

I følge leverandører av kompressorer er det store kunnskapshull relatert til transport av fôr i rør.

Det benyttes også sentralfôringsanlegg plassert på land så lenge det er snakk om relativt korte
avstander (< 500 m).

Et alternativt utfôringsmedie er vann. I Storviks AF-system pumpes fôret ut med sjøvann som
transportmedium, og fôret spredes med en rotor på utløpet av transportrøret. Utfôringspunktet
flyter i merden, mens selve utfôringen skjer under vann. I tillegg leveres systemet med en trakt
under rotoren, som samler opp uspist fôr.  Spillfôret pumpes tilbake til overflaten og kan dermed
fôres ut på nytt.

Uavhengig av transportmedium, er det mye fokus på å redusere andelen fôrknus. Arbeidet går på
alle detaljer i utfôringsprosessen. Viktige faktorer her er: trykk på kompressor, temperatur på
trykkluft, uforming av silo, utforming og materialvalg i doseringsenhet, utforming og materialvalg
i rørsystem ut i merder, hvilken bøy det skal være på utførselsrørene og hvor stor intensitet det bør
fôres på samtidig (fra 100g/s til 1500 g/s). Det er også fokus på transporthastighet og på å kunne
styre lufttrykk og intensitet indviduelt for hver merd, da det kan være ulike transportlengder
mellom forskjellige merder.

De beste anleggene har en fôrknus ned mot 0,5 % mens det i verste fall forekommer fôrknus på
opp mot 20 %. Det er følgelig fortsatt betydelige besparingspotensialer.

5.7.2 Software for fôringsstyring og  produksjonskontroll
Den generelle IT utviklingen gjennom de siste 15 årene avspeiler seg også til en viss grad i
oppdrettsnæringen.  Software for fôringsstyring og  produksjonskontroll har eksistert og vært i
bruk siden slutten av 1980 tallet, men noen utstrakt bruk av slike systemer ble ikke vanlig før i
siste halvdel av 1990-årene. Industrialisering med større integrerte selskaper, integrasjoner med
tilstøtende teknologi og en bedring i allmenn datakunnskap var noen av de viktigste årsakene til
denne veksten.

De fleste av de eksisterende systemene er bransjespesifikke løsninger som er utviklet i  nært
samarbeid med oppdrettsnæringen gjennom 1990-årene. Det ser også ut til at disse
spesialdesignede nisjeproduktene klarer å holde stand mot mer generiske produkter.
Internasjonalisering av de store produsentene legger likevel sterkt press på utviklingen av
programvarene for bruk i ulike deler av verden og for ulike arter.
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En oppdeling av programvarene i bruksområder er valgt i denne utredningen. De ulike
bruksområdene er:
� Fôrstyring
� Produksjonskontroll

Softwaren for fôrstyring er utviklet for bedre å kunne kontrollere sentralfôringsanlegg eller
fôringsautometer på de individuelle merdene. Utbredelsen av slike systemer i år 2002 ligger på ca
50-60%. Teknologien er basert på installasjoner på lokale PC’er som opereres på anleggene av
driftspersonell.

Softwaren styrer fôringen i tid og mengde ved hjelp av PLS (Programmerbar Logisk System) i de
fleste løsningene. Flertallet av løsningene er Windows-baserte og har en godt opparbeidet
brukervennlighet.  Sentrale aktører er Akvasmart AS og Arena AS.

Det er i hovedsak 3 former for styringsmetoder i slike programvarer:

Manuell input
� Manuell input av ønsket mengde fôr over et gitt tidsrom pr. merd.

Semiautomatisk fôring
� Programmet foreslår ny dosering på basis av biomasseberegner (daglig tilvekst) og

miljøparametre (temperatur, lys etc.). Dosene kan overstyres manuelt av driftspersonell ved
behov.

Automatisk fôring
� Ved hjelp av en eller flere former for sensorikk som beskriver appetitten hos fisken og/eller

miljøforholdene i merden kan intensiteten på fôringen reguleres automatisk. Muligheter for
justering og overstyring finnes i tillegg.

Utviklingen er, hvis man ser bort fra utvikling/forbedring av brukergrensesnitt, lite styrt fra
brukerne. Generelt ser det ut til at denne type teknologiutvikling er basert på FoU resultater
omkring fôringsstrategier. Fôrselskapene er de som har forsket mest på denne problemstillingen
frem til i dag, samt enkelte større teknologiprodusenter. Noen resultater er også publisert blant
annet i fagblad. Forsøkene viser blant annet at appetitt kan variere med 30-40% fra dag til dag i
samme merd og at en ved bruk av tilpasset måltidsfôring kan redusere fôrforbruket.

Det er en  utfordring å opparbeide en teknologi som kan gi en mer sikker informasjon omkring
snittvekter, antall, vektfordeling og biomasse i en populasjon. I dag er denne teknologien for
usikker til at den kan forbedre de eksisterende beregningene, som bl.a. ligger til grunn for
fôrstyringen.

Parallelt med forbedring av kvaliteten på måledata er det også viktig å utvikle videre modeller for
beregning av vekst, størrelsesfordeling og kvalitetsendringer.

Integrasjoner mellom eller programvarer som lettere kan utveksle informasjon vil bli stadig
viktigere i fremtiden. Dette vil lette arbeidet i mange tilfelle, samtidig som det er mindre
sannsynlighet for feil.

En generell oppfatning blant brukerene er at teknologien og programvarene bør bli enklere å
operere, mens leverandørene mener at brukerne trenger mer opplæring for å utnytte produktene
bedre.
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Produksjonskontrollsystemer er en type software som brukes for å lagre informasjon omkring
produksjonsrelaterte parametre. Systemene benyttes for eksempel til å rapportere til myndigheter,
til konsern for analyse av intern drift, og sporbarhetsdokumentasjon til kunder. Informasjonen
registreres ofte lokalt, men lagres i mange tilfeller sentralt for å gjøre datatilgangen enklere for
f.eks. konsernledelse og salgsapparat. Enkelte av produktene for fôrstyring inneholder også
muligheter for produksjonskontroll.

Utbredelsen av produksjonskontrollsystemer er relativt stor i Norge. Anslagsvis 90-95% av
anleggene er tilknyttet en form for elektronisk produksjonskontrollsystem.

Nyutvikling av denne type programvare er i all hovedsak drevet av brukernes behov, offentlige
regler for rapportering og behov for lagring av informasjon.

Kravet om full sporbarhet har gitt en økt interesse for utnyttelsen av denne type programvare da
det er slike bedriftsinterne systemer som inneholder grunninformasjonen omkring
matvareproduksjonen både når det gjelder prosess og lokasjon av varen.

I tabell 8  er gitt eksempler på kommersielle programvarer.

Tabell 8. Software – leverandører og bruksområde.

Leverandører Fôrkontroll Produksjons-
kontroll

Feedback-systemer
(tilknyttet
fôrkontroll)

Farm Control/ Maritech x
Feeding systems AS x
AKVAsmart ASA x x x
ARENA AS x x x
Storvik AS x x
Mercatus AS x

Enkelte oppdrettere bruker egenutviklede løsninger for produksjonskontroll, og dette kan være alt
fra egne utviklede programmer til bruk av generelle regnearkløsninger.

Det rapporteres også at større internasjonale programvareselskap er i ferd med å tilpasse
produksjonsstyrings- og planleggingsløsinger fra annet dyreoppdrett til fiskeoppdrett. Generelle
programvarer for prosesstyring kan også tilpasses til å styre fôrkontroll via PLS basert
utfôringsteknologi.

5.7.3 Fôringsdetektorer/fôrkontroll
Behovet for økt kontroll med utfôringen har blant annet satt liv til AkvaSmart doppler, en løsning
som registrerer hvor mye fôr som synker til bunns. Dette systemet har vist seg å fungere bra på
lokaliteter med lite strøm, men da den  kun kan logge over et lite område, kan den ikke
karakteriseres som en fullverdig kontroll over fôropptaket i merden.

Andre røktere sverger til eget innsyn i fôropptaket ved at de benytter undervannskamera ved alle
fôringer. Her er SM-gruppens Orbit 3000 undervannskamera mye benyttet. Andre løsninger som
brukes for å kontrollere utfôring er Lift-up.
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I tillegg til kontroll med utfôring, er kontroll med biomasse en sentral utfordring. Det er utviklet
flere biomassekontrollsystemer, bl.a. Storvik AS (lyssensorer lager bilder av fisk som svømmer
gjennom ramme), AkvaSmart’s AkvaSensor Vicass (Video Image Capturing and Sizing System)
m.fl. Dette er så avansert teknologi, at her foreligger det også patenter. Betydningen av denne
typen løsninger, som kan gi informasjon om fiskegruppen, forventes å bli viktigere, bl.a. i
forbindelse med produksjonsplanlegging, slakteplanlegging mv.

Ulike detektor-/overvåkningsløsninger for å ha bedre kontroll med utfôringen/
produksjonsutviklingen er gitt i tabell 9.

Tabell 9. Ulike hjelpeløsninger for kontroll i merd.

Produkt Beskrivelse

SM-gruppen - undervannskamera

Kontroll med fôropptak hos fisk,
inspeksjon av not.

AkvaSmart Vicass

Biomassemåling, basert på PC-
billedbehandlings-teknologi.

AkvaSmart fôrsensor

Registrerer hvor mye fôr som renner
gjennom måleområdet i trakten.
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Storvik biomassemåler

System som estimerer biomassen i merd.

5.8 Hjelpeløsninger
Utover selve kjerneteknologien i oppdrett, brukes nye og forskjellige hjelpeløsninger, spesielt i
forbindelse med drift av kjerneteknologien. I tabell 10 gis en oversikt over tilleggsteknologi brukt
i forbindelse med oppdrett, samtidig som enkelte produkteksempler er gitt.

Tabell 10. Hjelpeløsninger i fiskeoppdrett.
Teknologi i produksjonslinje Dokumentasjon
Interntransport Aktuelle konsepter:

� Aquaservice AS:  Aquatrans-system for
merdanlegg. Patentert.

Løfte/heise/halesystemer

Komponenter:
� kran
� nokk
� vinsj
� nothaler
� nottrommel

Metodikk:
� fôr (sekk, storsekk, bulk)
� not
� dødfisk
� gods/logistikk

Aktuelle konsepter:
� Simonsen Elektro AS: Vinsj for dødfiskposer

og merder
� Rabben Mekaniske Verksted AS:

Miljøtrommel for not.  2 impregnerte,
sidemonterte nøter som regelmessig
skiftes/tørrlegges på trommel.

� Rapp Hydema: Universalhaler

Dødfiskhåndtering Aktuelle konsepter:
� SM Manta 505
� Lift-up

Miljøkontroll (instrumentering, overvåking,
kontroll)

Aktuelle konsepter:
� Loggeutstyr: temperatur, O2, strøm, alger
� Oxseavision AS: oksygeneringskonsept for

merd. Patentsøkt.
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Rengjøringsutstyr

Komponenter:
� notvasker
� nottørker

Aktuelle konsepter:
� Høytrykk Midt-Norge:  Hydraulisk

høytrykksvasker spesialbygd for kontinuerlig
drift (spesialtilpasset manuell notvasker).

� EPAS Energipartner:  Nottørker
(Patentbeskyttet)

� Træna Båtservice:  Mærerenseren (Patentsøkt)
� Vaagland/Rabben: notvasker

Predator/vern
� Sel
� Oter

Aktuelle konsepter:
� Lofitech selskremmer

Lyssystemer
� merdlys – for lysmanipulering (bl.a. redusere

kjønnsmodning)
� overflatelys

Aktuelle konsepter:
� Idema AS – merdlys (Idema Sublite)
� Belfjord AS
� SM AS - merdlys

Sortering Aktuelle konsepter:
� Flexipanel – sortering i merd (Shetland)
� Aquascan
� Melbutech

Leppefiskteknologi
� skjul

Aktuelle konsepter:

Fisketelling / biomasseestimering Aktuelle konsepter:
� Vaki/SM Remote
� Optimar
� Kvassheim
� Simrad (ekkolodd)
� Flatsetsund slipp

Avlusingsteknologi Aktuelle konsepter:
� Presenninger/avlusingsposer. Dagens teknologi

er begrensende på strømutsatte lokaliteter.

5.8.1 Beregningsverktøy/programvare
Hjelpeløsninger har meget ulikt teknisk nivå, og dette gjenspeiles nok også i hvilken grad det
foretas beregninger mv. i forbindelse med utviklingsarbeidet. Samtidig er det klart at en rekke av
hjelpeløsningene ikke oppfyller de krav som stilles, og det er følgelig sannsynlig at bruk at
beregningsverktøy mv. vil kunne bidra til å forbedre produktene.
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5.9 Marinfisk teknologi
Det foreligger begrenset teknologi som er utviklet spesielt med tanke på oppdrett av marine arter,
og da primært kveite og torsk (bilde 22).  I stor grad er denne teknologien tilpasset utfra
lakseteknologi.  I tabell 11 er teknologi angitt.

Tabell 11. Produkter brukt i marinfisk-oppdrett.

Teknologi i produksjonslinje Produsenter/produkter
Trampolinebunn REFA AS, merd med flat heisbar trampolinebunn for flatfisk/torsk

(nylon/plast)
Hylleløsninger for flatfisk i merd AquaLine
Fôringssystemer Storvik fôringsautomat for kveite

Bilde 22. Aqualine hylleløsninger for flatfisk.

For kveite har det vært lite ”momentum” i utviklingen bl.a. som følge av at det har vært meget
begrenset tilgang til yngel. Gjennom spesielt prosjektet ”Kveite i merd” (Forskningsrådet prosjekt
nr 115690/122 i regi av Havforskningsinstituttet) er det framskaffet resultater og driftserfaringer
fra matfiskoppdrett av kveite i merdanlegg. Imidlertid har mange av ildsjelene fra midten av
1990-tallet avviklet sine aktiviteter med produksjon av kveite i merd. Det er samtidig aktører som
driver stor merdproduksjon av kveite, og som dermed har frembragt kunnskap som viser
potensialet for dette oppdrettet (Dønna Marine Holding). Den manglende kontinuiteten har
imidlertid gjort at teknologistatus har stagnert på et 1995-nivå, med unntak av enkeltinnovasjoner
(fôringsautomat fra Storvik AS, hylleløsning fra Aqualine AS).

Torsk er de siste par årene relansert som oppdrettsart.  Hovedfokus har i denne perioden vært
yngelproduksjon, mens det ikke har vært gjennomført større utviklingsarbeider relatert til
teknologi for matfiskproduksjon i sjø av denne arten.  I stor grad er man derfor teknologisk på
samme nivå som for kveite, kjennetegnet ved at generelt tilgjengelig oppdrettsteknologi brukes.
Det er i begrenset grad utviklet teknologi med utgangspunkt i de respektive arters krav.

Det er uttalt at lønnsom matfiskproduksjon av torsk forutsetter et intensivt oppdrett.
Stordriftsfordeler er avgjørende for å oppnå lønnsom næring (Torskeutredning for SND, KPMG
rapport 2000). Bl.a. er det skissert at minimumsanlegg bør være 36.000 m3, som også
sammenlignet med dagens lakseoppdrett er store anlegg.
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KPMG sine studier påpeker fôrkostnader, tetthet mv. som sentrale faktorer i lønnsomt
torskeoppdrett. Selv om torsk er en pelagisk fisk, skiller den seg adferdsmessig vesentlig fra
laksefisk. Bl.a. vil spiseadferd, svømmeadferd i tillegg til kjønnsmodning, være momenter som vil
gjøre at kravspesifikasjon for optimalt oppdrett av torsk vil avvike fra dagens lakseteknologi.
Dette kan f.eks. gjelde for fôringsteknologi, lysteknologi, not-teknologi mv. Man ser allerede
eksempler på at matfiskoppdrett av torsk kan kreve andre teknologiløsninger enn det som er
standard teknologi for laks. Prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet har vist at det er nødvendig
med kraftig lys for å utsette kjønnsmodning hos torsk, sammenlignet med lys brukt for laks.

Dersom en skal realisere matfiskoppdrett av torsk i et omfang som næringsaktørene skisserer, blir
det viktig at man tidlig i prosessen får etablert en dokumentert velfungerende produksjonslinje. En
bred erfaringssammenstilling av eksisterende kunnskap om praktisk og teoretisk matfiskoppdrett
av torsk er derfor viktig. Dette kan gjøres tilgjengelig for bredden av teknologileverandører, og
derved åpne for nødvendig innovasjon.

5.10 Vurdering av teknologistatus og utfordringer for fiskeoppdrettsteknologi

5.10.1 Generelt
Det har vært en betydelig utvikling innen fiskeoppdrettsteknologi de siste 10 årene. Samtidig ser
en nå flere eksempler på at kunnskapsnivået ikke er så høyt som enkelte produkter forutsetter.
Dette har bl.a. gitt seg utslag i ulike ”uhell”; rømning, havari av arbeidsplattformer mv. Det er
følgelig betydelige utfordringer  både relatert til teknologi – og drift/operasjon av denne. Økt
kompleksitet medfører økt kompetansebehov.

Med færre folk på lokalitet, er det å forvente at investeringene i teknologi vil øke, men at sparer
inn på mer rasjonell drift. Det er økende krav fra kunder/marked til oppdretter om at det må
dokumenteres at de ansatte har gjennomgått den nødvendige opplæring.

Man ser at mange innovative teknologier som er utviklet de senere år, har skjedd i regi av
utenlandske selskaper (Vicass-biomasseestimering i Canada, Flexipanel på Shetland). Det er fare
for at norske selskaper taper terreng ettersom teknologien blir mer avansert, og man ikke evner å
følge med.

Det finnes mange ”nesten-ferdige” produkter som blir lansert for raskt på markedet av
teknologileverandører for å komme i gang med salg.  Oppdretterne hadde sett det formålstjenlig at
det ble stilt til disposisjon ressurser, slik at disse leverandørene kunne få bistand, f.eks. fra FoU-
miljøer for å foreta de nødvendige korrigeringer. Produktet bør være ferdig utviklet før det blir
lansert i markedet.

Fiskevelferd vil i tiden fremover blir stadig mer sentralt, også m.h.t. teknologi/dyr interaksjon.
Utgangspunktet er at fisken skal ha det bra gjennom hele livet.  Her forventes også strengere EU-
krav.

For torsk og kveite har det vært begrenset erfaring med merdoppdrett i større skala. I takt med
oppskalering vil det være behov for spesialteknologi som tilrettelegger for respektive arters
adferd.
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5.10.2 Merd
Det er betydelige utfordringer relatert til merd, og sentrale problemstillinger hvor det er behov for
FoU er:

� Utvikle konsept/modifisere teknologi for etablering av rømmingssikker ventemerd for slakteri.
� Bedre hengsler for fleksible stålanlegg som reduserer utmatting.
� Begroing – rengjøringskonsepter for merd i sjø.
� Dimensjonering, konstruksjon og materialvalg for merder.
� Utvikle reguleringsmekanismer for å bringe merd til overflate ved behov, inkludert under

ugunstige miljøforhold (kontrollert opptak av merd).
� Videreutvikle og tilpasse løsninger for lagring av fôr og utfôring i merd (logistikk).
� Utvikle løsninger for kontroll og overvåkning av merdens tekniske tilstand når den er

neddykket.
� Avklare omfang av begroing på nedsenkede merder/nøter, inkludert teknologi for notskifte.
� Utvikle overvåkningsteknologi, inkludert løsninger for å kunne holde kontroll med

fiskegruppene i merd (utfôring, helsesituasjon m.v.).
� Utvikle metoder for lasting/lossing av fisk, inkludert konsepter for sikker tilkobling/anløp av

brønnbåt/arbeidsbåt til merdanlegg (interaksjon brønnbåt/merd).
� Videreutvikle modelleringsverktøy og beregningsverktøy for komplekse bevegelser på

havbrukskonstruksjoner. Robusthet og integrerte analyser er viktig.
� Utvikle merdkonsepter med konstruksjon, sammensatte materialer og hydrodynamiske

muligheter for større bølgehøyder.
� Utvikle hjelpeløsninger som ivaretar arbeidsmiljø og sikkerhet for personell som skal betjene

anlegg.
� Gjennomføre risikoanalyser for oppdrett på eksponerte lokaliteter (havari).
� Merdens tilrettelegging for avlusing.
� Rømningsforebygging – skader på anlegg, nye konsepter, totalkonstruksjon, belastning mv.
� Manualer for montering, vedlikehold og bruk av merdsystemer.
� Må få mer informasjon om faktiske krefter som virker på anlegg og fartøy.  Er  ønskelig med

on-site måling av krefter på anlegg som ligger i sjøen. Metodikk og løsninger for å montere
"kraftmålere" på fortøyninger slik at en kan lese av faktiske belastninger (nåværende og
tidligere).

� Utnytte informasjon om faktiske krefter som virker på anlegg og fartøy i sjø, slik at
dimensjoneringen blir sikrere. Det bør her være spesiell fokus på strømkrefter. Viktig at
måledata kan legges inn i modeller slik at merdsystem kan testes i strømnings- og
bølgebasseng.  Det er viktig at teoretiske modeller blir kalibrert mot modellforsøk.

� Innsamle feltdata fra belastninger på eksisterende merdanlegg som input til
beregningsverktøy.
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5.10.3 Not
Not innebærer de største utfordringene fremover, bl.a. utfra rømming som en ser en sterk økning i.
Nota er meget sårbar både i sin eksisterende konstruksjon, men også m.h.t. til bruk av denne.

Aktuelle problemstillinger/utfordringer relatert til nøter:
� Lodd – nye konsepter for loddsetting av not, som tilrettelegger for effektiv drift.
� Utvikle programvare for notdesign.
� Spesialdesigne not for ventemerd som tilrettelegger for hyppig og sikker håndtering.
� Utvikle nye konsepter for å sikre et definert og konstant volum i nota, herunder;

� nye utforminger av not
� nye loddsetting / utspenningsløsninger

� Utvikle eller ta i bruk nye materialer for å gi en sterkere not (økt slitestyrke) som kan tåle mer
belastning på utsatte steder, f.eks. bruke stivere nettmateriale i deler av notkonstruksjonen.

� Not som tilrettelegger for avlusing (inkl. bruk av presenninger).
� Undersøke kritiske nivå og karakterisere sammenheng mellom begroing på not og

eksponeringsgrad for strøm/bølger.
� Foreta installasjon og uttesting av ulike notløsninger i full skala for dokumentasjon av

egenskaper ved ulik grad av eksponering.
� Videreutvikle numeriske analyser m.h.p. notbelastninger og 3D bevegelse.
� Utvikle materialer til not for reduksjon av begroing og dermed behov for notskifte

(begroingskontroll) eller begroingsfrie nøter.
� Videreutvikle innfestingsløsninger for not i oppdrettskrage.
� Utvikle konsepter, inkl. bruk av andre materialer (øke rivestyrke), nye utforminger

(tilrettelegge for bedre loddsetting, mer skånsom håndtering mv.), sikre bedre notvolum.
� Hull i not blir i dag påvist av dykker, og løsninger som varsler om hull, f.eks. av nota selv

eller hjelpeløsninger er etterspurt.
� Lodd er viktig årsak til notslitasje; lodd som ikke medfører slitasjerisiko etterspørres.
� Økte behov for notskifte som følge av forsterket fokus på rømming, begroing mv; etterspørres

fleksible og effektive notskifteløsninger
� Utvikle nøter som tåler sollys ved tørking, og med økt slitasjestyrke.
� Interaksjon not/fisk.
� Løsninger for å måle krefter og angi deformasjon på not i sann tid.
� Identifisere og utvikle spesialnøter for marin fisk, spesielt torsk med sin søkende adferd.
� Dokumentere notløsninger med mer redundans, f.eks. dobbel not eller andre sikringsløsninger.
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5.10.4 Forankring/fortøyningssystemer
Utviklingen både innen merd, fôrflåter og arbeidsplattformer er at disse blir tyngre, og skal legges
på stadig mer eksponerte områder.

Aktuelle problemstillinger/utfordringer relatert til forankring/fortøyningssystemer:
� Løsninger for innfesting/integrasjon fôrflåte/plattform – versus merd.
� Framskaffe en oversikt over eksisterende og anvendte fortøyningsløsninger (klarlegge

svakheter), og erfaringssammenstilling.
� Utvikle nye og mer fleksible fortøyningskonsepter (inkl. nye materialer).
� Videreutvikle verktøy for numerisk analyse av forankringskrefter og strukturbegrensninger.
� Utvikle teknologi for mer effektiv og presis utsetting av anker/fortøyninger, inkludert HMS

(Helse, Miljø og Sikkerhet).
� Dokumentere holdekraft for ulike anker som benyttes.
� Utvikle forankringsløsninger som håndterer de komplekse bevegelser merder har under

ekstreme miljøbelastninger, inkl. tap av forankring.
� Utvikle løsninger for fortøyning på lokaliteter med varierende bunntopografi og ulike

dybdebetingelser.
� Utvikle alternative fortøyningskonsepter som også tilrettelegger for sikrere anløp med båt.
� Konsept for måling av ”real-time” og historiske krefter på fortøyning.
� Tettere integrasjon forankring/flyter.

5.10.5 Fôrflåter / arbeidsplattformer
De senere år har det vært en sterk økning i bruk av fôrflåter/arbeidsplattformer. F.eks. har fôrflåter
endret karakter fra å være relativt små og plassert nær merd, til å bli store og meget dominerende
konstruksjoner på lokalitet. Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette, noe som krever økt
kunnskapsbehov relatert til dette produktsegmentet.

Aktuelle problemstillinger/utfordringer relatert til fôrflåter/arbeidsplattformer:
� Etablere HMS-standard for fôrflåter, arbeidsplattformer mv.
� Interaksjon/risiko merd/fôrflåte/arbeidsplattform (stabilitet, krefter, belastninger, avstander

mv).
� Synkefrie fôrflåter/arbeidsplattformer, av HMS-hensyn, men også for å redusere konsekvenser

av havari på merd mv.
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5.10.6 Fôringsteknologi
Det har vært utvikling av bedre og mer avanserte fôringsløsninger de senere år, og mange gode
produkter finnes på markedet. Ettersom fôr utgjør så stor del av kostnaden ved oppdrett, er det
fortsatt store potensialer gjennom å sikre enda bedre utfôring. Torsk og kveite har mer krevende
spiseadferd sammenlignet med laksefisk, og betydning av teknologi som hjelpemiddel for å sikre
kontroll blir viktig.

Aktuelle problemstillinger/utfordringer relatert til fôringsteknologi:
� Optimalisere løsninger for å unngå fôrknusing (utforming av fôrsilo, lasting, materialvalg,

utforming av rør, trykkluft/dosering mv).
� Utvikle teknologi som kan fordele fôr til fisken på en fleksibel og optimal måte i forhold til

skiftende strøm-, bølge- og vindforhold, samt tilhørende fôrdeteksjon.
� Utvikle teknologi for fôrlager med større lagerkapasitet, samt metoder for lossing av fôr i

eksponerte områder.
� Utvikle fôrlager/flåter konsepter som ivaretar og legger bedre til rette for personell (HMS).
� Utvikle løsninger for automatisering, fjernkontroll og løsninger for presis fôring i merd, samt

teknologi for kontinuerlig biomasseoversikt som er personelluavhengig i daglig utførelse.
� Utvikle fôringsløsninger for nedsenkede merder.
� Utvikle løsninger for å redusere energiforbruk under fôring.
� Beregningsverktøy for fôrtransport i rør.
� Utvikle standardiserte testmetoder for fôringsteknologi.

5.10.7 Hjelpeløsninger
Med økte krav til effektivisering, er det i ferd med å bli færre ansatte pr. produsert kvantum fisk.
Samtidig blir miljøbetingelsene mer ekstreme, kombinert med at det stilles økte krav til faktisk
informasjon om produksjonssituasjon, gjerne med øyeblikksbilder. Det forventes derfor økte
behov for mer - og nødvendigvis mer komplisert – teknologi for å foreta denne produksjonen.

Aktuelle problemstillinger/utfordringer relatert til hjelpesystemer:
� Løsninger for å øke kvalitet på hele merdvolum (f.eks. fôringsteknologi i not, eller

lysteknologi)
� Oksygenering av merdvolum – mulighet til å forbedre produksjonsbetingelsene i merden som

en tradisjonelt har tatt for gitt
� Løsninger for ”presis on-line biomassekontroll” – viktig for eksakt fôring, men også for å

kunne vite når rømming skjer, slik at tiltak kan iverksettes
� Utstyr som gir mer real-time informasjon om miljøbetingelser på lokalitet, slik at bedre

mulighet til å finjustere produksjon kan skje
� Avlusing av laksefisk i merd fordrer i dag bruk av presenning/skjørt eller brønnbåt; ved sterk

strøm er det komplisert å gjennomføre operasjon, inkl. dosering, og teknologi som
tilrettelegger/muliggjør dette er etterspurt

� Identifisere behov og utvikle effektive hjelpeløsninger som muliggjør effektiv oppdrett av
kveite og torsk
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6 Teknologistatus: Skalldyrteknologi

6.1 Innledning
Utviklingen av den norske skalldyrnæringen har vært en langtekkelig prosess, med dårlig
kontinuitet. På slutten av 1970-årene og begynnelsen av 80-årene ble det i det små etablert enkelte
blåskjellanlegg langs kysten. Etterhvert så man for seg dette til å ha et stort potensiale, og dette
førte til en relativt stor etablering av anlegg. Skjellnæringen endte på slutten av 80-tallet i bråstopp
som følge av bl.a. algegifter og utilstrekkelig teknologi.

Rundt 1995 ble næringen revitalisert bl. a. med utgangspunkt i Kamskjellprosjektet. Dette satte i
gang kamskjell som oppdrettsart, og etter hvert ble også blåskjelldyrking aktualisert.

Denne rapporten fokuserer på "sjøbasert skjelloppdrett", det vil si fra utsett av samlere/setteskjell
til skjellene er tatt ombord i båt etter høsting. Med skjell menes her blåskjell og kamskjell.

6.2 Skalldyrteknologi generelt
Hittil er det delt ut 451 skjellkonsesjoner i Norge (foreløpig statistikk fra Fiskeridirektoratet -
2001). Av disse er 339 i drift. I Norge finnes det få mattradisjoner med skjell. Derfor er det
nasjonale markedet lite for en kommende norsk skjellnæring. Følgende omsetningstall er hentet
fra Fiskeridirektoratets foreløpige statistikk for 2001.

Tabell 12. De siste års produksjon av blåskjell og kamskjell.

År/Salg av skjell Blåskjell (tonn) Ville kamskjell/haneskjell
(1000 stk)

1999 662 339
2000 791 173
2001 913 112

Kvanta av levende eller ferske kamskjell eksporteres først og fremst til Italia, Belgia, Nederland,
Tyskland og Sverige. Andre land som importerer norske kamskjell er Frankrike, Russland,
Danmark, Spania, Storbritannia og Sveits.

Det finnes imidlertid små og store firmaer langs kysten som prøver ut de ulike dyrkingsfasene
mellomkultur og bunnkultur av kamskjell på forskjellige måter. Norge har kommet et stykke i
utvikling av dyrkingsteknikker, mens de fleste andre land i Europa ikke har fått tilfredsstillende
resultat fra sine dyrkingsforsøk. Noen klart fungerende produksjonslinjer er imidlertid ikke
etablerte.

Skjellprosjektet (tidligere Kamskjellprosjektet) har jobbet aktivt siden 1994 sammen med private
bedrifter for å utvikle og forbedre forholdene rundt en voksende skjellnæring. Stor dødelighet på
yngel etter utsett, problemer med predatorer på lokaliteter, logistikk og markedssituasjonen, samt
fravær av effektiv teknologi, har vært flaskehalser for kamskjell.

For kamskjell har det ikke foregått noen stor utvikling innen dyrkingsutstyr i de senere årene. En
stor del av ressursene har vært benyttet for å utvikle bunnkultur.
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Storparten av blåskjellene som dyrkes i Norge eksporteres. I Europa er markedet for blåskjell
større enn for laks og stadig nye produkttyper kommer til. Dyrking av blåskjell er i ferd med å bli
en næringsvei for mange langs kysten. Samtidig er hovedutfordringen å få etablert en
velfungerende produksjonslinje. Flere og flere ser nå at blåskjelldyrking ikke ”gjør seg selv”;
røkting må til. I Norge benyttes fortrinnsvis utenlandsk produksjonsteknologi, som er utviklet
under andre rammebetingelser, bl.a. m.h.p. miljøfaktorer. Det er derfor behov for lettrøktet
dyrkingsteknologi som gir optimal vekst ved hjelp av riktig hjelpeutstyr for norske forhold.
Eksempler på skjellteknologi er gitt i tabell 13.

Tabell 13. Skjellteknologi i bruk.

Xplora

Konsept basert på langliner og blåser som legger til rette for
innhøsting av to liner samtidig.

Smartfarm

Konsept basert på langrør, der 2 m dyp not røktes og høstes ved
hjelp av spesialmaskin.

Maqsy knuteløs langrørteknologi

Konsept basert på langrør, der kollektorer låses på rørkam.
Muliggjør enklere montering og høsting.

Blåseteknologi

Sæplast blåser – Spesialblåser for skjelldyrking.
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6.3 Blåskjell

6.3.1 Teknologi / produksjon generelt
I dag benyttes det to dyrkingsstrategier for blåskjell i Norge:
1. Skjell dyrkes på havbunnen. Denne metoden krever ikke dedikert dyrkingsteknologi til

påvekst, men krever store grunne områder med flat sandbunn, noe vi ikke har på mange
lokaliteter i Norge. Skjellene hentes opp med håv, skrape eller pumpe, montert på arbeidsbåt.

2. Skjell dyrkes i bøyestrekk. Et dyrkingsanlegg bygges opp av en line som spennes ut med
fortøyninger i begge ender, og holdes i vannflaten av en rekke blåser. Skjellkollektorer som
skjellene fester seg til, henger loddrett fra lina. Tilsvarende konsepter basert på langrør er
under utvikling. Varianter med flåteløsninger er i mindre bruk i dag.

Teknologiutvikling og bruk har tatt to ulike retninger:
1. Man innhenter/modifiserer utenlandsk utstyr og teknologi (Xplora fra Irland, To-line anlegg

fra New Zealand/andre).
2. Utvikling av egne konsepter – f.eks. langrørteknologi.

Norge har andre typer lokaliteter enn Sverige, Danmark, Nederland og andre konkurrentland. Det
er risikabelt å ta i bruk teknologi fra eksempelvis Sverige, Danmark eller Canada som har
teknologi for 10-20 meter dype lokaliteter.

Man har erfart at importert teknologi i mange tilfeller ikke fungerer tilfredsstillende, og dette har
gitt grobunn for nye bedrifter med egne ideer. Mange av disse bedriftene har sprunget ut fra
produksjonsselskaper, som benytter sine erfaringer fra driften til ny teknologiutvikling. Dette kan
være uheldig ettersom det gjør at kapitalsvake bedrifter i kritisk oppstartsfase vil ha to fokus;
etablering av produksjon av blåskjell og utvikling av ny teknologi. Samtidig kan en forstå
dyrkernes erkjennelser om at tilgjengelig teknologi ikke er tilfredsstillende, dette gjør at en må ta
tak i egen situasjon om en skal få etablert større skala, økonomisk forsvarlig blåskjellproduksjon.

I de innledende faser har det vært et meget stort fokus på investeringskostnader for teknologi.
Stadig flere ser nå at det er driftskostnadene som er de kritiske, og at det er et økende behov for
teknologi som tilrettelegger for effektiv røkting og høsting.

Norge har i dag noen utstyrsleverandører og innovatører som fremstår som nyskapende og
nytenkende innenfor sine områder. Eksempler på slike er gitt i tabell 14.

Tabell 14. Norske utviklere av skjellteknologi.

Leverandør Teknologi
Maqsy AS Patentert knuteløst konsept basert på

langrørsteknologi som flytelementer.
Helgeland Plast AS Langrørsanlegg for blåskjell.
SmartFarm AS Patentsøkt langrørsanlegg med maskin for tynning

og høsting.
Sea Equipment AS Langrørsanlegg for kamskjell.

Suksessgrad avhenger av evne til å sette fokus på at utstyr må utvikles for særegne norske forhold.
Det er en del fysiske krefter som virker på anleggene på grunn av de norske naturgitte
betingelsene. Norske lokaliteter er meget variable, ofte med høy grad av eksponering av vær og
vind, strøm og bølger, samt store dyp. Det er også viktig å tilrettelegge for effektiv, rasjonell og
industriell produksjon/arbeidsmetodikk under slike forhold.
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Mye av teknologien er i dag på prøvestadiet, og det eksisterer derfor lite dokumentasjon på
teknologiens nytteverdi eller levedyktighet utover det enkeltdyrkere har gjort av egne
observasjoner. Betydningen av erfaringssammenstilling og konsolidering av konsepter kan ikke
undervurderes.

Algegifter i skjell er fortsatt en flaskehals for den norske næringen. Der problemet først oppstår,
blir oppblomstringen av giftalger ofte langvarig, og man må med dette la ellers høsteklare skjell
forbli i sjøen. Dette gjør det vanskelig å oppnå en forutsigbarhet i produksjonen av skjell i Norge.
Man har i dag ingen ferdig teknologi som på en effektiv måte kan avgifte skjell.

Forskning viser i dag at skjellgifter kan være et problem spesielt i fjorder med sterk lagdeling av
vannmassene. Det er gjort/gjøres en del forsøk på å forbedre algesammensetningen, for eksempel:
� Forsøk i Sognefjorden for avgifting ved å blåse luft ned i dypvannsmassene for å bryte

lagdelingen (SINTEF, 2002)
� Forsøk med skjell i bassenger på land (Norske Skjell AS)
� Skjell i tette poser (Høgskolen i Sogn og Fjordane)
� Senking av dyrkingsanlegg for skjell (Forskningsstasjonen i Flødevigen, 1987)
� Pumping av ferskvann ned i dypvann for å løfte dypvannet

6.3.2 Bøyestrekk/lineløsninger
Dagens anlegg for blåskjell er i all hovedsak basert på hengende kulturer. Normal utforming er at
en bæreline holdes flytende i havflaten av oppdriftselementer, påspent med jevn avstand. Linen
fikseres av forspent forankring i hver ende, gjerne via et enderør (PEH eller aluminium) som
samler flere parallelle liner.

En modifisering av svensk bunnbasert løsning med flytende enderør ble introdusert av næringen
på slutten av 1990-årene. Denne løsningen kobler linene sammen i serie, og gjør at risiko for
totalhavari av anlegg ved havari av enkeltliner øker. SINTEF Fiskeri og havbruk har foretatt
beregninger og publisert dette i Norsk Fiskeoppdrett i 2000/2001.

En del aktører baserer seg på bruk av landfester - en metode/teknologi som vil være meget
begrensende for produksjonen (få lokaliteter/konflikt med andre interesser).

Dagens anlegg er lite tilpasset maskinell håndtering, og krever mye manuelt arbeide både i
forbindelse med utsetting, røkting og høsting. Dette er en vesentlig faktor for manglende
lønnsomhet i bransjen. Dessverre har bransjen i mange tilfeller ikke valgt teknologi som er state-
of-the art, men heller valgt billige løsninger. De fleste skjellprodusenter i Norge er små med dårlig
egenkapital, og har som oftest søkt å minimere initielle investeringskostnader, men man har ikke
tatt i betraktning at arbeidsmengden ofte er omvendt proporsjonal med investeringsgrad.

En del av bøyestrekkløsningene som har vært satt ut frem til nå, har vært rene ”garasjeprosjekter”,
gjerne med maursyrekanner som oppdrift. Man er fortsatt i en prøve-og-feile fase, men er nå på
vei til å ta i bruk mer effektiv teknologi fra kommersielle aktører. Et kommersielt dyrkingsanlegg
med kapasitet på 100 tonn skjell koster i størrelsesorden 150-250.000 kr.

Det mest moderne og komplette systemet for blåskjelldyrking leveres i dag av Xplora, et firma
med hovedkontor i Skottland, men med ordrelager i Norge. Xplora leverer et robust anlegg basert
på blåser og line, og med en tilegnet høsteflåte som gjør høy automatisering mulig. Xplora sine
flytere lages ved rotasjonsstøping, og materialet er UV-stabilisert MDPE. Endeblåsene fylles med
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polyuretanskum, mens oppdriftsblåsene er hule, men tilsatt luft med 1 atmosfæres overtrykk. I
tillegg er blåsene utført med ribber. Disse tiltakene gjøres for å øke flytesikkerheten.

Det finnes selskaper i Norge som har kommet inn som teknologileverandører, herunder Nordical
AS, SeaEquipment AS, SmartFarm AS, Maqsy AS, Frøningen Plast AS, Helgeland Plast AS mv.
De fleste er små og har begrenset evne /vilje/økonomi til å foreta nødvendig utviklingsarbeid.

Anleggene basert på blåser som flyteelementer har flere ganger vist seg lite flytedyktige i norske
farvann. Hovedgrunn til havari har vært tap av oppdrift, for eksempel som følge av at blåse(r)
rives løs. Restoppdriften for tilgrensende blåser blir da for liten, med det resultat at de trekkes
under vann, og klapper sammen. Kjedereaksjonen som oppstår, kan til slutt medføre at hele
anlegget synker. Det er ikke foretatt noen omfattende testing av tåleevne for blåser/oppdrift utover
enkeltprøver i regi av SINTEF. Oppdriftsmidler er kritisk, og disses prestasjoner er viktig å ha
kunnskap om.

Fast i bærelinen innfestes (knytes, klipses e.l.) såkalte kollektorer som skjellene vokser fast i. Det
festes et lodd i enden på kollektoren slik at den skal henge rett i sjøen. Det finnes dataark for
standard detaljer som bruddstyrke på tau mv. Det er stor mangel på faktisk kunnskap om
materialvalg og dimensjonering av langliner, inkl. valg av linetype (tau eller wire).

Ovennevnte svakhet har medført nye konsepter basert på lange plastrør (Maqsy, Smartfarm).
Rørene integrerer funksjonene som line og blåsene vanligvis har, og hevdes å være mer flytesikre.
Fullskala prototyper av disse anleggene er i dag under utprøving, men har ikke blitt tilstrekkelig
verifisert for full kommersialisering. Langrørteknologi kan også åpne for nedsenkede anlegg.

Til fortøyning brukes enten landfeste eller feste i bunn (i bolt eller anker). Vanlige forankringer er
å bruke jernbaneskinner, eller hjørneforankring. Leka Skjell og Sjømat AS har utviklet en løsning
med bruk av flottører på forankringsline. Det er stor uklarhet om de faktiske krefter som påføres
fjellbolter, anker mv., og en aktivitet for å lære dyrkerne om løsninger og risiko ved forankring er
viktig. Mange dyrkere har erfart forskyvning av anlegg ettersom biomasse i anlegg har økt.

6.3.3 Kollektorer
Kollektorene, samlerne der skjellene fester seg finnes i en del forskjellige utgaver:
� Svenskebånd - flate tau med grov overflate (svart eller hvit farge).
� Tau med pegs – ca 10 mm tykke nylontau med plaststoppere tvinnet inn i filamentet for å

forhindre at skjell faller av.
� Skjellstige – doble tau, med plastpegs som tvinnes inn i begge tauene for å gi en stige-

utforming.
� Notlin – utrangerte laksenøter som skjæres i 10 cm strimler.
� Fliset tau – oppfliset tau med ”rubbet” overflate.
� Nett.
� Flere andre avledede kollektorløsninger.

Det er ikke kjent hvorvidt noen av disse kollektorene har spesielle fordeler fremfor andre, eller
hvorvidt man bør bruke forskjellige kollektorer for forskjellige lokaliteter. Noen av
kollektortypene har imidlertid blitt spesielt utviklet for påslag av yngel, andre for tilvekst frem til
høsting. Likevel, dokumentasjon for de forskjellige løsningenes ”virkningsgrad” mangler, og er et
av bransjens problemer når man skal velge riktig teknologi.
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Det er uklart hva som fungerer og hvorfor, da det kun er sporadiske utprøvinger/sammenligninger
som er foretatt. Dårlig levetid på kollektorer er observert, der bl.a. avslitning av disse forvansker
høstingen.

Ved reutsetting av skjell benyttes spesiell retubingsteknologi, hvor en strømpe strekkes over
kollektorene og skjellene. Slik holdes skjellene fiksert til de har festet seg på nytt til kollektorene.
Etter en tid i sjøen råtner strømpene bort for ikke å hindre skjellene i videre vekst. Strømpene er
spesielt tilpasset retubingsteknologien, og lages av plastmateriale eller bomull. Dette er primært
konsepter importert fra Spania, Canada mv.

Fremtidig suksess i den norske skjellnæringen vil være sterkt avhengig av at det skjer vesentlig
teknologiutvikling på området, i tillegg til at det bygges en kompetansesammenstillende
fagstruktur rundt dyrkerne mht. å sikre kunnskapsoppbygging.

6.3.4 Røkting
En vanlig strategi i Norge har hittil vært å søke å produsere mest mulig skjell med minst mulig
arbeidsinnsats. I praksis kan dette innebære å sette ut dyrkingsanlegget, og la det stå urørt frem til
høsting 2-3 år senere. Dette har vist seg å gi ujevnt vokste skjell med lav kvalitet, og man oppnår
med dette svært lave priser på et krevende europeisk marked (nov. 2002: 3.08 kr/kg). Dessuten
medfører manglende røkting ofte at anlegget er tvinnet sammen, noe som vanskeliggjør en
mekanisert innhøsting.

Samtidig har høykvalitets skjell hatt en prisstigning i Europa de senere år. Man forventer derfor en
omlegging av driftsrutinene i retning av en intensiv røkting, og bruk av mer maskinelt utstyr, for å
kunne oppnå priser som gjør norsk blåskjellnæring profitabel. Med røkting forstås følgelig
arbeidsoperasjoner som håndtering, vasking, sortering, reutsetting, høsting mv.

Tap som følge av beiting av sjøstjerner eller ærfugl er momenter som underbygger behovet for
røkting.

Industriell røkting krever en del maskinelt utstyr, som kran, maskiner for høsting, reutsetting,
vasking og sortering, samt lagringsplass for oppbevaring og frakt av skjell. Dette krever en
arbeidsplattform med tilstrekkelig størrelse. Følgende arbeidsplattformer er i dag i bruk:

� Utrangerte havbruksbåter, med nødvendig utstyr ettermontert
� Arbeidsflåter – gjerne i aluminium
� Skjellbåter – nybygg spesielt tilpasset høsting av skjell

Tynning og reutsetting i blåskjellanlegget lønner seg både økonomisk og kvalitetsmessig. Under
høstingen blir blåskjellene børstet skånsomt av samlerne og deretter pumpet inn i båten. Der blir
de deklumpet, spylt og sortert. De store skjellene går rett til pakkeriet, mens de små blir reutsatt i
strømper på anlegget.

Man ser en trend i mot at det kommer egne firma som utfører røkting og høsting av skjellanlegg
på anbud. Disse har utstyr som kan røkte/høste på en effektiv måte, men hindres ofte av at
anleggsteknologien ikke er tilrettelagt for dette. Et eksempel på slike firma er P/R Espeseth ANS,
som har et nytt spesiallaget fartøy for dette formålet; katamaranen M/S Solkongen. Med vannjet
og en dypgang på kun 60 cm, er fartøyet spesiallaget for å arbeide tett på dyrkingsanleggene.
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Dette fordrer at man får etablert velfungerende produksjonslinjer, og gjerne med etablering av
teknologistandarder.

Det eksisterer i dag maskinelt utstyr for sortering og reutsetting av skjell. Maskinelt utstyr er stort
sett levert fra utenlandske leverandører, for eksempel Spanske Talleres Aquin, som leverer
komplett prosesseringsutstyr til blåskjell. En norsk nyutvikling er SmartFarm sin automatiske
høste/røktemaskin. Denne er fortsatt i utprøvingsfasen, men det hevdes av røktere at denne vil bli
for dyr i innkjøp.

Det blir importert utstyr til bl.a. reutsetting, sortering og innhøsting, men teknologien blir ikke stilt
krav til eller underlagt krav til dokumentasjon om norsk funksjonalitet. I mange tilfeller innebærer
det at i prinsippet må norske blåskjell ”tilpasse” seg utenlandsk teknologi, med den risiko dette
medfører for bl.a. skjellkvalitet, effektivitet mv. En ser i dag eksempler på at norske
utstyrsprodusenter begynner å kopiere utenlandsk røkteteknologi.

Nedenfor er gitt eksempler på utenlandske leverandører til skjellnæringen (tabell 15).

Tabell 15. Utstyr for maskinell håndtering av blåskjell.

Leverandør Utstyr
Franken BV, Nederland Maskiner for skjellhåndtering: Avtaking,

deklumping, vasking, sortering, debyssing, koking,
veiing, pakking. Bildet viser debysser, som renser
skjell for byssustråder

Xplora, Skottland

Høsteflåte

Totalpakke av dyrkingsutstyr, inneholdende
flyteblåser, liner, ankere, kollektorer, høsteflåte.

Talleres Aguin, Spania

Strømpemaskin for reutsetting

Maskiner for skjellhåndtering: Deklumping, re-
tubing og sortering. Det er mange norske
distributører av Aguins maskiner.
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6.4 Kamskjell

6.4.1 Teknologi/produksjon generelt
Det finnes ulike produksjonsmetoder for kamskjell. I Norge er produksjon av kamskjell primært
basert på fangst av ville skjell. Villfangst gjøres på en av to måter:
1) Ved dykking og manuell plukking av skjell.
2) Skjellskraping med en spesiell rake. Skrapene taues etter båt, og foran på bunnskrapen er

det en metallstang med tenner. Tennene peker skrått forover og raker seg gjennom bunnen.
Tennene skal gripe tak i kamskjell som ligger på eller nedgravd i sanden og løfte dem opp
i samleposen som følger bak. Avstanden mellom tennene er tilpasset slik at gjenstander
som er mindre enn skjellene kan gli mellom raken. Teknologien er hentet fra utlandet. Det
foreligger lite kunnskap om konsekvenser ved bruk av bunnskraper, men fra
forskningsmiljøer oppfordres det til forsiktighet med bruk av denne metoden (Kilde:
Havforskningsinstituttet).

Dyrking av kamskjell foregår bare i mindre skala i Norge, og dette er i stor grad fortsatt på
forsøksstadiet. Produksjonen baserer seg på produksjon i fire stadier – klekking, vekstanlegg,
mellomkultur og slutt/bunnkultur.

1) Klekkeri – det eksisterer kun ett klekkeri i Norge i dag – Scalpro AS. Stamdyr hentes fra
sjø, og disse gyter i kontrollerte miljø på land.

2) Påvekst i et vekstanlegg  fra 2 mm yngel fra klekkeriet fram til 15 mm yngel som er
salgbar til mellomkulturdyrkere. Vekstanlegg kan etableres både på sjø og land. I Norge
har fire typer vekstanlegg vært i bruk, der tre av disse har vært landbaserte. I et
vekstanlegg i sjø, som ved Scalpro AS, settes skjell ut fra klekkeriet i en kasse stabler
hengende fra bæreliner. Dette kan bare skje tidlig på sommeren, og gir et veldig kort
produksjonsvindu for klekkeriet. Settes yngel ut for tidlig er sjøtemperaturen for lav, og
settes de ut for seint blir de ikke store nok i løpet av sommeren til å selges videre.

3) Mellomkultur – sjøbasert dyrking i lanternenett eller kasser. Forsøksdyrking har vist at i
mellomkultur vil anlegg med riktig lokalisering, utstyr og røkting, kunne produsere
kamskjell med godt resultat langs kysten av Vestlandet og Trøndelag. Det finnes fortsatt
FoU oppgaver for å kunne optimalisere en stabil og kostnadseffektiv dyrking som
grunnlag for kommersialisering. Mellomkulturfasen er imidlertid for en stor del preget av
”hobbydrift”, og oppskalering og optimalisering vil være et viktig punkt.

4) Slutt/bunnkultur - det største problemet ved utsetting av kamskjell på bunnen i norske
farvann er risikoen for at skjellene blir spist av taskekrabbe. Dette har blitt forsøkt
kontrollert ved at man bygger gjerder på havbunnen som hindrer predatorer i å slippe inn,
eventuelt at skjellene dyrkes i lanternenett/kurver. Det er med begrenset suksess også
prøvd med bunnmonterte predatorgjerder.

Kamskjell oppnår salgsklar størrelse etter 4-5 år.  I utlandet er hengekultur, enten kurver eller
ørehenging/liming vanlig. I Norge bruker man fortrinnsvis kurver/kasser eller lanternenett, men
man har også gjort innledende forsøk med ørehenging av kamskjell (bl.a. Norconserv/
Rogalandsforskning). Denne teknikken går ut på at man borer et lite hull i ”øret” til kamskjellet,
slik at man kan binde det fast i et tau. Med de løsninger som er valgt er det registrert deformasjon
på skjell, men videreutvikling av hengingsteknikker, andre kasseløsninger mv. kan være aktuelle
løsninger å legge til grunn for mekaniserte dyrkingskonsept.

Det finnes følgelig ikke pt. noen velfungerende kommersielle dyrkingskonsepter for kamskjell.
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6.5 Beregningsverktøy/programvare
I tabell 16 er angitt tilgjengelige beregningsverktøy for skjell.

Tabell 16. Software brukt i forbindelse med skjellteknologi.

Software navn Vurdering
Riflex:
Analyse program for slanke fleksible
konstruksjoner. Har egen nett modell
for modellering av nøter for
oppdrettsanlegg. Gode hydrodynamiske
modeller for konstruksjoner slik som
oppdrettsanlegg.

Begrensninger:
Komplisert brukergrensesnitt og krever høy kompetanse hos
bruker. Vanskelig å modellere havbrukskonstruksjoner da
programmet er spesiallaget for analyse av stigerør.

Utviklingsbehov/muligheter:
Utvikle et modelleringsverktøy for lettere å lage input for
skjellanlegg.

Potensiale:
Veldig gode hydrodynamiske modeller for slanke legemer,
som karakteriserer havbrukskonstruksjoner slik de er i dag.

Longline:
Software utviklet ved SINTEF Fiskeri
og havbruk. Analyse av systemer med
blåser og tau.

Potensiale:
Program utviklet under strategisk instituttprogram. Ikke
kommersielt tilgjengelig.

Det finnes i dag ingen programvare tilgjengelig som er spesielt utviklet til skjellanlegg. Av de
ovennevnte er det kun Riflex som er kommersielt tilgjengelig, og dette programmet er egentlig
utviklet med tanke på andre bruksområder. Longline nevnes som ett av flere programmer som er i
bruk i forskningsmiljø, men som ikke er brakt frem til kommersialisering.

Man står bl.a. ovenfor følgende konkrete utfordringer når det gjelder utvikling av software til
skjellanlegg:
� Man mangler grunnlagsdata for å kunne beregne  strømkrefter.
� Man har ingen modeller som kan beskrive/simulere nedtrekking av anlegg som følge av strøm.
� Man mangler data på strømkrefter som påvirker kollektorer.
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6.6 Vurdering av teknologistatus og utfordringer for skalldyr

6.6.1 Generelt
Skjellnæringen er fortsatt i en oppstartsfase hvor man står overfor mange utfordringer, og en
rekke av disse er av teknologisk art.  Det finnes ikke noen fungerende kunnskapsmessig
infrastruktur på samme måte som i lakseoppdrett.  Samtidig står spesielt blåskjellnæringen nå ved
et kritisk skille, med mange aktører involvert og et stort antall kompetansekrevende utfordringer.
For tiden arbeider skjellprodusentene i stor grad med dette på egen hånd, parallelt med at de skal
etablere produksjonen i et stadig mer krevende marked.

For næringen selv må det gjøres seriøst arbeid for å oppnå en lønnsom produksjon.  Man bør ha
en holistisk tilnærming og ta i betraktning alle ledd i produksjonsprosessen når utstyr designes
og/eller tas i bruk.  Fram til i dag har skjellnæringen vært preget av “shopping”, der pris heller enn
funksjonalitet har vært det viktigste kriterie.  Med de dyrekjøpte erfaringer mange har gjort fram
til nå, inkludert konkurser m.v., situasjoner der høstekostnadene alene overgår priser som oppnås i
markedet, trer nødvendigheten av å bringe dokumentert velfungerende produksjonslinjer stadig
klarere fram, dersom blåskjelldyrking skal bli en næring i Norge.   Dette er i utgangspunktet
fraværende i dagens skjellnæring, bl.a. fordi man ikke har evnet å bygge næringen på allerede
eksisterende generell marin kunnskap.

Aktuelle problemstillinger av teknologisk art man står overfor, tar utgangspunkt i erkjennelsen av
at de anvendte løsninger ikke tilrettelegger for rasjonell drift.  For å gjøre blåskjelldyrking
lønnsomt, er det viktig at man får etablert helhetlige, velfungerende produksjonslinjer, som
tilrettelegger for aktiv røkting, høsting m.v..  Med bakgrunn i miljøforhold og predatorer, må
røkting, vasking, sortering og reutsetting være prosesser som kan gjennomføres på en kontinuerlig
og forutsigbar måte.

Sentrale utfordringer/problemstillinger er:
� Kvalitetssikring av påslag og sikring av denne: behov for kunnskap om påslagsprosessen

(inkl. materialvalg på kollektor), også med hensyn til å unngå avsliting av kollektorer ved
høsting.  Utvikle kollektorer for selektivt eller kontrollerbart påslag. Utvikle løsninger som
hindrer avrasing fra kollektorer.

� Utvikle teknologiske løsninger som legger til rette for effektiv røkting, inkludert fjerne
sjøstjerner/sjøpunger og annet, og som muliggjør effektiv sortering og reutsetting under
norske forhold.

� Klarlegge krefter (strekkbelastninger m.v.) i blåskjellanlegg – hva er krefter, hva tåles, hva er
kritiske deler osv. (både som datamateriale for beregningsverktøy, og som
informasjonsmateriale for dyrkere).

� Teknologi/løsninger for dokumentasjon av biomasse i blåskjellanlegg (produksjonskontroll).
� Teknologi og drift av anlegg som redskap for å kontrollere gift/mat problemstillinger.
� Teknologi for å hindre beiting av ærfugl i blåskjellanlegg.
� Utvikle integrert, effektivt utstyr for mekanisert høsting. Interaksjon skjellanlegg/fartøy med

fokus på operasjon (inkl. HMS) under helårs miljøbetingelser.
� Gjøre teknologiavklaringer for brukerne; foreta en faglig forankret benchmarking av

eksisterende blåskjellteknologi, og etablere standard metodikk for dette for å gi dyrkerne
faktisk beslutningsgrunnlag.

� Klarlegge krav til levetid for materialer, dimensjon m.v.  Dette er viktig for å gi dyrkerne et
reelt sammenligningsgrunnlag for investeringer (inkl. levetid, kapasiteter for blåser m.v.).



62

� Utvikle effektive, intensive mekaniserte konsepter for kamskjelldyrkning (alternativer til
bunnkultur).

� Utvikle forankringssoftware for skjellanlegg.
� Klarlegge HMS forhold i skjellnæringen, som innspill til teknologiutvikling
� Design og utforming av ombordteknologi i skjellfartøy – retningslinjer og løsninger utfra

HMS-hensyn og funksjonalitet.
� Utvikle beregningsverktøy for skjelldyrkning, både for å kunne planlegge produksjon,

utforme/designe anlegg, samt predikere utvikling i produksjon m.v.
� Empirisk sammenstilling om krefter i skjellanlegg (måleprogram på strøm, bølger,

belastninger, krefter m.v.)
� Utvikle teknologi som kan avgifte skjell i industriell målestokk.
� Utvikling og verifisering av flyteelementer og totalløsninger til hengekulturer, med

tilstrekkelig flytesikkerhet.
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7 Teknologistatus: Arbeidsfartøyer

7.1 Innledning
Markedet for arbeidsbåter er i betydelig utvikling, og Norge er på mange felt ledende innen slike
båter. Man kan i dag i hovedsak dele inn disse båtene i følgende kategorier:

� Båter for transport av personell – Små, åpne, hurtiggående båter i plast eller aluminium med
utenbordsmotor. Størrelse 15-25 fot.

� Arbeidsbåter – båter ofte påmontert fôringskanon for fôring i merd. Benyttes også til mindre
transportoppdrag, eksempelvis av fôrsekker og nøter. Lasteevne gjerne i størrelsesorden 8
tonn.

� Servicefartøy – ofte store fartøy, 30-50 fot. Utfører vedlikehold og transport samt montering,
eksempelvis utlegging av fortøyninger. Lasteevne rundt 25 tonn. Brukes også til sortering,
avlusing, telling, biomasseestimering, notskifte og undervannsoperasjoner. Disse båtene er
vanligvis katamaraner. Brønnbåter utfører også i enkelte anlegg denne type oppgaver.

Det benyttes fortsatt en del utrangerte fartøyer fra andre aktører, for eksempel ferger og lastebåter.
Disse fortøyes ofte ved anleggene og brukes som fôrflåter.

En ser videre at det er i ferd med å utvikles spesialfartøyer for blåskjelldyrking, og kan også
forvente at en spesialisering vil skje i takt med utviklingen av marine arter.

Det eksisterer ingen statistikk over antall arbeidsfartøyer i bruk i norsk oppdrettsnæring i dag. En
undersøkelse viste imidlertid at Midnor-gruppen bruker 23 arbeidsbåter for å betjene sine 26
konsesjoner. Fiskeridirektoratets statistikk for oppdrett 2001 viser at det totalt er gitt 832
konsesjoner for laks og ørret. Med utgangspunkt i dette kan man anta at det er ca 800 arbeidsbåter
i drift på landsbasis.

I tabell 16 er gitt en oversikt over ulike arbeidsfartøy-konsepter brukt i norsk havbruksnæring.

Tabell 16. Ulike arbeidsfartøyer.

Oppdrettsbåt enskrog

Krabben / Gåsungen

Byggeår: 2002
Eies av: Vikna Sjøfarm AS
Bygget av: Ørnli Verft AS
Byggemateriale

Sjøvannsbestandig aluminium
Hoveddimensjoner
Lengde: 11,00 m / Bredde: 4,50 m
Kapasiteter
Dieseltank: 1000 l
Marsjfart: 9 kn
Lasteevne: 6 tonn
Utrustning
Kran: Palfinger 6,5 t/m
Motor: Nogva Deere 175 HK
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Oppdrettskatamaran

MS Brattholmen

Byggeår: 2002
Eies av: Larssen Seafood AS
Bygget av: Ulvan Båt AS
Byggemateriale

Sjøvannsbestandig aluminium
Hoveddimensjoner
Lengde: 14,99 m / Bredde: 7,00 m
Kapasiteter
Dieseltank: 6000 l
Marsjfart: 21 kn
Lasteevne: 35 tonn
Utrustning
Kran: Heila 25 t/m
Motor: 2 x Scania 350 HK

Skjellfartøy

MS Solkongen

Byggeår: 2001
Eies av: P/R Espeseth ANS, 6919 Tansøy
Bygget av: Vida
Design av: Vida, ekstern konsulent og Espeseth
Byggemateriale

Sjøvannsbestandig aluminium
Hoveddimensjoner
Lengde: 14,99 m / Bredde: 7,20 m
Kapasiteter
Dieseltank: 2 x 1200 l
Marsjfart: 10 kn
Lasteevne: 25 tonn
Utrustning
Kran: 14 t/m
Motor: 2 x 360 HK (vannjet)
Utstyr:  Katamaran for drift av blåskjellanlegg, transport, utlegg av
fortøyninger og andre oppdrag for havbruksnæringen.  Tanker for
transport av levende skjell.

Skjellkatamaran

Hårek Skjellkatt

Byggeår: 2000
Eies av: Båtsvik Skjell AS
Bygget av: Hemnes Mekaniske Verksted AS
Byggemateriale

Sjøvannsbestandig aluminium
Hoveddimensjoner
Lengde: 10,73m / Bredde: 5,00 m
Kapasiteter
Marsjfart: 11,5 kn
Utrustning
Motor: 2 x Sabb 120 HK
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7.2 Arbeidsfartøy
Langs kysten finnes det en mengde mindre båtbyggerier som har spesialisert seg på
arbeidsfartøy/oppdrettsbåter. Disse har delvis faste design, men det utføres mindre endringer etter
kundens ønske. Disse små verftene har vist seg tilpasningsdyktige til en næring i rask endring, og
man kan derfor forvente at disse vil være ledende innen produksjon av havbruksbåter i
overskuelig fremtid.

Dagens havbruksbåt er oftest inntil 49.05 fot (14.99 meter). Dette har sammenheng med at båter
under 15 meter ikke kommer under noen formelle krav til dokumentasjon. Båter over 15 meter må
bygges under tilsyn av Sjøfartsdirektoratet og klasses i henhold til gjeldende system. 15 meter er
derfor ofte en øvre grense for havbruksbåters størrelse, heller motivert utfra oppdragsgivers ønske
for å unngå større krav, heller enn båtenes funksjonalitet.

De minste havbruksbåtene har ett skrog. Disse er i dag oftest 9-12 meter og benyttes som rene
fôringsbåter. Følgelig har de påmontert en fôringskanon slik at de kan fôre merder manuelt.
Lastekapasitet kan være rundt 8 tonn. Disse båtene er mest brukt fra Trøndelag og nordover, da
man her har mange små plastring-merder som egner seg til å fôres på denne måten.

Lengre sør benytter man i større grad stålanlegg med automatiserte fôringssystemer, og her er
båtbruken derfor noe mindre, men man bruker i større grad servicebåter. Disse utformes som
multi-purpose fartøy som skal dekke flest mulig av funksjoner, eller spesialbåter skreddersydd til
en eller noen få funksjoner.

Servicebåtene er normalt større enn fôringsbåtene, da de benyttes til tyngre løft med kran, vinsj,
samt fraktoppdrag. Båtene er vanligvis katamaraner, og de små skipsverftene bygger gjerne disse
båtene 12-14.99 meter lange. Man har også noen enda større servicefartøy som kan utføre de
tyngste oppdragene, men til slike oppdrag benyttes i mange tilfeller også brønnbåter.

Man har fortsatt en store utfordringer når det gjelder interaksjon mellom båt og oppdrettsanlegg,
herunder HMS samt anleggsskader som følge av kollisjoner eller propell i not.

Av nye båter som bygges, lages både enkeltskrogs og katamaraner. Katamaraner har normalt en
noe høyere marsjfart samt stabilitetsmessige fordeler, men har til gjengjeld mindre behagelig
oppførsel i grov sjø.

Båtene bygges med noe varierende fasiliteter. De minste har kun et lite styrehus, mens de største
gjerne leveres med pantry og toalett. Båtene er dagsturbåter, og de bygges derfor uten lugarer. I
motsetning til for større båter, bygges skrogene til disse båtene fortsatt i Norge. Båtene bygges
fortrinnsvis av aluminium. Havbruksbåter har gjerne ulike hjelpeløsninger som kran,
rengjøringsutstyr mv. Større merdsystemer har medført større behov for båtmonterte kraner og
annet tungt løfteutstyr, og man ser derfor at det bygges flere båter opp mot 15 meter enn før. I
denne sammenheng er katamaraner spesielt populære, i og med de stabilitetsmessige fordelene
disse båtene gir.

Det forventes færre men større og mer velutstyrte havbruksbåter i fremtiden.

Økt behov for bruk av tungt utstyr kan gjøre dagens 15-meters grense til en brems i den videre
utviklingen. Det samme var en god stund gjeldende også for brønnbåter, men etterhvert gjorde
behovene at man frigjorde seg fra lengdebegrensningen. Spesielt er det behov for utstyr som
støtter utsetting og kontroll av forankring, f.eks. forspenning.
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Dagens båter er ofte relativt dårlige m.h.t. stabilitet og fribord. Det er også meget varierende
opplæring i bruk av disse båtene, noe som har medført en del unødvendige ulykker. Man ser et
klart behov for en økt fokus på HMS i denne bransjen.

Et antall rømninger som følge av at propell har vært i kontakt med not, belyser et behov for nye
løsninger som i fremtiden kan forhindre slike tilfeller.

7.3 Arbeidsfartøy for skjell og marinfisk
I denne grenen av havbruksbransjen benyttes fortsatt en del utrangerte fartøyer fra andre næringer,
eksempelvis oppdrettsbåter eller fiskebåter, og for skjell brukes mye flåter. Dette gjenspeiler
således en del av den tidlige laksenæringen. Det blir også tatt inn en del båter fra Canada, som
vanligvis er utstyrt med spesialutstyr for røkting av skjell.

Skjellnæringen er i en tidlig utviklingsfase med et dårlig utbygd produksjonsapparat, og man er på
mange måter i en prøve-og-feile fase. Det er av denne grunn intet standardisert utstyr montert på
disse båtene. Næringen har også satt liv til en del "sjøgående kuriositeter".

Generelt har skjelldyrkere behov for et fartøy som kan utføre en rekke ulike operasjoner innen
røkting og innhøsting. Man forutser at det etter hvert vil bli laget flere spesialfartøy for disse
operasjonene, men før dette skal skje må det imidlertid etableres en fullstendig, velfungerende
produksjonslinje.

En skjellbåt skal kunne operere relativt eksponert, og i all slags vær. Det vil derfor på mange
måter stilles vel så høye krav til en skjellbåt som til en oppdrettsbåt.

I nasjoner som New Zealand, Sverige m.fl. benyttes det skjellfartøy med størrelse 20-40 meter, og
det er å forvente at spesialfartøyer til norsk blåskjelldyrking også vil gjennomgå en utvikling mot
økende størrelse, i takt med at de funksjonelle krav trer klarere frem.

I tillegg til skjellfartøyene benyttes det en del forskjellige flåteløsninger. Disse har gjerne
påmontert utstyr man ikke har plass til i mindre fartøyer, for eksempel utstyr for høsting og
retubing. Disse flåtene har fortsatt en del større utfordringer, for eksempel m.h.t. stabilitet og
flytesikkerhet, spesielt i lastet tilstand.

For marin fisk benyttes de samme fartøyene som til lakseoppdrett. I fremtiden er det imidlertid
realistisk å forvente spesialfartøy for marin fisk som tilfredsstiller disse artenes spesielle krav.
Spesialfartøyene eksisterer ikke i dag, til dette er produserte kvanta av fisk for små.

De små skipsverftene er i dag sterkt rammet av den dårlige økonomien i bransjen. Det gjøres i dag
nesten ingen investeringer. Verftene ser muligheter i å utvide ”reportoaret” til å levere båter til
både skjelldyrking og marin fisk, men i dag er det for lite kapital i disse grenene til at man kan
satse her.
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7.4 Beregningsverktøy / programvare
Det eksisterer en rekke hjelpemidler, særlig i form av software som kan hjelpe en skipsdesigner til
å oppnå de egenskapene han er ute etter for arbeidsfartøy. Det henvises til kapittel 8.2.1 for en
gjennomgang av mye brukt software som gjelder for generelt skipsdesign.

Nordisk båtstandard inneholder viktige sikkerhetskrav og gjeldende byggeregler for yrkesbåter
med lengste lengde (LOA) mindre enn 15 meter. Den stiller krav m.h.t. flyteevne, ror/maskineri,
innredning og utrustning, forenklede styrkekrav, dimensjonering, bygging mv. I Norge praktiseres
i dag egne forskrifter/godkjenningsordninger for bygging og utrustning av arbeidsbåter i
lengdegruppen 6-14.99 meter. Båtbygger har ansvaret for at dokumentasjon for kontroll av båtens
konstruksjon, dimensjonering, stabilitet og nedlasting mv. foreligger samlet.

7.5 Vurdering av teknologistatus og utfordringer for arbeidsfartøy
Dagens havbruksfartøyer er relativt enkelt utstyrt i forhold til de arbeidsoppgaver de blir benyttet
til. Bl.a. kan det forventes at tyngre teknologi vil kreve større fartøy (anker, fortøyning mv.).

Aktuelle utfordringer er:
� Utvikle manøvreringsløsninger/konsepter som sikrer interaksjon båt/anlegg, spesielt med

henblikk på å unngå skader på not.
� Utvikle konsepter for dekkutrustning som ivaretar HMS bedre (bl.a. ankerhåndtering).
� Utvikle konsept for arbeidsfartøy som muliggjør mekanisert, effektivisert notskifte.
� Utvikle konsepter for arbeidsfartøyer for skjelldyrking og marinfisk; foreta

erfaringssammenstilling og utarbeide kriterier som kan danne basis for design.
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8 Teknologistatus: Brønnbåter

8.1 Innledning
Brønnbåtene har fra begynnelsen på 1990-tallet vokst fra å frakte 10-20 tonn fisk til gode 100
tonn i dag. De første brønnbåtene var gjerne ombygde lasteskip, men i dag bygges skipene nye,
spesielt for fisketransport, og i stadig større grad for primærtransport av laksefisk (slaktefisk og
smolt).

En ”normal” brønnbåt var i 1990 gjerne 14.99 meter lang (”paragrafbåt”), og det siste 10-året har
det vært en sterk økning i størrelse og transportkapasitet. Tall fra ”Norsk Fiskerinæring” nr 1 –
2002 viser at det i dag er 121 brønnbåter i Norge. Hovedaktiviteten drives av 33 aktive rederier.
Til tross for at KPMG Consulting konkluderer med at det er stor overkapasitet på brønnbåter i
dag, bygges det fortsatt flere båter årlig.

Alders- og størrelsesfordeling (kapasitet m3) av brønnbåter i Norge er gitt i tabellene 17 og 18
(Kilde: Norsk Fiskerinæring nr 1 – 2002).

Tabell 17. Alderssammensetning av norske brønnbåter.

Byggeår Antall båter
2002 4
2001 8
2000 34

1990-1995 6
1970-1990 18
1950-1970 37
1900-1950 12

1800- 2

Tabell 18. Størrelsessammensetning av norske brønnbåter.

Kapasitet (m3) Antall båter
500 + 30

400-500 6
300-400 15
200-300 19
100-200 29
75-100 8
50-75 7

Flere forhold virker inn på den utviklingen man ser innen brønnbåtnæringen:
� Økte avstander til, og større kapasitet ved store sentralslakterier (30-50 000 tonn/år).
� Kvalitet på fisk; økt fokus på stressreduksjon og behov for levendekjøling (pre-rigor

filetering)
� Økt fokus på hygiene
� Utstyr det er økonomisk naturlig å plassere på båtene
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Brønnbåter bygger tungt på kompetanse fra de tradisjonelle maritime næringer, spesielt når det
gjelder selve fartøyet.

8.2 Brønnbåter generelt
Norge må sies å være klart ledende innen brønnbåter.   I det følgende er det valgt å dele
presentasjonen av informasjon i :

� skipsdesign
� brønnbåtteknologi
� annet utstyr

Båtene inkluderer mer og mer høyteknologi, for eksempel logging av vannkvalitet og video i
brønnrom, vannkjølingssystemer (RSW) og pumper som er skånsomme for fisken. Norske verft
leverer på verdensmarkedet, og eksempelvis har Norges største brønnbåtprodusent, Aas
Mekaniske Verksted AS, levert båter til Skottland, Island og Canada.

Brønnbåtene bygges i dag i stål, med aluminium overbygning. Skrogene bygges vanligvis ved
skipsverft i lavkostland, for eksempel i Polen.  Skrogene taues så til det norske verftet, og
overbygg og annen utrustning monteres så her. Båtene er normalt utstyrt med en hovedmaskin,
koblet til normal propell, samt ror. Det er montert thruster i baug, og det blir også vanligere å
plassere thruster i hekk, for økt manøvreringsevne.

Investeringsnivå på brønnbåter er i dag i størrelsesorden 40 MNOK, og størrelsen er 40-55 meter.
Disse har et brønnvolum på totalt 600-700 m3, som tilsvarer en lastekapasitet på ca 100-130 tonn
fisk. Aas Mekaniske Verksted ferdigstilte høsten 2002 en båt med 1200 m3 brønnvolum. Denne
blir så langt verdens største, men det ryktes at det også eksisterer en brønnbåt på tegnebrettet med
et volum på 1500 m3 (kilde: Norske brønnbåteieres forening). Sistnevnte vil i så fall være i stand
til å transportere i størrelsesorden 300 tonn slakteferdig laks.

Hvorvidt disse båtene vil bli enda større i fremtiden, vil avhenge av flere faktorer. For frakt av
slakteklar fisk fra større merder, er det helt klart en fordel med store båter. På den annen side er en
stor båt dyrere i drift enn en mindre, og mange av oppdragene brønnbåter utfører i dag kan
muligens gjøres billigere med mindre, spesialtilpassede båter. Her kan nevnes frakt av smolt,
sortering og telling av fisk. Store leveranser av fisk forutsetter også at det finnes store slakterier
som kan ta imot større kvantum fisk. Kanskje vil man se en nyansering i størrelse på brønnbåter,
(avhengig av spesialiserte oppdrag; f.eks. store ”slaktefiskferger”).

Det kan også tas med at det rent praktisk vil bli et problem å buksere større båter i nærheten av
oppdrettsanlegg. Man må unngå oppdrettsanleggets fortøyninger, og i dårlig vær vil svært store
krefter kunne overføres mellom konstruksjonene, noe som vil kunne medføre materielle skader.
Større båter, eventuelt operasjon i mer eksponerte farvann, vil kreve alternativer til å fortøye båten
i oppdrettsanlegget. Dette gjelder også ved tillegging til landbaserte anlegg.  Man vet at det finnes
mange eksempler på at manøvrering av brønnbåt nær merdanlegg har medført skader på
oppdrettsnøter, med rømming av fisk som konsekvens. Propellbeskyttende konsepter eller
alternative framdriftsløsninger kan være aktuelt å utvikle.

Brønnbåter har tradisjonelt vært laget både for villfisk som sild, sei og makrell, samt oppdrettet
laksefisk. Man må forvente at fremtiden vil bringe spesialløsninger for andre arter, smolt, marin
flatfisk, settefisk etc. Man kan her forvente tilpasninger på eksisterende båter, men senere
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muligens også spesialtilpassede båter. Brønnbåt - spesialløsninger for marinfisk og skjell er ikke
utviklet. Slepepose som er under utvikling av Fish Supply AS kan være et alternativ, f.eks. for
torsk og sei.

I regi av Brønnbåteierforeningen kan man i dag få sin brønnbåt kvalitetssikret. Dette gjelder både
dokumentasjon og arkivering, opplæring av mannskap, innkjøp, salg, drift, og avviksbehandling.
Systemet fokuserer særlig på skipstekniske momenter og forhold rundt lasten. Effektiv, riktig og
skånsom håndtering av lasten er et overordnet mål for kvalitetsarbeidet. I tabell 19 er gitt
eksempler på utvalgte brønnbåter.

Tabell 19. Utvalgte brønnbåter.

BB Sandor

Byggeår: 1996
Eies av: Trollholmen AS
Bygget av: Aas Mek.Verksted AS
Lengde: 14,99 m / Bredde: 7,32 m
Brønnvolum: 170 m3
Hovedmaskin: 350 kW
Marsjfart: 9,5 kn
Utstyr: Kran 14,5 tm

MS Tauranga

Byggeår: 2001
Eies av: Napier AS
Bygget av: Bømmeløy Mekaniske Verksted AS
Design av: Vik & Sandvik AS
Lengde: 46,5 m / Bredde: 10,4 m
Brønnvolum: 611 m3
Hovedmaskin: 1250 kW
Marsjfart: 13,5 kn
Utstyr: Kran 7,5t / 15 m
Natural flow fish elevator (Pat.system) for lossing av fisk.  Dobbel
back-up på strøm og pumper, kontinuerlig videoovervåkning av last
og utstyr, stor pumpekapasitet, oksygeneringsanlegg og
nødhavngenerator.

BB Ronja Skye

Byggeår: 2001
Eies av:   Sølvtrans AS
Bygget av: Aas Mekaniske Verksted AS
Design av: Aas Mekaniske Verksted AS
Lengde: 40,06 m / Bredde: 10 m
Brønnvolum: 600 m3
Hovedmaskin: 1119 kW
Marsjfart: 14 kn
Utstyr:
Kran:     32t/m + 23t/m
RSW:  473.000 kcal/h
Skyveskott



71

BB Seigrunn (før ferdig-
stilling)

Byggeår: 2002
Eies av:             Seivåg AS
Bygget av: Karmsund Maritime AS
Design av: Vik & Sandvik AS
Lengde: 49,8 m / Bredde: 11,6 m
Brønnvolum: 1150 m3 (fordelt på to tanker)
Hovedmaskin: CAT 3606, 1900 bkW
Marsjfart: 14,5 kn
Utstyr: Trykklossing, vakumpumper, ozon/oksygenanlegg

full fjernkontroll av alle systemer fra bro.
Klasset iht. DNV+1A1 med E0

RSW: ca 500.000 kCal/h

8.2.1 Beregningsverktøy/programvare
En rekke norske skipsverft har spesialisert seg innen produksjon av brønnbåter (Aas Mekaniske
Verksted AS, Sletta Båtbyggeri AS, mv.).    Tradisjonelt har dette vært bedrifter som har vært
leverandører av fiskefartøy.  Mye av den rent fartøymessige kompetanse, f.eks. som gjelder skrog
m.v., bygger følgelig i stor grad på denne kompetansen.  Verftene har en kontinuerlig utvikling av
større og mer avanserte brønnbåter.  I mange tilfeller er det meget tett samarbeid mellom vertene
og brønnbåtrederiene i utforming av nye fartøy og konsepter.  Dette gjør at brønnbåtverftene har
en kontinuerlig dialog, og følgelig får utviklet produktlinjer for brønnbåter av ulike størrelser.

Aas Mekaniske Veksted AS tillegger rederne store deler av æren for teknologiutviklingen i
brønnbåtene. Gjennom et tett samarbeid har kreativiteten fra rederne blitt virkeliggjort i båtene.

Båtene er forøvrig utstyrt med alle moderne navigasjonssystemer – kartplotter, radar, ekkolodd og
GPS, samt radiostasjon (VHF) og autopilot.

For selve brønnteknologien foreligger det et økende antall patenter.

Det eksisterer i dag en del firmaer som baserer sin virksomhet på å utføre design og beregninger
for skipsbyggerne. Man har egne designbyråer som utformer skrog og arrangementsløsninger for
båter, for eksempel Atlantconsult  AS og Vik & Sandvik AS. Disse brukes ved større nybygg,
mens dette for mindre båter blir en stor ekstrakostnad.

Man har også firmaer som utfører ”egenskapsberegninger” på båter, for eksempel stabilitet,
lasteevne, sjøegenskaper mv. Software til slike beregninger har ofte hatt sitt utspring i forsknings-
og utviklingsmiljøer, og for eksempel har MARINTEK i Trondheim utviklet en rekke relevant
software som benyttes både innen skip, offshore og havbruk.

Aktuelle beregningsverktøy, programvare mv. som anvendes eller kan være aktuelt å anvende til
fartøy generelt er gitt i tabell 20.  Beregningsverktøy som her angis kan i utgangspunktet benyttes
både for mindre og større fartøy.
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Tabell 20. Programvare brukt til prosjektering av skip.

Dataverktøy Beskrivelse
Nauticus Hull
Distribueres av DNV Software

Design og styrkeberegninger av skrog. Modellering i 2D og
3D.

Nauticus HSLC
Distribueres av DNV Software

”Regelsjekk”-program for lette og raske farkoster.

Machinery calculation
Distribueres av DNV Software

Design og analyse av roterende maskinerikomponenter og
systemer.

Nauticus 3D Beam
Distribueres av DNV Software

3D-modellering og analyse av bjelkeelementer- og
strukturer.

Ship Environmental Accounting
System

Miljøstatus for en skipsflåte.

AUTOSHIP Skrogdesign-program for design av skrogets dobbelt-
krumme flater.
Man har også følgende tilleggsprogrammer med
bruksområder:
� Autohydro: hydrostatikk/stabilitet
� Autopower: skrogmotstand/propulsjon
� Autostructure: intern skrogstruktur
� Autoplate: effektiv plateutnyttelse på skrog
� Autonest: effektiv materialutnyttelse.

SHIPSHAPE Skrogdesign-program. Har modul for beregning i skadet
tilstand, for eksempel med vann i skroget.

VERES
Utviklet av MARINTEK

Beregningsverktøy for fartøy i fart, basert på stripeteorier.
Begrenset til slanke volumer.

Aerohydro Delt programpakke som inneholder:
Multisurf: Generelt CAD-program med kraftig flatemodell.
Kompatibel med bl.a. Autoship
Hydro: Stabilitet og hydrostatikk
AHVPP: Hastighetsforutsigelser for slanke skrog
Greative Systems Inc: Programvare for hydrostatikk/
stabilitet.

NAPA Finsk skipsprosjekteringsverktøy. Benyttes til tegning av
skroggeometri, generalarrangement (rominndelinger),
hydrostatikk (stabilitet m.m), lasttilstander og beregning av
stabilitet ved skade.

SIMO
Utviklet av MARINTEK

Software for analyse av fortøyning av havbruksanlegg og
analyser av thrustere.

FLOW-3D Navier-Stokes basert volum/fluid beregningsverktøy, i 3D.
Egnet for å beregne indre fluiddynamikk i skrog, f.eks.
kammer.

MIMOSA Beregningsprogram for forankring av skip og
offshorekonstruksjoner.

Autodesk: AutoCAD Benyttes til å lage tegningsgrunnlag av generalarrangement
m.m. Industristandard tegneverktøy.

SimaPro Generelt program for Life Cycle Assessment (LCA).
Waveres
Utviklet av MARINTEK

Motstand i skrog og propulsjon. Bølgemotstand i skrog.

M-Power Motorvurderinger.
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Det Norske Veritas har en større programpakke (Nauticus – nevnt i tabell ovenfor) både for
design og beregninger av skip. De har som mål å levere programvare til 40% av verdensmarkedet.
DNV Software har også programvare for offshore og risikoanalyser.

Det er viktig å merke seg at beregningsprogrammene hovedsakelig er basert på matematiske
modeller og numeriske tilnærminger (f.eks. Finite Element Method). Således er resultatene man
oppnår i beste fall en god tilnærming til det virkelige. Det kreves i dag høy kompetanse for bruk
av mange av disse programmene, både for valg av korrekt input, og evaluering av output. Det
gjøres i dag stor forskningsinnsats på forbedringer av disse programmene.  Behov for virkelige
feltmålinger er klart tilstede.

8.3 Teknologi relatert til brønnbåter
Med brønnbåtteknologi forstås ulike spesialløsninger som utvikles primært med utgangspunkt i
problemstillinger rundt levendefisktransport (smolt og slaktefisk).  Eksempler på denne type av
teknologi er:

� veie- og tellesystem (inkl. biomassemålingsteknologi)
� laste- og lossesystem
� brønn/rom/tankutforming
� skyveskott
� nedkjølingsteknologi
� annet

Teknologiutviklingen i brønnbåter retter i dag spesielt sterkt fokus mot hygiene og fiskevelferd.
EU- regelverk som er under utvikling vil kunne påvirke hvilket utstyr som kan brukes ombord.

8.3.1 Veie og tellesystem
På dekk er det vanlig å ha en tellemaskin som teller fisken som går inn i brønnene.

Aktuelle konsepter:
� FLS veie- og tellesystem:  Flatsetsund Slipp AS har gjennom flere år utviklet og perfeksjonert

sitt system for telling og "veiing" (biomasseestimering) av levende fisk, primært utviklet til
bruk i brønnbåt. Systemet er bygget opp rundt deres "veie-tellekasse", der de ved bruk av
videokamera og billedteknologi registrerer fisken som pumpes gjennom systemet. Ved hjelp
av egenutviklet programvare, beregnes antall og størrelseskategorier av fisken av en
datamaskin, med kapasitet på henholdsvis opptil 100 og 200 tonn slaktefisk/time. Systemet
opererer innenfor en feilmargin på 2 %, men de har tilbakemeldinger fra kunder på avvik på
<1% over tid. Systemet er levert/bestilt til over 25 norske brønnbåter.

� Christian Michelsen Research: Rørmontert fangstmåler som estimerer total biomasse når fisk
pumpes ombord i fartøyer fra not, eller når fisken leveres til landanlegg. Man har også utviklet
en prototyp der størrelsesfordelingen av fisk kan måles.

� Aquascan: Teller fisk som passerer i et rør. Tilpasset montering på sorteringsmaskiner og
fiskepumper. Estimerer antall og størrelsesfordeling ved hjelp av billedbehandlingsteknologi.
Flere fisk kan passere og bli registrert samtidig. Teknologien er basert på et patentert
telleprinsipp.
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8.3.2 Laste- og lossesystem
På de første brønnbåtene håvet man fisken ombord med dekkmontert kran. Denne metoden er lite
effektiv og meget stressende for fisken, så i dag benyttes en eller flere metoder for kontinuerlig
pumping eller avrenning av vann med fisk.

I stor grad brukes de samme prinsipielle løsninger for liten og stor fisk.

Det mest vanlige har vært å benytte vakuumpumper til å pumpe fisken aktivt, men denne metoden
er lite skånsom for fisken. Blodutredninger i laksens svømmeblære er et vanlig tegn på at fisken
har vært utsatt for et skadelig undertrykk.  Man benytter derfor i økende grad alternative
pumpemetoder, hvor følgende er i bruk i dag:

� Fisk føres om bord i båten ved hjelp av hevertprinsippet. Vannstanden er lavere i brønnene
enn i havet, vann og fisk strømmer derfor naturlig inn i brønnen.

� I stedet for vakuum benytter man trykk for å pumpe fisk og vann ut av båten. Man opererer i
dag med overtrykk på inntil 0,8 bar, altså en løftehøyde på 8 meter.

Noen eksempler på aktuelle laste/lossesystemer:
� FLS trykk/vakuum-losse/lastesystem:  patentsøkt system for trykklossing og lasting med

vakuum som kan leveres til nybygg. Det utmerker seg med avansert hastighetsregulering, som
gir jevn og skånsom behandling av hele lasten, med full overvåkning av trykkforhold,
fiskemengde og vannstand og full automatikk knyttet til dette (Flatsetsund Slipp).

� FLS hevert laste- og lossesystem: patentert laste- og lossesystem basert på hevertprinsippet til
brønnbåter. Systemet utmerker seg med stor kapasitet og driftssikkerhet, er skånsomt for
fisken, og er lite arealkrevende, samtidig som fleksibilitet i forhold til praktisk drift og
framtidige oppgraderinger er ivaretatt (Flatsetsund Slipp).

� FLS ejektorpumpe:  I forbindelse med hevertsystemet leveres også en ejektor som muliggjør
veiing og telling av fisk ved flytting mellom merder over brønnbåt. Ejektoren er effektiv og
skånsom mot fisken, og kan også brukes som drivenhet i interntransportsystemer i
settefiskanlegg, og ved transport mellom merder (Flatsetsund Slipp).

8.3.3 Brønn/rom/tankutforming
De fleste nye brønnbåter bygges i dag med to brønner. Brønnene er adskilt med et langsgående
skott i senter av båten.

Med fisk tilstede i brønnene vil det være et kontinuerlig behov for tilførsel av nytt oksygen. Ved
normal drift løses dette ved å holde båtens bunnventiler åpne, slik at friskt vann hele tiden
strømmer igjennom systemet. Noen nye brønnbåter har i tillegg blitt levert med
oksygeneringssystemer, og mulighet for resirkulering av brønnvannet. Disse båtene er utstyrt med
oksygentank samt utstyr som løser inn oksygenet i vannet. Disse båtene kan med dette over
kortere tidsrom gå med lukket system. Man har i dag ingen systemer som på en god måte fjerner
alle avfallstoffer som dannes i brønnvannet (CO2 og ammonium).   Bl.a. motivert utfra
dyrehelsehensyn, vil det ventelig bli et økt fokus på vannkvalitet framover.
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Båtene leveres også med videoovervåkning i brønnene, i tillegg monteres det utstyr for måling av
pH og oksygen i brønnvannet.

Aktuelle konsepter:
� Tankutforming - Kverndokk og Eldøy AS har utviklet et nytt konsept for høy-tetthets frakt av

levende fisk. Brønnene er sirkulære, og vannet kan oksygeneres vertikalt i brønnene. Systemet
er også tilrettelagt for å fungere lukket i forholdsvis lange perioder, og kan således begrense
smitterisiko. Systemet er patentsøkt.

� Vannfordelingssystem – Seatanktec AS har patentsøkt og utvikler nytt konsept for fordeling
av vann i brønn.

8.3.4 Skyveskott
Noen få båter har også blitt levert med skyveskott, en perforert skottvegg som kan bevege seg
langs hele brønnens lengde. Denne presser fisken sammen i et stadig mindre volum, og man kan
da få ut all fisken uten å senke vannstanden i brønnen. Fisken blir påført mindre stress, og leveres
til slakteriet med høyere kvalitet.

Krav til sporbarhet i grupper kan gi økende behov for å lage skyveskottløsninger. Slik
batchttransport vil bli viktig for å kunne ta med seg fisk fra flere ulike enheter, og skyveskott vil
kunne muliggjøre å holde flere partier samtidig i båt.

Aktuelle konsepter:
� Carritech AS: Skyveskott utviklet i samarbeidsprosjekt mellom Sletta Båtbyggeri AS,

Laksetransport AS, Atlantkonsult AS og SINTEF Fiskeri og havbruk. Konseptet er basert på
at et skott beveger seg langs føringsskinner på innsiden av brønnene. Utforming på skottet
tillater brønnen å ha variabelt tverrsnitt, og man kan således ha stor utnyttelse av
skrogvolumet uten at det går utover båtens egenskaper (skrogform) i sjø. Utviklet og montert i
BB Rune Viking. Patentbeskyttet.

� Aas Mekaniske Verksted AS: Skyveskott montert i blant annet MS Tauranga og BB Ronja
Skye. Konseptet baseres på to bevegelige deler: Skott som beveges i horisontalretning for å
trenge fisken, og en løfterist som løfter fisken opp av brønnen.

8.3.5 Nedkjølingsløsninger
Nye båter leveres i dag med såkalte RSW-systemer (Refridgerated Sea Water), et anlegg som
kjøler brønnvannet og dermed reduserer fiskens metabolisme. Med dette stresses fisken mindre,
og den forberedes for slakting. Tidligere nevnte resirkuleringssystem kan også være i drift lengre
med RSW aktivisert. Det er uklart hvilke EU-regler som vil bli gjeldende for dette området,
spesielt fra fiskevelferdshensyn.
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8.3.6 Annet utstyr
Nye båter har også et sorteringssystem montert på dekk og avlusningsutstyr.

Det settes store krav til renhold i brønnbåter. Disse båtene har (kanskje ufortjent) fått et rykte på
seg som smittespredere, og dette tas derfor alvorlig av alle interessenter. Båtene vaskes vanligvis
manuelt med høytrykksspyler, men det er også minst ett automatisert rensesystem i bruk (Aas
mekaniske verksted). Kun to kjemiske desinfeksjonsmidler er i dag godkjent i bruk; Halamid og
Virkon S.

Det er videre å forvente at det vil være behov for nye hjelpeløsninger, bl.a. i forbindelse med at
brønnbåter i økende grad vil bli brukt som ”verktøy” på oppdrettsanlegget.

8.3.7 Beregningsverktøy / Programvare
Aktuelle beregningsverktøy, programvare m.v. som anvendes eller kan være aktuelt å anvende
relatert til brønnbåt-teknologi er gitt i tabell 21

Tabell 21. Programvare relatert til brønnbåtteknologi.

Dataverktøy Beskrivelse Potensiale/begrensninger
Flow 3D Computational Fluid Dynamic (CFD)

analyseprogram. Kan modellere fri
overflate.

Kun mulighet for ortogonale
rutenett (grid). Dette har
begrensninger i grensesjikt-
beregninger.
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8.4 Vurdering av teknologistatus og utfordringer for brønnbåt
Som ledende nasjon innen produksjon og bruk av fartøy for levendeføring av fisk, må en si at
denne teknologigrenen holder en høy kvalitet. Angående de generelle fartøysmessige anliggender,
kan man trekke gevinster på eksisterende kunnskap fra tradisjonelle fartøy.

Brønnbåter står foran flere funksjonelle utfordringer, i takt med at økte krav stilles:
� Risiko for skade på not/anlegg ved anløp; behov for propellbeskyttelse, nye fremdrifts-

løsninger, informasjon om notas posisjon m.v.
� Økte båtstørrelser kan komplisere operasjon nær merd; behov for effektive

brønnvolum/hjelpeutstyr for å unngå at båtene blir for store.
� Økte avstander mellom produksjonslokalitet og slakteri; behov for raskere båter (nye

skrogdesign).
� Kompliserte og risikofylte anløp til anlegg; hvordan bedre oversikt, inkl. ivareta HMS
� Brønnbåter og anlegg blir tyngre; større krefter som følge av interaksjon mellom disse øker

risiko for skader.
� Utvikle mer effektive strømningskonsepter. Utvikle mer effektive og homogene brønnvolum.
� Energiforbruk i brønnbåter; klarlegge optimaliseringspotensialer.
� Utvikle konsepter som hindrer smoltrømming fra brønnbåt
� Utvikle teknologi for rensing av utslippsvann fra brønnbåter, slik at fartøyene kan operere i

ulike smittesoner.
� Klarlegge kunnskap som ligger bak teknologi for brønnbåter, inkludert i hvilken grad

eksisterende regelverk begrenser utvikling av bedre konsepter (risikofaktor/margin)
� Klarlegge og beskrive data om fisk i brønnbåt (basiskunnskap om toleransenivåer m.v. for

design).
� Klarlegge effekter av ekstreme miljøbetingelser på vannbevegelse (”sloshing”) i brønn, og

konsekvenser for fisk.
� Utvikle bedre kontrollsystemer for biomasse i brønner.
� Utvikle konsepter som nyanserer håndtering av settefisk og slaktefisk.
� Utvikle hurtiggående, langtrekkende ”slaktefiskferge-konsepter”.
� Utvikle konsepter for innebygd automatisert rengjøring og desinfeksjon.
� Utvikle brønnbåtkonsepter for skjell, torsk og kveite, foreta erfaringssammenstilling og

utarbeide kriterier for design.
� Foreta feltmålinger på brønnbåter (belastninger).
� Utvikle metodikk (dataverktøy) for strømningsanalyser i brønner.
� Vannkvalitet i brønner.
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