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transport av slaktefisk?
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• Etablert 1995, Bømlo
• Utviklet skyveskott prinsippet
• I 2001 brønnbåt på 600 m3
• Kontrakt med Marine Harvest 2004
• Bygget om til prosessbåt i 2008
• Frakter ca 35 000 tonn pr år



Utfordringer?

• Rigor Mortis – Dødsstivhet
• Logistikk
• Tidsvindu – dårlig vær
• Lang lastetid
• Bruker ventemerd for lagring
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Brønnbåt vs
Prosessbåt

• Risiko
• Fiskevelferd
• Belastninger på 

fiskeanlegg
• Ventemerd
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Risiko?
Brønnbåt:
• Kan være ukjent sykdomsbilde 

eller vannkvalitet
• Utfordringer ved høg/lav temp
• Utfordringer ved svak fisk

Prosessbåt
• Forholdsvis sikker lasting 

uansett helsetilstand.
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Fiskevelferd?
Brønnbåt:
• Stadig større tetthet i brønnene, opp 

mot 18%.
• Flere handteringer
• Inn pumping av fisk fra 

brønnbåt/ventemerd til slakteri.

Prosessbåt:
• En handtering ved oppdrettsanlegg
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Belastninger på fiskeanlegg?

Brønnbåt:
• 18 % fisk/82% vann.   

Er utsatt for store 
krefter fra vind                                                                      
og strøm

Prosessbåt:
• 70% fisk/30% vann.      

Gir betydelig mindre og 
lettere båter
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Ventemerd:
Hva blir fremtiden?

• Lukka merd i sjø
• Kar på land
• Lukka levering fra 

brønnbåt
• Prosessbåt
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Økonomi
• Betydelig lavere pris på prosessbåt
• Ingen ventemerder, vakuumpumpe, 

avliving og nedkjølingssystem på land
• Ingen kai personale
• Stort potensiale
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Lossing av fisk til land

• Båtens vakuumpumpe eller ved pumpe på 
land.

• Det nyttes avsilingskasse på land. 
Pumpevannet føres tilbake til båten.

• Eget blodvanns renseanlegg.
• Ledes direkte til sløying.
• Kan også gå via skrutank. 
• Båten kan vaske og desinfisere rør og 

slanger til avsilingskasse på land, da dette 
kan inngå i CIP vaskeprosedyrer til båten.

08.12.2016 Napier AS 10



MS Taupo

• Lengde: 40 m
• Bredde: 11 m
• Fart: 13 knop
• Lugarkap: 7 lugarer, 9 mann
• Lastekap: 230 t/fisk
• Lastehastighet: 80 t/time



Flere bruksområder:

Prosessbåt
Trippel vakuumpumpe
Sorteringsmaskin/Lusefilter
Prosessmodul

Avlusingsbåt
Trippel vakuumpumpe
Sorteringsmaskin/Lusefilter
Avluser (Thermolicer/Skamic
etc.)

Servicebåt
Alt utstyr på dekk kan 
demonteres og løftes på land. 
Dekket blir da på 200 m2
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Under dekk:

• To fisketanker à 150 m3
• RSW anlegg 400 kw
• UV anlegg 250 m3/h
• Komplett cipvask anlegg
• Blodvannsrensing 42 m3/h
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«kan bedre teknologi øke presisjon og sikre 
forutsigbarhet for laksevekst?»
• God fiskevelferd
• Mindre risiko
• God erstatning for ventemerd
• Mindre båter – mindre belastning på merd

En fremtid med utviklingskonsesjoner og lukkede merder, er prosessbåten 
naturlig del av utviklingen.
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Takk for oppmerksomheten

Kjetil Tufteland
Daglig leder
Napier AS

www.napier.no
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