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NORSK & INTERNASJONAL 
OPPDRETT - VEGEN VIDERE? 

 Dersom man tror litt på Darwin og litt på moderne 
forskning kan man være rimelig trygg på at både Lus og 
Parasitter vil følge laksen i uoverskuelig fremtid 

 Da finnes det slik vi ser det bare to hoved spor å følge 
dersom man skal ha volum vekst:

1. Lukkede anlegg - kyst nære eller på land
2. Ta fisken ut på havet der den egentlig hører hjemme
 Begge alternativene krever vesentlig høyere anleggs 

kostnader sammenlignet med tradisjonelle merd anlegg
 Begge alternativene sikrer ny arealtilgang



PURE ATLANTIC - IDEEN

 Den opprinnelige ideen var å bygge om eksisterende billig 
tonnasje (eksempelvis tank båter)
 Ettersom laksen trenger tilførsel av ca 1,2 liter friskt oksygen rikt 

vann pr/kg/min vil man ha behov for store vann mengder med 
påfølgende stort energi behov.

 Dermed var ikke den opprinnelige ideen bærekraftig, 
men så kom en ny ide: 

Det er enklere å flytte tanken gjennom 
vannet, enn å flytte vannet gjennom 
tanken. 

 Patent styret har godkjent patent på Hovedkonseptet, 
Internasjonal PTC søknad filet.

 Søkt om 45 utviklings konsesjoner



PURE ATLANTIC AS – EIERE

 Svein Johnny Naley, ansvarlig for nybyggingsprosjekter innen 
offshorenæringen til over 30 milliarder (innenfor budsjett)

 Kåre Jostein Larsen, rigging av offshore- og fiskeri-fartøy

 Helge Olav Vikshåland, fiskebåtreder.

 Tom Henrik Sundby, finansiert nystartselskap med 12 milliarder til 
8 offshore fartøyer 

 Vekstpotensialet i det tradisjonelle oppdrettet er begrenset. For 
å nå ambisjonen om en femdobling av norsk sjømatproduksjon 
er det behov for radikale innovasjoner. PA har et konsept som 
tilfredsstiller dette behovet, og kompetansen som gjør konseptet 
gjennomførbart.



SAMARBEIDSPARTNERE



KONSEPTET LØSER DAGENS PROBLEMER

Konseptet løser flere av problemene industrien strir med:
 Bærekraftig volum vekst 
 Lokal forurensning/sedimentering
 Sykdomsspredning mellom anlegg
 Lus
 Rømning
 Vannkvalitet

 Konseptet reduserer produksjons syklusen med inntil 3 
måneder fra 15 til 12 måneder – Vann temperatur/års 
syklus kontroll



THE PURE ATLANTIC VESSEL
 LOA 521m
 Bredde 96m
 Dybde til hoved dekk 50m
 Dypgående I produksjon 40m
 Lettskips dypgang <4m
 Oppdretts volum 1.000.000 m³
 Produksjons kapasitet >50.000t
 Estimert bygge kost NOK 3.300.000.000
 Produksjonskost inklusive slakting <NOK 29

 Klasset i DNV-GL, Norsk flagg (NIS)
 Konseptet er skalerbart







VESSEL DESIGN – KLASSE NOTASJONER 

 Bygges etter eksisterende regelverk - DNV GL

  1A CSA(2), BATTERY(Power), 
 E0, GAS FUELLED, RP(3,x), 
 NAUT(OC), LCS(DC), 
 CRANE, F(A,M), HELDK(S,H,F), 
 SF, SPS, ESV(PMS,SPT), 
 CLEAN(DESIGN), RECYCLABLE, 
 BWM(T), SILENT(E), COMF(V(3),
 C(3)), BIS



PURE ATLANTIC - KONSEPTET





OPERASJONELL BESKRIVELSE

 For å sikre kontinuerlig tilførsel av friskt oksygenrikt vann vil 
skipet seile med en hastighet gjennom vannet på 1-2 knop.

 Vann gjennomstrømningen reguleres uavhengig per tank i to 
trinn

 Primær fremdrift besørges av moderne datastyrt seil 
teknologi. I tillegg er skipet utstyrt med 3 stk. konvensjonelle 
propellere.

 Vindmøller vil dekke største del av energibehovene ombord
 Det vil i tillegg være reserveproduksjon av energi ved LNG 

drevne generatorer, dersom behovet skulle oppstå

 Skipet har kapasitet til eget smoltanlegg



PURE ATLANTIC

Bevegelige oppdretts-fartøy 
gir nye muligheter for 
forsynings kjeden
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