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HAV LINE METODEN Et nytt konsept innen havbruk



Hav Line Gruppen  

Grunnlagt av to eiergrupperinger 

med lang erfaring og kunnskap 

om lakseoppdrett og marked. H
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• Lakseoppdrett og 
eiendom

• Omsetning 2016 på 
NOK 746M

• Driftsresultat 2016 på 
243M

• Produserte11.000T 
laks i 2016

• Eiendomsportefølje 
på NOK 1,5mrd

• Eies av familien 
Haugland fra 
Austevoll
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d • Etablert 1923

• Lakseeksportør og 
videreforedler

• Omsetning 2016 på 
NOK 3.177M

• Estimert driftsresultat 
2016 på 72M

• Salgsvolum på 
55.000 tonn 

• Eies av Bård 
Sekkingstad og 
Konrad Sekkingstad



Slakte og sløye 
fisken i fartøyet 
ved merden.

Kjøles direkte 
ned i RSW og 

transporteres til 
Hirtshals 

(Danamrk)

Pakke laksen i 
kasser for 

videretransport 
ut i verden

Returnere til 
Norge for å 

hente mer fisk 

Pumpe laksen 
opp av merden

FORRETNINGSIDE

FORRETNINGSIDE

«Hav Line gruppen SKAL UTVIKLE 

OG OPERERE ET FARTØY SOM VIL 

SLAKTE OG SLØYE LAKSEFISK 

DIREKTE I ET KOMBINERT PROSESS-

OG TRANSPORT FARTØY.

FARTØYET VIL TRANSPORTERE 

SLØYD FISK FRA MERD OG DIREKTE 

TIL HIRTSHALS ELLER ANDRE HAVNER 

FOR SORTERING OG PAKKING. 



•En last vil erstatte inntil 50 trailer turer til Europa

•Vil kunne redusere bruken av isopor betydelig

•Redusert rømnings- og smittefare
Miljø

•Færre operasjoner vil stresse fisken mindre

•Hurtigere og bedre nedkjøling av fisken

•Fisken vil komme tidligere til markedet
Kvalitet

•Ingen transport av levende fisk

•Ingen ventemerd

•Redusert dødelighet under operasjon
Sikkerhet

•Slaktekapasitet 250.000T

•Slakt og transportkapasitet Vestlandet -
Danmark 100.000T

Kapasitet

SENTRALE ELEMENTER 

FOR EN VOKSENDE 

OPPDRETTS-NÆRING

Fokus på kvalitet, samt 

varemerke-bygging, rundt 

BIOLOGI, miljø og bærekraft er en 

viktig faktor også for Hav Line



FORRETNINGSIDE

HAV LINE 
METODEN

tilfredsstiller

NASJONALPOLITISKE MÅL 
OM OVERFØRING AV 
GODS FRA VEI TIL SJØ

XXXXX



HAV LINE METODEN

GJENNOM FÆRRE 

OPERASJONER OG REDUSERT 

TRANSPORT SKAPER MAN 

BIOLOGISKE, - MILJØ OG 

KOSTNADSGEVINSTER

KONVENSJONELL METODE

ENDRING I REGELVERKET 

SAMT ØKT PRODUKSJON VIL 

GI ØKTE KOSTNADER I TIDEN 

FREMOVER



SAMMENLIGNING 

METODER



HAV LINE 
METODEN

GJENNOM FÆRRE OPERASJONER 
OG REDUSERT TRANSPORT 
SKAPER MAN BIOLOGISKE, -

MILJØ OG KOSTNADSGEVINSTER



HAV LINE METODEN

GJENNOM FÆRRE OPERASJONER OG 
REDUSERT TRANSPORT SKAPER 
MAN BIOLOGISKE, - MILJØ OG 

KOSTNADSGEVINSTER



BALENCIAGA

Familieeid verft etablert i 1921

Bygger:
• Slepebåter
• Supplybåter
• Fiskebåter
• Tankbåte
• Lastebåter
• Fiskebåter
Andre markeder:
• Supportbåter til vindmøller
• Ferger
• LNG drevne skip



STATUS 

BYGGING BÅT



KAPASITETER BÅT

Skipet har plass til et mannskap på 54



Wärtsilä 31  

Pressemelding Juli 2017:



FAKTA

Wärtsilä 10v31  

• Wärtsilä 31 er verdens mest effektive 4-takts 
dieselmotor 

• Lavt forbruk og lave utslippstall

• Tilfredsstiller høyeste miljøkrav og har høyest 
effekt pr. sylinder i dette segmentet.

• 10-syldindret motor med effekt på 6.100 kW 

• PTO/PTO (Power take out/Power take in) 
mellom motor og gir for full fleksibilitet til 
utveksling av mekanisk og elektrisk energi over 
giret og til batteriet som lagringsmedium.

• Batteriet kan drive båt og mate 
prosessanlegget med energi, men selvfølgelig 
med begrenset effekt sammenlignet med 
dieselmotoren.



FAKTA

• Batteriet kan fungere som en «take me home» 
funksjon som gjør at man ved hjelp av batteri 
og/eller hjelpemotor kan kjøre båten med redusert 
effekt.

• Batteriet står for «peak-shaving». Dieselmotoren kan 
ligge med optimal belastning og så tar batteriet og 
leverer overskytende effekt og lader når 
effektbehovet er lavere.

• Batteriet hjelper også til når man ligger på 
landstrøm. Det gir den ekstra effekten som trengs for 
å starte maskiner o.l. som gjør at man slipper å 
starte hjelpemotorer så snart man ellers ville hatt 
behov for det.

• Når effektbehovet er lavere enn kapasiteten på 
landstrømanlegget så lader batteriet og er klar til å 
gi «det lille ekstra» i de sekundene som trengs for å 
starte en pumpe eller kompressor.

• Det som er spesielt med batteri er at det kan 
respondere mer eller mindre umiddelbart og levere 
høyt moment.



HIRTSHALS
Utbygging trinn 1

illustrasjon mot

industrikajen

Laks pumpes direkte inn i mottaksanlegget

Kapasitet båt – 1.000 tonn sløyd laks

Laksen graderes, pakkes og sendes ut i markedet



HVORFOR HIRTSHALS?

Oppstrøms

• Logistikkpunkt for laks fra Norge, Island 
og Færøyene

• Kort vei til Hav Lines operasjonsområde

•Gode havn med all nødvendig 
infrastruktur

•Nye spennende laksetransport konsept 
på gang

Nedstrøms

• Inngang til laksens hovedmarked: Europa

• Gode veiforbindelser til Europa og sentrale 
flyplasser 

• Potensiale for miljøvennlig transport med 
tog

• Tyngdepunkt på laks med sterke videre-
foredlingsbedrifter

• Sterk fiskeindustrikultur med god 
tilrettelegging fra offentlige myndigheter



FAKTA OG 

KAPASITETER

Kapasitet: 240 fisk / minutt, 
tømmer full båt på 15 timer

• 8.000 m3 anlegg
• To automatiske sorterings – og 

pakkelinjer
• 6 palleteringsroboter med 

kapasitet inntil 88 kasser / 
minutt

• 5 AGV trucker, roboter
• 16 lasteporter



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


