
Haugaland Shipping AS – Datterselskap av Aqua Pharma Group. 

v. Erik Andreas Næstvold

Lakselusbehandling for bedre miljø 
- hvordan bli klokere ombord med nye digitale verktøy. 



Haugaland Shipping AS

• Servicebåtrederi spesialisert på avlusing av oppdrettsfisk
• 2019: Ett fartøy for badebehandling og ett for mekanisk avulsing (8-

linjer Hydrolicer)
• Større fartøy: 

• MS Fighter: 891 DWT 
• MS Steyer: 1 324 DWT

• Aqua Pharma: eier og fast chartrer



MS Fighter



Rigget med: 
• Doseringskonteiner
• Kontrollkonteiner
• Forsøkskonteiner
• NMF SWL 40/23,5t -

12,5/19m 
• 6 fastmonterte og 7 

“løse” iso-konteinere
• H2O2, Azametifos og

Deltamethrin. 



Badebehandling, H2O2

• Omrøringsslanger: Spredning av medikament
• Tilførsel av oksygen og kontinuerlig overvåking
• Korrekt dosering, miljø

• Terapeutisk dose
• Kalkulere trengt volum, merd omsluttet av behandlingsduk
• Fordose, titrering
• Autotitrator, kontinuerlig måler konsentrasjon.

• Lav holdetid som mulig, fiskevelferd
• Oppgradert doseringskonteiner: Hurtigdosering av opptil 30-40 000 liter på 5 min 



Forebygging av resistens



Resistens bekjempelse forts



Forebygging av resistens forts



Forebygging av resistens forts

• 3D-printet pumpehus
• Varmetråd produsert flottør
• Noen uker fra idè til skimmer i merd



MS Steyer

• 8 linjers hydrolicer
• Ejektorpumper
• Teoretisk kapasitet på 500t/h
• Totalt 2,7 m løftehøyde
• “En trenging pr merd” 



MS Steyer kontrollkonteiner

• 20 kameraer
• 9 skjermer
• Kontroll over:

• A-ramme
• 8 linjer med 5 regulerbare pumper
• Returmerd
• Fisketeller m biomasse

• Kontinuerlig justering på effekt
og fiskevelferd

•



MS Steyer



MS Steyer, Fiskevelferd

2018:
• Forhøyet akutt dødelighet
• Reell behandlingskapasitet under teoretisk
• Behandlingseffekt alltid over 90%



MS Steyer, Fiskevelferd forts

• Problemsøking:
• Vannhastighet
• Pumpetrykk
• Variasjon i spyling
• CFD-analyse
• Strømningsbilde

• Test-prosjekt med økt pumpekapasitet
• Ønske om å vite hva som foregår i systemet. 
• Hva er det fisken opplever?



Kvalisys, Sintef`s Sensorfisk



• Hovedfokus: Hvor oppstår og hva forårsaker skaden
• Flere driftstilstander ble testet.

• Øvre og nedre driftsmodus
• Opprinnelig behandlingslinje og modifisert
• Teoretisk beste

• Mange mulige driftstilstander (5-6 pumper som kan reguleres)
• Rådata ble mottat med instruks for bearbeidelse
• Output: 

• Magnetisk signal
• Trykk
• Akselerasjon: x-y-z
• Rotasjon rundt: x-y-z aksen

Kvalisys, Sintef`s Sensorfisk forts



Trykk igjennom behandlingslinje, nedre driftstilstand



Akselerasjon igjennom behandlingslinje, nedre driftstilstand



Rotasjon igjennom behandlingslinje, nedre driftstilstand



Rotasjon igjennom behandlingslinje, teoretisk driftstilstand



Akselerasjon igjennom behandlingslinje, teoretisk driftstilstand



Resultatene fra sensorfisken

• Underlag for ombygging
• Standarder for operasjon av hydrolicer ombord MS Steyer
• CFD analyser levert av PG-HydroFlow AS og Sensorfisk

• Hva behandlet fisk utsettes for, hvor og hvorfor det oppstår
• Gjennomsnittlig 95% reduksjon i akutt behandlingsdødelighet
• Ferdig ombygd 22 Mai 2019
• Økt reell behandlingskapasitet til 2-400 tonn/timen
• Forbedret fiskevelferd: 0,1 - 0,15 % akuttdødelighet (1-3 dager)
• Forbedret effekt: 92 – 97 %
• Jevn flow og ingen stopp i linjene
• 100 % utleid 



Takk for oppmerksomheten

Haugaland Shipping AS – Datterselskap av Aqua Pharma Group. 

v. Erik Andreas Næstvold
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