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NY FORTØYNING I SJØ;
PROSJEKTERING, LEVETID OG BÆREKRAFT

• Kort presentasjon av Mørenot Aquaculture

• Prosjektering

• Levetid

• Bærekraft

•Oppsummering

• Spørsmål
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VISJON MISJON
Vår visjon er å være en leder i å drive utvikling av 

trygge løsninger for fiskeri og havbruk, slik at havet 
kan være en næringskilde for fremtidige 

generasjoner. I en tid med raske klimaendringer og 
befolkningsvekst, setter vi nye standarder i 

industrien for å bidra til bærekraftig produksjon av 
sjømat.

Vårt hovedoppdrag er å skape løsninger for 
bærekraftig innhøsting av sjømat. Fra fiske til 

oppdrett, garanterer vår innovative tilnærming og 
tekniske ekspertise effektive og trygge løsninger. 
Vårt globale nettverk av servicestasjoner langs 
kystene sørger for at vi er til stede der kundene 
trenger oss. Kombinert med vår erfaring fra de 

mest utfordrende marine miljøer, gir vår 
tilnærming de beste løsninger til våre kunder over 

hele verden.

VÅRE VERDIER
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Worldwide

02.09.2022 4

30 LOCATIONS
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PROSJEKTERING
• Samarbeidspartner og støttespiller.

•Vurdering ved plassering av ny lokalitet.

• Søknadsprosess med tegninger ol.

• Prosjektering av oppdrettsanlegget.

• Erfaring og innspill fra kunde.

• Flere ti år med erfaring fra større og mindre prosjekt i inn og utland.

•Akkrediterte fortøyningsanalyser ihht. ISO 17020
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LEVETID

•Grunnlaget for lang levetid blir lagt ved prosjektering og valg av 
komponenter.

•Dimensjonerende brukstid er 10 år.

•Anker får 20 års levetid i vår reviderte brukerhåndbok.

•Gode muligheter for forlenget levetid.
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BÆREKRAFT

•Miljøregnskap

•Miljøvennlige produkt osv. osv…

• Eller kanskje ærekraft ?
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OPPSUMMERING
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•Bruk tid og erfaring i prosjekteringsfasen

•Sammenstill kvalitetskomponenter slik at du bortimot 
unngår gnag og slitasje.

•Redusert levetidskostnad er bærekraft i praksis.
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SPØRSMÅL ?
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SOLUTIONS TO 
SUSTAINABLY HARVEST 
FOOD FROM THE SEA


