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Fôrleveransen – hvordan gjøre de 
så sikre som mulig?
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Fôrleveransen – hvordan gjøre de 
så sikre som mulig?

• Store fôrbåter

• Mye fortøyninger, slanger etc i sjøen.

• Er fortøyningene til anlegget dimensjonert for en 
fôrbåt i tillegg?

• HMS

• Normalt med 24/7 leveranse – hva hvis noe går 
galt?
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Rein not – ett ”must” for laksen, 
leppefisk og vannstrømmen
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Rein not – ett ”must” for laksen, 
leppefisk og vannstrømmen

• Effektiv bruk av leppefisk krever helt rein not.

• Bruk av leppefisk krever relativt finmasket not, 
redusert vanngjennomstrømning.

• Hvordan redusere begroingen?

• Hvordan effektivisere vasking?

• Hvordan lage sterkest mulig not (0-rømming)



Lavt oksygen / høye temperaturer

Ca 70% O2 metning



Lavt oksygen / høye temperaturer

• Perioder med <70% O2 metning kan vare lenge.

• Redusert tilvekst, endret fettdeponering, høyere 
fôrfaktor.

• Hvordan optimalisere vannkvaliteten i ett 
merdanlegg?
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Hvordan få best mulig kontroll på 
utfôringen?



Hvordan få best mulig kontroll på 
utfôringen?

• Generelt har næringen en for høy fôrfaktor.

• Hvordan fôre fisken helt rett?

– Hva er biologisk optimalt?

– Hvordan få det teknisk til?
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Hvor er fremtidens lokaliteter?
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Det startet her
X

X

Når er vi her?
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• Det stilles større og større krav til vannmiljøet 
fra fisken og samfunnet – bærekraftig oppdrett.

• Lukkede anlegg kan løse noen utfordringer, men 
skaper også flere nye.

• Offshore anlegg er ett annet alternativ.

• Norge er internasjonalt ledene på offshore 
installasjoner.

Hvor er fremtidens lokaliteter?



Ett par eksempler på relevant 
Norsk offshore teknologi
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Fortøyninger på 

dypt vann og dårlig 

vær

Aker Kverner Pusnes

Fisk og fôr skal

lastes og losses

i all slags vær

APL

En ”hurrican proof”

arbeidsplattform

er avgjørende

SEVAN

MacGREGOR



Oppsummert:

• Sikker leveranse av fôr og utstyr.

• Rein og rømningssikker not.

• Optimalisere oksygeninnhold og 
vanntemperatur.

• Hvordan fôre mest mulig optimalt?

• Hvor skal fremtidens oppdrettsanlegg lokalisere?
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Takk for oppmerksomheten!


