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Slakting direkte fra merd.

Høy biosikkerhet – nullutslipp.

Kan gå over sykdomsgrenser.

Spesialisert kapasitet.

Lavt CO2/kilo fraktet.

Tilpasset en mer regulert fremtid.

Høy fleksibilitet – både i type 
laster/operasjoner og ved lossing.

Kortere tid ved lokalitet.

ProsessbåtBrønnbåt



Fisketransportflåten

• Moderne flåte i akvakultur-Norge.
• Eldre fartøy trer naturlig inn i andre oppdrag – sikrer vedlikeholdet.

• Satsing på utvikling og nybygg.
• LNG og NOx – rensing.
• Land-strøm – lossing.



Prosessbåt - utslipp

• Høy lasteeffektivitet.
• Rundt 80% fisk og 20 % vann.

• «Små» og effektive båter.
• Sammenlignbart lite forbruk av drivstoff  – med og uten last. 
• Mindre venting/tomgang i karantene. 
• Slakteriet mottar ferdig nedkjølt fisk – mindre is i transportkasser.

• Kjemikaliebruk.
• Fjerning av klor hvor mulig.
• DAF renseanlegg – Sandtorv Landing.



Dødelighet

(Fiskehelserapporten 2018.)



Trenging av fisk



Dødelighet under transport

• Fisk dør under lasting, transport og i ventemerd. 
• CMS, PD, gjellesykdommer, alger … 

• Prosessbåter som slakter ved merdkanten eliminerer 
denne risikoen.

• CMS et økende problem (Fiskehelserapporten 2018).
• Påvirker slaktefisk mer en yngre fisk.
• All håndtering risikofylt. 
• Utbredt langs hele Norge.

(Fiskehelserapporten 2018, Vet.inst.)



Prosessbåter i akuttsituasjoner

• Sykdomsutbrudd.
• Alltid sanitærslakt.

• Algeoppblomstringer.
• Kan gå over sykdomsgrenser – respons over regioner.

• Kan tømme båten raskt dersom mottaket på land tillater.



En håpløs situasjon, 

… å slakte fisk som ikke tåler 
transport/trenging.





Prosessbåter i beredskap

• En måte å sørge for at fisk som ikke ville overlevd 
etter behandling kan bli mat.

• Finnes i mange ulike størrelser og kapasiteter.

• Mange fordeler.
• Rask og korrekt avliving av døende individer.
• Økt utnyttelse.
• Miljøvennlig.



Biosikkerhet

• Slaktefisk er høyrisiko.
• Behov for en spesialisert kapasitet. 

• Overføringen av smitte (PD) via levende 
transport av fisk.
• Mer alvorlig en tidligere antatt 
(Haredasht et.al, 2018).
• Kan antas også gjelder for generell virussmitte.
• Innstramminger 2021.



Biosikkerhet - prosessbåt

• Hermetisk lukket transport skaper en trygghet i slakting av syk fisk.
• Alltid sanitærslakt.

• Prosessbåter er unntatt fra transportforskriften.
• Kan gå over sykdomsgrenser – tiltak avhengig av lokalforskrifter.
• Alt vann renses gjennom slakteriet på land.

• Redusert smitteoverføring gir bedre fiskevelferd.
• Fravær av sykdom skaper velferd for fisken.

• Investering for fremtidens utsett.



Hver fisk som blir mat, 
og ikke ensilasje, er en 
seier.



Utvikling mtp tilsyn

• Intensivere kravene rundt slaktefisk, og syk fisk.
• Transport, oppbevaring – fiskevelferd og biosikkerhet.
• Samtidig ivareta leveringsforutsigbarhet.
• Ta knekken på CMS o.lign. før de utvikler seg videre.

• Alltid sanitærslakt – et mål?
• Gir næringen en beskyttelse mot fremtidige sykdommer.
• Vi ønsker ingen arvtager til PD.

• Dette gir økt produksjon.



Fordeling av kostnader

• Flere fisk blir til næringsrik mat.
• Største bidragsyter til bærekraft…?
• Miljø, økonomi og fiskevelferd.

• Produksjonsutfordringer fordeles på 
mengde sluttprodukt:
• Utslipp – klimagasser og kjemi.
• Påvirkninger på ville bestander.
• Fôrforbruk.
• Avføringsutslipp.
• Arealforbruk.



Fremtidens transport

• Samarbeid for å minimere dødelighet.

• Brønnbåter (BB) på smolt, flytting, splitting, 
behandling og sortering. 

• Slakting – høyrisikofisk.
• Prosess- og bløggebåter.
• Alltid sanitærslakt.

• Frir opp etterlengtet BB-kapasitet.
• BB for anvendelse av nye lusemidler – lukket.
• Reduserer smitterisiko ved f.eks. behandling.

• Slakterier på land består.
• Nødvendig for å sikre kapasitet og kvalitet.
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