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•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 gir 

lenger holdbarhet
•Fisken vil komme tidligere til markedet

Kvalitet

•Ingen transport av levende fisk
•Ingen ventemerd
•Redusert dødelighet under operasjon, redusert 

svinn
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



BALENCIAGA
Familieeid verft etablert i 1921

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



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.



Fisken pumpes inn gjennom en  500 mm
slange, - 2.000 m3 vann i timen

Vannet går gjennom et lusefilter for det
blir sluppet tilbake på lokalitet.

Således kommer det ikke lus med fisken 
ombord

• Fisken blir deretter bedøvet og bløgget. Blodet renner ned i tanker til 
kategori 3 tank.

• Fisken blør ut i sjøvann. Utblødningsvannet blir filtrert og blodvannet blir 
filtrert. Tørrstoffet går til kategori 3 tank og vannet går i «dirty tank».

• Fisken blir deretter sløyd. Alt sloet går i kategori 3 tank. Prosessvannet går i 
«dirty tank».



Forklaring:

•Pil 1-1 viser fra Mære

•Pil 1-2 viser fra Brønnbåt

•Pil 1-3 viser vannretur til 
Lusefilter

LUSEFILTER, - ned til 150 my



SALMON LICE, LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS

Lusefilteret filtrerer til 0,15 mm



DOWNSTREAM WASTE WATER PROCESS

• alt prosessvann blir filtrert, ozonert og 
klorert før det slippes ut.

• Det er målinger på alt vann før det blir 
sluppet på havet, back-up systemer og 
alarmer.

• Dersom vannet ikke er rent kan det ikke 
slippes ut og det kjøres om igjen i rense-
anlegget.

• Alt som gjelder vannbehandling og utslipp
blir loggført i en lukket PC som bare kan
leses av myndigheter ved tilsyn.



F
A
B
R
I
K
K
D
E
K
K
E
T



HAV LINE 
PROCESSING AS

HIRTSHALS

• Fisken pumpes inn i terminalen, og alt vannet blir
pumpet tilbake til båten i lukket anlegg.

• Alt vaskevannet i terminalen blir samlet opp og 
ført tilbake til båtens «Dirty tank» for rensing.

• Etter at båten har gått samles vaskevann i buffer-
tank for å bli pumpet om bord ved neste anløp.





Lover og foskrifter som regulerer 
Slakting og pakking av laks.





KAPASITETER TANK

Type tank Antall Volum

RSW tanker 10 1.950 m3

Teknisk sjøvann 2 262 m3

Teknisk ferskvann 2 183 m3

Ensilasjetanker, kat. 3 
(humantkonsum)

2 86 m3

Ensilasjetanker kat. 2
(dyrefôr)

3 114 m3

Skittent prosessvann 4 303 m3
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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