Nærskipsfarten skal være en foretrukket transportør fordi den er
lønnsom, miljømessig bærekraftig og tilbyr attraktive arbeidsplasser

www.fraktefartoyene.no

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en
sammenslutning av norske brønnbåteiere.
Foreningens formål er å samle alle som eier
eller drifter brønnbåter i Norge for å bedre
kunne ivareta felles interesser.

Medlemsrederiene i BREF disponerer
markedets mest moderne brønnbåter
- spesialfartøy bygd for håndtering og
transport av smolt og matfisk for
oppdrettsnæringen.

Fakta om BREF
~
~
~
~

Består av 25 rederier som eier totalt 62 brønnbåter (2011)
Alle som eier eller drifter en brønnbåt kan bli medlem
Arrangerer brønnbåtkurs i samarbeid med ulike bransjeaktører
En underavdeling av Fraktefartøyenes Rederiforening (FR)

Fakta om norske brønnbåter
(basert på tall for 2011)
Frakt
~ ca. 1,2 millioner tonn slaktefisk
- tilsvarende 94% av europeisk produksjon av laks og ørret for slakting
- tilsvarende 57% av verdens produksjon av laks og ørret til slakting
~ ca. 320 millioner smolt
- tilsvarende ca. 90% av europeisk utsett av laks- og ørretsmolt
- tilsvarende ca. 50% av verdens utsett av laks- og ørretsmolt
Sortering
~ ca. 400 millioner fisk i Norge, Storbritannia og Canada
Avlusing
~ ca. 300 millioner fisk i Norge, Storbritannia og Canada
I tillegg bistår brønnbåtflåten oppdrettsnæringen med diverse andre
relaterte oppgaver.

Foto: Harald M. Valderhaug

I et helhetlig perspektiv

Som en integrert del av norsk oppdrettsnærings verdikjede, er BREF og våre
medlemmer viktige for å kunne styrke næringens konkurranseevne ute i
verden.

Norsk oppdrett av laks og ørret er verdensledende - både når det gjelder produksjonsvolum og verdiskaping. Dette skyldes i første rekke gode produksjonslokaliteter, velutbygd infrastruktur og høy kompetanse. Sist, men ikke minst, er
optimale logistikkløsninger for transport av levende fisk et av næringens største
konkurransefortrinn.
Næringen har naturlig nok et behov for å transportere smolt ut til oppdrettsanleggene og slakteklar fisk tilbake. Dette gjør brønnbåtsektoren til en
helintegrert del av næringens verdikjede. Medlemmene i BREF er derfor av
vesentlig betydning når det gjelder å styrke den norske oppdrettsnæringens
totale konkurranseevne.

Fakta om norsk oppdrettsnæring
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Ny teknologi, bedre løsninger

Gjennom kontinuerlig utvikling av ny teknologi er BREF, i samarbeid med våre
kunder og leverandører, med på å skape stadig bedre løsninger for transport
av levende fisk.
Brønnbåter er spesialfartøy bygd for frakt av levende fisk for oppdrettsnæringen.
BREF representerer verdens mest moderne flåte i sitt slag. Gjennom kontinuerlig
utvikling av ny teknologi i samarbeid med oppdrettsnæringen og myndighetene,
skal vi til enhver tid sette standarden for transport av levende fisk.
Medlemmene i BREF har bidratt til en betydelig utvikling av flåten - ikke bare
når det gjelder størrelsen på båtene, men også i forbindelse med teknologiske
nyvinninger for bedre håndtering av fisken. Skånsom transport i brønnbåten er
kort og godt nødvendig for å ivareta fiskens velferd og kvaliteten på
sluttproduktet.
Noen eksempler på teknologiske fremskritt:
~ Integrerte vannsirkulasjonssystem som muliggjør vannbehandling
(oksygen, Co2-utlufting, UV-filtering og RSW-kjøling av vannet)
~ Vannovervåking
~ Trykklossing og skyveskott
~ Undertrykkslasting
~ Vakuumpumping
~ Utstyr for sortering og telling av levende fisk
~ Automatiserte anlegg for vasking og desinfisering

Fra smolt til matfisk

Riktig håndtering og transport i brønnbåtene er nødvendig for å ivareta
fiskens helse og velferd - og dermed kvaliteten på sluttproduktet.
Brønnbåten spiller en sentral rolle i oppdrettsnæringens verdikjede - fra smolt
til slakteklar matfisk. I tillegg til å frakte levende smolt trygt frem til oppdrettsanlegget i sjøen, ivaretar brønnbåten den ferdige matfiskens velferd på vei til
slakteriet.
Brønnbåtene tilknyttet BREF oppfyller både oppdrettsnæringens og
myndighetenes krav til håndtering og transport av levende fisk.
Resultatet er blant annet bedre fiskehelse, større effektivitet og høyere
grad av kvalitet på det ferdige produktet.
Foruten transport utfører våre brønnbåter oppgaver som:
~ sortering
~ telling
~ parasittbehandling
~ kjøling

Alltid oppdatert

Både oppdrettsnæringen og offentlige myndigheter stiller strenge krav til
fagpersonell som skal håndtere og transportere levende fisk.
Fartøy som transporterer levende fisk skal være godkjent av Mattilsynet. Både
rederi, skipper og andre med ansvar for fisken skal ha nødvendig kunnskap om
transportformen samt fiskens atferdsmessige og fysiologiske behov. I tillegg skal
det til enhver tid være tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse til å
ivareta fiskens velferd.
Nødvendig kompetanse skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring i regi av næringen. BREF har både nødvendig kompetanse og lang erfaring
innen kursing av sine medlemmer. I nært samarbeid med Den Norske Veterinærforening og Akvaveterinærenes Forening gjennomfører vi regelmessig revisjon av
brønnbåtkurset i takt med nye krav.
Vårt brønnbåtkurs tar for seg emner som:
~ fiskevelferd og biologiske prinsipper hos fisk
~ smittsomme sykdommer i fiskeoppdrett
~ offentlige krav til brønnbåtene
~ prinsipper for desinfeksjon og rengjøring av brønnbåt
~ risiko ved vask og desinfeksjon av brønnbåt - HMS
~ vannkvalitet og håndteringsteknologi for fisk i brønnbåt
~ badebehandling mot parasitter
~ forebygging av rømningsfare i forbindelse med transport

En attraktiv arbeidsplass

Brønnbåtsektoren er en spennende bransje i stadig vekst, som skaper
attraktive arbeidsplasser i mange kystnære lokalsamfunn.
Stor anerkjennelse og etterspørsel i det globale markedet, gjør brønnbåtsektoren
til en fremtidsrettet bransje i vekst. Gjennom sitt nære samarbeid med norske
oppdrettere og myndigheter, er bransjen en del av et spennende fagmiljø med
fokus på utvikling av avansert teknologi og innovative løsninger.
Stadig større krav til kvalitet og kapasitet betyr større behov for kompetent
arbeidskraft. BREF ønsker derfor å rekruttere flere brønnbåteiere og andre fagfolk
til en utfordrende og spennende bransje. Dette er en global bransje med et stort
potensial selv i de minste lokalsamfunn langs kysten.

Et langsiktig samarbeid

Et tett samarbeid mellom BREF, oppdrettere og myndigheter er en viktig
årsak til at norsk matfisk er kjent for kvalitet i verdensklasse.
Norske brønnbåter sørger for at fisken har optimale livsvilkår i transporten fra
smolt til slakteklar matfisk. Dette vet vi bidrar til trygg, sunn og velsmakende
mat. Derfor er Brønnbåtsektoren en sentral aktør i samspillet om å opprettholde
den norske oppdrettsnæringens gode omdømme ute i verden.
Som en del av samarbeidet med oppdrettere og myndigheter deltar brønnbåtrederiene gjennom BREF i et systematisk FoU-arbeid - blant annet for å løse
luseproblematikken langs kysten. I tillegg til å delta i forskningsprosjektet
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avlusing av fisk ombord.

Kontakt oss

Brønnbåteiernes Forening
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Telefon:
Telefaks:
E-post:
Internett:
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+47 55 55 16 20
+47 55 55 16 21 – +47 55 55 16 27
firmapost@fraktefartoyene.no
www.fraktefartoyene.no

We offer services such as transport of live fish smolt and fry,
transport of refrigerated fish in bulk, sorting, counting, grading,
lice treatment and various work assignments;;
towing, anchor handling and mooring.

Kongens plass 5 - 6509 Kristiansund, Norway
Servicephone 24H: +47 90 800 200 - Telefax: +47 71 57 33 01 - Email: office@gripfisk.no
www.gripfisk.no

Brudanes: 916 18 250
E-post: post@brudanes.no
Mobil: 909 76 095
E-post: brudanes@brudanes.no

B R U D A N E S    A S
FISKETRANSPORT

Prosjektering og levering av komplett utstyr for fiskehåndtering
skyveskott, sirkulasjonssystem, vannbehandling, tankvasking og
automasjon. Komplett system for avlusing i bad.

«Stadig flere velger komplette løsninger fra MMC»

Se våre nettsider: www.mmc.no
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9455 Engenes
BB ” Grotanger ”
Telefon styrhus 909 64 826 - Tlf. 770 99 220
E-post: johannes@arvesen.com
- Når kvalitet teller!

Aas Mek. Verksted har stor fokus på utvikling og
skreddersøm av brønnbåter og ligger alltid i forkant
av utviklingen i oppdrettsnæringen.
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BØMLO
BRØNNBÅTSERVICE A/S

Hamnegata 14, 5411 STORD - post@wellboat.no
Tlf 53 42 80 00 - www.wellboat.no

Våre kunder kan være trygge på at de får et
moderne og fremtidsrettet produkt som er tilpasset
både dagens og framtidige EU-krav til miljøhensyn
og sykdomsbekjempelse

6390 Vestnes, Norge - Tlf: 71 18 98 00 - Faks 71 18 98 01 - E-mail: office@aasmek.no

Vi utvikler og bygger skip for fiske, fraktefart og offshore
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Frakt av fisk med stort fokus
på dyrevelferd og miljø, flere
av våre båter sertifisert
freedom food og gode systemer
for dokumentering.
Båtene er utrustet og forberedt
til å møte eventuelle nye regler
for frakt av oppdrettsfisk.
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HOLM Kristiansund

Pålitelig leverandør av
kvalitetsfartøy siden 1927

THE INTELLIGENT WAY

ONTROLLED

AREFUL

HILLED

ONTINUOUS

CFLOW A WIDE RANGE OF SOLUTIONS

NORWAY:
Cflow Fish Handling AS
Holsneset 25
N-6030 Langevåg
Norway
Phone: (+47) 70 19 59 00
WWW.CFLOW.NO
E-mail: office@cflow.no

CHILE:
Cflow Chile S.A.
Talcahuano No 83, of. 2
Puerto Montt
Chile
Phone:(+56) 065-435436
WWW.CFLOW.CL

Visit us on Facebook
www.facebook.com/Cflow.Norway

Kontakt oss for BRØNNBÅTTJENESTER!
Smolt, stamfisk og slaktefisk transport
Sortering og flytting
Avlusing på merdanlegg og under transport
Åpen og lukket transport
RSW anlegg
Timecharter, kontraktsfart eller spot
Logistikk planlegging
Prosjekter
Fartøyer 650-1150 cbm

Kompetanse - Kundefokus – Kvalitet
SeiStar Holding as
Tlf. 55 08 45 00/90 18 88 39

E-post: post@seistar.no
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Norsk  Fisketransport  AS
Adresse: 7970 Kolvereid
www.norskÛsketransport.no

Døgnvakt
908  78  071/951  37  984

Transport av levende Ûsk
BRØNN BÅTER

STEIGEN

HAV TRANS

RUNE VIKING

FÆRØY

NOVATRANS

VIKNA TRANS

NFTgruppen har kontrahert ny brønnbåt ved
Aas Mek Verksted som skal leveres
sommeren 2012.
Båten skal gå på T/C for
Mainstream Norway AS.

SERVICE BÅTER

VÅGTRANS

FOLLA

Norsk Fisketransportgruppen utfører
t megling av brønnbåtoppdrag
t transport av levende Ûsk med egen tonnasje
t megling/transport av Ûsk med ekstern
tonnasje
t sortering av Ûsk
t smolttransport
t avlusing av Ûsk
t beredskap for oppdrettsaktører
t logistikk mellom oppdrettere og slakterier
t Üere egne kaianlegg, samt
disponering av tørrdokk og slip.

Ytringen Avis AS
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