
Seistar Holding AS
Brønnbåter og Bløggebåter

Tore Bakke



Store investeringar i nybygg siste årene

Består av rundt 80 fartøy med en total brønnkapasitet 
på drøye 130 000 m3, fordelt på 22 rederier

De sju største kontrollerer ca 75 % av kapasiteten

Dagens brønnbåt er leiande både innen teknologi og 
drift

Dei fleste fartøy er på faste avtalar med oppdrettarar

Tilpassa dagens og fremtida teknologi- produksjon 

Den norske brønnbåtflåten



All innovasjon og teknologisk utvikling i brønnbåtflåten har skjedd etter ønske om: 
Fiskehelse/Skånsom håndtering og transport
Forbedring av smittehygienisk sikkerhet 
Effektiv logistikk – Lasting, transport og lossing 

Overvåkning, logging og rapportering (sporbarhet, risikoreduksjon og sporbarhet)
Brønnbåtane har kontinuerlig visuell overvaking av lasten med kamera i lasterom (total logg tilgjengelig på markede)
Klare tetthetskrav – Telling og snittmåling ved lasting ( kunder har egne tetthetskrav)
Kontinuerlig måling av alle viktige vannparametre (O2, CO2, temperatur, ph) 

Hygiene
Regel- og rutinemessig vask og desinfisering av lastebrønner og skrog 
Mykje manuell vask. Ein stor del av flåten har automatiske vaskeanlegg (brønner og rør) 
Slippsetting ozon til desinfisering av brønner etter vask 
Ozon-behandling (O3) av transportvann fra egne Ozon-generatorer 

Transportforskrifta  2021!

Den norske brønnbåtflåten
– ei gjennomregulert næring- stadig nye reguleringer



Historie- Seistar holding AS 

Seihav AS startet av Hans Bakke i 1995, kjøpte brønnbåten seihav 215m3

Seivåg as (i dag Seistar holding as) opprettet i 2000. Sjøtroll kom inn på eiger sida med 50% og seihav as 50%, seihav as 
endret samtidig eierstruktur. Brørne Hans, Tore og Arne.  Edvard kom inn på eit seinare tidspunkt 2004?

2000 ombygde trålaren Båtsfjord til verdens største brønnbåt Seivåg 750 m3 - solgt til Chile i 2003

2002 Nybgygg Seigrunn 1200m3 – solgt til chile 2019

2008 Utfasing av gamle Seihav

2009 Ombygging av nye Seivåg 1050 m3



Historie- fortsett

2009 Mowistar 650 m3,  inn i porteføljen, med sammenslåing familien Sæle. Sjøtroll solgte eierandel.

Oppstart av Brødrene Bakke as, med servicefartøy, under Seihav as

2015 Lerøy Seafood Group kom inn på eigarsida 50%, Seihav as 50%. Onkel løyst ut.

2016 Nybygg Seihav 4000 m3

2019 Seihaust overlevert - oktober

2019 Seibris resursbløggebåt - desember



Status 2019

3 brønnbåtar: Bløggebåter
• Seihav Seihaust
• Seivåg Seibris
• Mowi Star

6 Service båter: ligger under Br.Bakke AS
Seiholm
Seisund - optilicer
Seibas - slam oppsamling
Seivik - bløggebåt
Seifisk jr - bløggebåt
Seines - spylebåt
MÅL: God fiskehelse- MEST MULIG SKÅNSOM HÅNDTERING AV FISK!

Vurderingar framover:
Brønnbåtar som «smoltbåter», ca 4000 m3, 3 tankar
Brønnbåtar som «behandlingsfartøy» ca 8000 m3, 3 tankar



Seihav 4000m3 
- 2016

• Frakt av slaktefisk

• Frakt av smolt

• Smoltteller

• Ferskvannsbehandling-
vannseperator inn og ut

• Optilice - 200 tonn per time

• Wellfighter (Skamik) spyling 4-6 
bar utan børster - 200 tonn per 
time

• Sortering - 200 tonn per time



Behandlingsenheter på dekk



Seihaust 2019

• Bløggebåt 600m3

• 420 tonn bløgget fisk, fordelt på 
6 tanker

• 4 EL bløggelinjer med roboter for 
bløgging 

• 2 kjøleanlegg

• Kapasitet 60-100 tonn per time



Seivåg 1000m3 
- omb 2009

• Føring av fisk

• Føring av smolt

• Skyveskott

• UV

• Luftarar for lukka transport



Mowi Star 
- 1996

• Smolttransport og frakt av 
stamfisk

• Smoltteller

• Sorteringsmaskin

• Luftara for lukka transport



Framtidsplanar

Utvikling av nye prosjekter for imøtekomme myndighetskrav og kundekrav

Ser tydelige fordeler ved å skille på drift/operasjoner på båtar

Må sjå nærare på:

Fordelar og ulemper med «behandlingsbåt»
Fordelar og ulemper bløggebåt
Fordelar og ulemper «smoltbåt»



Fartøy med gode egenskaper på ulike områder  

• Fordelen med bløggebåter er redusert svinn på svak/syk fisk
Null utslipp/transport. Alt blod/vaskevann leveres på slakteri for rensing

• Store brønnbåter er godt egnet for behandling mot lus, AGD, sykdommer og andre 
parasitter, 

• Smoltbåtar som kun brukes til smolt og stamfisk

Et veiskille i korleis ein opererer flåten?

Kombinasjon av operasjoner med ulike fartøystyper for best mulig fiskehelse?



Seibris 110m3
• Klar medio november 2019

• Bløggebåt/ressursbåt

• 1 linje elbedøver fra Optimar

• Rognkjeks føring


