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Skal vi snakke om det – eller gjøre noe? 
Statsminister Erna Solberg (DN, 22.12);

"Utslippene skal ned, næringslivet må bli smart, grønt og nyskapende."

I BT av fredag 28. desember står også stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Lars Haltbrekken (SV) frem og maner 
til CO2 kutt i oppdrettsnæringen.

Fra den siste regjeringserklæringen: 
• 56 nevninger om "innovasjon"
• 76 nevninger av "bærekraft"
• 31 nevninger av "grønn teknologi" eller "grønn omlegging"   

Det skal "… satse mer på ny grønn teknologi. Regjeringen vil redusere byråkrati, gjøre det lettere å skape nye bedrifter og mer 
lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser." Og det skal føres "… en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og 
oppstartsselskaper, slik at det blir lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser."   

Være en "aktiv pådriver for frihandel" og "… sikre EØS-avtalen som bærebjelke for norske arbeidsplasser og verdiskaping."

MV "NORWEGIAN GANNET" 
46 % REDUKSJON I CO 2 / KILO LAKS TRANSPORTERT
(Hav Line AS – Analyse av energi – og klimagassutslipp, CO2 focus AS)

- Metoden



HAV LINE METODEN:

Gjennom færre operasjoner og 
redusert transport skaper man 
biologiske-, miljø- og 
kostnadsgevinster.

KONVENSJONELL METODE:

Endring i regelverket samt økt 
produksjon vil gi økte kostnader i 
tiden fremover.



En rekke teknologiske nyvinninger:

Fabrikkdekk Hybridmotor Vannbehandling



2 bløderør og 14 sløyemaskiner:



Det er stor interesse for Hav Line Metoden både hos
oppdrettere, eksportører, forskningsmiljø og myndighetene. 

⮚ Stadig viktigere med bærekraft i alle ledd:
⮚ Svinn
⮚ Fiskevelferd
⮚ Smittehygiene
⮚ Miljø og redusert godstransport på land.

⮚ I tillegg kommer økt kvalitet på fisken/produktet: 
⮚ Raskere nedkjølt fisk = økt holdbarhet.
⮚ Raskere fersk ut i markedet.
⮚ Mindre is i kassene; lønnsomhet og miljø.

⮚ Økt behov for kostnadsreduksjoner for oppdretter med 
økt global konkurranse og prispress i markedet.

Betydelige og helt nye fordeler
i kjernen av formålet til 
Matloven og 
Kvalitetsforskriften



"Norwegian Gannet" leverer!

• Sørvest Laks AS, Kjeholmen ved Farsund
• Hav Line metoden: 7 timer fra lokaliteten til fisken ligger i kasse
• Alternativet før Norwegian Gannet:

• 20 timer med brønnbåt oppover Vestlandskysten
• Plassert i ventemerd
• Slaktet og 24 timer med trailer til kontinentet
• Brønnbåt inn i PD–sone med 48 timers karantene før neste tur 

Terje Vigen, tegning av Karl Erik Harr



TEMPERATUR

• Temperatur blir logget kontinuerlig i både topp og bunn av 

RSW tankene på Norwegian Gannet 

• Kaldt sjøvann sirkulerer kontinuerlig

• RSW er mer effektivt enn is, og øker holdbarheten 

• Sløyd fisk blir mer effektivt nedkjølt enn hel fisk

Temperatur logg in fisk:
Gannet feb. 2019: under 0°C etter 100 minutt
Same fisk på is: rundt 0 °C etter 2500 minutt (2 dager)

Superkjølt laks lagret i 9 dager var sammenlignbar med laks lagret på is i 

2 dager, og bedre enn fisk lagret 9 dager på is (Gallart-Jornet 2007)



HAV LINE V.S. NORMAL SLAKT

Resultater:
• Mindre gaping
• Mindre blod
• Lignende bakterievekst



FORSØK

• Nofima hjelper med dokumentering ved forsøk hos Hav Line

• Pågående forsøk:
• RFF prosjekt (fiskevelferd, prosessar, kvalite, haldbarheit) 

• Forskjellige lagringstider på RSW tanker – effekt på kvalitet?

• Holdbarhet, kjølekjede

• Framtidige forsøk:
• Prøve samme fiskegrupper ved Hav Line og ordinært slakteri/pakking

• Forskjellige sveltetider – effekter på rigor, tekstur, etc.
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- Vi leverer på 
det 
politikerne 
etterspør 



FORRETNINGSIDE

Hav Line-metoden tilfredstiller politiske 
mål om mer gods fra vei til sjø:

XXXXX

Fullastet båt:
50 vogntog med fisk 

+ 35 vogntog med tomkasser
Tilsvarer 85 trailere bort fra veien med hver 
båtlast
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- Støttespillere



Matkvalitet!Redusert forurensning!

Transport på sjøen!Dyrevelferd!

VI ER SVÆRT TAKKNEMLIG FOR ALL STØTTEN VI HAR FÅTT!



Forhåndsgodkjennelse fra Mattilsynet (v/ distriktskontoret Sunnhordaland) 7. januar 2010:

✔"Godkjent for slakting av fisk"

✔"Verksemda er vurdert etter [bl.a.]… fiskekvalitetsforskriften"

Ny bekreftelse Mattilsynet (v/ Region Sør og Vest) den 30. mars 2016:

✔"… eliminering av transport av levende fisk, bruk av slaktemerd og færre og mer skånsom håndtering av fisken medfører en betydelig 
bedre fiskevelferd, kraftig reduksjon i risikoen for sykdomsspredning, utslipp og rømning. Videre at forbedret fiskevelferd, håndtering 
og forbedret kjøling vil ha positiv effekt på kjøttkvalitet og holdbarhet.

✔… Selv om båten vil være den første av sitt slag, og konseptet ikke 100% tilpasset dagens regelverk, så ser en ikke, basert på slik det er 
presentert, noe som skulle tilsi at produksjonsanlegget ikke skal godkjennes."

Den nå mye omtalte "produksjonsfisken" har aldri vært et problem i dialogen med fagmyndighetene: 
✔Rammer ikke Hav Line metoden 

✔Produksjonsfisk oppstår ikke før sortering/grading 🡪 Er den i Danmark er det et dansk forhold 

✔I tillegg foreslå Mattilsynet den 29. mai 2018 å fjerne hele kvalitetsforskriften § 17 og enhver referanse til 
"produksjonsfisk". 

HYLLET AV FAGMYNDIGHETENE SIDEN 2010



I tillitt til fagmyndighetene – foretas en milliardinvestering

Den 26. juli 2016 signeres byggekontrakt for skipet

Hav Line, Skagerak Terminal, og Skagerak Salmon investerer i tomt, bygg og utstyr i Hirtshals sommeren 2016

Låneavtaler med DNB, Bankinter og Danske Bank signeres 

Den 12. oktober 2017 inngås avtale med den norske kasseprodusenten Jackon som investerer i nytt anlegg



REDDET AV MATTILSYNETS HOVEDKONTOR
Re-bekrefter fagmyndighetenes innstilling fra 2010 og 2016

Mattilsynets hovedkontor (v/seksjonssjef sjømat) den 5. november 2018:

✔"… inngripende overfor norske virksomheter sin rett til å innrette virksomheten sin … "

✔"Vi har ikke funnet noe i forarbeidene som tilsier at intensjonen med bestemmelsen var å innføre en plikt til å lande 
oppdrettet fisk i Norge."

✔"… den aktiviteten klager ønsker å starte opp vil være i tråd med norsk regelverk …"

Vi kan trygt ta levering av skuta (tror vi)!
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- Hva nå?



Klar til tjeneste!







TOTAL HARVESTED AND TRANSPORTED
● Hav Line er nå i full drift og vi er stolte av resultatene vi 

leverer.

● Vi beviser at vi kan heve kvaliteten, øke effektiviteten og 
spare miljøet.

● Samtidig er vi i en krevende og uavklart politiske situasjon, 
som det må finnes løsninger på raskt. Forutsigbarhet er helt 
avgjørende nå.

● Vi har god tro på konstruktiv og faktabasert dialog videre, 
og at det vil finnes fremtidsrettede løsninger for Norge og 
hele næringen.
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- Motstanden



Vi kan fisk, eksport og skip – men politikk og lobbyister var nytt for oss …



✔Norske sjøfolk:
✔Bømlo, Solund, Gulen, 

Hyllestad, Kvinnherad, 
Fosnavåg, Ellingsøya, 
Bremanger etc

✔Organisert i Norsk 
Sjømannsforbund, det 
Norske Maskinistforbund og 
Norsk Sjøoffisersforbund

✔Styrker norske arbeidsplasser i 
oppdrettsnæringen ved:
✔Redusert svinn
✔Rimeligere transport
✔Bedre kvalitet, bedre pris

✔Norske eiere
✔Hovedkontor Bergen
✔Hjemmehavn Bergen
✔NOR-registrert båt
✔Medlem av Kystrederiene 

og Sjømat Norge.
✔Norske lønns- og 

arbeidsvilkår for alle!

Nye norske arbeidsplasser, gjennom norske investeringer og norsk teknologi



Tusen 
takk

THE HAV LINE TERMINAL


