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BEST PÅ VANN
– der det gjelder
Sterner leverer systemer og
komponenter for oppdrett,
brønnbåter, drikkevann
til kommuner og industri.
Leverer også avløpsrensing
inkludert slambehandling
fra smoltanlegg.
DRIKKEVANN: Størst
i Norge innen UV- og
ozon-desinfeksjon.
AKVAKULTUR: Bidrar til økt
lønnsomhet og bærekraftig
miljø
MARITIMT: Desinfisering og
vannbehandling brønnbåter
AVLØPSRENSNING;
Innovative metoder for
rensing og behandling

Sterner bruker årlig store ressurser på innovasjon
for å tilfredsstille nye markeder innen moderne
vannbehandling. I 2017 var ni prosent av
arbeidsstyrken tilknyttet forskning og utvikling.

S

elskapet leverer alt fra enkeltkomponenter til komplette systemer
for drikkevann, akvakultur, avløpsrensing og maritimt. Til
oppdrettsnæringen leverer Sterner komplette landbaserte anlegg for
RAS, slambehandling og vanndesinfisering, samt vannbehandling for
brønnbåter.
– Vi hadde i 2017 fem av 55 årsverk engasjert i forskning og
utvikling. Dette er formidabelt for et selskap av vår størrelse. Vi anser
det imidlertid for å være nødvendig for å opprettholde en ledende
posisjon innenfor våre felt, sier Bjarne E. Pettersen, administrerende
direktør i Sterner AS.
I fjor sendte selskapet ikke mindre en tre patentsøknader på
grunnlag av FoU-avdelingens arbeid.

Sterner leverer enkeltkomponenter og
markedsledende systemer for drikkevann,
akvakultur, maritimt og avløpsrensning.
Selskapets RAS-anlegg (illustrasjonen) har slått
an i markedet.

NORGE OG SKOTLAND
Sterner har hovedkontor
på Ski utenfor Oslo og
avdelinger i Bergen,
Porsgrunn, Trondheim
og ved flyplassen på
Leknes. Søsterselskapet i
Skotland bidrar til å bringe
selskapets løsninger ut i
verden.
– Du kan faktisk se
på klarheten i vannet
at Sterner står bak
teknologien, sier Pettersen.

RAS er da en type anlegg han har i tankene. RAS er resirkuleringssystem for vann innenfor landbaserte akvakulturanlegg. Sterner har
solide og krevende kunder på referanselisten inkludert Universitetet i
Ås og Bremnes Seashore.
– Fisken lever og vokser i vann. Derfor er vann utgangspunktet for
vår løsningsorientering. Vi jobber for eksempel mye med hydraulikk
i vannkarene for å skape effektiv vannstrøm uten opphopning av
avfall i blindsoner. Resultatet blir både renere vann og svært høy
utfiltreringsgrad, forklarer han.
GJØR VANNET NYTT IGJEN
Enten det gjelder vann ombord i brønnbåter eller RAS-anlegg er
mange av behovene like. Stripping av CO2, mottiltak mot H2Sgassutvikling, fjerning av nitritter og innblanding av O2 er sentrale
oppgaver som Sterner er markedsledende på. Store biologiske filtre
fornyer vannet. Desinfisering skjer med både UV og ozon-anlegg.
– Vi bidrar også til å løse lakseindsutriens største avfallsproblem
som er slam fra smoltanlegg. I en luktsvak prosess gjør vi dette om
til brensel, biogass eller gjødsel for landbruket. Vi var først ute med
teknologi som ivaretar myndighetens krav. Ingen har gjort
et tilsvarende antall installasjoner av slike løsninger. Vi er nå
stolte nå av at Cermaqs eier Mitsubishi har brukt sitt store
apparat verden over for å finne beste leverandør og valgte
Vi treffes på
oss til nytt anlegg som hadde oppstart i april 2018.
stand T-240
Selskapet gjorde i 2017 en betydelig fornyelse med 15
nye medarbeidere for å møte markedets
behov enda bedre. Avdeling i Bergen
flyttet til Sandsli og har ni ansatte.
PMS 297
PMS 3015
SOLID UNCOATED SOLID UNCOATED

BEST DER DET GJELDER
Sterner har sin variant av uttrykket «best
når det gjelder».
– Vi sier «best der det gjelder – der det
teller aller mest for kundene, sier han.

www.sterneras.no
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Kvalitet må dokumenteres
• Robust
• Fleksibelt
• Brukervennlig

Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og
virksomhetsstyring. EQS har mange brukere innen fiskeri- og havbruksnæringen, både innen oppdrett, fiskeforedling og innen leverandørindustrien. Disse bruker EQS til dokumentstyring, visualisering av
prosesser, kompetansestyring, avvikshåndtering og risikostyring,
samt registrering av andre hendelser. Flere av virksomhetene har brukere
som har arbeidet sitt ute og i produksjonen, og de legger stor vekt på at
EQS er lett tilgjengelig, enkelt og brukervennlig.
Fiskeri- og havbruksnæringen er strengt regulert og underlagt regelverk
med en rekke krav knyttet til miljø, dyrehelse og mattrygghet. I tillegg
kommer alle vanlige myndighetskrav som blant annet handler om
personsikkerhet/GDPR, internkontroll og økonomi. Ikke rart at det å sikre
og dokumentere kvalitet blir en utfordring! Med EQS som kvalitetssystem
får du det verktøyet du trenger!

EQS by extend
AAS MEK. VERKSTED AS

extend.no
73 54 61 00
marked@extend.no
Pirsenteret, Trondheim

Aas Mek. Verksted AS
Vi har lang erfaring og ekspertise innen bygging av brønnbåter,
fiskebåter og spesialfartøy
Vi har godt utstyrte verftfasiliteter og kan tilby nybygging,
ombygging og servicearbeid på de fleste fartøytyper. Vi kan
også tilby utrustning av nybygg og reparasjonsoppdrag i hall for
skip opp til 65 meter og inntil 100 meter i dokk.
Tradisjonelt har aktiviteten vært nybygging av fiskebåter for
kyst- og havfiskeflåten,
havfiskeflåten, og har de siste 20 årene
årene spesialisert oss
på utvikling og bygging av brønnbåter til oppdrettsnæringen.
Vårt mål er fornøyde kunder og levere kvalitetsprodukter.
Vi har et betydelig antall faste kunder som kommer tilbake for
effektive, driftssikre og økonomiske fartøy.

Båter for ethvert oppdrag
• BRØNNBÅTER • ARBEIDSBÅTER • SPESIALBÅTER

Aas Mek. Verksted AS – Din naturlige samarbeidspartner
for nybygging og vedlikehold på skip!

AAS 3602 STDE

AAS 28 WB

Brønnbåt

Skipsbygging og Reparasjoner
Address: Buktavegen 50,
N-6390 Vestnes, Norway

Arbeids-/ Service båt til oppdrett

AAS MEK. VERKSTED AS
Tel.: +47 71 18 98 00

Slippsetting og Dokking inntil 100m – 3 000 tonn
office@aasmek.no
www.aasmek.no

www.roodberg.com
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SAMARBEIDSPARTNERE
OG LEVERANDØRER
• Volvo Penta
• Lekang filtersystem
• Hydroscand
• Migatronic
• Sleipner Motor
• Sea-tek
• Sønnak Batterier
• Jotun
• Froster prosesspumper
og engineering
• Webasto
• Nordkapp kran

Med en lignende kran som dette vil
Barents skipsservice fra høsten 2018
løfte fartøy på opptil 70 fot og 100
tonn på land for service
og vedlikehold.

TJENESTER: Alu/stålsveis,
hydraulikk, motor/gir/propell, kaileie med strøm. Konstruksjoner
i stål og aluminium, mekaniske
tjenester for industri. Klemming av
hydraulikkslanger. Lossing/lasting
med teleskoptruck.
PRODUKTER: Dekksutstyr til
kystflåten, containere og binger,
linesetter, silkasser og renner m.m.

LØFTER SNART KYSTFLÅTEN
Power
Hoist Atlantic 100 (PHA100)
I ØST-FINNMARK
PÅ LAND
RANGE

PHA20/25

PHA35

PHA50

PHA65

PHA80

PHA100

Ny båtlift vil høsten 2018 sørge for et enda bredere tjenestetilbud

Roodberg
supplier of
a wideSelskapet
range of
hos BarentsisSkipsservice
i Båtsfjord.
ønsker å Options
bidra til økt
•
Boat
handling
Equipment,
able
to
suplønnsomhet for kystflåten ved å løfte fartøy inntil 100 tonnFull
påsound
land proof package
Sound insulated, fully enclosed engine room, containing all
for service
og vedlikehold.
ply
you with
a cost effective solution
technical components while protecting the environment
fromlanen
5 to
var i1000tons
2017, men nå er høsten 2018
Ikke minst i de mest aktiveagainst
periodene
noise pollution and oil spillage.

P

satt som tidspunkt for ferdigstillelsen
i året er tidsbruk på reise og opphold ved
year
warranty paint system for corrosive environment
av anlegget hvor fartøy fra 20 til 70 fot vil bli
serviceverft jevngodt med •tap5av
omsetning.
Innovative
design, top quality components and,
state of the
løftet på land.
I kommunen
Båtsfjord på Varangerhalvøya
Our machinei look like new after 10 years of use!
Aktivitetsnivået er høyt. Både norske og russiske
Øst-Finnmark
ligger et av •få fiskevær
art production facilities but above that a team
of highly
fartøy oppsøker
anlegget som spiller en viktig rolle for
Wirelessi Norge
Remote control
operation
ETTERLENGTET
TILBUD
I ØST-FINNMARK
høyt aktivitetsnivå
hele året.
helhetstilbudet i fiskerihovedstaden Båtsfjord.
skilled
and motivated
employees,
ensure themed
delivery
of a
Safe operation of all functions of the machine.
– Verftstilbudet er ikke stå stort her øst i
machine
with
lowkommer
maintenance,
low operational
and
ØKT costs
LØNNSOMHET
Finnmark.
Mange
hit til fiskerietc. De
også russiskspråklige
Including back upfilter
controls
inmøter
the engine
room.
– Nå kan de komme hit også med oppgaver
hovedstaden
Båtsfjord
for å levere.
Dathe
er det
medarbeidere.
a safer
working
environment
for
operator.
• Jib crane full capacity in every angle, 360⁰ +
som krever at fartøyet blir løftet på land.
fint å kunne få ivaretatt både akutte behov og
– Vi har interessante hverdager. Her treffer
Several capacities vi
forogthis
heavy duty
galvanized
Mindre tid går til spille og lønnsomheten
planlagt arbeid, sier daglig leder Bjørn Aarnes.
får hjulpet
mangejib,
folkfully
fra forskjellige
Next– to
the
standard
range, bidrar
we are
able toøker,
offersiercustom
Med
et utvidet
verftstilbud
vi også
Aarnes.
land. Mange har knapt med tid, og da
and coated.
til å design
utvide totaltilbudet
her i Båtsfjord.
Kanand manufacturing.
Barents Skipsservice henvender seg
strekker vi oss langt for å hjelpe, sier han.
built
due to in-house
design
• Alltrålerflåten,
wheel steering / all-wheel drive
hende vil flere ser det verdt å ro fiske utenfor
primært til kystflåten inkludert
AllFinnmark
equipment
is testedogprior
serviced
and
når «dokken»
liftento
er delivery
på plass. andrussiske
fartøy
og oppdretts fartøy.
Verftet
Several
steering options available for more maneuverability.
inspected
byde
our
experienced
engineers.Naturally
calculaÅrlig skal
fleste
fartøy på land
omsetter
årlig for i størrelsesorden
18
• Tropical package
for rengjøring,
og kanskje
millioner
kroner.
tions
are done vedlikehold
within critical
norms but regularly
exceed
any
Arctic
package
reparasjoner av skrog. Avstandene er store i
Både norske og russiske•fartøy
oppsøker
legal
regulations
or
obligations.
nord. For fartøy med tilhold i området tar det
anlegget i Neptunbukta som
et godtMounted crossbeam for more space in top frame
• har
Forward
www.barents-skipsservice.no
tid å reise bort for å få jobben gjort.
utrustet lager med stål, aluminium, bolter,

If your criteria are: quality, safety, durability and environmental friendliness, we should talk to you!

• Every machine can oﬀ course be adapted in width
and height.
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Baader leverer gjennomprøvde
system- og maskinløsninger
av høy kvalitet og med et solid
servicesystem bakenfor som
sørger for høy driftsstabilitet,
stor utnyttelsesgrad og
lønnsomhet i mange, mange år.

SYSTEMLEVERANDØR FOR FISK

fra fangst og oppdrett skaper også big data-verdier
Baader er totalleverandør av systemer for fiskeprosessering.
99 år med utvikling av teknologi og serviceapparat gir
sikkerhet for trygg og stabil drift inkludert reservedeler og
teknikkerhjelp i bakhånd. Nyheten Baader 144 flytter
«big data» for fullt inn i slakteri og filetering.

D
VELKOMMEN
TIL LUBECK
Baader ønsker
den internasjonale
laksenæringen
velkommen til
arrangementet
«salmon@baader»
i Lubeck 27.
september 2018 .
Arrangementet går
annethvert år og
er et treffsted på
tvers av geografi
og virksomheter
innenfor fiskeri og
havbruk. Gå inn på
www.baader.com
og meld deg på.

en nye løsningen samler blant annet inn
måledata og foto helt ned til enkeltfisk.
– Dataene inkludert foto av enkeltfisk kan du bruke
til mange formål inkludert å trekke dem helt tilbake til
mær i den ene enden og reklamasjonsbehandling i den
andre, sier Kjell Arthur Lind-Olsen ved Baader Norges
hovedkontor i Ålesund.
– Mottar du reklamasjon på en fisk eller kasse fisk, har
du faktisk fotodokumentasjon fra produksjonen. Det er
ekstra kjekt når reklamasjonen kommer fra den andre
siden av kloden,
PELAGISK, HVIT OG OPPDRETT
Baader Norge er et heleid datterselskap av Baader i
Tyskland. På verdensbasis fordeler Baader sin virksomhet i
relativt like store andeler på fisk og kylling. I Norge utgjør
foredling av pelagisk, hvitfisk og oppdrettsfisk hoveddelen
av virksomheten.
Baader har fulgt den industrielle revolusjonen i
fiskerinæringen de siste tiårene. Lind-Olsen påpeker at
denne har akselerert i de siste 5-10 årene. I denne perioden
har selskapet markert seg kraftig som systemleverandør
for prosessering, men også innenfor enkeltområder som
vannjetskjæring av hvitfisk og andre fiskeslag.
– I takt med industriutviklingen leverer vi
nå imidlertid vel så mye én stk. lakseslakteri
eller én stk. filetfabrikk som enkeltmaskiner,
slår Lind-Olsen fast.
Trenden med færre og større slakterienheter
har også ført til avansert produksjon som man
tidligere bare kunne drømme om.

PRODUKSJONSUTSTYRET KJENNER
ORDREDESTINASJONEN
– Samspillet og flyten i en produksjon må stemme hele
veien, hvis ikke stopper det opp. Nå skal du ikke bare ha
en maskin som skjærer filet. Du skal ha et høyautomatisert
system som varsler om manglende tilgang på råvarer, som
sier i fra dersom noe ikke fungerer optimalt, maskiner
som skjærer filet i samsvar med spesifikke ordre fra
ordresystemet for bestemte destinasjoner og sørger for
pakking i riktig kasse, sier han.
Baader leverer løsninger som håndterer hele linjen fra
inntak fra brønnbåt eller ventemerd, via human avlivning,
sløying, sortering til filetering og pakking i ulike stadier før
transport videre ut i verden.
Et element i dette er også produksjonskontroll for
optimal utstyrsutnyttelse.
– Vi snakker om betydelige beløp dersom du taper
én prosent med dagens store volumer. Maskinene våre
sender melding til mobilen til teknikkere dersom noe ikke
fungerer optimalt, slik at man kan få tatt affære både for å
optimalisere produksjonen og unngå stans. Ingen kan ha
fabrikker som hviler.
BIDRAG TIL MILJØ OG BIPRODUKTLØNNSOMHET
Større foredlingsgrad i Norge både for hvitfisk og
oppdrettsfisk legger også igjen større mengder biprodukter
i form av slo, hode og ryggbein fra fillettering. Dette kan
utgjøre 40-50 prosent av fisken og dermed store verdier.
Den økte foredlingsgraden Baader bidrar til skaper dermed
også grunnlag for biproduktproduksjon som olje og mel.
Samtidig blir blir andelen «mat på bilen» høyere, noe som
bidrar til å redusere bransjens miljømessige fotavtrykk.

Vi treffes på
stand F-516

www.baader.com
Baader Norge AS Tlf: 70 16 98 20
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Maritim pumpespesialist
lanserer ensilerings-innovasjon
Pumpespesialisten Vest Jet har på oppfordring utviklet et biosikkert
ensileringssystem som reduserer råstoff til 100 prosent ensilasje på rekordtid.
– I alle år har målet vært at kunden skal oppleve mange
fortrinn ved å handle med oss. Gode leveranser, kort
reaksjonstid både med nye pumper og reservedeler fra vårt
store lager, alle klassesertifikat
og skreddersøm er viktige
deler av oppskriften vår,
sier daglig leder Robert
Larsen i Vest Jet.
BIOSIKKER
ENSILERING
Sommeren 2018 lanserte
Vest Jet sin løsning for
ensilering (oppmaling
av dødfisk). Ensilering
innebærer tradisjonelt
en grovkverning og
finkverning frem til en
tyntflytende ensilasje
(partikler under 3 mm).
– Vår maskin kverner hel
eller sløyet fisk til
ferdig ensilasje i
løpet av utrolig
kort tid. Grov- og
finkverning går
i én operasjon,
forteller Larsen. Han
viser til et eksempel hvor ett tonn
laks i hovedsak rygg og hode ble
malt til 100 prosent ensilasje på
50 minutter, da uten noen form
for partikler i den ferdige
ensilasjen. Tilsvarende for
torsk ble gjort på i underkant
av to timer.
Systemet er helautomatisk og kan styres slik at bruker ikke er i
befatning med ensilasjen og maursyre under kjøring.
Massen sirkulerer i et lukket, biosikkert system fremt til ferdig
ensilasje. – Spesielt gode tilbakemeldinger har vi fått på at systemet
ikke bare gjør dette med rundfisk med høyt fuktighetsnivå,
men også med sløyet oppdretts- eller hvitfisk, sier han.
SYREFAST FLAGGSKIP
Vest Jet har produsert pumper i 40 år. Larsen
selv har vært med i nærmere 30 år og var blant
eierne inntil Hatteland Group overtok bedriften
ved årsskiftet. Hatteland Group støtter aktivt
oppunder videreutviklingen av Vest Jet inkludert
ensilerings-innovasjonen.
Basis for virksomheten har i alle år vært den
anerkjente Vest Jet-pumpen som bedriften produserer

Grov- og finkverning går i én biosikker operasjon i
Vest Jets innovative ensileringsløsning. I en test ble
ett tonn hovedsakelig hode og ryggbein omgjort til
100 prosent ensilasje på 50 minutter.

i syrefast stål. Denne universale
sentrifugalpumpen har
stor fleksibilitet både med
hensyn til kapasitet og
anvendelsesområder.
Gjennom et par
tiår har Vest Jet
dessuten bygd opp
gode agenturer på
alle pumpetyper og
tilhørende utstyr som
dekker det meste av
markedets behov. I
dag framstår Vest Jet
som totalleverandør og
har befestet sin posisjon i
markedet.
TOTALLØSNINGER
– Vi har korte leveringstider på
både totalløsninger, enkeltpumper
og reservedeler. Mens andre
har trappet ned lagrene, har vi
gått andre veien. Lageret og vår
serviceholdning er en ekstra
sikkerhet for kundene dersom
noe stopper opp.
SERTIFISERING:
Vest Jet kan levere pumper
med sertifikater fra alle
klasseselskaper. I tillegg er samtlige Vest Jet-pumper ATEX-godkjent
for sone 1.
Maritimt industri, fiskebruk, oppdrett, offshore og skip/fartøy
generelt er hovedmarkedet. Vest Jet holder til på Karmøy i Karmsund
fiskerihavn ved Husøy-basen. Nærhet til flyplass og et velsmurt
samarbeid med speditører sørger for kjappe forsendelser.
Bedriftens lokaler består av et komplett verksted
på 1800 kvadratmeter med eget sveiseverksted,
montering og trykktestingsfasiliteter,
maskineringshall, lakkering og innendørs
Vi treffes på
stand F-521
teststasjon.

www.vestjet.no
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TETT PÅ FISKEINDUSTRIEN
SJØ OG LAND
Scala Norway AS er representant for
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES,
Nieuwpoort – Belgia.

M

arelec produserer automatiske veieog sorteringssystemer (gradere),
samt intelligente porsjonskuttere til
både landbasert fiskeindustri inkludert
oppdrettsnæring/lakseslakteri og – ikke
minst – vår moderne kyst- og havfiskeflåte.
– Flere og flere nye fiskebåter og
landanlegg installerer fabrikk med gradere
og flow-vekter levert av Scala Norway,
forteller Aleksander J. Rohde.
Han har ansvaret for bedriftens
aktiviteter i Nord-Norge. Rohde designer
også fabrikkløsninger i 3D, som regel etter
forespørsel fra kunder som har behov for
en effektiv sløye- eller pakkelinje.
I tillegg til produkter fra Marelec
(www.marelec.com), har Scala Norway et strategisk
samarbeid med IT-bedriften Codeit AS i Oslo som leverer
og utvikler merke-, produksjons- og fabrikkstyringssystemer til industrielle virksomheter, herunder
fiskeindustrien.

Vi treffes på
stand F-557

Scala Norway deltar på fiskerimessen i Trondheim i
tiden 21. – 24. august, hvor vi blant annet viser vårt nye
konsept for automatisk arts-sortering av fisk.
– Produktet som vil gjøre artssortering av fisk langt enklere for
våre kunder, avslutter Aleksander i
Scala Norway.

www.scalavekter.no

EFFEKTIVT DEKKSUTSTYR
FOR FISKERI OG OPPDRETT
Hydema AS er en verdensledende produsent av dekksutstyr for fiske
og oppdrett rettet mot fiskeredskapshåndtering. Selskapet har siden
tidlig på 60 tallet produsert kvalitetsutstyr som holder i generasjoner.

K

undene er fra hele verden innen
alt fra hobby fiske, kystfiske,
havfiske, oppdrett og servicebåter for
Hydema leverer
nothalere og
oppdrettsnæringen med mer.
transportører i mange
– Vi leverer kvalitetsutstyr for
størrelser og skreddersyr
å gjøre arbeidet på fiskebåter og i
løsninger til både
oppdrett og fiskeri.
oppdrettsnæringen mer effektivt og
lønnsomt, sier Solbjørg Solgård,
salgsleder i Hydema.
– Vårt utstyr håndterer fisk og
Gjennom sitt verdensomspennende forhandlernettverk leverer Hydema
redskap på effektiv og skånsom
utstyr som automatiserer og forbedrer arbeidsforhold for oppdrettere og
måte. God kvalitet på fisken gir
kystfiskere i særlig arktiske strøk.
høyere pris, slår Solgård fast.
At utstyret er pålitelig under
Nylig inngikk Hydema en samarbeidsavtale med
alle forhold er avgjørende på sjøen.
Italienske Melcal om utvikling av kraner for fiskeri
Kostnadene ved å måtte bryte av
og nothåndteringsutstyr, samt med Polar Doors på
Vi treffes på
fiske for å gå til land for reparasjon
Island vedrørende tråldører og spesialtauverk for
stand S805
er høye og tapt fisketid kan få
slep og tråling.
store økonomiske konsekvenser.
Hydema leverer hovedsakelig
hydraulisk, men også elektrisk, dekksutstyr helt fra
www.hydema.no
småfartøyene på ca. 17 fot og oppover til de største fartøyene.
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Miljøvennlig vannbehandling og desinfeksjon
Med miljøet i fokus leverer
Normex driftssikre systemer for
desinfeksjon og vannbehandling
til fiskeri, akvakultur, vannverk og
industri. EU og Innovasjon Norge
har støttet selskapets forskningsog teknologiutvikling.
– Vi har lagt store ressurser ned i forskning og
utvikling. Det har betalt seg, sier daglig leder
Stig Johansen.
BLIKK FOR BEHOVENE
Selskapet har blikk for kundens behov
og utvikler derfor stadig nye produkter.
Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid
med Møreforskning, Teknologisk
Institutt, flere universiteter/høyskoler
og teknologileverandører særlig i Norge,
Tyskland, Sverige og England.
EU har bidratt til finansieringen
gjennom sitt 6. og 7. rammeprogram. Også
Innovasjon Norge har bidratt bl.a. gjennom
miljøteknologiordningen og skattefunn.
DESINFISERING
Normex har hatt stor suksess med Normex
Desinfecta™ som desinfiserer tanker,
rørsystemer og RSW-systemer med ozon.
Systemet er installert på brønnbåter,
slaktebåter, servicebåter, landbaserte
prosessanlegg, akvakulturanlegg og mer enn
200 ringnotbåter. Det står på Mattilsynets
liste over godkjente preparater til desinfeksjon
i akvakulturanlegg.
Desinfecta™ er godkjent av
Statens legemiddelverk som teknisk
desinfeksjonsmiddel i akvakulturnæringen.
– Behovene varierer. I matproduksjon kan
mikroorganismer skape smitte og forurense

Ozon-system fra Normex.

Skrog desinfiseres
med ozonert sjøvann.

Normex Desinfecta™ – Desinfeksjon av tanker og rørsystem, RSW systemer.
Normex Adoxpol™ – Fjerning av fett og partikler i avløpsvann ved flotasjon.
Normex Razone™ – Mikroflotasjon i RAS-systemer.
Normex Aquaclean™ – Fjerning av humus og desinfeksjon av prosessvann/drikkevann.
Normex BioFoulControl™ – Hindrer biologisk vekst i sjøvannsinntak.
Normex ozo air™ – Lukt fjerning, ozon i sjøvannskrubbere.

mat og miljø. Om bord i for eksempel
ringnotbåter gjøres desinfeksjon av hygieniske
årsaker, forteller Johansen.
Anlegget produserer ozon fra luft/oksygen
som injiseres i vann.
– Vann kommer fram overalt i rør,
beholdere, bak rister og i kroker. Ozon løser
opp fett og biofilm, og dreper bakterier og
andre mikroorganismer i vann og overflater,
forteller han.
Anleggene går trygt og stabilt år etter
år, med lavfrekvent behov for service
og vedlikehold. Like fullt står Normex’
serviceapparat i beredskap 24 timer
i døgnet. Installasjonen blir gjort av
samarbeidspartnere. Normex kjører i gang
anlegget/setter anlegget i drift og står for
opplæring.
MYNDIGHETENE FØLGER OPP
Matsikkerhet og hygiene står høyt på
myndighetenes prioriteringsliste. Normexanleggene har patenterte løsninger og
kontrollsystemer med sensorer som
kontinuerlig logger desinfeksjonsdata.
Dermed kan sikker desinfeksjon
dokumenteres og rapporteres til myndigheter
eller andre ved behov.
Avløp er et annet stort område
for selskapet, ikke minst innenfor
fiskerimarkedet. Normex Adoxpol™ reduserer

smittefare og sikre indre og ytre miljø ved
hjelp av luft eller ozon-flotasjon. Luft kjøres
inn i avløpsvannet i form av millioner av
mikrostore bobler som gjør vannet nesten
hvitt og melkelignende. Boblene driver opp
partikler og fett til overflaten for fjerning.
– I noen tilfeller tilsetter vi ozon
for å få enda mindre bobler, bedre
flotasjon, hygienisering og desinfeksjon
i samme prosess. Marine Harvest,
Nutrimar, kommunale landanlegg og
prosessindustribedriften Nils Sperre AS står
på kundelisten, sier han.
Fra base i Ålesund leverer Normex til hele
Norge og eksportmarkeder som Færøyene,
Island, Chile, Mexico, Colombia, Danmark,
Skottland, Irland, Qatar og flere.

Borgundfjordveien 80, 6017 Ålesund, Norway
www.normex.no
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FULLAUTOMATISERTE SYSTEMER
til fiskeslakteri og annen næringsmiddelindustri
Ølve Industrier leverer fullautomatiserte
systemer for håndtering av isoporkasser og
annen emballasje til emballasjeprodusenter
og de fleste lakseslakteriene i Norge.

I

ndustribedriften ytterst i Hardangerfjorden utvikler,
tester og produserer alle produktene i egne lokaler.
Bedriftens 25 medarbeidere leverer, monterer
og tilbyr service på produktene sine i hele verden.
Rundt halvparten er i produksjon og service, mens
de øvrige jobber med utvikling, prosjektering og
prosjektledelse.
– Vi tilpasser løsninger slik våre kunder ønsker det.
Våre systemer sparer tid og ressurser i slakterier og
hos emballasjeprodusenter, sier daglig leder Steinar
Bjørkelund. Han er selv ingeniør og har i år tilbragt
mye tid som prosjektleder hos Cermaq i Steigen.
Vi er og skal være en trygg leverandør som leverer
kvalitet til avtalt tid – uansett.»
Med høy kompetanse innen automasjon og smarte
løsninger sørger Ølve Industrier for at fiskekasser
kommer trygt fra kasseprodusenten til kasselageret
på slakteriet, og herfra videre inn til pakkegrader
hvor fisk pakkes i kasser. Og her må det gå fort, for
det pakkes fisk ofte i 40 kasser per minutt – eller

Ølve Industrier utvikler, leverer og gjør service på systemer
for håndtering av kasser og lokk av isopor, plast eller papp
for lakseslakterier. Industribedriften har også løsninger for
mellomlagring av is, transport av is til kassene og dosering.

mer. Videre kan systemer fra Ølve Industrier
legge i riktig mengde is før lokk legges på og
kassene sendes til palletering. Også innen
palleteringsløsninger har Ølve Industrier gjort
seg bemerket.
– Vi automatiserer løsningene våre selv,
sier Bjørkelund.

www.oelve.no

Skånsom, effektiv og lønnsom avlusing
Avlusningssystemet til Flatsetsund
Engineering bruker sjøvannet fisken
står i og et trykk lavere enn det du
vasker hendene i til å fjerne oppimot
95 prosent av voksen lus og
70-75 prosent av fastsittende
i tidlig stadium.

K

onstruksjons- og produksjonsbedriften
har lang praktisk erfaring med
transport av fisk ved hjelp av ejektorpumpe
siden starten av 90-tallet. Bedriften vet
derfor godt hvordan denne kombinasjonen
Avlusningssystemet til Flatsetsund Engineering gir lite stress,
lav dødelighet og lønnsom behandling.
av «porselen og muskelbunt» best kan
behandles.
operasjoner som i sum gir rund-behandling
– Vi bruker et hevertprinsipp. Én og én
av fisken. Også ejektoren tar noe lus.
fisk blir med i vannet den står i og leveres gjennom
Alt behandlingsvann blir filtrert om bord
hele prosessen i det samme vannet, uten trykk- eller
i avlusingsfartøyet, slik at det ikke er noen
temperatur-forandring som skaper stress, forklarer
risiko for at lusa
daglig leder Kristian
«DEN MEST SKÅNSOMME
skal feste seg
Lillerud.
AVLUSNINGEN PÅ MARKEDET I DAG» på fisken igjen.
«Spyling er et
Daglig leder Jan Eirik Nordseth, Pure Shipping
Serviceselskaper,
fy-ord for oss»,
brønnbåter og oppdrettere
forklarer Lillerud. Han referer til et vanntrykk på
www.fls.no
står på kundelisten.
mellom 0,2 og 0,8 bar «lavere enn i springen» og flere

OGSÅ I PRODUKTSPEKTERET
• Veie- og
tellesystem
• Ejektorpumpe
• Vannlufter
Vi treffes på
Nor-Fishing

• Fôrkran
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Westing er ekspert på maling til alle fartøy både nybygg og
under dokking og vedlikehold, og foretar også inspeksjoner.

Som totalleverandør innenfor overflatebehandling er
Westing en ressurs for kundene. Kompetansebedriften
sørger for kravspesifikasjoner, opplæring, kurs,
dokumentasjon, inspeksjon m.m. for å sikre rett kvalitet.

Westing er totalleverandør innenfor
overflatebehandling. Fra avdelinger langs hele kysten
leverer bedriften alt kundene trenger for jobben
inkludert malingsprodukter, utstyr, teknisk oppfølging
og dokumentasjon.

TOTALLEVERANDØR INNEN
OVERFLATEBEHANDLING
– Vi utvider til nye steder, forteller daglig leder John Knutsen.
– Bransjen setter pris på lokal service. Nærheten er også viktig for vårt
mål om å yte kompromissløs høy service.
Bedriften med nærmere
40 års erfaring og over
20 medarbeidere har
hovedkontor i Fosnavåg,
avdelingskontorer i
Harstad og Bergen, og lagre
på Rubbestadneset og i
Ålesund. Etablering pågår i
Stavanger og Trondheim.
Skipsfart, offshore,
ZEWO er Westings selvutviklet kjemi-varemerke
fiskeri, aqua,
og dekker rengjøring innenfor Fiskeri, aqua
næring og industri.
industri og generell

leverandørindustri står på kundelisten. Gjennom partnerskapsavtale
med hovedleverandøren Akzo Nobel leverer Westing til hele Norge og
globalt gjennom leverandørens 640 lokasjoner.
– Når våre produktanbefalinger og anvisninger blir fulgt, kan
kunden være trygg på resultatet, sier Knutsen.
Westing holder kurs og lager spesifikasjoner fra tegnebrett til
sjøsetting – ved vedlikehold ombord og dokkinger – som følger ISOstandarder og retningslinjer fra klasseselskap. Inspektører kan på stedet
følge overflatebehandlingsjobben og påse at kvaliteten samsvarer med
kravene.

Vi treffes på
stand D-300

www.westing.no

Forutsigbar omdanning F
av sjøvann til ferskvann
Norwater leverer løsninger
med kompakt design med
høy kapasitet, kvalitet og
driftsstabilitet til bl.a.
oppdrett, shipping og offshore.

Fra Norwater får kundene forutsigbar service og løsninger for
omdanning av sjøvann til ferskvann, uten kapasitetsbegrensninger.
Kvalitetsmaterialer inkludert Danfoss høytrukkspumper og omvendt
osmoseteknikk gir høy driftsstabilitet og lave driftskostnader.

erskvann blir brukt som virkemiddel
mot lakselus og andre sykdommer som
gjellesykdommen AGD som oppdrettere i blant
annet Tasmania sliter med. Hit har Norwater
levert tre anlegg. Også for landbaserte anlegg med
mangelfull ferskvanntilgang stiller Norwater med
løsningen.
Referanser som Sølvtrans, Rostein og Seistar
Holding vitner om godt fotfeste i brønnbåtmarkedet.
– Produksjon av ferskvann på stedet sparer store
ressurser i forhold til frakt av vann, dersom dette
i det hele tatt er et reelt alternativ. Vi er et effektivt
selskap som leverer kvaliteten og designen kundene
trenger for høy driftsstabilitet. Kundene er alltid i
fokus og skal føle seg viktige hos oss, sier adm. dir.
Per Einar Gjerding.
Når Sølvtrans tar levering av verdens største
brønnbåt Ronja Storm fra Havyard i 2019, er det
med Norwater-ferskvannskapasitet på 16800
kubikk (tonn) per døgn.
Løsningene har et kompakt og
plassbesparende design. Korrosjonsbestandig duplex og superduplex stål
blir brukt på utsatte deler av anlegget. Danfoss
høytrykkspumper gir jevnt trykk til membranene,
noe som bidrar til lang levetid.

www.norwater.no
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INNOVATIVE LØSNINGER
for fiskeindustrien

HER ER NOEN OMRÅDER
HVOR DU MØTER GEA

GEA er en stødig leverandør
innenfor mange områder på
fiskens vei fra hav og merder til
landanlegg og bord.

S

elskapets medarbeidere opererer ut
i fra hovedkontor i Oslo og kjenner
bransjen godt. Med seg på laget har de en
internasjonal organisasjon som er en av
verdens største leverandører av teknologi for
matvareindustrien.
– Vi har serviceinnstillingen og størrelsen
som er nødvendig for å være en komplett
leverandør, sier adm. dir. Heidi Fuglum i GEA.
Selskapets 34 medarbeidere i Norge har sine
egne spesialområder og representerer i tillegg
hele virksomhetens store produktspekter.
– I GEA er vi orientert inn mot
kundens behov, kompetanse og løsninger.
Medarbeiderne våre kjenner fiskeriindustriens
ønsker og behov – og menneskene som står
bak. Fra samme kontaktperson og oss som
selskap får du levert et spekter av løsninger
med en bredde som overrasker mange, sier
Fuglum.
GEA CookStar
kan f.eks. brukes
til steking av
fiskekaker.

• Fiskeforedling: Komplette
produksjonslinjer. Mulighet til å
gjeste «prøvekjøkken»/lab hos GEA
for å utvikle nye produkter eller
måter å produsere eller emballere/
presentere eksisterende produkter.
GEAs maskiner kverner, marinerer,
former, steker, fryser, injiserer, pakker
og merker varer for forbrukere og
storkjøkken.
• Produksjon av fiskemel og fiskeoljer
som innsatsfaktorer for fiskefôr
og etterhvert menneskeføde.
Separator- og filtreringsteknologi
for oljer, proteiner m.v. GEA
har lang erfaring med gjeldene
europeiske og amerikanske
hygieniske designstandarder for
næringsmiddelproduksjon; både for
komplette prosessløsninger og for
utstyr som separatorer, pakkemaskiner
og ventiler.
• Slamavvanning ved notvaskerier og
smoltanlegg: Dekantersentrifuger
(horisontal sentrifuge) behandler
vaskevann fra notvaskerier som
inneholder blant annet kobber fra
impregneringsmiddel for trygg
miljømessig deponering. Utskilling
av slam og produksjon av tørrstoff
fra smoltanlegg, bidrar til gjenbruk
av vann, redusert kjemikaliebruk og
tørrstoff til gjødsel, forbrenning o.a.
• Kompakte separatorløsninger for å
fjerne forurensning fra lensevann,
smøreolje og fuel, slamhåndtering
og ferskvannsgeneratorer om bord i
trålere, brønnbåter og andre skip.

KOMPETANSE OG TVERRFAGLIGHET
– Spydspissen til GEA er bred kompetanse. Derfor skiller de seg ut som leverandør i forhold til
mange av sine konkurrenter, sier Trond Lillebø i Selstad AS.
Både GEAs tverrfaglighet og Rune Slettens (teknisk salgsansvarlig) kompetanse på
systemløsninger, elektro, rør og separasjonsteknologi blir omtalt som en helt klar fordel.
– Oppfølgingen
fra GEA har vært
veldig bra. Vi har
fått en komplett
systemløsning basert
på våre behov og
anlegg, og ikke
bare et tilbud om
hardware.
– GEA jobber aktivt
og nyskapende
sammen med oss
for å finne de beste
løsningene, forteller
Trond Lillebø.

• Kjøle- og fryseanlegg for fiskefartøy.
Bredt utvalg av frysetunneler og annet
for rask nedfrysing.
• Service – GEA gjør service
lokalt hos kunden med norske
servicemedarbeidere som også kan
trekke inn internasjonale kolleger.
• Reservedeler – stort reservedelslager
med velsmurt logistikk

GEA HAR REFERANSER BÅDE I NORGE OG
I MANGE ANDRE LAND HVOR DU KAN SE
INSTALLASJONENE I PRAKTISK BRUK.

www.gea.com
Tlf.: 22 02 16 00
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«Der ingen skulle tru at nokon kunne være verdsleiande!»
I den lange fjorden Nordfjord på Vestlandet
finner vi produksjonen og utviklingen av et
av verdens sterkeste elastiske materialer.
I kommunesenteret Sandane, i Gloppen
kommune, bor det ca. 3000 mennesker.
Kommunen er et typisk Vestlandssted
som vekker nasjonalromantiske følelser
med dype fjorder og høye fjell. Det som
er mindre kjent er at dette lille stedet huser
en bedrift som lager et elastisk material som
har skapt internasjonal oppmerksomhet.

De fleste forbinder Sandane med storslått natur og
landbruk, vi ser innovasjon og materialteknologi.
Bilde: Vetle Ottersen

Bedriften er over 35 år gammel og har tidligere laget produkter til store deler av det norske
folk, som blant annet ryggstøtten i Fjellpulken, brøyteskjæret til flytoget, kroppsdeler til
redningsdukka Anna og fendere til en rekke ulike lystbåter og ferjer. Bedriften vi snakker
om heter Strukturplast og er i dag Norges ledende produsent av spesialstøpte komponenter
i Polyuretan. En plasttype få kjenner til, men som alle er i daglig kontakt med gjennom
kjøleskap, sofaer, senger, hus og biler. Strukturplast leverer ikke slike produkter, men har
spesialisert seg på komponenter som krever høy styrke, god slitasjeholdbarhet og lang
levetid, som er noen av de unike egenskapene til Polyuretan.
Etter mange år med innovasjon og utvikling har bedriften etablert sin egen merkevare
NORSelast ® - Et av verdens sterkeste elastiske materialer. Materialet brukes av ulike
aktører som Statoil, TechnipFMC, Rolls-Royce Marine, Kongsberg Maritime, Statens
Vegvesen, Selstad, Marina Solutions, Aker Solutions og det Norske Forsvaret. I tillegg er
Strukturplast årlig med på å arrangere den nasjonale plast- og komposittkonferansen
sammen med de andre Nordfjord-bedriftene Brødrene Aa i Hyen og EasyForm fra Måløy.
«Det er utrolig morsomt at en bedrift på et lite sted som Sandane kan utvikle et material som
er populært blant de største industriselskapene i verden. Vi er veldig stolte av egenskapene
til NORSelast ®» forteller Daglig Leder Frode Lindvik. Det er en stolt leder som kan vise til
en vekst på 50% det siste året med en dobling av antall ansatte, da andre måtte ha
nedskjæringer. «Vi hadde ikke klart dette om det ikke var for våre ansatte som er ildsjeler
innen produksjon, forskning og innovasjon. Vårt nyeste prosjekt er et forskningsprosjekt
med støtte av Norges Forskingsråd som har et mål om å utvikle et plastmateriale det ikke
skal vokse tang og tare på i sjøen. Dette materialet skal være bra for miljø og minske
utslipp av kjemikalier til havet.» avslutter Frode Lindvik.
For å lese mer om denne spennende bedriften, besøk www.strukturplast.no og www.norselast.com

Strukturplast

NORS ELAST ®
Tailormade protection
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SERVICE OVER OG UNDER VANN
NORD I NORGE
Fra hovedkontoret på Finnsnes
leverer Njord Coastal Service
servicetjenester for kyst, fiske og
havbruk med ni fartøy og
50 erfarne medarbeidere.
– Vi ønsker å være den foretrukne
leverandøren i Nord-Norge. Derfor
har vi bygd opp en virksomhet
med medarbeidere som har
førstehåndskunnskap fra våre
kunders operasjoner. De vet dessuten
godt hva det innebærer å drive båt
i værharde og åpne forhold i nord,
ikke minst vinterstid, sier driftssjef
Espen Schmitz.
Tjenestespekteret er bredt. Notspyling,
- ettersyn og –reparasjon, inspeksjon over
og under vann også med dykkere og ROV,
ettersyn av kaianlegg og sjøkabler, sleping og
fortøyingsoperasjoner er noe av det selskapet
dekker.
– Vi kjører turnus med dykkere, slik
at vi til enhver tid har beredskap. Alle

Njord Coastal Services (NCS) leverer maritime
servicetjenester over og under vann med
ni fartøy og 50 medarbeidere hvorav flere i
turnus for døgnkontinuerlig beredskap.

medarbeiderne her har fartstid fra så godt
som alt vi betjener inkludert fiske, oppdrett,
kystvakt, Hurtigruta og havn. Å ha denne
kompetansen er avgjørende for å kunne
levere servicetjenestene markedet trenger og
etterspør, sier han.
NCS dekker markedet fra Harstad,
nordover og videre øst mot Russland.
Selskapet har langsiktige avtaler som gjør det

til fast partner for kunder som er avhengig av
rask og forutsigelig tjenestetilgang for å sikre
sin egen drift.

www.njordcoastal.no

HYDRAULISKE KRANER OG
UTSTYR FOR MARIN BRUK
Truck Tek er totalleverandør av hydrauliske kraner og utstyr for marin
bruk. – Vi stiller samme krav til oss selv som til våre egne leverandører:
Leveransene må være optimale i forhold til bruk og behov!

D

et sier daglig leder, ingeniør og sakkyndig Thaya Arumairasa.
Den 12 mann store bedriften holder til ved dypvannskai på
Gårdsøya i Brønnøysund, ti minutter fra flyplass og kaia til Hurtigruten.
Truck Tek er importør av Amco Veba-kraner som er spesialtilpasset for
tøffe, marine miljøer som her i Norge.
– Kundene skal i prinsippet konsentrere seg om å bruke kranene.
Det andre skal vi sørge for, sier Thaya.
Det innebærer få følge opp hele veien fra prosjektering til leveranse,
samt senere vedlikehold og sertifisering.
– Vi er en langsiktig partner og tar godt vare på kundene våre
gjennom et tillitsbasert kundeforhold. Som kunde skal du kunne stole
på at vi vil gjøre hverdagene dine lettere og bidra til virksomhetens
lønnsomhet, sier han.
Flåter, båter og kai er typiske anvendelsesområder for kranene. Godt
over 500 kraner er levert fra bedriften som opplever god vekst. – Det
viser at markedet setter
stor pris på produktene
og tilleggstjenestene
som vi leverer, slår
www.trucktech.no
Thaya fast.

Truck Tek leverer hydrauliske kraner og utstyr
som er optimalt for behovet dvs. har riktig
forhold mellom pris, kvalitet og effektivitet.

Vi treffes på
Nor-Fishing
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Fra LOS Marine-verftet
på Rubbestadneset i
Bømlo får redere og
andre kunder alt de
trenger på ett sted. Med
all kompetanse på én
plass blir kvaliteten høy og
oppholdet kort.

Serviceverft maksimerer
oppetid for rederne

LOS Marine har all nødvendig kompetanse
for skipsservice og -vedlikehold på én og
samme plass. Mekanikk, hydraulikk og
elektro inngår i tilbudet.

– Kundene får hjelp hos oss på kort tid, når som helst og vedrørende hva
som helst. Vi har alle fag å hjelper rederne til å maksimere oppetiden, sier
Petter Andreassen, kvalitets- og HR-leder i LOS Marine.
Møt oss på
Olav Lokøy er daglig leder i LOS Marine som inngår i LOS Gruppen
stand D-331
sammen med blant annet søsterselskapet LOS Elektro med 220
medarbeidere. Selskapet har avdelingskontorer i Bergen og Oslo,
og reiser ofte på forhåndsbefaring for å planlegge arbeidet for å
sikre systematisk og effektiv gjennomføring.
Brønnbåter, fiskefartøy, ferger, offshorefartøy, oppdrettsbåter
og fraktefartøy utgjør de vanligste fartøyene som besøker
anleggets dypvannskaier, dokk på 116*19 meter og slipp for
fartøy på opptil 70 meter.
– Vi har serviceavtaler for mange fartøy som vender
regelmessig tilbake og gjennomfører klassing sammen med
www.los-marine.no
klasseselskap som DNV GL, sier Andreassen.

LANDSDEKKENDE TOTALLEVERANDØR
AV EMBALLASJE TIL SJØMATNÆRINGEN
Gjennom utvidelser på lager, logistikk og kundeoppfølging
har Nordic Emballasje AS etablert seg som nasjonal
totalleverandør av emballasje til sjømatnæringen.
Selskapet leverer også til kunder rundt hele Atlanterhavet.
PACKAGING DELIVERY
ALL AROUND THE ATLANTIC OCEAN

Gjennom fire lagre langsmed kysten er Nordic
Emballasje landsdekkende leverandør av et
komplett produktspekter til sjømatnæringen.

– Vi er totalleverandør for både oppdrett og hvitfisk for hele
kundespekteret fra de minst til de største virksomhetene, sier daglig
leder Jon Kåre Halstensen.
Selskapet leverer fra lager i Måløy, Ålesund, Tromsø, Båtsfjord.
Nordic Emballasje har hovedkontor i Hokksund og hovedlager i
Båtsfjord. Selskapet har dessuten eget innkjøpskontor i Vilnius,
Litauen.
Selskapet er kjent for miljøvennlig emballasje som lar seg frakte
i sammenslått/kompakt form, med minimal transport av luft med
tilhørende unødige kostnader.
– God logistikk er sentralt for alle, enten det gjelder havbruk
med planlagte slakt og foredling eller hvitfisk hvor fangsten avgjør
emballasjevolumet i siste øyeblikk, sier Halstensen.
Langsmed kysten går varer med Hurtigruta
rett til mottak og foredlere. Selskapet har også
avtaler med landbaserte transportører som kan
levere raskt og som avtalt. Nordic Emballasje har
20 års historie.
– Vi fokuserer
utelukkende på
sjømatemballasje og
holder oss unna andre
næringer som kan stjele
oppmerksomheten,
sier han.
www.nordic-emballasje.no
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Moderne fartøy fra skisse til
komplette produksjonstegninger
better design, better ships

Norske fiskere og andre redere ønsker innovative fartøy.
Skipskompetanse AS strekker seg for å designe både god funksjonalitet
og utseende. Det medfører oppdrag også fra helt andre sider av kloden.
– Norske fiskebåtredere er opptatt av sitt eget fartøy, slår daglig leder
Per-Jørgen Silden fast.
– Det er ofte arbeidsplassen og hjemmet deres i lengre perioder.
Derfor er de kompetente bestillere med erfaringsbaserte ønsker om
hvordan ting skal være og godt orientert om hva andre gjør. Vi har
lang erfaring i omsette rederens ønsker og planer til innovative og
funksjonelle løsninger.
Ingeniørfirmaet har spesialisert seg på fiskefartøy, brønnbåter,
arbeidsbåter og andre spesialfartøy til bruk i fiskeri og oppdrett.
Skipskompetanse har 18 medarbeidere. «Vi er stor blant de små»,
sier Silden, og forklarer at det gir fortrinn som at kunden kommer
først, at selskapet leverer konstruksjoner og dokumentasjon i høyeste
kvalitetsklasse, men samtidig er nære kundenes hverdag. Ombord i
ingeniørselskapet er et mannskap med kompetanse fra verft, ulike
designkategorier og med fiskeribakgrunn.
VET HVA SOM MÅ TIL
– Vi vet hva som må til og vi blir valgt av mange for måten vi jobber
på. Vi leverer tegninger til verftet med meget høyt detaljnivå. Da
slipper verft og reder å tape tid og penger

på å skulle beslutte hvor for eksempel
dekksutstyr skal være, for så å oppdage at
det ikke går på grunn av plassmangel. Med
våre detaljtegninger er dette tatt hånd om.
Vi jobber tett med kunden hele veien fra de
første idémøtene, via tegnebordet og helt
inn på verftet frem til fartøy er levert.
Ingeniørselskapet på Måløy inngår i en
norsk, maritim klynge med rik tilgang på
kompetanse, utstyr og verftskapasitet.

TJENESTER
• Skipsdesign og
prosjektutvikling
• Beregninger,
tegninger og
dokumentasjon
• Prosjektledelse og
-oppfølging i inn- og
utland
• Anbudsrunder,
forhandlinger og
kontrahering
• 3D-designstudier og
-visualisering

NORSK ER ANERKJENT
– Redere på helt andre kanter av verden kan velge og vrake i
internasjonale designmiljøer, men velger oss. Det er en anerkjennelse
av hele det norske maritime miljøet fra kompetente redere og
mannskap via design og konstruksjon.
Silden med kolleger er opptatt av både utseende og funksjonalitet.
Det gir resultater i form av fartøy med heftig og spennende design.
Et eksempel er et nytt fiskefartøy for Perth-eide Austral Fisheries som
skal bygges hos Båtbygg AS fem minutter unna Fiskernes
Hus. Fartøyet blir operert fra Mauritius og
skal fiske tannfisk i Sørishavet.
– Fartøyet som kombinerer drift med
line, teine og trål er så vidt vi vet det første Vi treffes på
stand D-305
i sitt slag, sier Silden.

BATTERIHYBRID
For rederiene Oddvar Ness AS og Brødrene
Bakken AS har Skipskompetanse designet to
kystnotfartøy med batterihybriddrift som er
under bygging hos Stadyard AS på Raudeberg.
Prosjektet reflekterer rederienes ønske om å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.
Prosjektet mottar støtte fra Enova. Det ble realitet etter et forprosjekt med spesiell fokus på
skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering samt en realitetsvurdering av arrangementet
i forhold til batterihybrid/peak shave-løsningen. Fartøyene får elektrisk vinsjepakke,
akselgenerator/el-motor som tillater at hovedmotoren opereres med variabelt turtall og likevel
leverer konstant spenning til hovedtavle. Batteripakken tillater mindre totalt installert effekt.
Sammen med varmegjenvinning bidrar den til redusert totalt energiforbruk.

www.skipskompetanse.no
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MAT- OG DRIKKEVANNSHYGIENE
PÅ DEN SIKRE SIDEN
– Det handler om å sikre liv, helse og lønnsomhet, sier daglig
leder Vegard Tennes i TosLab. Med en topp moderne maskinpark
gjør Tromsø-laboratoriet mikrobiologiske og kjemiske analyser
tilknyttet mattrygghet, vannkvalitet og hygiene.

TosLab leverer mikrobiologiske
og kjemiske analysetjenester
for å sikre mattrygghet,
vannkvalitet og hygiene.

S

elskapet ble etablert i
1998 med langsiktig
og solid, nordnorsk eierskap
med tilhørende lokal
kompetanseoppbygging og
arbeidsplasser.
– Kundene våre trenger raske
og presise prøvesvar. Da er vår
nærhet og beredskap viktig, sier
Tennes.
En ting er sikkert:
Mikroorganismer, metaller og
andre forekomster er ørsmå. Du
kan ikke med øyet se hva eller
hvilke mengder det er snakk om.
Noen forekomster kan dessuten
tilhøre samme hovedgruppe, men
ha egenskaper som gjør det viktig
å skille den ene fra den andre
– Derfor må vi ha
instrumenter, metodikk
og kompetanse for å spore
forekomster og nivået
svært presist. Vi investerer
fortløpende tungt i
instrumentpark.

Kundene er bredden av
næringsmiddelbedrifter
inkludert storkjøkken,
prosessindustri, kommunale
vannverk, skip/offshore,
oppdrett og helsevirksomheter.
– Enten det handler om
rutinemessige analyser
for å sikre situasjon under
lovpålagte nivågrenser eller en
akutt bakterieoppblomstring,
stiller vi alltid opp.
TosLab jobber også
preventivt gjennom utforming
av internkontrollsystemer
og rådgivning. Gjennom
samarbeid med et norsk og
internasjonalt nettverk av
akkrediterte laboratorier gir
selskapet utvidet kompetanse-,
service- og beredskapstilgang.

www.toslab.no
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KALDERE FISK FRA
STRANDA PROLOG
I samarbeid med canadiske Sunwell Technologies lanserer
Stranda Prolog HeliX DeepChiller – spesiallaget for fiskebåter.

R

ask og dyp nedkjøling av fangsten
straks den kommer opp i båten gir
lengre holdbarhet, bedre kvalitet, bedre
råstoffutnyttelse og høyere pris.
HeliX DeepChiller kombinerer Stranda
Prologs velkjente skruetanker med
kjøleteknologi fra Sunwell Technologies.
Deres patenterte DeepChill er en
issørpe med millioner av mikroskopiske
iskrystaller. Størrelsen varierer mellom
0,25 og 0,5 millimeter.
Disse kommer i direkte
kontakt med fisken
over hele overflaten og
gir en varmeoverføring
som er overlegen
andre kjølemedier.
DeepChill har vært i
bruk på fiskefartøyer
siden 1985. Dette er

første gangen metoden brukes i en
HeliX-tank.
– Kombinasjonen av Sunwells
DeepChill og vår HeliXtank gjør at vi kan tilby
kunden en sikrere,
raskere og dypere
nedkjøling. Sunwells
forståelse av hvordan
iskrystaller dannes i vann og
hvordan man kjøler ned fisk gjør dem til
en ideell samarbeidspartner for oss, sier
Klaus Hoseth, CEO i Stranda Prolog.
Fordi kjølingen i DeepChill er drevet
av smeltingen av ørsmå iskrystaller, vil
temperaturen aldri være kaldere enn
frysepunktet til sjøvann. DeepChill har
dermed en innebygget «termostat» som
sikrer at fisken blir nedkjølt uten å fryse.
Prosessen er enklere å styre enn RSW-

systemer med saltlake. Det er ingen risiko
for isdannelse i varmevekslere, eller at
fisken skal bli stivfrosset hvis den blir
liggende lenge i tanken.
Møt oss på stand 547 under NorFishing
2018 og lær mer om HeliX DeepChiller.

www.stranda.net
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MERKURPROGRAMMET
• Merkur-programmet
er Kommunal- og
moderniseringsdepartementets
program for å utvikle
og styrke nærbutikker
i distrikts-Norge.
• Målet er å sikre
tilgang til en
nærliggende
dagligvarebutikk
med god kvalitet.
• Merkur tilbyr
opplæring og
bedriftsrådgivning
og gir i tillegg
økonomisk støtte til
viktige investeringer
knyttet til butikk og
drivstoffanlegg.

POSITIV UTVIKLING: Kjøpmann Halvard
Mikalsen har satset på kafédrift og andre
tilleggstjenester i tillegg til salg av dagligvarer.
T.v. Helge Schei, daglig leder i Merkur.

KOKK - OG
DISTRIKTSKJØPMANN
Har du hørt historien om kjøpmannen som disket opp med en 12
retters middag på den lille nærbutikken? Løkta Kolonial i Nordland
er ikke helt som andre dagligvarebutikker i distrikts-Norge.

N

år kjøpmannen er utdannet kokk og
elsker å lage mat, kan det skje mye
spennende på butikken.
Halvard Mikalsen på Løkta Kolonial
ser muligheter der andre ser problemer.
Han er kjent for god service og mange
tilleggstjenester utover salg av dagligvarer.
I vinter inviterte han faste kunder og
tilreisende til 12 retters middag i restaurant
St.Halvard – på nærbutikken. 28 gjester spiste
seg gjennom tre forretter, seks hovedretter og
tre desserter.
– I mange år har jeg gått med en drøm
om å lage til et skikkelig stort gjestebud.
Timebetalingen ble under tariff. Men
gjennomføringen gikk som en lek, smiler
Halvard Mikalsen.

STØTTE FRA MERKUR
Øya Løkta på Helgelands-kysten hadde vært
uten butikk et halvt år da Halvard Mikalsen
tok over driften i 2004. Siden den gang har
nærbutikken vært i konstant utvikling, og
omsetningen er doblet.
Halvard Mikalsen har deltatt aktivt i

Merkurs kompetanseprogram for utvikling av
distriktsbutikker.
Butikken har et godt utvalg av dagligvarer, i
tillegg til tippetjenester, apotekvarer og trelast.
Kundene kan bestille og få varene levert hjem.
Butikken har også fått på plass et mobilt
drivstoffanlegg.
– Uten investeringsstøtte fra Merkur ville
det ikke ha vært mulig å satse på drivstoff. Det
er ikke mye penger å tjene på salg av bensin.
Men for meg har det vært viktig å gi bygda et
godt service-tilbud, sier Halvard Mikalsen.
BYGDAS MØTEPLASS
Nærbutikken på Løkta har blitt en stadig
viktigere møteplass for både øyboerne
og hyttegjester. Etter at det ble innredet
kafélokale med godkjent kjøkken vegg i vegg
med butikken, har den driftige kjøpmannen
kunnet tilby både kaffe og middagsservering.
Det blir også arrangert pub-kvelder.
I 2014 ble Løkta Kolonial kåret til årets
nærbutikk i Nordland. Under prisutdelingen ble
det lagt vekt på at kjøpmannen involverer seg i
lokalsamfunnet og støtter opp om gode tiltak.

LOKALT SERVICESENTER
Butikken på Løkta er et eksempel på godt
samspill mellom bygda og butikken. 580
nærbutikker over hele Norge får i dag
opplæring og rådgivning gjennom Merkurprogrammet. Butikkene er tilknyttet
forskjellige kjeder, men alle er eneste
dagligvarebutikk i sitt lokalsamfunn.
– Nærbutikken er avgjørende for at folk
skal bo og trives på bygda. Uten tilgang på
en dagligvarebutikk med god kvalitet, er
det vanskelig å få ny bosetting i distriktsNorge. Butikken er like viktig som skole og
barnehage, sier Helge Schei, daglig leder i
Merkur.
Distriktsbutikkene gjennomgår nå en
utvikling der de blir bygdenes servicesenter,
med post, tipping, lokalmat, turistinfo og
kommunale tjenester. Slike tilleggstjenester
gir butikken flere ben på stå på. Samtidig
får både tilreisende og folk i bygda et bedre
tilbud.

www.merkur-programmet.no

