Sleneset Aqua Service AS
Sleneset Aqua Service AS ble stiftet i Januar 2018 av Sætern Invest AS sammen med lokale aktører i
oppdrettsnæringen på eiersiden.
Selskapet ble stiftet med det formål om å sikre en god og konkurransedyktig måte å transportere
rognkjeks og mindre laster med smolt, slaktefisk og stamfisk, og å tilby en konkurransedyktig pris på
notvasking for næringen på Helgeland.
Målet vårt er å bli den foretrukne samarbeidspartner med høyt fokus på biosikkerhet, fiskevelferd og
kvalitet i alle ledd.
Spesifikasjoner på fartøy og utstyr
MS «ODDØY» er en brønnbåt på 191 brt som er bemannet med 4 mann til enhver tid, som gjør at vi kan
ha døgnkontinuerlig drift.
•

Godkjenning fra mattilsynet på transport av levende akvatiske dyr.

•

210 m3 lasterom med internsirkulasjon, sirkulasjon over luftekasse og via filter/UV.

•

Oppgradert til konvensjonell brønnbåt med mulighet for åpen, lukket og semilukket transport,
med O2 tilsetning og utlufting av Co2.

•

Filtrering og UV-behandling av vann både inn og ut av brønn.

•

Pumpekapasitet for å skifte ut 750 m3 vann i timen, 500 m3 i timen ved filtrering og
UV-behandling.

•

Logging av O2, Co2 og temperatur, samt logging av brønnluker og overbordventiler.

•

VAKI 8’’ fiskepumpe for skånsom lossing av fisk opp til 1200 gram.

•

VAKI Macro fisketeller for uttelling av fisk fra 0,2 til 400 gram med høy nøyaktighet.

•

Våthåv for lossing av fisk over 1200 gram.

•

MPI R.O.N.C. 7-disc notvasker med opptak og dokumentasjon av vaskingen.

Kapasitetstabell er veiledende. Lastekapasiteten vurderes med oppdragsgiver for hvert oppdrag.
Vi har full vask og desinfisering av rom, sirkulasjonssystemer, losseutstyr, dekk og dekksutstyr, tauverk
og arbeidsklær mellom hver lasting.
Vi har stort fokus på god kommunikasjon med oppdragsgiver for å få planlagt og utført oppdragene så
effektivt som mulig til best mulig pris.
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