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Hei Tore
‐Og takk for rask respons.
 
Ja, vi har samme støyen hele tiden. Vi tar imot skip på samme måte om det er søndag eller en annen dag. Det er
ikke så enkelt å planlegge eksakt når skipene rekker å være her. Skipenes hastighet er  avhengige av skiftende vær
og gjerne over lange distanser samt hvor raskt de gjennomfører andre anløp så det virker å være veldig vanskelig å
planlegge anløpene til spesielle dager. I tillegg så er vi avhengige av været for å kunne losse bulk fra en melbåt. Så
fort det ikke regner her blir et ventende skip losset.
 
Du synes kanskje at det er lite ambisiøst at vi på bakgrunn av resultatene på utslipp til hav ikke ønsker å redusere
kravet til oss selv når det gjelder utslipp. Grunnen til det er at jeg har biofilteret i bakhodet. Vannet fra biofilteret
går ikke via vannrenseanlegget til sjøen. PS: Det er nok ikke barebare å føre dette vannet til vannrenseanlegget. I
biofilteret er det «lekakuler» og knuste lekakuler er skarpe og lite forenelige med stoffdukene vi har på filtrene i
vannrenseanlegget.
 
 
Best regards
Bente Rødsjøsæther
HMSkoordinator
 
Mowi Feed
Norway                                   
Valsnesveien 260             
7165 Oksvoll                     
                                           
Mobile  +90 79 73 89
Mail         bente.rodsjosaether@mowi.com
 
 

 
Salmon is Good. Mowi is Goodness.
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