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Litt om selskapet
 Familieselskap med ansatte på eiersiden

 Egen produksjon med kvalitetslab

 Egen utviklingsavdeling med testlab

 Resirkuleringsanlegg for emballasje

 Global distribusjon; alle større markeder

 Omsetning: ~220 mill NOK , EBIT: ~10 mill NOK 

 Kvalitet: ISO 9001   - Miljø: ISO 14001

 24 ansatte



Våre visjoner for fremtiden
 Fremtidens oppdrett vil ha behov for rene nøter

Oppdrett i not med flytekrage vil fortsatt være foretrukket

 Fiskevelferd og miljøavtrykk vil bli viktigere

Helhetlige konsepter vil bli viktigere

Krav til dokumentasjon vil øke

Dagens spyleregime er ikke bærekraftig

Dagens kobberutslipp er ikke bærekraftig



Dagens situasjon
Kobber - impregnering

•Begrenset beskyttelsestid

•Risiko for akkumulering i sedimenter

Notvask i sjø

•Belastende operasjon 

•Risiko for redusert fiskevelferd

Nye biocider

•Økt beskyttelsestid?

•Redusert miljøbelastning?

Robotics

•24 timers notvask

•Lave punktutslipp per dag (bio materiale)

Kostnader for ren not

1.0 -1.5 NOK per kg fisk
(Kilde: Kontrali 2015)

…pluss biologisk kostnad





Våre MÅL

Redusere fotavtrykk i miljøet

 Forbedre fiskehelsen

Øke notbeskyttelsen

- Redusere utslipp av kobber
med > 60%

- Redusere notvask i sjø
med > 80%

- Øke beskyttelstiden mot groe
med > 50%

Steen-Hansen KPI:

Våre totale kobberutslipp til sjø ble redusert med ~30% ila 2018. 

Basert på over 3 mill liter impregnering levert i Norge. Vårt mål i 2020: 60% reduksjon. 



Hvordan jobber STEEN-Hansen?

Samarbeid
• RISE – Sweden

• UNI Environment

• IMR
• Bergen University

• Janssen Pharmaceuticals

• Marine Harvest R&D global

Errosjon og utblødningNotegenskaper

Virkningsgrad i sjø Spylemotstand



Hva er et biocid?

~if it works… 



Antifouling i EU

 Regulert av European Chemicals Agency, ECHA. via Biocidal Products Regulation (BPR) 

 For å benytte antifouling må BÅDE de aktive stoffene (biocid) 
og malingsproduktet godkjennes. 

 En produktgodkjenning tar 2 – 3 år og medfører kostnader på om lag 10 mill NOK. 

 Helserisiko, miljøavtrykk og effekt i sjøen må dokumenteres

 Listen av godkjente biocider er kort, kun 11 stoffer er godkjent. 

 Et godkjent biocid betyr IKKE at det nødvendigvis er egnet for oppdrett.  



Viktige hensyn
- helserisiko
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Viktige hensyn
- miljørisiko

PEC – Predicted environmental concentration

• Beregner maksimal miljøbelstning fra anlegget

• Beregner nedbrytning eller passifisering av virkestoffer

• Beregner risiko for giftige konsentrasjoner i vann og sediment

Miljøsertifikat
• Spesifikk analyse for anlegg
• Antall merder
• Strømforhold
• Topografi
• Impregneringsvalg
• Driftsdetaljer

Akseptabelt fotavtrykk?



Econea ® - en ny type beskyttelse
 Akkumulerer ikke i fiskekjøtt

 Akkumulerer ikke i sedimenter

 Trygg å bruke for personell

 Øker beskyttelsestiden
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AquaNet
BOOST

AquaNet
BOOST

- Kun Econea, kobberfri

- Econea + 10% kobber
(66% reduksjon)

- Econea + 25% kobber
(17% reduksjon)



Fungerer det?

Kobberholdig KobberfriIngen beskyttelse Econea & Kobber
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Hvordan bestemme riktig strategi for ren not?

1. Avkastning (ROI)
(beskyttelseskost, implementering, effekt)

2. Biologisk kostnad og fiskevelferd
(tapt fôringstid, stressfaktorer, økt dødelighet)

3. Risikobasert beslutningsstøtte
(for helsefare, fiskevelferd & miljøavtrykk) 

Anbefalt beslutningsprosess



Environment QualityNet treatment

Takk for gode spørsmål


