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"Kode rød for 
menneskeheten“
– FNs generalsekretær António Guterres



Blue Food 
Assessment
• This latest research brings convincing 

evidence to the table of how good 
choices of fish and seafood can be 
both good for people and the planet 
and will be important in making sure 
they become a larger part of the global 
diet.

• Farmed salmon, trout, fed carps, 
catfish and tilapia performed similarly 
or better than chicken – often 
considered the most efficient terrestrial 
animal-across the considered 
environmental stressors

Environmental performance of blue foods (nature.com)

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03889-2.pdf


Sjømat har et lavt klimaavtrykk
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Vi former
fremtidens 
bærekraftige
akvakulturnæring

EGEN VERDIKJEDE
Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet
i vår egen verdikjede, inkludert underleverandører.

KUNDENE VÅRE
Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt 
rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige.

BRANSJE OG SAMFUNN
Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig 
bransjerolle innen bærekraft.



ScaleAQ
klimaregnskap
- Scope 3 (andre indirekte utslipp -

innkjøp av produkter og tjenester) er 
desidert størst

- Scope 1 (direkte utslipp) og Scope 2 
(indirekte utslipp fra energi til egen 
bedrift) er marginalt

- De største utslippene kommer fra 
innkjøp av plast- og stålprodukter
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SCALEAQ 2021
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Fossilfrie plastrør
• Plastrør laget av fornybare råvarer 

• En betydelig reduksjon av CO2-utslipp 

• Teknisk fullt gjennomførbart

• Kvalitet og levetid er like god

• I dag en betydelig dyrere løsning

• MEN hvis alle bestemmer seg for det 
blir det billigere

• Hvem har ansvaret for denne 
omstillingen?



Noen løsninger for havbruksnæringen

Fôr Elektrifisering Plast



• Fiskefôr er den viktigste 
bidragsyteren til CO2-utslipp i 
laksenæringen

• Effektivitet i å konvertere fôr til 
mat har en enorm innvirkning på 
CO2-fotavtrykket Teknologien må forbedre den biologiske ytelsen ved å 

forbedre fôrfaktor og redusere dødeligheten 

Dette er den mest effektive måten å redusere CO2-
avtrykket i havbruk på!

Fôr
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Annet
31%

CO2 utslipp: Fôr

Hognes et al., 2021



Presisjonsfôring

Overvåking av
fiskeatferd

Pellet deteksjon

Vannkvalitetsparametere

High

Adapted from Føre et al., 2018



Fôringsteknologi

• Tilvekst

• Fôrfaktor

• Fôrsvinn

• Større spredning av fôret i merd

• Beregningseksempel:
• Økonomisk fôrfaktor i 2017: 1,32 

kg fôr pr kg laks (spiselig)

• Forbedring av eFCR til 1,12 
15% reduksjon av CO2 avtrykket

SmartSpreader™

Vannfôring og overflatefôring



Elektrifisering
ScaleAQ og Moen Marin tilbyr hybride og 
helelektriske flåter og servicefartøy til 
havbruksnæringen 

• Mindre energiforbruk (opptil 60% lavere 
drivstofforbruk),

• Lavere utslipp (NOx og SOx)

• Bedre miljø for de ansatte (spesielt mindre 
støy)

• Lengre holdbarhet på dieselmotoren på 
grunn av færre driftstimer  reduserte 
kostnader

 CO2 belastningen fra produksjon av batteriet 
vil være tjent inn etter ca. 34 dager eller 62 
dager avhengig av helelektrisk eller hybrid

Energibesparelse: 20-60% 

Figur: Hybrid lekter: 
oversikt energibruk 
per 24 timer 



Plast
• Returordning
• Gjenbruk og resirkulering
• Miljødesign/ Materialvalg
• Sporbarhet 
• Økonomiske insentiver
• Samarbeid
• Regelverk
 Bidrag til reduksjon av CO2-

utslipp



Oppdrettsselskaper

Myndigheter

Fôrprodusenter
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Teknologileverandører

Samarbeid er 
kritisk for å 

lykkes



Våre bærekraftsløfter
Vi legger til rette for at virksomheten i alle ledd tar en aktiv del i selskapets 
bærekraftsarbeid, vi skal åpent rapportere og ta finansielle beslutninger som 
støtter opp under våre bærekraftsløfter.

SOSIALT/ PEOPLE
• Vi forplikter oss til et psykisk og fysisk skadefritt og utviklende 

arbeidsmiljø 
• Vi forplikter oss til en inkluderende arbeidskultur som fremmer mangfold 

og likestilling 
• Vi forplikter oss og våre leverandører til de høyeste standard for etikk, 

forretningsetikk og arbeidsforhold gjennom vår Code of Conduct
• Vi forplikter oss til å skape et positivt bidrag og utgjøre en forskjell 

gjennom vårt engasjement i det lokale miljøet

MILJØ/ PLANET
• Vi forplikter oss til å redusere våre klimagassutslipp hvert år  
• Vi forplikter oss til å redusere utslipp av plast i naturen fra våre 

produkter
• Vi forplikter oss til å levere teknologiske løsninger som ivaretar 

fiskevelferd og reduserer miljøavtrykket
• Vi forplikter oss til å bidra med teknologiske løsninger for en mer 

sirkulær havbruksnæring  
• Vi forplikter oss til å investere i utviklingsprosjekter som fremmer 

det grønne skiftet 



Oppsummering
• Flere strategier må til for å 

redusere klimagassutslipp 
tilstrekkelig

• Effektivitet i å konvertere fôr til 
mat har en enorm innvirkning på 
CO2-fotavtrykket –
teknologiutvikling er sentralt

• Samarbeid mellom ulike partnere 
i verdikjeden blir enda viktigere 
fremover 
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