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Daglig leder om bærekraft

Daglig leder om
bærekraft
Egil Kristoffersen & Sønner er et lokalt eid familieselskap med hovedbase i Bø i Vesterålen. Vår forretningside er å produsere sunn, velsmakende og klimavennlig mat på en ressurseffektiv måte. Vi vil være
en trygg arbeidsgiver, der folk er stolte av arbeidsplassen og trives på jobb, nå og i framtiden.
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«Happy fish makes
happy people»

L

okalt eierskap og kvalitet på
produkt og arbeidsutførelse,
har alltid vært grunnlaget for
bedriften. Bærekraft handler om en
god balanse mellom miljø, samfunn
og økonomi. Vår visjon – «Happy fish
makes happy people» – og våre verdier: Kvalitet, rettferdighet, sikkerhet
og nøkternhet, har preget vår utvikling
som selskap i lang tid. Vi mener at samspillet mellom de 17 bærekraftsmålene
til FN er viktige for fremtiden. For å
utvikle selskapet videre er det viktig
å jobbe med trivsel både for fisk og
folk, økonomisk resultat, nærmiljø og å
bidra til samfunnsmessig utvikling.
Vår verdikjede går fra rogn til ferdig
pakket fersk og frossen laks, og
vi selger våre produkter over hele
verden, i mer enn 30 land. Vi er en
liten organisasjon, der det er kort vei
fra styrerommet til smoltkarene, merdekanten og slakteriet. Målene for
driften blir derfor kommunisert til alle
nivåer av selskapet, gjennom felles
møtearenaer, kvalitetssystemer og
rutiner. Vi har noen særegenheter som
bedrift med egen avdeling for å reparere not, og servicebåt for å sjekke
anlegg. Dette bidrar til redusert risiko
for at fisken rømmer. Vi er opptatt av
fiskens ve og vel, og har bygget opp
kompetanse innenfor biologi og håndtering av fisk over mange år. Dette har
rustet oss til gode resultater innenfor
området fiskevelferd. Bedriften hadde
ikke hatt den formen vi har i dag, uten
god støtte fra lokalmiljøet, en god
arbeidsstokk og dedikerte ansatte.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

De senere årene har vi sett behovet
for å redusere fotavtrykket i verdikjeden vår. Vi har brukt flere år for å
skaffe oss kunnskap og data om egen
påvirkning. Vi jobber aktivt, hver dag,
for å redusere vårt avtrykk gjennom
enkle tiltak som effektiv ressursutnyttelse, vedlikehold av utstyr og gjenvinning. Vi deltar i utviklingsprosjekter
og vi gjør større investeringer for å
redusere miljøavtrykkene der skoen
trykker mest.
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Helt siden selskapet ble stiftet i
1966, har vi vært opptatt av nærhet
til produkter og prosesser, nøkternhet, utvikling av kompetanse og av
egen infrastruktur. De siste fem årene
har det vært en dreining mot større
bevissthet på miljømessig bærekraft,
resirkulering og sikkerhetskultur.
Målet vårt er å jobbe smartere, og i
tråd med ny kunnskap om biologi,
samfunnsutvikling og teknologi. Dette
er også med i vurderingene når vi
skal gjøre nye investeringer. Enhver
nyvinning skal gi måloppnåelse i et
bærekraftperspektiv.
I denne rapporten har vi samlet
nøkkeltall som viser hvordan vi har
utviklet oss i forhold til bærekraft, og
viser hvilke nøkkeltall som er viktig å
følge opp for å kunne måle utvikling
over tid, både internt og målt opp mot
andre matprodusenter.

Eva Maria Kristoffersen
Daglig leder
Bærekraftsrapport 2021
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776 barnehageplasser

277 skoleplasser i
grunnskolen per år
*En skoleplass i året er beregnet til 112 200 kroner.
(Tall hentet fra udir.no)

*En barnehageplass i Bø koster
40.000 kr i året. (Tall hentet fra NRK).

432 personers
årlige helseutgifter
*Årlig helseutgifter for en person er 71.883 kr.
(Tall hentet fra SSB).
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Lokale leverandører

Lokale leverandører
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Vi velger våre leverandører først og fremst
ut fra kvalitet på varer og tjenester. Det
er viktig for oss å være en positiv drivkraft for lokalsamfunnet, og bidra til lokal
forankring. Bedriften vår fokuserer på å
skape lokale arbeidsplasser og rekruttere
mennesker som kan være med å bidra i
samfunnet rundt bedriften. Innkjøp fra
lokale leverandører og arbeidsmarkedsbedrifter gjøres der det er mulig.

8

1
4
11
23
5 92

2
5
1

1

8
1
1

2

8

8

Nordland/Troms-Finnmark

1

1

225*

99

Totalt
leverandører

Totalt
i Nord-Norge

3

1

*Leverandører med kjøp av tjenester over 5000 kr.
I tabellen under vises leverandører med omsetning over 400.000 kr/år.

Innkjøp i 2021
(1000 kroner)

Antall
leverandører

Prosentandel
av verdi

1 760

30

0,6%

Vesterålen ellers

15 140

8

5,6%

Hålogaland (Lofoten og Harstad regionen)

45 962

9

17%

160 253

5

59%

1 352

1

0,5%

Trøndelag

28 756

3

10,6%

Vestlandet

10 839

4

4%

2 815

2

1%

Område
Bø

Resten av Nordland
Tromsø

Oslo og omegn
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37%

av våre leverandører
er i Nord-Norge og
ca. 80 % av verdien
på produkter og tjenester som vi kjøper
produseres i Nord-Norge. Det er fôr,
brønnbåttjenester, smolt og oppdrettsservice som utgjør de største postene.
Vi kjøper en del slakteriutstyr og spesialtjenester fra andre regioner når det
ikke finnes leverandører i Nord-Norge.

Sortland

23

Straumsjøen

11

Stokmarknes

9

Bodø

8

Svolvær

8

Tromsø

8

Bø i vesterålen

5

Harstad

5

Mo i Rana

3

Myre

3

Båtsfjord

2

Engenes

2

Leknes

2

Melbu

2

Ballstad

1

Brønnøysund

1

Finnsnes

1

Kabelvåg

1

Lovund

1

Meløy

1

Narvik

1

Skrova

1
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FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

«Sikre god helse og
fremme livskvalitet for
alle, uansett alder»

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål
som vektlegger miljø, økonomi og sosial utvikling. Vi
mener det er riktig å tenke helhetlig og arbeide mot
forbedring innen alle 17 målene. Vi vektlegger tyngst
de målene hvor vi vet at vår virksomhet vil utgjøre
størst forskjell.

F

isk er bra for helsa. Den er
næringsrik og inneholder både
vitaminer, aminosyrer og fettsyrer. Flere studier har vist at sjømat
reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Fisk eller omega-3 tilskudd
hos gravide og ammende er viktig for
fostrets/barnets utvikling av hjernen
og synet. Inntak av omega-3 fettsyrer
reduserer risikoen for prematur fødsel
og for lav fødselsvekt. Mangel på
viktige ernæringsstoffer fra fisk, kan
hemme barnets kognitive utvikling og
kan føre til fødselsdepresjoner¹. Fisk er
en proteinkilde med relativt lav fettandel. Overvekt er et økende problem i
deler av verden, og konsum av fisk kan
være med på å bedre generell helse i
store deler av verden.
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HUMIS-studien,
forskning.no, Helse
Norge.
1

Helse blant våre ansatte er også
viktig. Vi har derfor tett samarbeid
med bedriftshelsetjenesten vår, og
tilbyr årlig opplæring i ergonomi og
helseundersøkelser for våre ansatte.
Vi følger opp sykefravær med et
måltall på 4 %. Det er laget rom for
jevnlige sikkerhetsøvelser i en hektisk
arbeidshverdag, og ledelsen gjennomgår og planlegger øvelser årlig, slik
at alle ansatte har vært med på minst
en øvelse i året. Det legges også vekt
på utdanning og kompetanseheving
innenfor feltet. Helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert i bedriften vår.

Vi ønsker å bidra til en bedre folkehelse, både lokalt og globalt. For å få
flere til å spise fisk, ønsker vi å gjøre
mer enn bare å produsere og selge et
produkt som er godt for helsa.

Jod

Jern

Omega 3
fettsyrer

Vitamin B12

Vitamin A

Selen

Sink
Protein

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Vi deler oppskrifter og tips, og vi har
tradisjon for å støtte både skolekjøkken, klasser og barnehager med et
fiskemåltid i året. Vi serverer alltid
fisk til våre besøkende og selger fisk
lokalt på bedriften for at nærmiljøet
skal kunne få tak i ferske produkter.
Dette fordi vi mener laks er med på å
fremme den globale folkehelsa!

Kalsium
Vitamin D

Bærekraftsrapport 2021
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FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

«Bygge solid infrastruktur
og fremme inkluderende og
bærekraftig industrialisering
og innovasjon»
«Fremme varig, inkluderende
og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle»

14

I

Egil Kristoffersen & Sønner AS skal
vi skape gode arbeidsplasser. Vi
har en utfordring med sesongbasert arbeid i slakteriet, og for lite årlig
kvantum til å kunne tilby alle ansatte
helårlige arbeidsplasser. Dette er
et område vi har jobbet mye med,
gjennom å planlegge produksjonen
bedre og utnytte egen produksjonskapasitet bedre. Vi har et mål om å
sikre bærekraftig økonomisk vekst
gjennom å fase ut lokaliteter som ikke
har de beste miljøforholdene, og fortsette utviklingen gjennom tilgang på
nytt areal til oppdrett både gjennom
arealplanlegging og ved å ta i bruk ny
teknologi. Dessverre tar slike prosesser lang tid og vi er ikke i mål ennå.
For å bekjempe ulikhet og fattigdom,
må vi bidra til å skape en rettferdig
økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Derfor tilbyr vi arbeid til flere
ulike grupper i samfunnet, inkludert
ungdom, flyktninger, arbeidsinnvandrere og mennesker med ulike
forutsetninger.
Alle våre medarbeidere har arbeidskontrakter og garantert minstelønn.
Enkelte stillinger i bedriften krever
ingen spesialkompetanse.
Egil Kristoffersen & Sønner AS

Her forsøker vi å tilby jobber til
ungdom som verken er i arbeid eller
på skole. For mange er dette deres
første møte med arbeidslivet. Vi tilbyr
lærlingeplasser for å gi unge folk
fagkompetanse og erfaring. Vi skaper
arbeidsplasser der det er mulig å lære
norsk arbeidskultur og språk, ofte
som et ledd i videre integrering inn i
det norske samfunnet. Vi satser på å
tilby godt verneutstyr og etablere en
kultur for sikkerhet, og ser på varierte arbeidsoppgaver som en fordel
for motivasjon og faglig utvikling.
Hver enkelt ansatt får minimum 15
timer med faglig oppdatering årlig,
og det er utarbeidet en faglig plan
for hver enkelt ansatt. Vi har lave tall
på ulykker og skader, sett i forhold
til det risikonivået som bransjen vår
har. Sykefraværet varierer i takt med
antall tilrettelagte arbeidsplasser, men
hver enkelt ansatt får tett oppfølging i
forhold til sine behov.
Økonomisk vekst er en forutsetning
for at vi skal kunne fortsette arbeidet
med inkludering og klare å gjøre om
på noen av de sesongbaserte arbeidsplassene vi har i dag. Sunn økonomi er
også en forutsetning for å investere i
ny teknologi og vårt samfunnsbidrag.

I

Egil Kristoffersen & Sønner AS
ønsker vi å bidra til bærekraftig
utvikling og vekst i samfunnet.
Infrastruktur er svært viktig for at et
samfunn skal fungere. Det gjelder alt
fra transport og vanningssystemer, til
energi, teknologi og vitenskap.
Vi har gjort en rekke investeringer
i infrastruktur de seneste årene.
Vi har bygget og restaurert kaianlegg, restaurert brannskadede bygg
(Steinesjøen), bygget ut landstrøm
til egne båter og satset på batteri
og hybrid teknologi i fôrflåter. Vi har
også investert i nye båter, fôrflåter og
landbaser de seneste årene. Dette
er gjort for å bedre arbeidsmiljøet til
de ansatte, oppgradere sikkerheten
og kunne tilby moderne, tidsriktige
lokaler.
Vi bidrar med kunnskapsutvikling
gjennom å ta i bruk ny teknologi som
luselasere, og formidler data om
tilvekst og fiskehelse til kunnskapsbedrifter. Det er gjennomført en masteroppgave ved smoltanlegget vårt i
2021, og vi har investert i en fabrikk
som skal behandle slam fra oppdrett i
Glomfjord.

Bærekraftsrapport 2021
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FNs bærekraftsmål

«Framtidens byer handler om
å gjøre byene og bosetningene
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

FNs bærekraftsmål

«Hvordan din bedrift kan
sikre bærekraftig forbruksog produksjonsmønstre
gjennom sirkulær økonomi»

V
16

V

i er opptatt av at hjemplassen
vår skal være livskraftig og
bærekraftig. Vi forsøker å ha
en arbeidstokk som er satt sammen av
både unge og mer erfarne mennesker,
med likestilling mellom kjønnene og tilrettelegging og fleksibilitet for de som
har barn. I lokalsamfunnet har vi sponset busskur til skoleelever, investert i
veilys, og bygd egne boliger som leies
ut til lav pris. Vi sponser lokale lag og
foreninger, og bidrar under kulturarrangementer i Bø. Idrett og kultur er viktig
for bolysten.
Vi mener det er viktig at alle i lokalsamfunnet vet hva vi gjør og hvilke verdier
vi skaper. Derfor tar vi imot besøk fra
skoler og barnehager, og forteller åpent
om bedriften og laksen. Det samme gjør
vi når vi får besøk av lokale og nasjonale
politikere, organisasjoner og bedrifter.
Vi samarbeider med lokalt brannvesen
om katastrofeøvelser og vi bidrar med
å lære opp yrkesfagelever gjennom
utplasseringer. Vi samhandler med regional avfallsaktør for å koordinere strandrydding og hente innsamlet avfall.
De nye bygningene våre er universelt
utformet, slik at de er tilgjengelig for alle.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

i i Egil Kristoffersen & Sønner
AS er opptatt av å ta vare på
miljøet. Vi har alle et stort
ansvar for framtidens generasjoner, og vi har innført en rekke tiltak
for å sikre ansvarlig produksjon. Vi
reparerer nøtene våre nøye, slik at
de har lengre levetid, og vi har gode
systemer for å ta vare på avfall fra
tauverk og nøter. Hardplast, not,
tauverk og isopor resirkuleres. Vi har
prosedyrer for å håndtere kjemikalier
og farlig avfall, slik at alt håndteres
forskriftsmessig og mest mulig resirkuleres. Vi har årlig gjennomgang av
de produktene vi bruker, for å kartlegge om det finnes erstatninger som
er mindre farlige for miljøet. Det lages
årsstatistikker for forbruk og levering
av avfall, og disse følges opp med nye
mål for å redusere mengden usortert
avfall. Mottakerne blir kontaktet, slik
at vi vet hva de bruker avfallet til. Vi
vurderer om det finnes nye verdikjeder som ivaretar restverdien på materialene på en bedre måte.
Fisken vår har under 5% dødelighet
per år. Rogn og smolt testes for kjente
sykdommer, slik at vi ikke setter ut
syk fisk. Kvalitetssjekken er viktig for
det videre livet til fisken, og for at vi
skal nå våre mål om god fiskevelferd.
Matfisken har sin egen fastlege, som
vurderer helsetilstanden til fisken vår
sammen med vår egen biolog.
Vi jobber hele tiden med kvaliteten på
matvarene vi selger, fordi vi ønsker
å forlenge holdbarheten og unngå
matsvinn.
Bærekraftsrapport 2021
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FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

«Handle umiddelbart for å
bekjempe klimaendringene
og konsekvensene av dem»

18

D

et største bidraget til klimautslipp i produksjonen
vår, knytter seg til fôret og
transport av varer og tjenester. Disse
utslippene kan vi kun være med på å
redusere gjennom innkjøpene våre,
og de kravene vi stiller til leverandører
og kunder om utvikling innenfor deres
fag. Vår rolle blir da å løfte mulighetene for testing og bruk av nye råvarer i
fôr, og å være med og styre transportlogistikken på en slik måte at behovet
for transport reduseres mest mulig.
Internt har vi et uttalt mål om å bruke
mindre fossilt brensel. Dette målet
ønsker vi å nå gjennom å installere nye
hybridløsninger i båt og flåte, og ved
å tilby el-bil ladere til ansatte. Vi har et
mål om å ta vare på alle de materialtypene som kan resirkuleres inn i et nytt
produkt.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Plast, metaller, papp og isopor resirkuleres i dag. Vi tester ut nye produkter av resirkulert materiale når vi gjør
innkjøp. Vi ser det som vårt ansvar å
ta i bruk resirkulerte produkter slik at
råvarene kan få et nytt liv etter første
gangs bruk.
Vi krever energieffektivitet hos leverandører når vi kjøper nye varer og
tjenester.
De seneste årene har vi jobbet med å
kartlegge energibruk i byggene våre.
Vi har en uttalt målsetning om å registrere og agere i forhold til energibruk.
Vi har årlige holdningskampanjer for
folkene våre på dette området.

«Bevare havet og de
marine ressursene på
en måte som fremmer
bærekraftig utvikling»

S

om sjømatbedrift spiller vi på lag
med naturen. Produksjonen vår
avhenger av bærekraftig drift
og rent hav. Virksomheten vår skal
forurense minst mulig i de områdene
vi opererer i. Dette prioriterer vi svært
høyt og daglig med forbedringstiltak.
Vi har etablert en rekke kontrollsystemer og tiltak for å beskytte miljøet rundt oppdrettsanleggene. Årlig
gjennomfører vi obligatoriske MOMundersøkelser som oppfyller NS
9410 (Norsk Standard). Disse deles
inn i B og C-undersøkelser, som gir
trendovervåkning av miljøet, hvordan
anlegget påvirker bunnfaunaen, og
området rundt.
Vi følger drifta nøye med drone, for
å begrense mengden av spillfôr og
kartlegge eventuelle skader på not
som kan føre til rømming. Vi har innarbeidet rutiner for å samle opp søppel,

tauverk og plast. For å forebygge
økning av lakselus, bruker vi luselasere. Når vi fjerner lakselus, velger vi
metoder etter å ha vurdert både miljø,
avstand til rekefelt og dropsoner for
behandlingsvann.
Vi unngår fôr med marine ingredienser fra ikke bærekraftige fiskerier,
og erstatter, eller faser ut, helse- og
miljøfarlige kjemikalier med mindre
farlige alternativer.
Når vi oppretter nye lokaliteter, undersøker vi først hvordan eventuelle
utslipp vil påvirke miljøet rundt lokaliteten. Det gjøres detaljert kartlegging
av bunnforhold og naturtyper. Vi deltar
og støtter stiftelsen Anadrom og lokale
laksevassdrag for å bidra til å stabilisere de ville bestandene. Alle røktere
bidrar med å berge fugl hvis uhellet er
ute, og vi har kommet i nær kontakt.

Bærekraftsrapport 2021
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FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

«Styrke virkemidlene som
trengs for å gjennomføre
arbeidet, og fornybare globale
partnerskap for bærekraftig
utvikling»
20

21

F

or å lykkes med bærekraftig
utvikling, kreves det at vi samarbeider både med myndighetene,
næringslivet og lokalsamfunnet. FNs
bærekraftsmål er en felles global
retning.

innbyggerne. Bedriften samarbeider
med skolene om opplæring, utplassering og besøk. I tillegg støtter vi
stiftelsen Anadrom, og hjelper og veileder andre interesseorganisasjoner
som kjemper for et bedre liv i havet.

Vi i Egil Kristoffersen & Sønner AS
samarbeider med en rekke organisasjoner og bedrifter, som bidrar til
bærekraftig utvikling. Vi investerer
i et felles tørkeanlegg for fiskeslam
i Glomfjord, og vi samarbeider med
nabobedrifter om kunnskapsutveksling, lusekoordinering og lusebrakklegging i større områder. Dette gjør
vi for å redusere påvirkningen på det
biologiske mangfoldet.

For å bidra til teknologisk innovasjon og gjøre smarte investeringer, følger vi godt med på aktuell
forskning. Vi holder også god kontakt
med myndighetene og følger opp
trafikklyssystemet.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre
noe – derfor ønsker vi stadig å forbedre oss for å sikre en bærekraftig
utvikling.

Vi deltar i arrangement sammen
med kommunen, der formålet er å
øke bolyst og attraksjonsverdi for
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FNs bærekraftsmål

Mål med
middels
innvirkning

Mål 6: Rent vann og gode
sanitærforhold

Mål 7: Ren energi til alle

Lakseproduksjon benytter lite ferskvann per kilo
produsert. Med RASanlegg minker vi behovet
for ferskvann. På smoltanlegget har vi et slamanlegg som
renser vann. Vår bedrift har gode hygienerutiner på alle sanitæranlegg, og
vi har vært spesielt nøye under koronapandemien. Produksjonsvannet
fra slakteriet har nytt renseanlegg
oppført i 2021. Mer om dette under
Vannforbruk på side 52.

Ren energi er viktig både
for klima og miljø. Vi har
tilrettelagt for ladding
av el-biler for ansatte. Vi
bidrar med å bygge ut
strømnett til utkantstrøk, og ønsker å
øke energieffektiviseringsraten ved å
satse på hybrid teknologi.

Mål 1: Utrydde fattigdom

Mål 2: Utrydde sult

Mål 10: Mindre ulikhet

Mål 15: Livet på land

Bedriften vår er opptatt
av at så få mennesker
som mulig skal ha vedvarende lav inntekt. Driften
i slakteriet gir arbeidsplasser til mennesker med lavere
utdanning. Egil Kristoffersen & Sønner
AS tilbyr jobber til ungdom, særlig de
som har droppet ut av skolen, og de
får sin første arbeidserfaring hos oss.
Vi ansetter også personer som ellers
ville mottatt sosialhjelp, og tilrettelegger arbeidsplasser for mennesker med
varig nedsatt arbeidsevne.

Når verdens befolkning
øker, øker også behovet
for mat. Vi produserer
bærekraftig, god og
sunn mat fra havet, og
bidrar til å gjøre proteinrik mat tilgjengelig. I 2021 produserte vi laks som
tilsvarer 38 millioner måltider. Vi tilbyr
en bærekraftig proteinkilde til verdens
befolkning, og er med i kampen om å
utrydde sult.

Vi har ansatte fra mange
forskjellige nasjoner.
Vi støtter lokale lag og
foreninger, slik at alle får
delta i sport og andre
aktiviteter. Vi gir folk en sjanse, og er
for mangfold på alle måter.

Vi ønsker å bidra til å
fremme en bærekraftig
bruk av økosystemene
på land, og stanse
tapet av artsmangfold.
Bedriften vår gjennomfører konsekvensanalyser for landdyr/fugler før
nye lokaliteter tas i bruk. Vi er med
på å rydde strendene i Bø kommune,
fordi vi ønsker et godt og rent miljø.

Mål 4: God utdanning

Mål 5: Likestilling mellom
kjønnene

Mål 16: Fred, rettferdighet og
velfungerende institusjoner

I bedriften satser vi på å
utdanne egne ansatte.
I 2021 har vi totalt
1040 timer kursing,
alt fra korte dagskurs
til språkopplæring for utlendinger,
fagbrevutdanning og kurs i å bruke
produksjonsutstyr.

Vi har lik lønn for likt
arbeid, og vi har begge
kjønn representert i
ledende stillinger. I
resten av verdikjeden
har vi både jenter og gutter utplassert
i bedriften og i lærlingstillinger. Menn
kan få utvidet pappapermisjon.

Vi arbeider for at alle
leverandører følger
norsk lov når de betaler
sine ansatte, og vi sjekker at alle leverandører
betaler skatt. Vi vil ikke bidra til svart
økonomi. Vi er åpne om produksjonsforhold, og har laget etiske retningslinjer for bedriften.
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Materialitetsanalyse

F

or å kunne definere rapportens innhold, har vi utarbeidet en materialitetsanalyse som er grunnlaget for arbeidet vårt med bærekraft.
Dette gjøres for å bestemme hvilke temaer som har størst betydning for vår bedrift og våre interessenter (eiere, ansatte, lokalmiljøet,
miljøvernorganisasjoner, det lokale næringslivet og andre). Resultatet er
basert på tilbakemeldinger fra eksterne og interne interessenter, gjennom dialoger og møter. Interessen for bærekraft blant våre interessenter
øker stadig, og dette vil også påvirke hvilke temaer som er viktige fremover. Analysen har blitt gjennomført i samsvar med rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative (GRI).

Interesser

Møteplass for dialog

Viktigste temaer

Tiltak knyttet til temaer

Interesser

Møteplass for dialog

Viktigste temaer

Tiltak knyttet til temaer

Eiere

Styremøter, ansattsamlinger

Effektiv ressursutnyttelse

Bærekraftig utnyttelse av MTB.
Lav økonomisk fôrfaktor. Økt
produksjon i slakteriet. Økt fokus
på sirkulær økonomi.

Leverandører

Salgsmøter, reforhandlinger, leverandørmesser(AquaNor), direkte
kontakt ved hendelser

Lokal forankring

Leverandørvurdering og inspeksjon med hensyn til etikk og kvalitet. Bruk av lokale leverandører.
Krav om plan for avfallsortering og
resirkulering.

Sosiale medier (facebook m.m),
arrangementer i lokalsmfunnet,
arrangerte møter med politikere
og lokalbefolkning

Sosialt og samfunnsmessig ansvar

Bidra til spesiell tilrettelegging på
arbeidsplassen. Bidra med lærlingeplasser innenfor akvakultur og
som sensorer under fagprøver.
Bidra med foredrag for skoler på
alle nivåer, og på fagseminarer.

Lokal forankring

Synlig og positiv aktør i lokalmiljøet. Bruk av lokale leverandører.
Synlig aktør innad i bransjen.

Liten påvirkning på ytre miljø og
biodiversitet

Ingen rømming. Lavt lusepåslag.
Oppfølging av miljøundersøkelser.
Utvikle eksisterende lokaliteter og
undersøkelser av nye områder.
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Medarbeidere

Driftsmøter, fellesturer med
kompetansepåfyll, vernerunder,
verneombudmøter, møter mellom
ledelse og tillitsvalgte, arbeidsmiljøet og medarbeidersamtaler.

Godt arbeidsmiljø

Ingen arbeidsulykker. Økt antall
årsverk i slakteriet. Lavt sykefravær. Økt kompetanse. Sikker drift.

Sosialt og samfunnsmessig ansvar

Sunn økonomi som skaper
inntekter til kommunene vi
driver i. Leverandørvurdering og
inspeksjon. Synlig og positiv aktør
i lokalmiljøet.

God dyrevelferd og fiskehelse

Produksjon av god og trygg mat

Lav dødelighet. Lavt lusepåslag.
God kompetanse.

Det nordnorske
samfunnet

Interesseorganisasjoner

Dialog og samarbeid med Norsk
villaksforening, direkte dialog med
frivillige som har tilknytning til
Straumevassdraget

Lav reklamasjonsandel. Rask
agering ved avvik på mattrygghet.
Sunn mikrobiologi.

Godt arbeidsmiljø
Produksjon av god og trygg mat

Godt arbeidsmiljø

Produksjon av god og trygg mat

Kunder

Kundearrangementer, kundevisitter, oppfølgingssaker fra kunder

Lav reklamasjonsandel. Rask
agering ved avvik på mattrygghet.
Sunn mikrobiologi.

Liten påvirkning på ytre miljø og
biodiversitet
Effektiv ressursutnyttelse

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Ingen arbeidsulykker. Økt antall
årsverk i slakteriet. Lavt sykefravær. Økt kompetanse. Sikker drift.

Myndigheter

Kontakt med kontroll-og
tilsynsmyndgheter

Etterlevelse av regelverk.

Liten påvirkning på ytre miljø og
biodiversitet
Sosialt og samfunnsmessig ansvar

Sunn økonomi som generer inntekter til kommunene vi driver i.

Lokal forankring

Bruk av lokale leverandører skaper
ringvirkninger. Lokale eiere bidrar
til økt skatteinngang for kommune
og stat.

Bærekraftig utnyttelse av MTB.
Lav økonomisk fôrfaktor. Økt
produksjon i slakteriet. Økt fokus
på sirkulær økonomi.
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Fiskevelferd
Fiskevelferd er en verdi som vi setter høyt i
Egil Kristoffersen & Sønner AS. Dette gjelder
for hele kjede vår fra utsett av smolt til de er
ferdig slaktet på slakteriet. Lav dødelighet og
det å produsere et kvalitetsprodukt er viktig
for oss. Det er det eneste konkurransefortrinnet vi har.

«Vår bedrift
produserer på laksen
sine premisser!»

Snitt dødelighet
per år:

5,5 %
32

2021

Tap i produksjon og
fiskedødelighet

5,3 %
2020

N

år fisken vår har det bra,
har folkene det bra. «Happy
fish makes happy people».
Fiskevelferd er viktig for oss. I havbruksnæringen har vi de siste årene
sett at 15–20 % av antall individer,
eller 6–9 % av den totale vekten av
laks og ørret, har gått tapt.
Tap i produksjon skjer enten i merdene, eller på slakteriet. I merdene dør
noe fisk og noen kan rømme. Dette
registreres som «dødfisk», «rømming»
eller «annet svinn». På slakteriet kan
noen fisk bli vraket, og de registreres
som «utkast». Fisk som dør i havet,
utgjør størstedelen av tapet. I 2021 er
tap av fisk ut av merd i Norge gjennomsnittlig 15,7 % for laks og regnbueørret samlet.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Snittet for Vestfjorden og Vesterålen
er i samme periode 13,6 %. Egil
Kristoffersen & Sønner har i 2021 tap
i produksjonen på 5,5 %. Det er et
godt resultat og langt under både det
nasjonale og regionale snittet.
Vi taper mest fisk rett etter utsett og
ved håndtering. Flytting og mekanisk
behandling kan være hardt og stressende for fisken. Veterinærinstituttet
har i sin fiskehelserapport for 2020
skrevet at mekanisk skade ved avlusing er den viktigste årsaken til redusert velferd for laks i matfiskanlegg. Vi
jobber derfor kontinuerlig med å finne
den beste balansen mellom reduksjon
av lakselus og fiskevelferd.

3,8 %
2019

5,5 %
2018

2,5 %
2017
Bærekraftsrapport 2021
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Rømming

«Null rømming er et av de viktigste
kvalitetsmålene for å unngå påvirkning på ville laksestammer, og er
et område som vi mener vi har gode
forutsetninger for å oppnå målet»

Å
34

bevare villaksen har fått mer
oppmerksomhet i samfunnet
de siste tiårene. Rømt oppdrettslaks kan være en trussel mot
den genetiske integriteten til villaksbestanden. Undersøkelser viser at
det er en sammenheng mellom andel
rømt oppdrettslaks i et vassdrag, og
målt genetisk endring. Det er også
fare for at sykdommer spres. Eksterne
faktorer som klimaendring og
mangel på mat i havet, svekker også
villaksbestanden.
Vi prioriterer å forebygge rømming.
Vi har gode rutiner for å sjekke nøter
og fortøyninger. Det å være uavhengig og ha god kunnskap internt, er
veldig viktig for resultatet. Vi bruker
undervannsdroner for å sjekke nøtene
selv, og er ikke avhengig av andre for
daglig kontroll.
Egil Kristoffersen & Sønner AS er
opptatt av å ha bred kompetanse på
nøter for å forhindre uhell. Vi jobber
for 100% rømmingsfrie anlegg, og har
investert i et eget notbøteri hvor alle
nøter sjekkes og repareres. Bøteriet er
sertifisert av DNV, og gir oss kontroll
med kvaliteten på utstyret og jobben.
Det er viktig at hver eneste tråd er
sterk nok.
Egil Kristoffersen & Sønner AS

Kunnskapen våre ansatte får gjennom
notbøteriet, gjør at vi er godt rustet
til operasjoner på merdkanten. Vi
bruker lokalene til intern opplæring i
rutiner om knuter, tauverk, fortøyninger og not. Alle våre ansatte er utstyrt
med egne notnåler, for kjapt å kunne
reparere eventuelle skader på not ute
på merdkanten. På notbøteriet har vi
3 fast ansatte, og to av disse jobber
også som røktere og kontrollerer
arbeid som gjøres ute på lokalitetene.

35

Antall rømte laks:

0
siden oppstarten
i 1984
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Lakselus

V

ekst i havbruksnæringen skal
være bærekraftig og reguleres
gjennom «trafikklyssystemet».
Hvor mange utvandrede vill laksesmolt som dør på grunn av forhøyede nivåer av lakselus, er per i dag
den eneste bærekraftsindikatoren i
trafikklyssystemet.
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Lakselus (Lepeophtheirus salmonis)
er et parasittisk krepsdyr som naturlig
forekommer i saltvann. Lusa fester
seg på laksefisken, lever av hud, slim
og blod fra fisken, og kan lage store
sår. Dette ødelegger laksens naturlige beskyttelsesbarriere, og gjør den
mer utsatt for infeksjoner og andre
sykdommer. Luselarven kan smitte
mellom oppdrettsfisk og villfisk. Det å
bekjempe lakselus er en av næringens
største utfordringer.
Det finnes en rekke tiltak mot lakselus.
Hva som er de mest effektive metodene, samtidig som de skal påvirke det
biologiske mangfoldet minst mulig,

og ivareta fiskens helse og velferd på
best måte, diskuteres mye. Det er et
løpende behov for å vurdere hvordan
innretningen ivaretar villaksbestandene, men også i hvilken grad den ivaretar miljø og fiskens helse og velferd.
Regelverket for hvor mange lus som er
tillatt per fisk, baserer seg på to grenseverdier: En på våren og en resten av
året. Grensen på våren er lavere, fordi
dette er perioden hvor villakssmolten
vandrer ut til sjøen. Produksjonen skal
i hovedsak følge fargen til trafikklyssystemet som baserer seg på ekspertgruppers vurderinger til Nærings og
fiskeridepartementet. Vesterålen har
siden 2016 vært grønt område, og har
dermed kunnet øke produksjonen på
grunn av lave dødelighetstall og relativt lite lakselus. I hele 2021 var vi til
sammen 5 uker over grenseverdiene.
Det er et uttalt mål å redusere dette til
0 i 2022. Det er også et mål å redusere
gjennomsnittlig lusenivå per år ned til
0,2 hunnlus per fisk.

«Vi ønsker å håndtere fisken minst
mulig, fordi det alltid påfører fisken
en viss grad av stress. Mekaniske
metoder brukes når vi mener det er
nødvendig og hensiktsmessig»
I Egil Kristoffersen & Sønner AS har
vi god kunnskap om ulike avlusningsmetoder, og de helsemessige
og velferdsmessige utfordringene de
ulike metodene representerer. I 2021
bruker vi Thermolicer og Optilicer
som mekaniske avlusningsmetoder.
Vi velger metode etter å ha vurdert
mange faktorer. Fiskestørrelse, helsetilstand, tid på året og produksjonsstatus er noen av dem. Vi foretrekker
forebyggende tiltak som luselaser
og luseskjørt, men er det behov for
mekaniske metoder, velger vi det mest
skånsomme for fisken. De mekaniske
metodene bør ikke brukes ved sjøtemperaturer under 7°C.

Målsetting: «Nivået skal være under
0,2 i snitt pr. år, og ingen uker skal
krav i luseforskriften overskrides»

Medikamentelle metoder brukes i all
hovedsak kun en gang per generasjon. Vi har et mål om færre avlusninger. Dette er likevel utfordrende, ettersom produksjonen og forekomsten
av lus varierer fra år til år. Vi investerte

2020

2021

10

6

Kjemisk

4

3

Fôr (slice)

2

3

16

12

Mekanisk

Totalt antall

Egil Kristoffersen & Sønner AS

i 2020 i luselasere som kontrollerer
nivået av lakselus inne i merdene. Vi
ser i 2021 at innføring av lasere helt
klart har påvirket nivået av lakselus,
og redusert behovet for avlusninger.
Vi bruker også luseskjørt for å redusere/forebygge påslaget av lakselus.
Begge disse metodene hjelper oss å
holde lusepresset nede, uten at fisken
må håndteres eller utsettes for stress.
Vi har hatt reduksjon i antall behandlinger mot lus fra 2020 til 2021. I
2021 behandlet vi til sammen 12
ganger: 6 ganger med temperatur
(Thermolicer), vi behandlet kjemisk
3 ganger (alle i brønnbåt der utslipp
gjøres på kontrollert sted) og 3 fôrbehandlinger på små fisk. I 2020 avluset
vi 16 ganger. 10 av disse behandlingene var enten temperatur (8 ganger)
eller spyling (Hydrolicer). De fire
kjemiske avlusningene var gjort med
hydrogenperoksid i presenning.

Denne tabellen vil vi fortsette å
følge opp for å vise utviklingen
i valg av metoder og trend for
avlusningsaktivitet.
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Antibiotika

Vaksinert

38

39

0%

Egil Kristoffersen & Sønner AS

100 %

Bærekraftsrapport 2021

40

41

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Bærekraftsrapport 2021

Nøkkeltall miljø

Nøkkeltall miljø
Egil Kristoffersen & Sønner AS ble stiftet i 1966 og har
siden drevet med produksjon av fisk. Et grønt skifte
har hatt et økt fokus i de siste årene. Vi har et klart
mål om å produsere sunn, bærekraftig og god mat.
For å klare dette, må vi samarbeide med naturen og
mangfoldet rundt.

D

et er vår oppgave som havbrukere å formidle det vi gjør på
en forståelig måte, slik at alle
kan være trygge på at vi driver ansvarlig matproduksjon og ikke skader
kundene eller miljøet vårt. Gjennom
elektrifisering, nøye tilrettelegging og
økt bevissthet hos våre ansatte, skal vi
sammen jobbe for å redusere klimaavtrykket vårt. Vi ønsker å holde naturen
rein for lokalsamfunnet vårt.
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Energiforbruk

Co2-utslipp (tonn)

B

åde produksjon og forbruk varierer fra år til år. I 2016 hadde vi
et ILA-utbrudd som gjorde at
relativt lite fisk ble utslaktet. Dette har
fått betydning for flere år i etterkant,
og det er først nå i 2021 produksjonen
begynner å stabilisere seg.
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Ved å se på et rullende to-års snitt,
kan vi lettere fremstille en trend, som
er svakt stigende. Økende forbruk av
energi er en trend i alle industrialiserte
land, både hjemme og på arbeidsplassen. Hos oss skyldes dette i hovedsak
at kravene til lokaliteter, teknologi og
arbeidsmiljø øker. Dermed blir det
investert i større flåter og båter med
mer energikrevende utstyr. Vi gjør
flere serviceoppdrag på anleggene
selv, noe som tidligere ble gjort av
leverandører. Investeringen i arbeidsbåten Julian har redusert avhengigheten av andre. Vi har redusert antall
innleide timer med servicefartøy fra
2020 med nesten 50% sammenlignet
med de to årene før. Investeringer i
større lagerkapasitet på flåter, reduserer antall transporter for å levere fôr.

Scope 1 – Direkte utslipp

Dette vises som en økning i tallene
år for år, men den reelle endringen
om vi tar med avtrykket til de innleide
fartøyene, vil være mindre.
Vi har gjort en rekke tiltak for å bli mer
energieffektive, blant annet hybrid
drift på to av våre flåter, og UPSløsning på en av de mindre flåtene.
Dette gjør at flåtene kan ligge med
batteridrift ettermiddag og natt.
Elektrifiseringsprosessen kan leses
om på side 72. Bare i 2021 har disse
tiltakene redusert forbruket med
minst 77 000 liter diesel, eller rundt
203 tonn med CO2-ekvivalenter. Vi
har økt bygningsmassen vår fra år til
år med nytt notbøteri i 2018, landbase
i 2019 og hybelhus i 2020. I 2021 har
vi blant annet oppgradert renseanlegg for prosessvann til slakteriet, og
flyttet dette inn i eget prosesshus,
samt flyttet kjemikalielageret til en
mer hensiktsmessig plassering. Alle
disse investeringene krever energi til
oppvarming og lys, og gjør at tallene
øker, men dette vil stabilisere seg
etter hvert.

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Diesel

626

607

1033

885

1228

977

Totalt Co2-utslipp Scope 1

626

607

1033

885

1228

977

Elektrisitet

497

722

872

800

825

960

Totalt Co2-utslipp Scope 2

497

722

872

800

825

960

1124

1329

1904

1685

2053

1937

Produksjon av fôr og råvarer

18 878

16 562

Totalt Co2-utslipp Scope 3

18 878

16 562

20 931

18 499

Scope 2 – Indirekte utslipp

Totalt Co2-utslipp Scope 1+2

Scope 3 – Indirekte utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester

Totalt co2-utslipp scope 1+2+3

2017

2018

2019

2020

2021

Utslippsintensitet

2020

2021

Rullende to-års snitt per kg sløyd

1,071

0,888

1,069

1,018

1,093

Laks produsert (tonn)*

6 708

6 430

Rullende to-års snitt per kg produsert

0,667

0,676

0,856

0,889

0,924

Tonn CO2

20 930,81

18 499,26

3,12

2,88

Tonn CO2 per tonn solgt

*Laks produsert er definert som nettotilvekst. Dette kan avvike fra den faktiske
tilveksten, som vi først vet når utsettet er utslaktet. Disse tallene inkluderer ikke
dødelighet, og representerer det som kan slaktes. Det vil også være forskjell
mellom netto tilvekst og slaktevekt, ettersom vi ikke nødvendigvis slakter ut den
tilveksten vi har innenfor et kalenderår. I tillegg vil det være et avvik på ca. 17 %
mellom rund vekt og sløyd vekt på laksen.
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Fôrfaktor

E

n biologisk fôrfaktor er mengden fôr som brukes per kilo fisk.
Økonomisk fôrfaktor er mengde
fôr brukt per kilo slaktet fisk. Det kan
beregnes totalt for en generasjon, det
vil si fra smolt-utsett til all oppdrettsfisk er slaktet. Økonomisk fôrfaktor
for ett enkelt år, er beregnet ved å telle
beholdningsendring av slaktet fisk.
En økonomisk fôrfaktor er høyere enn
den biologiske faktoren, ettersom en
viss prosent dør før slakt, og plussråstoff er fjernet. En lavere fôrfaktor vil
indikere en mer lønnsom produksjon.
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1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0
2016

2017

2018

Økonomisk fôrfaktor

2019

2020

2021

Biologisk fôrfaktor

I 2021 hadde vi en biologisk fôrfaktor
på 1,1 og en økonomisk fôrfaktor på
1,16. Vi har som mål å ha en biologisk
fôrfaktor på under 1,15. Dette målet
har vi nådd ved å ha gode rutiner:
Vi bruker droner for å følge med på
appetitt, har høyt fokus på fôrets kvalitet og energiinnhold, og kunnskap
om fôring. Vi har også klart å redusere
fôrfaktoren fra 2019 og 2020.

1,16 kg
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1,7–2 kg
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2,7–5 kg

6–10 kg
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Brakklegging

N

år alvorlige sykdommer er påvist, er brakklegging av bekjempelsessoner ofte et nødvendig
tiltak for å få kontroll på sykdommer. Dette
innebærer at alle anlegg innenfor den rammede sonen
skal være tomme for fisk samtidig, at nøter tas opp, og
alt av produksjonsutstyr skal desinfiseres.
Det er også andre årsaker enn sykdom som kan føre til
brakklegging, og dette kan derfor i noen tilfeller være
en misvisende indikator på sykdomstilstanden på
lokalitetene. I enkelte år bruker vi flere små lokaliteter,
andre år benytter vi færre, men større lokaliteter.
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I 2021 var Egil Kristoffersen & Sønner AS rammet av
ILA på Skatleia. Påvisningen medførte brakklegging
av den rammede lokaliteten, og tre andre lokaliteter i
samme område. På de tre andre lokalitetene var det
ikke påvist sykdom. Dette førte til et større antall fisk
på færre lokaliteter i 2021.

67%

44%

2016

2017

54%

63%

2018

2019
Bonhammaren

44%

70%

Skatleia
Hysjorda
Jennskarbotn

2020

2021

Vindhammeren
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Vedvika

Gjennomsnitt i % brakkleggingsdager av alle lokaliteter
iløpet av året. Likt vektet mellom lokaliteter.

Arealbruk
Hellfjorden
Uvåg

I

2018 fikk vi endelig tillatelse til
å produsere på en ny lokalitet.
Dette er et ledd i å redusere
miljøbelastningen på våre andre
lokaliteter, og det har fungert etter
planen. Samtidig er det med på å
øke produksjonsarealet i sjø.

Mikkelsøya

Gaukværøy

2016
Total eiendom på land (mål)
Total areal på sjø (mål)*

2017

2018

2019

2020

38,7

38,7

38,7

40,6

42,3

215,3

215,3

282,3

282,3

282,3

2021
282,3

*I henhold til akvakulturregisteret
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B-undersøkelse

C-undersøkelse

A

lle matfiskanlegg skal overvåke
miljøtilstanden på lokalitetene
etter Norsk Standard 9410*.
B-undersøkelser er en trendovervåkning som måler påvirkningen til
bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet av anleggene. Tilstanden
beskrives ut ifra tre hovedkategorier:
Tilstedeværelse av fauna, kjemisk og
sensorisk tilstand. Summen av de tre
kategoriene gir en lokalitetstilstand
fra 1 til 4 hvor 1 er «meget god» og 4
er «meget dårlig». Prøvene tas med
håndholdt grabb og gir en kvalitativ
beskrivelse av tilstanden.
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I 2021 gjorde vi totalt ti undersøkelser,
hvor halvparten havnet på «dårlig»
og «meget dårlig». Vi har søkt om å
få flytte lokaliteten Vindhammern på
grunn av de dårlige bunnforholdene.
Prosessen har tatt lang tid på grunn av
behandlingstiden hos offentlige etater.
Bonhammaren forbedret seg til 3

C

-undersøkelser er mer omfattende enn B-undersøkelsene.
Denne undersøkelsen måler
bunntilstanden under anleggssonen,
men også i området rundt. Hensikten
med C-undersøkelser er å vurdere
hvor langt ut fra anlegget påvirkningen strekker seg. Denne har flere
indikatorer som blant annet måler
sedimentets kjemi og sammensetning, og bunndyrsfauna. Dette måles
for å kunne vurdere om organisk
materiale kommer fra vår produksjon
eller fra andre kilder i området. I 2021
ble det gjennomført 2 undersøkelser
hvor begge havnet på god.

ved utgangen av året. Vi har et uttalt
mål om å fase ut miljømessig dårlige
lokaliteter, og har arbeidet intensivt i
mange år for å få tillatelse til å etablere
oss på nye lokaliteter. Vi vurderer også
muligheten for å ta i bruk teknologi
der deler av slammet fra produksjonen kan samles opp og videreforedles til ny bruk. Dette er en del av
motivasjonen vår for å arbeide med
en slamfabrikk i Meløy. Det arbeides
med bærekraftig bruk av lokaliteter
gjennom kunnskapsoppbygging og i
samarbeid med kunnskapsbedrifter
innenfor området. Dette kan være
modellering av lokaliteter, modellering
av hele fjordsystemer og trendovervåking over tid. Vi tar hensyn til resultatene fra siste miljøundersøkelse når
vi planlegger utsett og plassering av
enheter, for å kunne velge den beste
plasseringen av fiskegrupper gjennom
produksjonssyklusen.
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Undersøkelsene viser at spredningen fra anleggene
er moderat og at vi ikke har stor påvirkning på
biodiversiteten i en viss avstand fra anleggene våre.

Miljøtilstand
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antall undersøkelser

2

7

4

8

9

10

1. Meget god

2

2

3

4

6

2

2. God

2. God

0

2

0

2

2

3

3. Moderat

3. Dårlig

0

2

0

2

1

3

4. Dårlig

4. Meget dårlig

0

1

1

0

0

2

5. Svært dårlig

Antall undersøkelser

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

3

1

4

3

2

1

2

2

1

1

1. Svært god

1
2
1

1

1

1

*Norsk Standard 9410 ”Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg”

2016

2017

1. Meget god
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2018
2. God

2019
3. Dårlig

2020
4. Meget dårlig

2021

2016
1. Svært god

2017

2018
2. God

2019
3. Moderat

2020
4. Dårlig

2021
5. Svært dårlig
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Vannforbruk

B

edriften vår bruker i hovedsak
vann til slakteri og sanitære
fasiliteter. Vi bruker saltvann til
å vaske merdene, for å redusere vannforbruket. Likevel har forbruket de to
siste årene økt betraktelig. I 2021 tok
vi i bruk et nytt bygg som er koblet på
samme vannmåler, i tillegg hadde vi
en høyere produksjon som resulterer
i høyere vannforbruk på slakteriet. Vi
påviste ILA på en av lokalitetene våre.
Dette førte til ekstra vask og desinfeksjon av alt utstyr på flere lokaliteter.

Ekstraordinært vannforbruk var
nødvendig for å fjerne muligheten for
smitteoverføring mellom generasjoner gjennom utstyr. Når utstyr trenger
en grundig vask, er det viktig med
korrekt dosering av vaskemiddel og
desinfeksjon for å sikre virkningsgraden. Det brukes derfor mer ferskvann
i prosessen enn normalt. Økningen fra
2019 til 2020 skyldes delvis en feil på
vannmåler. Dette kan ha hatt innvirkning på tallene for 2021, uten at vi er
helt trygge på det.
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53

8318

12 141

8206

8349

17 904

22 812

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liter vann brukt i produksjonen
og slakteri (1000 liter)

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Bærekraftsrapport 2021

Nøkkeltall økonomi

Nøkkeltall økonomi
Året 2021 har vært et godt økonomisk
år for bedriften. Med økt salgsvolum
og økt laksesnittpris med ca. 10 kroner,
har vi oppnådd gode driftsresultater og
omsetningsresultater.

54

E

t aksjesalg, Norway Royal
Salmon AS, står for en stor
del av finansinntekten i 2021.
Produksjonskostnad og salgsinntekt var omentrent identiske. I 2021
gjennomførte vi en del vedlikeholdsprosjekter som var satt i gang tidligere
år, til tross for synkende inntekter.
Det har vært viktig for oss å løfte
infrastrukturen i de rolige periodene
på slakteriet. Både for å effektivisere,
men også for å kunne sysselsette flest
mulig folk i fulltidsjobb. Disse prosjektene har en positiv verdi for oss på
sikt, og handler f.eks. om å ruste opp
bygningsmasse, og rydde og resirkulere metaller, plast og not.

«Vi er opptatt av
god og ansvarlig
produksjon av sjømat»

Salgsvolum

Omsetning

(Salgsvolum i tonn)

(Omsetning i MNOK)
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Skatt
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Skatt ansatte totalt

4 667

7 730

7 903

9 708

9 740

10 632

Skatt selskap totalt

11 237

29 427

9 586

7 343

3 545

13 668
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Nøkkeltall sosial
Vi ønsker at de som jobber hos oss skal ha en mest
mulig levedyktig inntekt. Vi har derfor lagt en bevisst
strategi i 2021 på å ha en bedre oppfølging av våre
ansatte, og mindre behov for timelønnede vikarer.
Ved å bruke færre vikarer og færre utskiftninger, får
de ansatte høyere gjennomsnittsinntekt. Dette betyr
færre ansatte i 2021. Vi er sertifiserte etter GRASP
standarden for sosial praksis. Mer om dette på side 63.

V

i har etablerte kontrollrutiner
for vernerunder, lønnsforhandlinger, rapportering innenfor
HMS området og standarder for
likebehandling i arbeidstakerspørsmål. Det er lik lønn for likt arbeid i
organisasjonen og vi har ansatte med
ulik kulturell og trosmessig bakgrunn.
Styret og ledelsen er bevisst på de
samfunnsmessige forventningene om
tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det skal ikke forekomme
diskriminering i forhold til kjønn, etnisitet eller seksuell legning.

De fleste av våre ansatte er bosatt i Bø
kommune. I 2021 har det blitt færre
pendlere, og flere av våre ansatte har
bosatt seg i Bø over tid. Vi ønsker å
satse på lokal rekruttering for å skape
en levende kommune. Vi har satset på
å redusere behovet for overtid i organisasjonen og gjort investeringsvalg
som reduserer behovet for manuelt
arbeid og fysisk tilstedeværelse. Dette
er med på å redusere det totale timetallet i bedriften.

«Vi er opptatt av
god og ansvarlig
produksjon av sjømat»
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Ansatte

Utbetalt lønn

(Antall ansatte)
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Nøkkeltall HMS
Havbruk er regnet som risikofylt arbeid.
Nest etter fiskeri, er det regnet som den
farligste arbeidsplassen i Norge. At våre
ansatte har det bra og jobber under
trygge forhold og betingelser, er vår
høyeste prioritet.

I

bedriften jobber vi daglig med
risikovurderinger og å bedre
arbeidsforholdene. Vi har de siste
to årene blitt flinkere til å rapportere alle uheldige hendelser. Mindre
skader rapporteres bedre nå enn
tidligere, og resulterer derfor i høyere
skaderate og antall ulykker.
Vi har valgt en strategi, der vi forsøker å beholde våre ansatte i arbeid,
selv om det til tider er utfordrende. Vi
ønsker å ha en god sosial profil, som
innebærer å være støttende uansett

hvilken livssituasjon våre ansatte
står i. Økt sykefravær kan forklares
med personlige årsaker hos noen få
ansatte. Dette utgjør mer enn 90% av
fraværet. Årsakene til fraværet er ikke
jobbrelatert.
Økt antall tapte arbeidstimer grunnet skade, skyldes skadetype og
stillingen til den ansatte som ble
skadet, og vil derfor avvike i enkelte
tilfeller (2020 og 2021). I en manuell
jobb, vil det naturligvis være lengre
sykemeldinger.

Ulykker
Antall ulykker

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

2

2

7

8

8

0

2

2

Med fravær
Uønskede hendelser
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1

Sykefravær

Skaderate

(Antall dager borte)

(Antall skader pr 1000 timer)
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Antall arbeidstimer

Tapte arbeidstimer

(Antall arbeidstimer for hvert år)

(Tapte arbeidstimer pga. skade)

2020

2021

2016
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2018

2016

2017

2018

45 736

71 650

78 738

7,5

0

0

2019
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2021

93 325

93 670

86 857

22,5

144,5
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Sertifiseringer
Det er vår oppgave som lakseprodusenter å formidle det vi gjør, slik at alle kan
være trygge på at vi driver ansvarlig
matproduksjon på en måte som ikke
skader kundene eller miljøet vårt.

S

ertifiseringen er viktig for våre
kunder, som stiller høye krav til
kvalitet og dokumentasjon, og
for oss. Sertifisering hjelper oss til å
videreutvikle internkontrollsystemet
vårt, og gir oss struktur for forbedring.
Den tar opp dagsaktuell utvikling i
samfunnet med nye fokusområder
som innlemmes i standardene. Vi
gjør stadig endringer og forbedringer
gjennom arbeidet med standarden og
gjennom revisjoner.
Siden høsten 2014 har bedriften vært
Global G.A.P sertifisert på alle lokalitetene. Pakkeriet ble godkjent i 2015.
Global G.A.P er en felles standard for
akvakultur som tilfredsstiller kravene
til GFSI (Global Food Safety Initiative).
Den dekker krav innen fiskehelse,
dyrevelferd, matvaretrygghet, ytre
miljø, rømming og seriøst arbeidsliv. Den er kjent blant mange typer
kunder i et globalt marked, kundene
har tillit til dette systemet, og mange
har kunnskap om hva som inngår i
revisjonene. Revisjonen etter standarden tar en hel uke. Global G.A.P
inneholder også en spesifikk del som
går på sosial praksis (GRASP). Denne
delen handler blant annet om muligheter for organisering, klageadgang
for ansatte, lønnsbetingelser, arbeidskontrakter og bruk av overtid.
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Vårt slakteri er HACCP – Hazard
Analysis and Critical Control Pointssertifisert. Dette er en sertifisering
som er lovpålagt av Mattilsynet, og
vi har hatt denne godkjenningen fra
den ble innført i loven. HACCP er en
internasjonalt anerkjent metode for
å styre risiko i forbindelse med mattrygghet. Sertifiseringen er basert på
syv prinsipper som skal vise at du har
kontroll på mattrygghet, og dekker
hele prosessen fra risikoanalyse til
sertifisering. På denne måten kan vi
vise at vi har gode sikkerhetsrutiner
og nøye regulerte rutiner for hygiene
og produktkvalitet.

«Sertifisering er
viktig for å få en
objektiv vurdering
av den jobben vi
gjør hver dag»
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Gjenbruk – Sirkulær økonomi

Gjenbruk –
Sirkulær økonomi
I 2021 ble 35 % av avfallet vi sendte fra oss,
resirkulert. Hardplast, tauverk, not, papp,
isopor, papir og metaller går inn i en
sirkulær kjede i dag, til sammen 85 tonn.

A

lt biologisk avfall har en
eksisterende sirkulær kjede.
Biprodukter fra slakteriet
utgjør 65 % av biologisk avfall. Dette
er rester fra fisk som ikke kan brukes
direkte til menneskemat (slo, fiskehoder og avskjær). Fiskeavfallet gjøres
om til produkter av høy verdi, f.eks. til
proteinkonsentrat og olje ved hjelp av
hydrolyse. Produktene brukes i fôr til
andre dyr. De resterende biproduktene består av ensilasje av død fisk.
Disse 35 % resirkuleres til fornybar
energi som biogass, samtidig som
oljefraksjonen brukes til å erstatte
kjemikalier i en prosess for å behandle
lær til interiører i luksusbiler og håndvesker. Til sammen 1.177 tonn med
biprodukter går inn som råvare i disse
to segmentene.
Vi skal vekk fra en «bruk-og-kast»
praksis. Sirkulærøkonomi er et kretsløp, hvor vi utnytter naturressurser
og produkter så lenge som mulig, slik
at minst mulig råmaterialer går tapt.
Vi tar vare på utstyret vårt og reparerer for videre bruk, før vi eventuelt
sender det videre til gjenvinning der
det blir råstoff til andre produkter.
Dette bidrar til en mer bærekraftig
ressursbruk og produksjon.
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Notbøting og
tradisjonell kunnskap
= bedre ressursbruk
Vi er stolt over at vi kan mye om nøter.
Vi har et eget notbøteri som reparerer
nøter, og dermed forlenger levetiden.
Vi har kontroll på tauverk og not som
kan brukes i en resirkuleringskjede.
Å ha muligheten til å bøte en not, sy
sammen en avkastnot, spleise tau og
fortøyninger er en kjempestyrke for
bedriften vår.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Coronautfordring for
resirkulering
Tidligere har vi levert mesteparten av
plastavfallet fra sjøproduksjonen til
NoFir, et selskap som tilbyr en helhetlig løsning for å gjenvinne oppdrettsredskap. Corona-situasjonen førte
i 2020 til at de midlertidig stanset å
ta imot nøter. Vi valgte da å bytte
leverandør, sammen med vår serviceleverandør. Derfor har en større del av
nøtene etter 2020 gått til energigjenvinning. I 2020 leverte vi til NOPREC/
Containerservice Ottersøy. I 2021 ble
tau og merder levert til Reno-Vest,
vårt lokale renovasjonsselskap, mens
luseskjørt gikk til deponi.

Resirkulert plast i
nytt utstyr
65

En stor del av den plasten vi bruker
i produksjonen er ikke laget av resirkulert materiale i dag. Dette skyldes
at det mangler gode og sikre produkter i dag. Sikkerhet er vårt høyeste
fokus, både når det gjelder folk og
fisk. Derfor venter vi utålmodig på at
det kommer flere nye og gode alternativer med høyere grad av resirkulert plast. Heldigvis har det allerede
skjedd noe: Leverandørbransjen er i
siget, og i 2021 tok vi i bruk verdens
første «resirkulerte» marine tau, som
er produsert av Nofir. Resirkulert plast
fra fiskeri- og oppdrett har også på
nye måter kommet inn i byggene våre.
I 2018 kjøpte vi inn tepper som er
produsert med resirkulert nylon til det
nye administrasjonsbygget, og i 2021
fikk slakteriet også slike tepper.
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Biologi – ny energi
I havbruksnæringen er det etablert
ordninger for å bruke biprodukter fra
produksjonen som ressurs til nye produkter. Det er flere selskaper i Norge
som har spesialisert seg på å håndtere ensilasje. Vi samarbeider med
ScanBio som henter ensilasje fra slakteriet vårt med båt. De gjør fiskeavfall
om til nye produkter av høy verdi,
som fiskeolje og hydrolysert proteinkonsentrat, en god erstatning for
fiskemel. Ensilasje fra sjøproduksjon
er mindre mengder spredt over lengre
tid. Dette innvirker på kvaliteten på
råstoffet. Sluttproduktene er biogass
og fiskeolje til bruk i lærindustri.

Slam – en verdifull ressurs
66

Fiskeslam er definert som biologisk
næringsavfall. Det er også en ressurs
som det foreløpig har vært vanskelig å
finne god sirkulær bruk av. Vi har vært
med på noen forskningsprosjekter
for å finne en god anvendelse: Ett der
slam brukes til å fôre opp fluelarver,
og ett annet der slam brukes som
jordforbedringsmiddel, og der nitrogen og fosfor gjenvinnes på en fornuftig måte. Dessverre mangler begge
disse metodene nødvendige tillatelser
til å kunne gjennomføres i stor skala.
I 2020 var vi med å starte Salten
Marine Resource, sammen med
Helgeland Smolt, Vestigum og Salten
smolt. Dette skal bli et banebrytende
tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord
i Nordland. Med dette selskapet
ønsker vi å skape nye muligheter med
noe som tidligere ble sett på som et
problem og avfall. Fiskeslam er rikt på
fosfor, organisk bundet nitrogen og
proteiner, og kan bli en ressurs om det
legges til rette for å utvikle ny teknologi og nye avsetningsområder.

Gjenbruk – Sirkulær økonomi

Slammet som tørkes i Glomfjord, blir
i dag bearbeidet til pulver. I første
omgang brukes det som råstoff til
kunstgjødsel i Asia. Etter hvert skal
Salten Marine Resource også se
på andre mulige bruksområder, for
å kunne hente ut større verdier av
slammet.

90 % av avfallet levert fra
konsernet fordeler seg slik:
Totalt avfall

Kursing i avfallssortering
Vi har jobbet målrettet for å bli bedre
til å sortere avfallet vårt. I 2020 ble
det holdt kurs for de ansatte, der vi
gikk gjennom alle de ulike avfallsfraksjonene. Samtidig omorganiserte
vi måten vi samlet opp avfall på. Vi
opprettet en miljøstasjon, der vi kan
ta imot flere fraksjoner og dermed
minske restavfallet. Vi har tidligere
også investert i isoporkvern, slik at
volumet på isoporen minsker drastisk,
og krever langt mindre transport.
Grafisk oppsummering (se bilde på
neste side).

Biologisk avfall
Biologiske fraksjoner:
90 % (totalt 1176 tonn)
Resterende fraksjoner*:
10 % (212,5 tonn)

Blir til nye produkter:
65 % (771 tonn)
Til forbrenning:
35 % (405 tonn)

*Industriavfall, farlig avfall og
husholdningsavfall.

Smoltdivisjonen Nordland
Akva AS: 100 % til energigjenvinning (744 tonn i 2021).

Det er svært viktig å få på plass annen bruk av fiskeslam
(702 tonn i 2021) for å komme videre i arbeidet med å bli
enda bedre til å ta vare på ressursene.

Det resterende avfallet
212,5 tonn

i morselskapet, og

35,5 tonn

i smoltselskapet.

Disse sorteres i tre grupper:
Industriavfall:

198 068 kg
industriavfall fra EKS.

Farlig avfall

25 080 kg
fra NOA.

14 439 kg
fra EKS.

Matavfall

721 kg

608 kg

fra NOA.

Vi har en rekke produkter av industriavfall som leveres til resirkulering og blir nye produkter.
Dette er metaller, not, tau, fôrsekker, papp/mykplast, papp, isopor og hardplast. Dette utgjør
samlet 75 158 kg hos Egil Kristoffersen & sønner og 8 890 kg hos Nordland Akva AS.
Vi har med andre ord kontrollerbar sirkulær kjede på ca 35 % av avfallet vårt.

Industriavfall totalt:
Egil Kristoffersen & Sønner AS
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212,5 tonn
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Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement
Bedriften vår har en filosofi om å støtte arrangementer
rettet mot barn og unge, slik at alle skal kunne delta i
fritidsaktiviteter uansett inntektsnivået hos foreldrene.
Styret legger vekt på at samfunnsansvaret er en integrert del av selskapets virksomhet og strategier, og
reflekteres gjennom selskapets verdier. Vi er opptatt av å
støtte lokalsamfunnet og støtter lokale lag og foreninger
i aktiviteter som gjennomføres i Bø og Meløy.
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«Vi skal drive på premissene
som gis av samfunnet rundt
oss og være en positiv kraft i
lokalmiljøet»

R

eginedagene er kommunens
største kulturarrangement,
hvor det blant annet er egne
arrangement for barn. Vi har ofte
valgt å støtte disse arrangementene
direkte. For at festivalen skal være
lettere tilgjengelig for barn, ungdom
og barnefamilier, er alle arrangement
i regi av Bø kunst- og kulturstrømkomité, gratis for alle under 18 år. I
forbindelse med dette støtter vi både
med penger og frivillig arbeid. Vi
låner ut lokalene våre gratis til arrangementer under Reginedagene. På
en liten plass er det viktig å holde liv
i kulturlivet. Da Violet Road skulle ha
konsert i Bø, disponerte de både kaia
og lokalene våre.
I 2021 ga Egil Kristoffersen & Sønner
AS 500 000 kroner til å bygge et nytt
basseng i Bø. Dette vil være positivt
både for yngre og eldre, og kan bidra
med svømmeopplæring for alle aldre.
Vår produksjon er i samspill med
naturen. Vi ønsker å bidra til at miljøet
rundt anleggene våre skal være best
mulig. Straumevassdraget er et prosjekt som vil forbedre tilstanden for
ørret og elvemusling i et ferskvannsvassdrag i Bø Kommune. Bestandene
kartlegges med kameraovervåkning
av vassdraget. Vi har støttet prosjektet gjennom nettverksbygging til
stiftelsen Anadrom - en organisasjon
som bidrar med kunnskap og hjelp til
søking om tilskudd til forskjellige vassdrag. Egil Kristoffersen & Sønner AS
støtter arbeidet til stiftelsen. Vi bidrar
med å dele kunnskap om håndtering

Egil Kristoffersen & Sønner AS

av laks og ørret, i tillegg har vi hjulpet
dem med å oversette fagartikler fra
engelsk til norsk. Som gjenytelse for
sponsoratet, oppfordrer vi de vi støtter til å gjøre en innsats for naturen,
eller øke sin kunnskap om oppdrett. Vi
gir finansielle bidrag til Bø volleyballklubb og skoleklasser, mot en strandryddedag. Det er i alles interesse
at vi bidrar til å holde kystsonen rein.
Våre egne ansatte bidrar årlig til å
rydde strendene både i Malnesfjorden
og på Steinesjøen.
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Vi tilrettelegger for besøk for å vise
virksomheten vår, og i 2021 var blant
annet Straume skole 1.-4. klasse,
Jennestad Montessoriskole og Eidet
SFO på besøk.

«Verdigrunnlaget
ligger i kjernevirksomheten – produksjon av
naturlig sunn sjømat
til en økende verdensbefolkning uten å påvirke miljøet i negativ
retning»
Bærekraftsrapport 2021
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Elektrifisering
«Vår drift skal være 50 %
elektrifisert innen 2030»

Hvorfor?
Det er et uttalt mål at hele oppdrettsnæringen skal være elektrifisert innen
2030. Elektrifiseringen er viktig for å
redusere klimapåvirkning fra fossilt
brennstoff. Elektrifisering reduserer
behovet for vedlikehold, reduserer
støy fra anleggene og gir oss også en
løpende kontroll på energiforbruk.

Hvordan fungerer
elektrifiseringen hos oss?
I en normal drift med fôrflåte, fôres
fisken mellom seks og ti timer i
døgnet. De resterende timene trenger flåten kun strøm til lys og varme.
Generatorene dimensjoneres etter
største last, så i store deler av døgnet
vil generatorene ligge på lavere laster
og være mindre effektive.
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I et hybridanlegg kan generatorene
ligge på ideell last hele tiden. De går
mest mulig effektivt, produserer
ekstra energi som lagres i batteriet,
og fordeles der etter behov. Positive
erfaringer etter det første innkjøpet av
hybridanlegg i 2019, har ført til investering av dette på flere flåter.
For de mindre anleggene våre, har
vi valgt en annen løsning fordi totalforbruket er mye mindre. På Snorre
installerte vi en UPS-løsning i 2021.
En UPS-løsning gjør det mulig å la
generatorene hvile gjennom natten,
samtidig som vi ivaretar sikkerheten
til fisken og eliminerer lysblink ved
driftsstans. Et konservativt anslag er
at dette sparer oss for cirka 5–10%
av det årlige forbruket. Disse tallene
kan variere, og blir betydelig høyere
dersom en av flåtene ligger brakklagt
over tid. Dette ser vi på som en god

Egil Kristoffersen & Sønner AS

løsning for de mindre flåtene våre.
Det sparer oss for drivstoff og vedlikehold, samtidig som flåtene er mer
driftssikre. Tallene er mulig å optimalisere ved å endre driftsmønster. Det er
behov for sikre data på utviklingen for
å kunne velge en riktig løsning.

«I 2021 har vi spart 77 000 liter eller
203 000 kg CO2 på Toimi og Sariella til
sammen. Drivstofforbruket er redusert
med nærmere 50 prosent»
Plan fremover
Vi har nå gjort mange forbedringstiltak når det gjelder å redusere dieselforbruk på flåte. Det neste vi ser på,
er om det er mulig for oss å ha hybrid
drift på service- og arbeidsbåtene.
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Ettersom vi har hatt god erfaring med
UPS-løsning på de mindre anleggene,
har vi valgt å gjøre ytterlige investeringer på to nye slike anlegg i 2022. I
2022 får vi også montert hybriddrift
på den kommende flåten som blir
levert. Vi estimerer en drivstoffbesparelse på cirka 50%.
Vi ser også på hvilke muligheter
vi har for landstrøm på lokalitetene. Prioriteringene er at det skal i
utgangspunktet være nok landstrøm
til de båtene vi ønsker å ha i hver
enkelt havn til enhver tid, slik at de
slipper å ligge på tomgang om natten.
Anskaffelsen av Julian, som er vår
nyeste arbeidsbåt, førte til at vi oppgraderte anlegget på Steinsjøen og la
ned ny kabel. Vi jobber med å etablere
infrastruktur for videre elektrifisering.
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Investering i kompetanse

Investering i
kompetanse

D

et å ha tilstrekkelig kunnskap
innenfor et bredt spekter av
fagområder, er viktig for å
kunne ha en god drift og utvikling av
selskapet. De menneskelige ressursene vil alltid være avgjørende for
hvilke resultater vi klarer å skape. Vi
ligger i en utkant og det ligger i vår
kultur og tradisjon å kunne være uavhengig, fordi vi har så store avstander.
Kompetanseheving er viktig både
for at bedriften skal kunne heve sin
kunnskap i takt med utviklingen i
samfunnet, men også fordi kunnskap
om arbeidet den ansatte gjør virker
motiverende. Det sikrer god og trygg
drift, godt samhold og en effektiv
produksjon.

Opplæring, kurs og
sertifikater
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Det er mange sertifikater som er relevante for våre aktiviteter. I 2021 hadde
vi 1 040 timer med kursing, bl.a. kurs
som dekksoffiser- (D6), kran- (G20) og
truckkurs (T4). Det ble avholdt kurs
i fiskehelse, veterinær medhjelper,
varmearbeid, assessor D6, bruk av
luselaser og førstehjelpskurs. I tillegg
til sertifikat for å føre ulike kjøretøy for
dem som bruker det, er det også obligatorisk med ROC/SRC for å bruke
radio på båtene.
Alle ansatte på vedlikehold og røktere skal ha gjennomført D6-sertifikat
innen utgangen av 2023. Vi startet
opp med kursingen i 2021 og fikk da
fire røktere med sertifikat. Alle røktere
og ansatte på vedlikehold skal også ha
gjennomført førstehjelpskurs.
Det utarbeides en opplæringsplan
som tar hensyn til behov for obligatorisk kompetanse, og behov for annen
kompetanse i bedriften. Vi har laget
en oversikt over forventet/nødvendig kompetanse for de ulike rollene
i avdelingene. For eksempel må alle
Egil Kristoffersen & Sønner AS

som jobber med gods som transporteres med fly, ha opplæring i sikkerhet
i luftfart. De ansatte på slakteriet som
jobber med mat, har opplæring i hygiene og kurs i mikrobiologi. Det gjennomføres også kurs i emner som prøvetaking og holdbarhet på matvarer.
Vi har stor bredde i kurs og opplæring. I tillegg til de nevnte kursene,
gjennomføres det også skattekurs,
IKT-sikkerhet, konflikthåndtering,
lønnsprogrammer, kvalitetsstandarder, stoffkartotek, luselaser akademi,
excelkurs, og internopplæring i
arbeidsoperasjoner og sikkerhet.
Vi prøver å sette sammen arbeidsdagen slik at alle får gjøre noe som
passer dem. Vi gir folk ansvar og har
stor tillit til dem. Ved å spisse kompetansen mot deres oppgaver under
opplæringen, er de bedre egnet til å
ta ansvar, slik at de selv kan planlegge
hverdagen og får mer eierskap til
jobben de gjør. Dette skaper en trivelig arbeidsplass.
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Deling av kunnskap
Vi ønsker å dele kunnskapen og
erfaringene vi har, med andre. En av
våre ansatte stiller som sensor på
hele 7 fagprøver i akvakultur. Å være i
prøvenemd for fagprøver, er et offentlig verv utnevnt av fylkeskommunen,
og gjelder for 4 år av gangen. På
denne måten bidrar vi til kvalifisering
av ungdom inn i akvakulturnæringa.
Vi bidrar med innlegg og foredrag i
mange ulike sammenhenger, for å
fortelle om oppdrettsnæringa og miljøtiltak. Vi deler kunnskap med andre
oppdrettere rundt lus og lusebehandling og bidrar i undervisningen på
skoler når anledningen byr seg.

Bærekraftsrapport 2021

Sentrale mål fremover

Sentrale mål
fremover
«Vi driver ansvarlig oppdrett av laks,
med et klart mål om å produsere
sunn, bærekraftig og god mat.
For å oppnå gode resultater, trenger
vi gode strategier.»

M

ed gode KPIer (Key
Performance Indicators) kan
vi vurdere vår egen måloppnåelse. Å bidra til en bærekraftig
næring, innebærer mange forpliktelser knyttet til matvaretrygghet og for
at både fisken vi produserer, planeten
og menneskene blir tatt godt vare
på. Målene i denne strategiplanen er

langsiktige mål som vi kontinuerlig
skal jobbe for å oppnå. Dette skal vi
få til gjennom strategiske og konkrete
målsetninger som skal hjelpe oss på
veien. Blant annet skal vi redusere vårt
klimamessige fotavtrykk, ha mindre
plast på avveie, ha stadig bedre
arbeidsforhold og bekjempe lakselus.

De viktigste
målene er:
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Miljø og klima

Sosialt
1.

Øke antallet arbeidsdager for
ansatte i slakteriet med 25 %.

8.

Redusere mengden usortert
avfall med 50 % fra 2021.

2.

Opprettholde godt arbeidsmiljø
med en arbeidsmiljøkartlegging
i 2022.

9.

Redusere absolutt utslipp (Sum
scope 1.2.3) med 35% innen
2030-basis år 2020.

3.

Redusere sykefravær >4 %.

10. Redusere mengde fossilt drivstoff/kg produsert.

Fiskevelferd
4.

5.

6.

7.

Egil Kristoffersen & Sønner AS

11. Vurdere klimapåvirkning ved
innkjøp.

Unngå overskridelser av
luseregelverket.

12. Opprettholde god hygienisk
standard på solgte produkter for
Redusere gjennomsnittlig mengde
å holde reklamasjoner under 1 %
lakselus per år til mindre enn 0,2
og dermed redusere matsvinn.
kjønnsmoden lus per laks.
13. Samle mer kunnskap og data om
Øke andelen superior fisk til
bærekraft for å få enda bedre
mer enn 95 %.
beslutningsstøtte i kompliserte
valg.
Opprettholde lav dødelighet i alle
fiskegrupper, mindre enn 5 % årlig.
Bærekraftsrapport 2021
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Generelle opplysninger
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Selskapets profil

102-7 Selskapets størrelse (ansatte, operasjoner,
omsetning, kapitalisering, produkter og tjenester)
Hva/År

2017

2018

2019

2020

2021

36

47

61

72

66

58

131,7

416,5

245,7

298,3

236,9

367,0

Markedsverdi gjeld (mill.)

193

332,6

261,3

207, 3

167,4

150,8

Markedsverdi egenkapital (mill.)

505

625,1

793,6

824,8

847,8

1 594

2 065

7 958

5 379

5 979

5 080

5 773

102-1 Navn på selskapet

Antall ansatte

Egil Kristoffersen & Sønner AS.

Nettosalg

102-2 Viktige merkevarer, produkter og/eller tjenester
I Egil Kristoffersen & Sønner AS produserer vi atlantisk laks. Selskapet har et
eget slakteri med pakkenummer N-234 som kan levere både fersk og frossen
sløyd laks. I tillegg har vi en liten produksjon av røkt laks til lokalmarkedet i Bø.

102-3 Selskapets hovedkontor
Vårt hovedkontor ligger i Jennskarveien 52, 8475 Straumsjøen.

102-4 Land hvor selskapet opererer
82

2016

Norge

102-5 Selskapsform og eierstruktur
Egil Kristoffersen & Sønner AS er et aksjeselskap, eid av Eva Kristoffersen og
Anna Kristoffersen som er tredje generasjons oppdrettere.

102-6 Markeder, sektorer, geografiske områder og
kundegrupper
Egil Kristoffersen & Sønner AS har sine viktigste markeder i Europa, men selger
også fisk blant annet til Kina, Thailand, Korea, Taiwan, Israel og Japan. Laksen
selges via eksportører som selger fisken videre til de bestemte markedene.

Laks levert i tonn

102-8 Totalt antall ansatte med fast og midlertidig
arbeidsavtale fordelt på kjønn
Region/År
Faste ansatte

57

97%

Kvinner

18

31,5%

Menn

39

68,5%

Midlertidig eller tidsbestemt

2

3%

Kvinner

1

50%

Menn

1

50%

Totalt antall ansatte
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102-8-1 Totalt antall ansatte med heltid og deltid
ansettelsestype fordelt på kjønn
Region/År
Heltidsansatte

2021
39

68,5%

9

23%

Menn

30

77%

Deltidsansatte

18

31,5%

Kvinner

9

50%

Menn

9

50%

Kvinner

Totalt antall ansatte med fast kontrakt

Egil Kristoffersen & Sønner AS

2021

57
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102-9 Selskapets leverandørkjede

Strategi og analyse

Egil Kristoffersen & Sønner AS har totalt 287 leverandører fordelt i landet. Antall
leverandører i nord og geografisk lokasjon kan leses på side 8.

102-10 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap
eller leverandørkjede

102-14 Erklæring fra selskapets øverste leder
Kan leses på side 4.

Ingen vesentlige endringer.

102-11 Tilnærming og bruk av «føre-var-prinsippet»

Etikk og integritet

Egil Kristoffersen & Sønner bruker «føre-var-prinsippet» som grunnlag for måten vi
tilnærmer oss alle våre risikoområder. De risikoene som blir identifisert er viktig for
ledelsen som styringsverktøy og hjelper oss å oppnå kontinuerlig forbedring. Dette
skjer gjennom årlige revideringer på alle risikoområder.

102-16 Verdier, prinsipper, standarder og normer,
f.eks. etiske retningslinjer
Vi forventer at alle våre ansatte følger de etiske prinsippene og verdiene som er
sentrale for selskapet. Disse er distribuert i våre interne systemer.

102-12 Eksterne prinsipper og initiativ som støttes
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Vår bedrift støtter ILO-konvensjonene og i særdeleshet følgende konvensjoner:
— Nr. 111 om diskriminering:
Det er ingen diskriminering på grunnlag av rase, nasjonalitet, religion, funksjonshemminger, kjønn, seksuell orientering, fødselspermisjoner/graviditet,
alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller politisk parti.
— Nr. 138 og 182 om minimumsalder og barnearbeid:
Bedriften følger norsk lov når det gjelder ansettelser av mindreårige.
— Nr. 29 og 105 om tvangsarbeid:
Det er ikke tvangsarbeid. Bedriften driver ingen disiplinære praksiser slik som
fysisk avstraffelse eller mental, fysisk eller verbal mishandling. Det er ingen
urettmessige fradrag fra lønn.
— Nr. 87 om organisasjonsfrihet:
Arbeidstakere har rett til å opprette eller delta i enhver arbeidslivsorganisasjon.
— Nr. 98 om retten til å organisere seg og foreta kollektive
forhandlinger om arbeidsbetingelser:
Bedriften tillater kollektive forhandlinger.
— Nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere
for arbeid av lik verdi:
Alle arbeidstakere som driver arbeid av lik verdi, har like rettigheter, får tilsvarende sosiale ytelser og står overfor like arbeidsforhold og opplæringsmuligheter. Likt arbeid lønnes med likelønn i henhold til overenskomstene i
arbeidslivet.

Styring
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102-18 Foretaksstyring- struktur og sammensetning
Egil Kristoffersen & Sønner AS har et styre med en styreleder, fire styremedlemmer og et varamedlem. Ledergruppen består av daglig leder, driftsleder oppdrett og driftsleder slakteri, økonomisjef, biologisk kontroller og
produksjonskoordinator.

102-13 Medlemskap i organisasjoner
—
—
—
—

Sjømat Norge.
OKNN (Opplæringskontor for Nordre Nordland).
Stiftelsen Anadrom
Bø Næringsforening.

Egil Kristoffersen & Sønner AS
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Interessentengasjement

Praksis for rapportering

102-40 Liste over interessenter

102-45 Selskaper og enheter inkludert i det
finansielle regnskapet

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Bø og Meløy kommuner.
Ansatte i Egil Kristoffersen & Sønner AS og Nordland Akva AS (NOA).
Lokalsamfunnet rundt våre lokaliteter, naboer.
Fiskeriinteresser.
DNT- Den Norske Turistforening.
Global G.A.P organisasjon.
Villaksinteressenter- Grunneiere i Straumevassdraget.
Bø Jeger- og Fiskerforening.
Naboanlegg; Øyfisk, Cermaq, Nordlaks og Eidsfjord Sjøfarm.
Barneskoler og ungdomsskoler i nærmiljøet.
Videregående skole; Akvakulturlinje på Kleiva, TIP på Melbu.
Skoleklasser og barnehager.

Vårt årsregnskap inkluderer Egil Kristoffersen & Sønner AS og Nordland Akva
AS (ikke brukt konsernregnskap i tabellen). Denne rapporten tar kun for seg Egil
Kristoffersen & Sønner AS, som inkluderer havbruk og slakteri.

102-46 Prosess for å definere rapportens innhold
Se materialitetsanalyse side 28.

102-47 Prosess for å definere innhold av rapport
– vesentlige aspekter

102-41 Selskapets størrelse
(ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)

Se materialitetsanalyse side 28.

Alle våre ansatte er omfattet av kollektive tariffavtaler.

102-48 Effekten av endringer i forhold til tidligere
rapportert informasjon

102-42 Utvelgelse av interessentgrupper

Ingen tidligere rapporter.

Vi kartlegger hvem Egil Kristoffersen & Sønner AS interagerer med, gjennom å
utarbeide en materialitetsanalyse. I tillegg kartlegger vi hvem vi anser som våre
naboer og viktige interessentgrupper rundt våre lokaliteter og i samfunnet.
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102-49 Endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i
forhold til tidligere rapporter
Ingen tidligere rapporter.

102-43 Interaksjon med interessentgrupper
—

—

—
—
—

Straumevassdraget. Naboer: Har gjennomført informasjonsmøte om ny
lokalitet, der alle de nevnte gruppene ble direkte invitert. Gjennomført
kommunestyremøte i våre lokaler i 2021. Daglig leder er valgt til representant for havbruksnæringa i utviklingen av ny kystsoneplan og KU for
Vesterålen.
Ukentlige møter med to naboanlegg om lakselus.Daglig leder er valgt til å
sitte som representant for havbruksnæringa i utviklingen av ny kystsoneplan og KU for Vesterålen.
Ukentlige møter med to naboanlegg om lakselus.
Utplasseringselever fra ungdomsskole og videregående.
Skolebesøk.

102-50 Rapporteringsperiode
1. januar til og med 31. desember 2021.

102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport
Ingen tidligere rapport.

102-52 Rapporteringsfrekvens
Årlig

102-44 Temaer fremmet av interessegrupper
Henvendelser om utplassering av elever for arbeidstrening. Ingen bekymringer
fra omgivelser i 2021.
Egil Kristoffersen & Sønner AS
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102-53 Kontakt for spørsmål til rapporten
Eva Kristoffersen, 761 14 644
Ørjan Kvamme, 761 14 531

102-54 Rapporteringsnivå
Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med GRI Standards, nivå Core.

102-55 GRI Indekstabell
Se side 116.
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Interessentengasjement
103-1, 103-2 og 103-3 Ledelsestilnærming
Vår tilnærming til FNs 17 bærekraftsmål kan leses fra side 12–21 og i daglig
leder sitt innlegg om bærekraft på side 4. Vi har utarbeidet en materialitetsanalyse for å kunne definere hva som er viktig for oss og våre interessenter.
Utvelgelsen av indikatorer følger et standard oppsett for bærekraftsindikatorer.
Det er viktig for oss å ha gode resultater på en trippel bunnlinje. Forståelsen
av hva som er gode resultater, avhenger av at vi ser forbedringer fra år til år, og
at tallene vi framstiller, er sammenlignbare med andre næringer og selskaper i
samme næring som oss.
De økonomiske indikatorene er viktig for lønnsevne, investeringsevne og evne
til å betale skatt til samfunnet. Miljøindikatorene er viktig for å kartlegge materialbruk, energibruk og påvirkning på biodiversitet og klima. De sosiale indikatorene er viktig for likestilling, ansattes helse og samsvar med omgivelsenes
forventninger og vårt samfunnsbidrag.
Materialitetsanalysen kan leses på side 28.
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Økonomiske indikatorer

201-2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter ved
klimaendringer
Klimaendringene har flere økonomiske risikoer og virkninger, men skaper også
muligheter for driften. I havbruk produserer vi i samspill med naturen, og driften
påvirkes av naturens begrensninger og endringer. Den globale oppvarmingen
kan forårsake endringer som stigende havtemperaturer, mer ekstremvær, havforsurning og økt havnivå.

201-1 Økonomisk verdiskapning og fordeling
I 2021 har vi hatt en mer effektiv drift enn i 2020. Vi har økt omsetning og
redusert kostnader. Dette har resultert i et betydelig økt overskudd. Økningen
i omsetning skyldes både økt laksepris og økt antall kg slaktet laks. I tillegg
bidrar reduserte utgifter til vedlikehold også til et økt overskudd.

Økte havtemperaturer gir gode vekstforhold for mange typer alger, bakterier og
ikke minst for lakselus. Økt forekomst av alle disse tre medfører store kostnader
for bedriften vår. Vi må bruke mer ressurser og penger på avlusningsmetoder
og desinfiseringer. Økt behandling av fisken sørger også for en høyere dødelighet, som igjen vil påvirke bedriften økonomisk, samtidig som det kan gi dårligere fiskehelse.

I 2021 hadde vi en økt kostnad i samfunnsinvesteringer. Vi har valgt å støtte
rehabilitering av et offentlig svømmebasseng med 500 000,- i 2021, tillegg til
mange andre små prosjekter. Vi har fantastiske finansresultater i 2021 og mente
det var viktig å bruke penger på svømmeopplæring. Særlig siden vi har mange
i jobb på havet hver dag hele året og dette er ikke risikofritt. Mer om vårt samfunnsengasjement kan leses på side 68.

Det er risiko for økte kostnader knyttet til skader som følge av ekstremvær.
Ekstremvær kan også resultere i økte priser på råvarer, som igjen påvirker prisene for eksempel på fôr som allerede er en stor utgift for oss. Økt ekstremvær
gir også økt risiko for sikkerheten til våre ansatte. Vi blir derfor nødt til å iverksette strengere rutiner og innkjøp av bedre utstyr. I tillegg til dette kan ekstremvær resultere i direkte skader på anleggene. Skader på nøter og merder øker
risikoen for rømming. Det kan også gi økte forsikringskostnader.
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Tabell 201-1
Kommentarer
Omsetning
Driftskostnader Materiellekost.
Andre driftskost.
Lønnskostnader
og bonuser
Lån

2017

131 762

416 593

97 762

2018

2019

2020

2021

245 676 298 425 241 825 367 056

170 755 135 429 149 401

172 939

221 726

22 177

38 608

54 674

45 699

35 500

33 742

16 623

27 057

31 259

37 670

34 922

38 553

2 824

3 845

4 291

3 674

2 271

960

Nedbetaling

32 376

-147
060

79 739

36 924

23 901

6 000

Selskapsskatt

11 236

29 426

9 586

7 343

3 545

Samfunnsinvesteringer

100

80

80

205

155

Sum utgifter

183 098

Myndigheter

Renter

2016

Sum utgifter
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2 025

122 711 315 058 280 916 273 233 303 006

-51 336 293 882

-69 382

17 509

-31 408
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Økt nivå av CO2 i havet gjør at miljøet blir surere. Et surere miljø endrer vilkårene for en rekke arter. Noen positivt og andre negativt. Dette kan medføre at
tilgjengeligheten på marine ingredienser brukt i laksefôr endres, og dermed blir
vanskeligere å få tak i. Videre kan det gi høyere innkjøpspriser og/eller lavere
kvalitet. Et surere nivå er positivt for noen algetyper og kan dermed resultere i
en algeoppblomstring som har vist seg å være en risiko for fiskehelse og velferd. Havforsurning kan mulig også påvirke laksen direkte ved at den får dårligere overlevelsesevne.
Høye CO2-utslipp, økte avgifter på fossilt brensel og energi gir økte driftskostnader. Med stadige endringer i miljøregelverket, er det flere faktorer som kan
påvirke oss økonomisk. Vi reguleres av Nærings- og fiskeridepartementets
trafikklyssystem for havbruk. Ved høyt påslag av lus kan vi bli pålagt å redusere
produksjonen. Det er også debatter rundt om trafikklyssystemet skal gjelde
flere andre miljøparametere. Vi kan komme til å måtte betale økte karbonskatter knyttet til energi og drivstoff, og vi vil kunne bruke mer tid og ressurser på
rapportering.
Klimaendringer medfører ikke bare risikoer for produksjonen, det kan også medføre muligheter. Stigende havtemperaturer kan være gunstig for å oppdrette
nye arter som har bedre vekstforhold i varmere omgivelser. Økt ekstremvær kan
gi rom for å utvikle kraftigere materialer og produksjonsutstyr. Ved vanskeligere
tilgang på materiale til fôr, kan man satse på nye typer råvarer som alger, insekter og cellulose med kortere transport og lavere produksjonskostnad.
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202-2 Andel av ledelse rekruttert fra lokalsamfunnet
Vi ønsker å styrke lokalsamfunnet og har et høyt fokus på å rekruttere lokalt.
Alle i ledelsen er rekruttert fra lokalsamfunnet. I administrasjonen er det også
godt fordelt mellom kjønnene.

2017

2018

2019

2020

2021

Total i adm. (antall)

5

8

8

9

9

Antall i adm. rekruttert lokalt

5

8

8

9

9

Antall kvinner i adm.

2

3

3

4

4

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

40%

37,50%

37,50%

44,44%

44,44%

Andel adm. rekruttert lokalt
Andel kvinner i adm.

205-2 Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer for
korrupsjon
96

I bedriften vår er det få muligheter for å gjennomføre korrupsjon. Det er få personer som har innkjøpsmyndighet og alle som jobber med økonomi i bedriften,
har opplæring i antikorrupsjon. Det er egne prosedyrer for sjekk av faktura, og
godkjenninger skjer ved to-faktors godkjenning.

% av adm. som har fått opplæring i
antikorrupsjon retningslinjer og prosedyrer

Alle som jobber med økonomi og
godkjenning av faktura

% av ansatte. som har fått opplæring i
antikorrupsjon retningslinjer og prosedyrer

100%

Hvordan er praksisen:

Alle har tilgang på et etisk regelverk i bedriften.
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205-3 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og
korrigerende tiltak
I Egil Kristoffersen & Sønner har vi ingen bekreftede hendelser av korrupsjon
og korrigerende tiltak i henhold til dette.
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Miljømessige Indikatorer

Under vises en oversikt over alt registrert avfall levert ut fra oss i 2020 og 2021.
I 2021 ble mye avfall sendt ut fra oss fordi vi reiv et bygg og en kai.

Avfallstype

301-1 Materialer brukt (målt i vekt eller volum)

2020

Avfall m/Ftalater

Våre holdninger og tiltak til sirkulær økonomi kan leses under «Gjenbruk –
Sirkulær økonomi». I rapporteringen av avfall i tabell 301-1 har vi hatt fokus på
emballasje fra pakkeriet. Vi har et mål om å finne bedre løsninger på avfallsrapportering, men mangler et godt nok system på hvordan vi skal skille ulike plasttyper. Oppgangen i materialbruk skyldes i hovedsak at det er slaktet mer fisk i
2021 sammenlignet med året før. For isopor ble noe av den oppgangen redusert ved at en av leverandørene minsket vekten per kasse fra 0,48 kg til 0,44 kg
fra 2020 til 2021. I 2021 ble det også pakket mer fryste varer enn i 2020, og vi
har derfor en økning på over 50% i bruk av papp/kartong.

Batterier/
blyakkumulatorer

180
10 25
27 405

Betong med armering

71 060

Brennbart avfall

15 310

40 115

Deponisert

2 120

2 050

Drivstoff/fyringsolje

1 080

480

EE-avfall

4 110

2 505

522

195

Forurenset drivstoff
Glass
Hardplast

Isopor
Lysstoffrør
Malingsrester
Metall

Organisk avfall

Type
materiale

Emballasje
type

Kg

Kg

2020

2021

Brukes til

Plastikk

1-PET

Plastikk

2-HDPE

Plastikk

3-PVC

Plastikk

4-LDPE

Plastikk

5-PP

501,55

680,8

Absorbent

Plastikk

6-PS

146 106,22

14 939,78

Isopor (EPS)

Plastikk

7-PC

Papp/Kartong
Treverk

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Papp
Papp/Plast
Personbildekk med
felg
Plast, fôrsekker
Rengjøringsmidler,
flytende
Spillolje
Spraybokser
Sterkt reaktive stoffer
Tauverk

6 410,88
Paller

Andel som
kommer fra
resirkulert
materiale

9 2761,5

27 715,52 Fryseemballasje
105 222

Engangspaller

Not
Usortert avfall

Rivning av kai.

60
9 000

25 000 Innkasserte merder og
annet hardplast utstyr.
2 480

6 920
40

825 Ble levert mye isopor
ifm. innfrysing i 2021.
15

349
13 335

Nybygg usortert avfall
Oljefilter

4 080 Rivning av bygg.

1 650

Impregnert trevirke

Tabell 301-1

1 520

Behandlet trevirke

Fast oljeholdig avfall

100

2021

4 885 Det meste av dette
skyldes rivning av bygg
og tank.
3 820

320

315

8 600

Tømming av gammel
ensilasjetank.

650
1 425

250

100
5 880

950

40
4 300

2 600

1

10

465
9 660

32 660

28 228

38 725

495

3 820
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302-1 Energiforbruk innad i organisasjonen

304-4 Totalt antall arter fra IUCN-listen som er påvirket
av virksomheten til bedriften. Sortert etter nivå av
utryddelsesrisiko

Energiforbruket innad i bedriften har variert fra år til år ut fra hvor mye produksjon vi har hatt. I beregningene for 2021 har vi tatt med forbruket av diesel og
strøm. Reduksjon av energiforbruk de neste årene vil knytte seg sterkt opp mot
elektrifiseringsprosessen, hvor vi forventer at strømforbruket vil øke og dieselforbruket vil minke. Dette kan leses mer om under energiforbruk på side 44 og
elektrifiseringsprosessen på side 72.

Produksjonen vår påvirker biodiversiteten rundt merdene både indirekte og
direkte. Bruken av legemidler mot lakselus kan blant annet gi høy dødelighet
og misdannelser hos krepsdyr. Det er også vist at påvirkning fra anleggene kan
ødelegge forskjellige naturtyper. For eksempel er korallrev en hotspot for biologisk mangfold. Mange arter har dette som habitat og ved reduksjon/ødeleggelse av disse, blir de mindre konkurransedyktige og mer utsatt for predasjon.

Tabell 302-1
Forbruk av
energikilder i
bedriften (l)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

237 352

230 139

391 262

335 140

465 374

370 094

1 035 857

1 503 906

1 667 314

1 667 314

1 718 610

1 999 528

Energiforbruk i
bedriften (GJ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Diesel (GJ)

8 592

8 331

14 164

12 132

16 847

13 397

Strøm (GJ)

3 729

5 414

6 538

6 002

6 187

7 198

12 321

13 746

20 702

18 125

23 034

20 595

Diesel (l)
Strøm (kWh)
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Totalt Energiforbruk (GJ)

Fugler, sjøpattedyr og fisker tukler seg inn i nett og spiser plastavfall som ved
uhell slippes ut under produksjon. Vi er derfor strenge på rutiner og sjekker på
produksjonsutstyr. Det biologiske mangfoldet påvirkes også indirekte av klimaendringer, som kan forårsake ekstremvær og økte temperaturer.
Rødlisten, som er en oversikt over truet natur, er et barometer på artenes
tilstand. Under vises en oversikt over IUCN rødlistearter i eller i nærheten av
virksomheten vår. Arter klassifisert med datamangel, er ikke tatt med. Vi jobber
kontinuerlig med å sikre en god praksis som påvirker dyrelivene rundt merdene
minst mulig negativt. Vi har en total liste som vi oppdaterer årlig. De artene
som er mest aktuelle er fuglearter som skarv, måke og ørn. Disse artene er også
naturlige predatorer, og er godt kjent hos røkterne. Vår generelle holdning er at
vi prøver å hjelpe dem ut av nøter og nett dersom de setter seg fast eller ikke
kommer ut av for eksempel fuglenett. Dersom det blir nødvendig å avlive dyret,
skal driftsleder varsles. Hvis det er nødvendig, skal det innhentes felle-tillatelse
og/eller varsles videre til viltnemnda.
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302-4 Reduksjon av energiforbruk
For å redusere vårt energiforbruk gjør vi en rekke tiltak, hvor elektrifiseringsprosessen er den største av dem. Dette kan leses mer om på side 72 i del 1.
Vi har så langt investert i hybridteknologi på to fôrflåter. Det har spart oss for
nærmere 50% av energiforbruket til flåten, ved at dieselgeneratoren kan gå helt
optimalt og lade batteriet, istedenfor for å levere den mengden strøm som til
enhver tid er nødvendig for flåten. I tillegg har det gitt oss mye mer data på hvor
mye energi flåtene produserer i kWh. Dette gir oss muligheten til å se etter tiltak
og muligheter for å redusere det totale energiforbruket og dermed drivstofforbruket. I 2021 gjennomgikk vi de to flåtene med hybrid drift og målte hva som
brukte mye energi. Vi fant ut at det gikk en del energi til oppvarming, spesielt
når flåten var lagt i brakk. Dermed gjennomgikk vi flåten og justerte ned varmen
der dette var mulig. Etter tiltaket reduserte vi det daglige forbruket ved brakklegging med ca. 10–15%.
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Tabell 304-4a:
Sjøpattedyr

Tabell 304-4c:
Fugler
Kjent navn

Klassifikasjon

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Halichoerus grypus

Havert

Sårbar

Accipiter gentilis

Hønsehauk

Sårbar

Alauda arvensis

Sanglerke

Nær truet

Alca torda

Alke

Sårbar

Anas acuta

Stjertand

Sårbar

Apus apus

Tårnseiler

Nær truet

Arenaria interpres

Steinvender

Nær truet

Aythya marila

Bergand

Sterkt truet

Bubo bubo

Hubro

Sterkt truet

Bubo scandiacus

Snøugle

Kritisk truet

Calcarius lapponicus

Lappspurv

Sterkt truet

Calidris falcinellus

Fjellmyrløper

Nær truet

Calidris pugnax

Brushane

Sårbar

Cepphus grylle

Teist

Nær truet

Chloris chloris

Grønnfink

Sårbar

Chroicocephalus
ridibundus

Hettemåke

Kritisk truet

Circus cyaneus

Myrhauk

Sterkt truet

Clangula hyemalis

Havelle

Nær truet

Crex crex

Åkerrikse

Kritisk truet

Cuculus canorus

Gjøk

Nær truet

Delichon urbicum

Taksvale

Nær truet

Emberiza citrinella

Gulspurv

Sårbar

Falco rusticolus

Jaktfalk

Sårbar

Fratercula arctica

Lunde

Sterkt truet

Fulica atra

Sothøne

Sårbar

Fulmarus glacialis

Havhest

Sterkt truet

Gallinago media

Dobbeltbekkasin

Nær truet

Gavia adamsii

Gulnebblom

Sårbar

Haematopus ostralegus

Tjeld

Nær truet

Hydrobates leucorhous

Stormsvale

Sårbar

Hydrocoloeus minutus

Dvergmåke

Sårbar

Larus argentatus

Gråmåke

Sårbar

Larus canus

Fiskemåke

Sårbar

Limosa limosa

Svarthalespove

Kritisk truet

Mareca strepera

Snadderand

Nær truet

Melanitta fusca

Sjøorre

Sårbar

Melanitta nigra

Svartand

Sårbar

Numenius arquata

Storspove

Sterkt truet

Tabell 304-4b:
Pattedyr

104

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Canis lupus

Ulv

Kritisk truet

Erinaceus europaeus

Piggsvin

Nær truet

Lepus timidus

Hare

Nær truet

Sicista betulina

Bjørkemus

Nær truet

Gulo gulo

Jerv

Sterkt truet

Lynx lynx

Gaupe

Sterkt truet

Ursus arctos

Brunbjørn

Sterkt truet

Vulpes lagopus

Fjellrev

Sterkt truet

Eptesicus nilssonii

Nordflaggermus

Sårbar
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(Tabell fortsetter på
neste side)

Vitenskapelig navn
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(Fortsettelse tabell)
304-4c: Fugler

Tabell 304-4e:
Krepsdyr

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Numenius phaeopus

Småspove

Nær truet

Homarus gammarus

Hummer

Sårbar

Pandion haliaetus

Fiskeørn

Sårbar

Passer domesticus

Gråspurv

Nær truet

Phalacrocorax carbo

Storskarv

Nær truet

Phalaropus lobatus

Svømmesnipe

Nær truet

Picoides tridactylus

Tretåspett

Nær truet

Pluvialis apricaria

Heilo

Nær truet

Podiceps auritus

Horndykker

Sårbar

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Poecile montanus

Granmeis

Sårbar

Riparia riparia

Sandsvale

Sårbar

Anthomastus
grandiflorus

Verrill

Nær truet

Rissa tridactyla

Krykkje

Sterkt truet

Nær truet

Ærfugl

Sårbar

Desmophyllum
pertusum

Hornkorall

Somateria mollissima
Spatula clypeata

Skjeand

Sårbar

Paragorgia arborea

Sjøtre

Nær truet

Stercorarius parasiticus

Tyvjo

Sårbar

Sterna hirundo

Makrellterne

Sterkt truet

Streptopelia decaocto

Tyrkerdue

Nær truet

Sturnus vulgaris

Stær

Nær truet

Tringa totanus

Rødstilk

Nær truet

Uria aalge

Lomvi

Kritisk truet

Vanellus vanellus

Vipe

Kritisk truet

Tabell 304-4d:
Fisk

Tabell 304-4f:
Koralldyr
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305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1)
For rapportering av klimagassutslipp benytter vi Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protokollen) som rammeverk. Dette er en anerkjent og felles metode, som
identifiserer de vesentlige utslippskildene. Ved bruk av GHG protokollen kan vi
enkelt sammenligne oss med andre bedrifter, uavhengig av bransje. Dette gir
oss god kunnskap om hvor vi står, slik at vi kan sette gode mål for framtiden.
For å identifisere utslippene, deles det inn i 3 scopes:
Direkte utslipp (Scope 1), indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2) og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3).

Vitenskapelig navn

Kjent navn

Klassifikasjon

Anguilla anguilla

Ål

Sterkt truet

Cetorhinus maximus

Svartskate

Sårbar

Petromyzon havniøye

Havniøye

Nær truet

Salmo salar

Vill laks

Nær truet

Sebastes norvegicus

Vanlig uer

Sterkt truet

Somniosus
microcephalus

Håkjerring

Nær truet

Squalus acanthias

Pigghå

Sårbar

Scope 1 er utslipp direkte knyttet til bedriften vår. Det vil si at disse er kontrollerte ressurser som vi har eierskap til. Dette inkluderer strømforbruk, dieselforbruk osv. Transport er en av de største bidragsyterne til utslipp. Vi har hatt økt
forbruk både i elektrisitet og diesel fram til 2021. Vi satser imidlertid på at elektrifiseringsprosessen skal få ned dieselforbruket, men forventer at elektrisiteten
vil øke. For oss blir det viktig å sørge for at det blir brukt fornybar energi fra våre
strømleverandører. I utregningen gjort for Scope 1 er det totale dieselforbruket
for bedriften tatt med i beregningen. Forklaringen på økt energibruk, kan leses
mer om på side 44.

CO2-utslipp (tonn)

Egil Kristoffersen & Sønner AS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Diesel

626,40

607,36

1 032,58

884,47

1 228,17

976,72

Totalt CO2-utslipp Scope 1

626,40

607,36

1 032,58

884,47

1 228,17

976,72
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305-2 Indirekte klimagassutslipp (Scope 2)

305-4 Utslippsintensitet av klimagasser

Scope 2 er de indirekte utslippene fra kjøpt energi. Økningen i elektrisitet
skyldes store deler av elektrifiseringen og er forventet å øke de neste årene for
deretter å stabilisere seg. Forklaringen på økt energibruk kan leses mer om på
side 44.

Utslippsintensiteten baserer seg på forholdet mellom utslippene beregnet fra
Scope 1+2+3 og mengde laks produsert (netto vekst). Fôr er den største utslippskilden og vårt totale utslipp baserer seg dermed på hvilke tall fôrprodusenten har.

CO2-utslipp (tonn)
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Elektrisitet

497,21

721,87

871,77

800,31

824,93

959,77

Tonn CO2

Totalt CO2-utslipp Scope 2

497,21

721,87

871,77

800,31

824,93

959,77

Tonn CO2 per tonn produsert

Laks produsert (tonn)

2020

2021

6 708

6 430

20 930,81

18 499,26

3,12

2,88

305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3)

307-1 Bøter og sanksjoner for brudd på miljølover og forskrifter

Scope 3 er andre indirekte utslipp fra kjøpt energi. For oss er den største
utslippskilden knyttet til innkjøp av fôr. I 2021 kjøpte vi mindre fôr enn i 2020, i
tillegg til at vi kun kjøpte fra EWOS som har et lavere utslipp per kg produsert.

Egil Kristoffersen & Sønner AS har ikke hatt noen bøter eller sanksjoner for brudd
på miljølover og forskrifter.

EWOS

2020

2021

4 773 917

7 460 705

GWP E LUC/kg (CO2 eqv/kg fôr)

1,73

1,69

GWP I LUC / kg (CO2 eqv/kg fôr)

2,22

2,22

2020

2021

Mengde fôr
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Beregningen inkluderer: Råvarer, transport, fabrikk og produksjon.

Skretting
Mengde fôr

2 957 005

GWP E LUC/kg (CO2 eqv/kg fôr)

2,05

GWP I LUC / kg (CO2 eqv/kg fôr)

2,8

CO2-utslipp (tonn)

2020

2021

Prod. av fôr og råvarer

18 877,71

16 562,77

Totalt CO2-utslipp Scope 3

18 877,71

16 562,77

Egil Kristoffersen & Sønner AS
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Sosiale Indikatorer

I 2021 var det gjennomført til sammen 48 sikkerhetsøvelser, der til sammen 26
personer deltok. Det er gjennomført øvelser på alle våre 6 større båter, det er
også gjennomført øvelse på en av persontransportbåtene våre. Alle ansatte i
oppdrettsavdelingen har deltatt på minst en øvelse, det samme gjelder for de
som er ansatt i vedlikeholdsavdeling sjø (med unntak av en medarbeider som
var sykemeldt store deler av året). Alle ansatte har oppdatert sikkerhetskurs
for båt, og alle har gyldig radiosertifikat. Øvelsene har fokusert på brann i båt
og havari med båt. Mange av øvelsene har inneholdt berging fra sjø som en av
oppgavene.

403-1 Andel av ansatte representert i helse- og
sikkerhetsutvalg
Alle våre ansatte er fulgt opp av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Alle
arbeidsoperasjoner og utstyr er dekket.

403-2 Fareidentifikasjon, risikovurdering og
etterforskning av hendelse
I Egil Kristoffersen & Sønner AS kjører vi årlige gjennomganger av eksisterende
risikovurderinger, vi har ansvarsområder som delegeres til lokalitetsansvarlig og
aktuelle grupper av ansatte engasjeres i risikovurderingene. Skipper er ansvarlig for å vurdere vær og vind, dersom arbeidsutstyr regnes som farlig for liv
eller helse, skal arbeidet stoppes umiddelbart. Alle hendelser skal rapporteres
gjennom vårt avvikssystem med kode HMS som sendes til daglig leder og hver
enkelt sak følges opp. Ledelsen gjennomgår uhell på ledermøter, og lager en
lukkeplan og evaluering for hendelsen hvis den er alvorlig.
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403-6 Helsefremmende arbeidsplass
Våre ansatte er dekket av offentlig helsetjeneste, og i tillegg er alle tilknyttet
bedriftshelsetjeneste.

403-7 Forebygging av avbøting av helse- og sikkerhetsmessige virkninger direkte knyttet til forretningsforhold
Gjennom sertifiseringsprosessen for Global G.A.P. stilles det krav ved byggeplassene og visse krav til andre prosjekter som vi gjennomfører. Det gjøres
leverandørevalueringer som vi videre følger opp og retter opp ved eventuelle
mangler.
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403-3 Bedriftshelsetjenester
Verneombud og ledelsen jobber sammen for å minimere risiko, i tillegg kommer
det direkte innspill fra ansatte. HMS-avvik varsles til daglig leder og det lages
tiltak innen en uke. Skader følges opp øyeblikkelig. Alle våre ansatte er også
tilknyttet en egen bedriftshelsetjeneste.

403-4 Arbeidstakers deltagelse, mulighet for å bli hørt og
kommunikasjon vedr. HMS
Verneombud deltar på risikovurderinger som gjøres i styret. Vi har kvartalsvise
møter hvor daglig leder og verneombud møtes for å gå gjennom hendelser. I
disse møtene blir vi enige om nødvendige tiltak og hvordan disse skal gjennomføres. Ved ulykker har vi direkte oppfølging. Verneombudet er også med på
vernerunder hvor avvik lukkes etter rundene.

403-5 Opplæring av arbeidstakere i HMS
Alle ansatte skal ha opplæring i å bruke verneutstyr og arbeidsutstyr. Alle som
skal bruke båt, kran og truck, skal ha gjennomført opplæring i dette. Vi har systematiske opplæringsprosedyrer for alle ansatte og spesifikt for nyansatte.

403-9 Arbeidsrelaterte skader
Brann er en stor risiko i driften vår, og vi har dermed stort fokus på elektriske
installasjoner og alarmberedskap. Etter 2019 ble det gjort utbedringer og vi har
ikke hatt noen større ulykker i 2021. Alle hendelser vurderes ut fra alvorlighetsgrad og frekvens.
Data i tabell T403-9A har blitt samlet inn ved å gå gjennom statistikk, årsrapporter og timeregistrering. Røktere og slakteriansatte er ekskludert fra tabellen.

Tabell 403-9a
2017

2018

2019

2020

2021

Dødsulykker

0

0

0

0

0

Alvorlige arbeidsulykker

0

0

0

0

0

2

2

2

Alle arbeidsrelatert skader
Sykefravær (timer)
Antall timer jobbet, alle timer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

3 989

6 259
93 325

Nr. 1 mest vanlige arbeidsulykke

Hodeskade

Skli

Skli

Nr. 2 mest vanlige arbeidsulykke

Brann

Kuttskade

Kuttskade

Nr. 3 mest vanlige arbeidsulykke

Klemskade
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403-10 Sykefravær

419-1 Bøter og ikke-finansielle sanksjoner som følge av
brudd på lover og regler

Sykefravær kan leses om på side 59.

I 2021 har det vært noen få tilfeller av lang overtid, hvor det har vært fare for
driftsavbrudd. Ingen bøter registrert siden 2018.

411-1 Uheldige hendelser som involverer urfolks rettigheter
Tabell 419-1

Vi har ikke hatt noen hendelser som involverer brudd på urfolks rettigheter.

2017
Antall hendelser med
krenkelser av urfolk

0

2018
0

2019
0

2020

2021

0

0

413-1 Enheter som er i dialog med lokalsamfunn,
har gjort konsekvensutredninger og gjennomført
utviklingsprogrammer.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Brudd på sosiale og
økonomiske lover og regler

2017

2018

2019

2020

2021

Totalt bøter i kroner

0

50 000

0

0

0

Totalt sanksjoner (ikke økonomisk)

0

1*

0

0

0

Hendelser som ender i tvistløsninger

0

0

0

0

0

*Sen varsling av eierandel i ASA selskap gikk fra over 10% til under 10% eierskap.

Reginedagene.
FK Luna.
Volleyballklubb i Bø.
Besøk på Straume skole 1–4 klasse.
Sensor for lærlinger i akvakultur.
Jennestad Montessoriskole på besøk.
Lærling i akvakultur - første jente på matfisk hos oss.
Strandrydding i Malnesfjorden - egne ansatte.
Strandrydding Steinesjøen.
Deltakelse i arealplanlegging kystsone Vesterålen.
Vedtransport til Guvåghytta.
Besøk av Eidet SFO.
Foredrag hos DNB om oppdrett og miljøtiltak.
Infomøte Flagskallen.
Tilrettelagte arbeidsplasser (en ny, en fortsetter), og inntak av ungdom
som står utenfor arbeidslivet (3 stk.).
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416-1 Andel av produkt- og tjenestekategorier der HMS
blir vurdert til forbedring
100% blir vurdert til forbedring.

416-2 Avvik på helse og sikkerhet i bedriften
Bedriften har en velfungerende kommunikasjon om sikkerhet. I vårt avvikssystem ble det i 2021 registrert 70 HMS avvik.
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GRI Indeks tabell

GRI

Indeks tabell

GRI Indeks tabell

GRI-indikator

Beskrivelse

Side rapport

GRI 102: Generelle opplysninger
Organisasjonsprofil
102-1

Navn på selskapet

Generelle opplysninger – side 82

102-2

Merkevarer, produkter, og/eller tjenester

Generelle opplysninger – side 82

102-3

Selskapets hovedkontor

Generelle opplysninger – side 82

102-4

Land hvor selskapet opererer

Generelle opplysninger – side 82

102-5

Selskapsform og eierstruktur

Generelle opplysninger – side 82

102-6

Markeder, sektorer, geografiske områder og kundegrupper

Generelle opplysninger – side 82

102-7

Selskapets størrelse og omfang

Generelle opplysninger – side 83

102-8

Totalt ansatte med fast ogmidlertidig arbeidsavtale fordelt på kjønn

Generelle opplysninger – side 83

102-9

Selskapets leverandørkjede

Generelle opplysninger – side 84

102-10

Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap eller leveradørkjede

Generelle opplysninger – side 84

102-11

Tilnærming og bruk av «føre-var-prinsippet»

Generelle opplysninger – side 84

102-12

Eksterne prinsipper og initiativ som støttes

Generelle opplysninger – side 84

102-13

Medlemskap i organisasjoner

Generelle opplysninger – side 84

Etikk og integritet
102-16

Verdier, prinsipper, standarder og normer, f.eks etiske retningslinjer

Generelle opplysninger – side 85

Foretaksstyring – struktur og sammensetning

Generelle opplysninger – side 85

Styring
102-18
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Interessentengasjement
102-40

Liste over interessenter

Generelle opplysninger – side 86

102-41

Selskapets størrelse ( ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)

Generelle opplysninger – side 86

102-42

Utvelgelse av interessentgrupper

Generelle opplysninger – side 86

102-43

Interaksjon med interessentgrupper

Generelle opplysninger – side 86

102-44

Temaer fremmet av interessentgrupper

Generelle opplysninger – side 86

Rapporteringspraksis
102-45

Selskaper og enheter inkludert i det finansielle regnskapet

Generelle opplysninger – side 87

102-46

Prosess for å definere rapportens innhold og avgrensninger

Generelle opplysninger – side 87

102-47

Prosess for å definere rapportens innhold og avgrensninger

Generelle opplysninger – side 87

102-48

Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon

Generelle opplysninger – side 87

102-49

Endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i forhold til tidligere
rapporter

Generelle opplysninger – side 87

102-50

Rapporteringsperiode

Generelle opplysninger – side 87

102-51

Forrige rapport

Generelle opplysninger – side 87

102-52

Rapporteringsfrekvens

Generelle opplysninger – side 87

102-53

Kontakt for spørsmål til rapporten

Generelle opplysninger – side 88

102-54

Rapporteringsnivå

Generelle opplysninger – side 88

102-55

GRI indeks tabell

GRI-103: Ledelsestilnærming

Egil Kristoffersen & Sønner AS

103-1

Forklaring av temaet og avgrensinger

Ledelsestilnærming – side 91

103-2

Hvordan bedriften jobber med temaet

Ledelsestilnærming – side 91

103-3

Evaluering av arbeidet

Ledelsestilnærming – side 91

Bærekraftsrapport 2021

117

GRI Indeks tabell

GRI-indikator

Beskrivelse

GRI Indeks tabell

Side rapport

Vesentlighetstema ikke dekt av GRI
Egendefinerte indikatorer

GRI-200: Økonomiske indikatorer
201-1

Økonomisk verdiskapning og fordeling

Økonomiske indikatorer – side 94

201-2

Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter ved klimaendringer

Økonomiske indikatorer – side 95

202-2

Andel av ledelse rekruttert fra lokalsamfunnet

Økonomiske indikatorer – side 96

205-2

Kommunikasjon om og opplæring i retningslinjer for korrupsjon

Økonomiske indikatorer – side 96

Miljø

205-3

Bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak

Økonomiske indikatorer – side 96

GRI-300 Miljømessige indikatorer
301-1

Materialer brukt, målt vekt eller volum

Miljømessige indikatorer – side 100

302-1

Energiforbruk innad organisasjonen

Miljømessige indikatorer – side 102

302-4

Reduksjon av energiforbruk

Miljømessige indikatorer – side 102

304-4

Totalt antall arter fra IUCN-listen som er påvirket av virksomheten til bedriften.
Sortert etter nivå av utryddelsesrisiko

Miljømessige indikatorer – side 103

305-1

Dirkete utslipp av klimagasser (SCOPE 1)

Miljømessige indikatorer – side 107

305-2

Indirekte utslipp av klimagasser knyttet til energiforbruk (SCOPE 2)

Miljømessige indikatorer – side 108

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp (SCOPE 3)

Miljømessige indikatorer – side 108

305-4

Utslippintensitet av klimagasser

Miljømessige indikatorer – side 109

307-1

Bøter og sanksjoner for brudd på miljølover og forskrifter

Miljømessige indikatorer – side 109

Indikatorer

Side rapport

Kravnivå

Tap i produksjon og fiskedødlighet

Fiskevelferd – side 33

EKS indikator

Rømming

Fiskevelferd – side 34

EKS indikator

Lakselus

Fiskevelferd – side 36-37

EKS indikator

Antibiotika

Fiskevelferd – side 38

EKS indikator

Vaksinasjon

Fiskevelferd – side 39

EKS indikator

Energiforbruk

Miljø – side 44

EKS indikator

Klimagassutslipp

Miljø – side 45

EKS indikator

Fôrfaktor

Miljø – side 46

EKS indikator

Brakklegging

Miljø – side 48

EKS indikator

Arealforbruk

Miljø – side 48

EKS indikator

Bunnundersøkelser

Miljø – side 50

EKS indikator

Vannforburk

Miljø – side 52

EKS indikator

Omsetning

Økonomi – side 55

EKS indikator

Årsresultat

Økonomi – side 55

EKS indikator

Salgsvolum

Økonomi – side 55

EKS indikator

Skatt

Økonomi – side 55

EKS indikator

Resultat

Økonomi – side 55

EKS indikator

Ansatte

Sosial – side 57

EKS indikator

Ansattes bosted

Sosial – side 57

EKS indikator

Utbetalt lønn

Sosial – side 57

EKS indikator

Årsverk

Sosial – side 57

EKS indikator

Ulykker

HMS – side 59

EKS indikator

Sykefravær

HMS – side 59

EKS indikator

Økonomi
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GRI-400 Sosiale indikatorer
403-1

Andel av ansatte representert i helse- og sikkerhetsutvalg

Sosiale indikatorer – side 112

403-2

Fareidentifisering, risikovurdering og etterforskning av hendelse

Sosiale indikatorer – side 112

403-3

Bedriftshelsetjenesten

Sosiale indikatorer – side 112

403-4

Arbeidstakers deltagelse, mulighet for å bli hørt og kommunikasjon vedr. HMS

Sosiale indikatorer – side 112

403-5

Opplæring av rbeidstakere i HMS

Sosiale indikatorer – side 112

403-6

Helsefremmende arbeidsplass

Sosiale indikatorer – side 113

403-7

Forebygging av avbøting av helse- og sikkerhetsmessige virkninger direkte
knyttet til forretningsforhold

Sosiale indikatorer – side 113

403-9

Arbeidsrelaterte skader

Sosiale indikatorer – side 113

403-10

Sykefravær

Sosiale indikatorer – side 114

411-1
413-1

Uheldige hendelser som involverer urfolks rettigheter

Sosiale indikatorer – side 114

Sosiale forhold

Enheter som er i dialog med lokalsamfunn, har gjort konsekvenseutredninger
og gjennomført utviklingsprogrammer

Sosiale indikatorer – side 114

416-1

Andelav produkt-og tjenestekategorier der HMS blir vurdert til forbedring

Sosiale indikatorer – side 114

Skaderate

HMS – side 59

EKS indikator

416-2

Avvik på helse og sikkerhet i bedriften

Sosiale indikatorer – side 114

Tapte arbeidstimer

HMS – side 59

EKS indikator

419-1

Brudd på lover og regler knyttet til samfunnsmessige forhold

Sosiale indikatorer – side 115

Antall arbeidstimer

HMS – side 59

EKS indikator

Egil Kristoffersen & Sønner AS
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