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SINTEF har i samarbeid med 16 bedrifter tilknyttet Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH) 
gjennomført prosjektet ”Tiltak for å begrense kobberbruk i havbruk – optimalisere metoder for å impregnere not”, 
som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.  Begroing i havbruk, og spesielt på 
oppdrettsnøter, er et problem av betydelig omfang.  Kobberimpregnering av nøter er utbredt for å kontrollere 
begroingen.  To viktige incitamenter for å iverksette aktiviteter for å begrense bruk av kobber i 
impregneringsmidler er å; a) forbedre miljøprofil og b) redusere produksjonskostnad. 
 
Prosjektet har vært delt inn i tre hovedoppgaver: 

1. Klarlegging av metodikk relatert til impregnering 
2. Tiltak / løsningsretninger – fra materialfaglig ståsted 
3. Tiltak / løsningsretninger – fra biologisk ståsted 

 
Gjennom prosjektet er det etablert et kunnskapsfundament om kobberbruk ved impregnering i norsk 
lakseoppdrettsnæring.  Hovedfokus for prosjektet har blitt å framlegge og systematisere den kunnskapen som 
foreligger.  Samtidig gjør stor spredning i empirisk kunnskap at det ikke kan sies å foreligge en ”best practice” for 
bruk av kobberbasert impregnering, noe det burde være et mål for næringen å etablere.  Det er videre framlagt 
mulige tiltak som på kort sikt vil kunne medvirke til at bruk av kobber kan reduseres (7-på topp liste). I tillegg er 
det foretatt ulike analyser og eksperimentelle studier for å etablere et metodisk kunnskapsfundament.  Ved at 
havbruksnæringa setter et samlet fokus på disse, og søker å gjøre egne forbedringer, vil en kunne nå mål om 
reduksjoner i kobberbruk.   
 

STIKKORD NORSK ENGELSK 

GRUPPE 1 Begroing Biofouling 
GRUPPE 2 Kobber Copper 
EGENVALGTE Havbruk Aquaculture 
 Impregnering Impregnation 
 Not Net 
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Forord 
 
Prosjektet ” Tiltak for å begrense kobberutslipp i havbruk – optimalisere metoder for å impregnere 
not” er et samarbeidsprosjekt mellom Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH) ved 
medlemsbedriftene, samt SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Materialer og Kjemi.  
Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfond.   
 
Prosjektet har som hovedmål å: 
 
• etablere miljøvennlige teknologier for kortsiktige løsninger som medfører at bruk av kobber til 

impregnering av oppdrettsnøter reduseres 
• identifisere langsiktige kosteffektive og miljøgunstige løsninger basert på basal ny teknologi 

og/eller ny kunnskap om prosesser som gir begroing 
 
Følgende bedrifter har deltatt i prosjektet: 
 
Egersund Net AS      Frøya Havbruksservice AS 
Helnessund Bøteri AS     Karmsund Redskap AS 
Mørenot AS       Nils Nordøy AS 
Noomas AS       Nothuset AS 
Rabben Fiskeredskap AS     Selstad AS 
Vikingnett AS       REFA AS 
Gjøco AS       Netkem AS 
Nordox Industrier AS      Steen-Hansen Maling AS 
 
Presentasjon av prosjektet og presisering av målsetninger ble foretatt på NLTH sitt halvårsmøte i 
Trondheim, 6. mai 2003.  Utvalg av områder for FoU-oppgaver ble gjort på møte med 
Miljøgruppa i NLTH 11. juni 2003 i Oslo.  Det er gjennomført telefonsamtaler med bedriftene.  I 
tillegg ble det avlagt besøk ved not-impregneringsbedrift for å klarlegge den praktiske siden ved 
impregneringsarbeidet.  
 
Prosjektet har utviklet seg til å bli en ”prosess” for en større mobilisering for nasjonale FoU 
aktiviteter innen begroingsbekjempelse, noe som har gjort det nødvendig å bruke lengre tid for å 
gjennomføre prosjektet enn opprinnelig planlagt.  Samtidig har det også i tiden prosjektet ble 
gjennomført blitt foretatt betydelige oppgraderinger hos industrien for en mer miljøriktig påføring 
av kobberimpregnering.  Dette har skjedd som følge av at prosjektet har medvirket til å sette fokus 
på temaet, på grunn av regelverksendringer, i tillegg til at bedrifter har drevet utvikling for å 
styrke egen markedsposisjon. 
 
Arbeidet med å utvikle mer miljøvennlige metoder for å kontrollere begroing på not er fra et 
vitenskapelig ståsted i en startfase.  Rapporten må sees som et basisdokument for videre forskning 
og utvikling for å bygge opp kunnskap hos aktørene i havbruksnæringen innen dette viktige 
fagfeltet.   
 
Trondheim, 12.12.08 
 
Leif Magne Sunde 
Prosjektleder 
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1 Innledning 

1.1 Generell introduksjon 
Begroing i havbruk, og spesielt på oppdrettsnøter, er et problem av betydelig omfang.  
Kobberimpregnering av nøter er meget utbredt for å kontrollere begroingen.  To viktige 
incitamenter for å iverksette aktiviteter for å begrense bruk av kobber i impregneringsmidler er å; 
a) forbedre miljøprofil og b) redusere produksjonskostnad. 
 
Prosjektet har vært delt inn i tre hovedoppgaver: 

1. Klarlegging av metodikk / tiltak relatert til impregnering 
2. Tiltak / løsningsretninger – fra materialfaglig ståsted 
3. Tiltak / løsningsretninger – fra biologisk ståsted 

 

1.2 Metodikk og arbeidsmåte 
For å klarlegge forhold relatert til impregnering av not, ble det gjennomført intervju med 16 
medlemsbedrifter i NLTH.  I dette arbeidet ble det gjennomført strukturerte samtaler med 
kompetansepersoner, for bl.a. å klarlegge status og hva det er behov for av utviklingsarbeid (se 
vedlegg).  Innspill fra, og vurderinger av disse, ble lagt til grunn for definering av tematiske 
områder som ville være egnet for innledende studier.  Videre ble det gjennom intervjurunden klart 
at det var fravær av en rekke metoder og verktøy, noe som gjorde det nødvendig å bruke ressurser 
for å bringe fram metodikk for påfølgende arbeider.  
 
Gjennom intervjuet med bedriftene ble det klart at det var mange, og til dels motstridende 
synspunkter, om forhold relatert til begroing og bruk av impregnering. Vi har derfor valgt å ta 
med bredden av synspunkter siden dette representerer kunnskapsbasen, og er viktig informasjon i 
arbeidet med å tette kunnskapshull. Med utgangspunkt i dialog med miljøgruppa i NLTH, ble det 
plukket ut områder der en så det som prioritert å frambringe kunnskap.   
 
Det har vært et mål for prosjektet å samle inn et bredest mulig grunnlag relatert til faktorer og 
forhold som antas å ha betydning for impregnering av not.  Samtidig er det forsøkt å holde denne 
kunnskapen på et generisk nivå, for derved å unngå å blande seg inn i utviklingsløp de respektive 
bedrifter gjennomfører i egen regi.   
 
Det er valgt å presentere en bredde av de innspill som har kommet inn gjennom datasamlingen for 
å ha et best mulig fundament for prosjektet, også med tanke på videre prosjektaktiviteter. 
 
Gjennom utviklingen i prosjektet har en sett behovet for å nedskrive informasjon relatert til 
kobberbasert impregnering, ettersom det foreligger begrenset offisiell, skriftlig informasjon om 
dette relatert til norsk oppdrett. Rapporten inneholder derfor både faktabasert kunnskap, 
kvalifiserte antagelser, meninger og erfaringer.  Vi tar forbehold om eventuelle uklarheter og 
mangler som skyldes misforståelser i arbeidet med å trekke kunnskap fra ulike fagfelter sammen. 
 
På forespørsel har bedrifter bidratt med notprøver som det er foretatt ulike analyser av, bl.a. for å 
etablere metodikk og foreta innledende analyser.  For disse materialprøvene er det i mange 
tilfeller usikkerhet relatert til forutgående behandlinger og prosesser. Disse usikkerhetsfaktorene 
gjør at resultatene som presenteres må ses i sammenheng med dette. 
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2 Resultater 
 

2.1 Materialer i not 
I det norske markedet er det mest vanlig med not av nylon (polyamid) og tau av polypropylen.  
Det foreligger også en del erfaringer med bruk av ”nye” materialer som Spektra / Dyneema. Det 
foreligger en rekke synspunkter og teorier relatert til materialer, og deres egenskaper med hensyn 
til impregnering.  Faktorer som har betydning relatert til påføring av impregnering er: 
 

• Farge: Både svart og hvitt notlin blir brukt. Enkelte hevder det gror mer på svart 
sammenlignet med hvitt notlin, og motsatt. Svart notlin er dyrere, men har til gjengjeld 
bedre UV-stabilitet (tåler sollys bedre). Svart not tar opp like mye impregnering som hvit, 
men det er vanskeligere å dekke svart med rød farge (ser mer ujevnt ut). 

• Knute: Hevdes at det brukes mer impregnering på not med knuter, fordi det er løsere i 
tråden. 

 

2.2 Begroingsorganismer 
Et spekter av begroingsorganismer forekommer på not. De som betraktes som de mest kritiske er 
blåskjell og hydroider.  Noen synspunkter som framkom gjennom intervjuer er: 
 

• Hydroider sitter gjerne igjen i nota etter vask 
• Det er forskjeller fra år til år mht. begroingspåslaget. Det spørres om det er mulig å 

etablere impregnering som er mer ”målrettet” mot type begroingsorganisme. 
 

2.3 Vedheft 
Renhet på not er viktig ved impregnering. Urenheter er rester av blåskjell, hydroider, alger m.v., 
samt annet materiale som rester av notlin, tau, støv, rusk som kan komme på nota.  Utvalgte 
innspill som har betydning relatert til kobberforbruk er: 
 

• Kombinasjon av skitt inne i/mellom kordeller, samt vann i kordeller, gjør at 
impregneringen sitter dårligere. Knuste blåskjell er vanlig inne mellom kordeller.  
Overflate øker pga. skitt, og bruker mer impregnering for å dekke ei skitten sammenlignet 
med rein not (rein not har tynnere tråder enn ei skitten not).  Selv ved vask av nota vil det 
kunne sitte rester av begroing igjen. 

• Nytt notlin trekker mer impregneringsstoff.  Nyimpregnert not står lengre tid i sjø. 
• Bruk av grunning (primer) gir bedre heftunderlag 
• Krymping av not er et problem som settes i sammenheng med at nota tar opp skitt. 
• Byssusstråder er en utfordring. Nøter med blåskjellpåslag må tas opp av sjø før byssussen 

gror inn i notlinet. 
 

2.4 Vask og desinfisering 
Forut for impregnering av not er vask og desinfeksjon sentrale prosesser.  Prosedyrer velges bl.a. 
utfra: 
 

• Oppdretterens ønsker (for eksempel relatert til smittehygiene) 
• Regelverk 
• Utvikling av egen drift over mange år (for eksempel relatert til logistikk) 
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2.4.1 Vannkvaliteter 
Det ble registrert store forskjeller for hvordan nøtene ble gjort rene før impregnering. Vasking 
skjer normalt i store vaskemaskiner, med det er store forskjeller mht. hvilken vanntype som 
brukes, hvorvidt det brukes kjemikalier osv. 
 
Det brukes både sjøvann og ferskvann. Enkelte bedrifter hadde begrenset tilgang til ferskvann, 
eller måtte betale dyrt for ferskvann, og brukte da sjøvann for grovvask av nøter. Andre hadde 
lukket løsning med ferskvann. Enkelte mente at sjøvann gjorde det vanskeligere å få vedheft når 
impregnering skulle påføres. Ingen brukte varmt vann, mens en del brukte kjemikalier, spesielt 
når nota var meget skitten og det var nødvendig med en mer omfattende rengjøring.  Lang 
vasketid ble også nevnt som tiltak ved veldig skitne nøter, selv om det ble framhevet at dette 
kostet mer og påførte nota større slitasje. 
 

2.4.2 Vask og desinfeksjon 
Ulike metoder / prosedyrer brukes ved vask og desinfeksjon.  Nota ankommer med bil eller båt til 
skitten sone, og blir så desinfisert etter vasking før den flyttes over i ren sone.  Det er forskjeller 
mellom aktører hvorvidt det brukes kjemikalier i vaskeprosessen. Enkelte lar også nota ligge i bløt 
før selve vaskingen, spesielt for å løse opp laksefett / fôrfett.  Det foreligger ulike vaskemidler og 
desinfeksjonsmidler som markedsføres under ulike produktnavn.  Enkelte betrakter disse 
produktene som kostbare, andre bruker dem bevist på utvalgte nøter, eller etter ønske fra kunde.  
Enkelte påpeker at vaskemiddel kan forstyrre renseanlegg (såpe kan forstyrre prosessene), og 
velger å ikke bruke slike midler av denne grunn. 
 
Vanlig vasketid for ei not er 3 til 5 timer.  Krymping av notlin er et generelt problem, spesielt med 
økende alder på nota. Krympingen skjer under vaskingen, og er generelt økt krymping ved økt 
vasketid.   
 

2.5 Generelt om impregnering 
Impregneringene som benyttes på nøter i Norge er vann- eller løsemiddelbaserte.  De førstnevnte 
har de senere år blitt mer og mer dominerende.  
 
Impregneringer er normalt bygd opp av: 

• Bindemiddel – for å binde stoffer og hefte til underlag og ved lekkasje frigjøre 
antigroestoff (biocid) fra nota 

• Løsemiddel 
• Biocider / antigroestoff. Kobber er det vanligste antigroestoff i dagens impregnering. 
• Hjelpestoffer (for eksempel pigmenter som begrenser UV stråler) 

 
Bindemidler finnes i flere titalls variasjoner, der vannbaserte som er aktuelle for bruk i 
impregnering på not er voks, akryldispersjoner, PVA (polyvinylacetat), ko-polymerer, mens 
tilsvarende løsemiddelbaserte er kolofoniumharpiks og alkyder.  De ulike bindemidler har ulike 
kjemiske egenskaper, pris m.v. Bindemiddelet er den enkeltfaktor som i størst mulig grad vil 
kunne påvirke impregneringens fysiske egenskaper. Ved å kombinere eller optimalisere 
bindemidler kan en bestemme utblødningen; sakte oppløsning og diffundering.   
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2.6 Prosedyrer for impregnering 

2.6.1 Tørking 
Før nota skal impregneres er det vanlig å tørke den, enten ved å henge den opp eller spenne den 
utenpå tørketrommel hvor en i midten blåser inn varm luft.  Enkelte mener at nota må være så tørr 
som mulig, mens andre mener det er akseptabelt med en viss grad av restfuktighet (10 %). Det går 
generelt med mer impregnering på helt tørre nøter. Enkelte bruker også sensorer som måler 
fuktighet og temperatur.  Det blir også hevdet at en får et mer stabilt underlag ved bruk av primer, 
og at denne kan påføres uten at nota er helt tørr. 
 

2.6.2 Dosering 
Dosering av impregneringsmidler foregår gjerne ved enkle hjelpemidler, der en beregner mengde 
impregneringsmidler utfra notas vekt.  Til eksempel vil ei not som er 120 m i omkrets og 15 m 
(veier om lag 1250 kg), normalt ta opp 1250 kg impregnering, som betyr at det går med ca 1 kg 
impregnering pr kg not.  Mer tradisjonelle måter å foreta dosering på er å lese av nivå på 
impregnering på karveggen, før og etter at nota har ligget i impregneringskar.   
 
De senere år er det også blitt innført automatiserte løsninger for påføring av impregnering, noe 
som gjør at kontroll med medgått mengde har blitt bedre.  
 

2.6.3 Påføringsmetoder 
De mest utbredte metodene for å påføre impregnering er: 
 

1. Dypp 
2. Trommel 
3. Kammer 

 
Dypp er tradisjonelt den mest vanlig metoden, og innebærer at nota senkes ned i en beholder som 
inneholder impregnering (liggetid normalt 15-30 minutter).  Påføringen har tidligere foregått både 
utendørs og innendørs, men tendensen er at innendørs påføring blir mer og mer utbredt siden dette 
gir bedre kontroll med temperatur på impregneringen.  I de tilfeller det brukes trommel, blir nota 
lagt i en vaskemaskin, og impregneringen ”tromles” inn i nota. 
 
Stadig større nøter har gjort at utfordringen med håndtering har økt, samtidig som det har blitt mer 
komplisert å sikre en jevn påføring over hele nota. Det blir derfor også fra industriaktørene 
utviklet automatiserte løsninger, som forenkler håndteringen av nøtene til og fra 
impregneringsprosessen, samt sikrer at en får årstidsuavhengige prosesser.  Samtidig sikrer 
temperert impregnering at den lettere påføres i ønsket tykkelse, og at overskuddsimpregnering kan 
tas vare på og brukes senere. 
 
Kammerimpregnering innebærer at en har en enhet som består av to kammer. I øvre kammer 
ligger nota på en rist, og impregneringen blir pumpet opp fra nedre kammer og over nota. 
Overskuddsimpregnering renner av og ned i nedre kammer. Selve impregneringsprosessen skjer 
følgelig i et lukket system, noe som er positivt med hensyn til avdamping. 
 
Det er vanskelig håndteringsmessig å impregnere ulike deler av nota forskjellig. Enkelte bruker å 
henge notposen med bunnen opp etter impregneringen, slik at impregneringen siger mot notas 
øvre deler der begroingen forventes å bli størst.  
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Tørking av den impregnerte nota har tradisjonelt skjedd ved opphenging, for eksempel i kraner, 
for lufttørking.  Enkelte benytter også tørketårn, for å gjøre seg mindre sårbar for de naturgitte 
betingelser (vind, sol). I de mer automatiserte anleggene for impregnering som har blitt etablert de 
siste årene, er tørking blitt inkludert i prosessen som skjer innendørs, og som et ledd i 
håndteringsprosessen for impregnering.   
 
Stadig større nøter gjør at det kan synes vanskelig å påføre impregneringsmidler for eksempel ved 
spraying, ettersom det vil være krevende tørkeprosesser, i alle fall basert på dagens tilgjengelig 
impregneringsmidler. 
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3 Forbedringsstrategier relatert til impregnering 
 
Med bakgrunn i intervjuene som ble gjennomført med industrien, framkom også en rekke innspill 
som kan være bidrag for å optimalisere bruken av impregnering.  Det ble valgt å skille de mulige 
tiltak / løsningsretningene i to: 
 

1. Produktuavhengige tiltak: Forhold som er vurdert til å være uavhengig av hvilket 
impregneringsprodukt som benyttes (dvs. fabrikat), og fokuserer mer på metodikken rundt 
selve impregneringen. 

2. Produktavhengige tiltak: Forhold som i stor grad er av produktspesifikk art (for eksempel 
utifra hva slags bindemiddeltype som brukes, osv.) 

 
For begge fremstår det en rekke påstander/teorier som fortjener en avklaring, og som vil kunne 
være med på å påvirke impregneringsmiddelforbruket. Det er valgt å sammenstille disse i en felles 
tabell for å dokumentere dem.   
 
I herværende prosjekt er det valgt å fokusere primært på produktuavhengige tiltak, som også ble 
lagt til grunn for definering av senere gjennomførte FoU oppgaver. 
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Tabell 1. Produktuavhengige tiltak. 
Forbedringsområde Tiltak/teorier – tilnærmelse til løsning for å optimalisere bruk av impregneringsmidler 
Tilpasse impregneringsstrategi 
utfra notas beskaffenhet og 
forestående bruk 

• Sikre at mest mulig av kobberet har blødd ut fra nota før den tas inn i vaskeprosessen.   
• Vurdere notas behov for impregneringsstoff, bl.a. utfra sesong. Planlegge hvordan nota skal brukes, og ha 

en brukerstrategi både for valg av impregneringsløsning, hvor lang tid den skal stå i sjø, årstid m.v. 
• Øke kunnskapen om faktisk begroingssituasjon på den respektive lokalitet (opparbeide stedegen kunnskap).  

Etablere standardisert ”målestasjon” på oppdrettsanlegget for begroingsutviklingsprofil. 
• Inngå faste årsavtaler, slik at man bedre kan planlegge hvordan notposene skal disponeres og vedlikeholdes 

gjennom året.  Vil samtidig bidra til kostnadsbesparelser for oppdretter (reduserte fraktkostnader m.v.). 
• Utvikle strategier for utsetting av not om høsten som gjør at det ikke er nødvendig med impregnering 

gjennom vinteren.   
• Reutsette nøter med restimpregnering uten å reimpregnere om høsten. 
• Ha kunnskap om hva slags tidligere behandling not har fått, spesielt m.h.t. type impregnering som er brukt, 

slik at neste behandling kan tilpasses dette. 
• Utvikle metoder for ”lettimpregnering”.   
• Utvikle egen metodikk for første gangs og senere gangs impregnering.    
• Notservicebedrifter bør videreutvikle sin produksjonslinje, slik at de kan tilby en bredere portefølje av 

behandlinger som tilpasses. Her vil det også være viktig med bedre service, markedsføring og rådgivning i 
forhold til oppdretter.   

Minimere materiale som blir 
impregnert 

• Redusere uønskede begroingsarter (inkl. ”rekrutteringstrykket” på lokalitet) 
• Redusere næringstilgang fra fôrstøv, som antas å være føde for hydroider. 
• Utvikle strategier/rutiner på oppdrettsanlegg for rengjøring av undersider på store konstruksjoner (lektere, 

fôrstasjoner mv.), som er en kilde for reinfestasjon på nøter som settes ut etter at de er vasket og impregnert. 
• Rester av begroingsorganismer (blåskjell, hydroider m.v.) medfører økt overflate (oppriving av tråd m.v.). 

Fjerne blåskjell initielt ved risting, børsting, spyling før nota kommer i vasker.  
• Redusere mengde påvekstorganismer fra not før impregnering (metoder/kjemikalier). 

Minimere restmaterialer (rusk, 
støv, tau, notlin mv.) som blir 
impregnert 

• Øke kravet til renhet i lokaler, samt sikre at ”avfall” er fjernet før nota impregneres 
• Utvikle dyppekar/løsninger som sikrer at dyppekar er rent og ikke inneholder rester av not, tau, avfall (inkl. 

blåskjellrester, hydroider, støv m.v.) som kommer inn i impregneringen.   
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Lang vasketid medfører 
notkrymping og at overflate på 
tråd øker 

• Redusere vasketid, for eksempel ved å optimalisere temperatur, bruke kjemikalier m.v. 
• Klarlegge hvordan vaskemidler og desinfeksjonsmidler virker inn på notlin.  Undersøke om det ødelegger 

linet.   
• Vaske not i varmt vann for å løse bindemiddel bedre opp (evt. kombinert med avfettingsmiddel)  

Vannkvalitet for rengjøring av 
not 

• Utføre forsøk med ulike vaskemetoder som saltvann, ferskvann, kombinasjon salt/ferskvann, varm/kaldt 
vann, vaskemiddel for å se hvordan dette påvirker opptak av mengde impregnering og vedheft av 
impregnering.  Analyse av overflate før og etter vask. Gevinster vs. kostnader. 

• Kan mengde kjemikalier som brukes reduseres ved å bruke varmt vann, samtidig som vasketid og slitasje 
på not reduseres.   

• Utvikle lukkede vaskere som muliggjør tilsetning av vaskemiddel, og som samtidig er raske og enkle i drift. 
• Utvikle metode for vask/rengjøring som gjør at gammel impregnering sitter igjen med en ”mettende” 

egenskap, og derved reduserer mengde opptatt på not.   
Optimalisere mengde notlin/tau 
som brukes (mengde materialer 
som utsettes for impregnering) 

• Kritisk valg av dimensjon på tråd, tau, oppbygging/konstruksjon på not m.v. 
 

Optimal ”plassering” av 
impregneringsmiddelet på not 

• Utvikle metodikk for nyansert påføring av impregneringsmidler (øvre/nedre vannlag).  I vannkanten er det 
mest belastning på nota (bølger, sol, begroing m.v.), og kan være gevinster ved å nyansere påføring.  

• Undersøke påvekst på not som er tradisjonelt impregnert i hele vannsøyle, med not som har forskjellig 
kobberkonsentrasjon på øvre og nedre notdybde.   

• Utvikle metodikk for dypping videre, inkludert utvikle løsninger/rutiner for å rense impregneringen etter 
bruk (evt. filtrere og lagre den slik at man unngår tap ved avdamping osv.) 

• Benytte impregnering med ulik kvalitet oppe og nede på not (varier mengde, tykkelse, konsentrasjon - f.eks. 
4% oppe og 2 % nede, mengde) for å oppnå ulik virkningsgrad 

Redusere mengde overskytende 
impregneringsstoff på not 

• Fjerne overskuddsstoff før nota tørkes.  Utvikle løsninger f.eks. basert på å sette press/trykk på nota, 
sentrifugering e.l. 

• Foreta impregneringen i et ”luftfritt” rom for å hindre tørking, og derved sikre bedre avrenning. 
• Utvikle løsninger som gjør at en unngår at impregneringen tørker på nota mens det renner av.  Utvikle 

metoder for optimal avdrypping (for eksempel avdrypping i ”fuktighetstelt” for å sikre bedre avrenning før 
tørking).   

• Redusere avrenningsflater ved å foreta impregneringen med nota som en ”ball”. 
• Utvikle metoder for opptak av not for å øke kontroll med mengde impregnering som påføres.  Unngå lange 

avrenningsflater.  Seksjonsvis opptak, alternativt kontinuerlig opptak med lav hastighet (oppspoling), evt. 
kombinert med bortblåsing av overskuddsimpregnering er aktuelt.    
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• Uheldig å hive nota raskt ut av dyppkaret i hele sin lengde (får da gjerne avrenningsflater på 25 m).  Blir 

forskjell i kvalitet på notas impregnering f.eks. i topp og bunn.   
• Utvikle metode for å impregnere not i kammer, og legge ”lokk” på selve impregneringsprosessen slik at 

denne ikke blir påvirket av tørke utenfra. 
• Utvikle løsning med kurv for not som senkes i dyppekar, og som tas opp og settes i kar for avrenning.   

Kommunikasjon mellom 
oppdretter og de som foretar 
impregneringen 

• Opplæring og felles informasjonskampanje mellom FHL og NLTH for å bevisstgjøre aktørene om de valg 
som foretas i forbindelse med impregnering. 

• Bruk av ”knallrød” farge brukes som referansemål for at en not er godt impregnert. Den røde fargen 
gjenspeiler ikke nødvendigvis impregneringsgraden på nota.  Vurdere å sette et nytt ”referansepunkt” i form 
av en annen fargestandard for hva som er en rett impregnert not?   

• Kravet om rød farge kan medføre at nota dyppes flere ganger for å tilfredsstille kundens forventninger om 
at nota er godt impregnert (er uheldig da det brukes mer impregnering enn nødvendig). 

• Er det en fordel/nødvendig at nota ”modnes” i sjøvann noe tid før den settes ut i oppdrettsanlegget? 
Optimalisere tørrhet på notlin 
før impregnering 

• Utvikle en ”indikator” (f.eks. et fargestoff) som angir hvor tørr nota er. 
• Undersøke hvordan fuktighetsnivå påvirker mengde impregnering som tas opp i not, vedheft m.v.   
• Vurdere metode for fuktighetsmåling på notlin før påføring for å kvantifisere og kvalitetssikre egenskaper.  

Optimalisere renhet på notlin • Utvikle metodikk for å kvantifisere renhet. 
• Avklare hva ”ren nok” not før første gangs impregnering og ved reimpregnering er. 

Dosering • Sette fokus på hvordan mer nøyaktige prosedyrer kan etableres for dosering. 
• Mer nøyaktig dosering av kobber i impregneringsmiddelet.   
• Utvikle kvantifiserbare mål for hvor mye impregnering som er på notposen (inkl. for dokumentasjon). 
• Vil påføring ved høyere temperatur, inkludert tynnere impregnering gjøre at mengde blir redusert, mens 

effekt blir opprettholdt? 
Mengde impregnering på not • Påføring av impregnering i sin nåværende form er for arbeidskrevende, og det er nødvendig både å redusere 

arbeidstid som medgår og kostnader samlet.    
• Klarlegge om impregnering som sitter på utside av tråd og inne i tråd virker like godt m.h.t. antigroe-

egenskaper.   
• Utføre forsøk med dypping av not i impregnering en gang, deretter tørking og dypping en gang til – med 

påfølgende kontrollerte begroingsforsøk. 
• Er det sammenheng mellom hvor tykt lag som påføres nota, og hvor lenge den kan stå i sjø ? 
• Undersøke hvor mye kobber som er igjen på ei not som har stått i sjø i et år.  Hvordan ser ei slik not ut ? 
• Sikre kontroll med viskositet på impregneringsmiddelet. Ulike fortykningsmidler har ulike egenskaper, og 
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påført lag med impregnering kan bli uforholdsmessig tykk om impregneringsmiddelet er for tyktflytende.   

• Utvikle tynnere impregnering som vil gi bedre kontroll for påføring av nota, og muligheter til å ”spisse” 
bruken av impregneringen.   

• Videreutvikle påføringsmetoder for påføring av tynn impregnering.   
• Utvikle/tilpasse teknologi for omrøring, varmekolbe m.v. 
• Utvikle oppvarmingsløsning for notimpregneringskar, kombinert med forvarming av nota, for å sikre en 

mer kontrollert påføring.     
• Har temperaturen innvirkning på hvor mye impregnering som nota tar opp?  Forsøk med impregnering ved 

ulik temperatur, effekt på opptak og vedheft.   
Impregneringsbetingelser • Få nota til å trekke mest mulig stoff, og sikre at den er helt tørr etterpå.  Denne prosessen må gjøres mer 

effektiv.   
• Gir større mengde kobberholdig impregnering bedre langtidsbeskyttelse mot begroing ? 
• Impregnering utført ved lav. vs høy temperatur.  Bør temperatur være høyere under selve påføringen.  I dag 

foregår det ofte utenomshus; hadde man fått bedre resultater om det skjedde innomhus ?   
• Utvikle løsninger som gjør at man har kontroll med miljøparametre (f.eks. temperatur, luftfuktighet m.v.) 

Optimalisere tørrhet på notlin 
etter impregnering 

• Utvikle bedre løsninger for tørking av not på trommel, som hindrer at deler av impregneringen rives av når 
nota tas av trommelen når den er tørr.   

• Utvikle nottrommel med bedre kapasitet.   
• Utvikle en enkel teknikk/metode for å teste vedheft mellom impregnering og not. 
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Tabell 2. Produktavhengige tiltak. 
Forbedringsområde Tiltak/teorier – tilnærmelse til løsning for å optimalisere bruk av impregneringsmidler 
Bindemiddelforbedring • Øke kobberinnholdet i selve impregneringen, slik at nota kan stå lenger og totalforbruket reduseres.   

• Avklare hva som er optimal mengde kobber i impregnering.   
• Legge impregneringen på utsiden av nota (ikke inn i), med høyere konsentrasjon.   
• Klarlegge betydning av tørrhet på impregnert notpose ved utsetting i sjø, og eventuell innvirkning på  

utblødning.   
• Viktig å fokusere på midler og metoder som hjelper med å sikre at impregneringen blir trekt inn i tråden.   
• Øke kvalitet på impregneringen.  Modifisere bindemidler videre slik at nyansering av 

impregneringsegenskaper kan videreutvikles. 
• Forbedre og videreutvikle bindemiddelkombinasjoner.  Fokusere på balansen mellom å sitte på og blø ut. 
• Produktbeskrivelser angir at uttynning med inntil 30 % vann kan gjøres.  Klarlegge om tynning av 

vannbasert impregnering med vann (5-15 %) har innvirkning på resultatet (sittetid, anti-groeeffekt m.v.).   
Heftunderlag • Et godt heftunderlag er det mest kritiske, og må fokuseres mer.  Posen bør være så rein som mulig, 

spesielt for voksemulsjon.  Restvoks bør helt bort fra fibrene.  Nota må være rein og fett fjernet.   
• Utvikle bedre heftunderlag, og kunnskap om dette for å sikre god adhesjon.   

Sesongtilpassede 
impregneringsmidler 

• Produsenter av impregneringsmidler kan endre utblødningsegenskapene, og kan f.eks. endre egenskaper 
for vår/sommer og høst/vinter impregnering (sesongtilpassede impregneringer).   

• Bruke mindre kobber om vinteren.  Utvikle rutiner for dette. 
• Analyse av overflaten til not med dokumentert historie, hvordan overflaten ser ut etter X antall gangers 

reimpregnering.   
Farge på notlin • Avklare om det er forskjeller på begroing på svart og hvitt notlin. 
Lokalitetstilpassede 
impregneringsmidler 

• Skreddersy impregneringer for ulike områder (f.eks. kyst vs. hav, nord vs. sør) 
• Etablere egne bindemidler for impregnering som skal brukes på eksponerte lokaliteter der det forventes 

raskere ut-vasking av impregneringen. 
• Spisse impregneringer mot enkeltarter, f.eks. blåskjell i områder der dette er hovedproblemet 

Mette fibrene ved å bruke en 
primer før impregneringen med 
kobber påføres.   

• Utvikle stoffer som påføres nota før selve impregneringen, og derved bidrar til å mette notlinet (f.eks. 
primer).   

• Avklare om det er gunstig eller ikke at det sitter igjen tidligere impregnering ved reimpregnering (virker 
som primer?)  Er dette gunstig for voksbasert og for akrylbasert impregnering? 

Betydning av kobber på innside og 
utside av not 

• Er det viktig og nødvendig at det er kobber både på innsiden og utsiden av nota? 
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4 Innledende arbeider relatert til begrensning av kobberbruk 
Med bakgrunn i kommunikasjon med medlemsbedriftene gjennom intervjuene, ble det avholdt et 
møte med miljøgruppa i NLTH.  Det ble der omforent at man ønsket å sette fokus på hvordan 
sløsing kan begrenses, herunder øke forståelse om impregnering på not, for å danne et bedre 
grunnlag for å forstå og kunne sette i verk egnede tiltak. Det ble formulert temaområder som 
dannet basis for metodeutvikling og innledende studier (Tabell 3).  Det understrekes at innholdet i 
aktuelle aktiviteter ble formulert for å dokumentere problemstillinger som vil være aktuelle å 
forfølge i senere prosjekter, og at det i herværende prosjekt ble gjennomført innledende studier 
innen enkelte problemstillinger. 
 

Tabell 3.  Tematiske områder for innledende studier. 
Nr. Temaområde Aktuelle aktiviteter 
1 Vask av not, økt kunnskap om 

notoverflaten. 
 
Problemstilling: Hva er ”ren nok” 
not før første gangs impregnering 
og ved reimpregnering?  
 

• Utføre forsøk med ulike vaskemetoder som saltvann, ferskvann, 
kombinasjon salt/ferskvann, varmt/kaldt vann, vaskemiddel og se 
hvordan dette påvirker opptak av mengde impregnering og vedheft 
av impregnering.  Analyse av overflaten før og etter vask. 

• Er det gunstig at det sitter igjen tidligere impregnering ved 
reimpregnering (virker som primer)?  Er dette gunstig for 
voksbasert impregnering og for akrylbasert system?  

• Utvikle en enkel teknikk for å teste vedheft mellom impregnering 
og not. 

• Analyse av overflaten til not med dokumentert historie, hvordan 
overflaten ser ut etter x antall gangers impregnering. 

2 Impregnering av not med ulik 
fuktighet og temperatur. 
 
Problemstilling: Hvordan påvirker 
mengde fuktighet i not opptak av 
impregnering og vedheft av 
impregnering?  

• Kvantifisering av fuktighet i not, kan dette gjøres enkelt ved å følge 
vekt på not som funksjon av tid (når konstant vekt oppnås er nota så 
tørr som mulig). 

• Impregnere not med ulik fuktinnhold, opptatt mengde impregnering 
som funksjon av fuktnivå, innvirkning på vedheft, hvordan 
impregneringen er i tråden. 

• Har temperaturen innvirkning på hvor mye impregnering som nota 
tar opp?  Forsøke med impregnering ved ulik temperatur, effekt på 
opptak og vedheft. 

3 Mengde impregnering. 
 
Problemstilling: Gir større 
mengde kobberholdig 
impregnering bedre 
langtidsbeskyttelse mot begroing? 

• Utføre forsøk med dypping i impregnering av not en gang, deretter 
tørking og dypping en gang til, utføre kontrollerte begroingsforsøk. 

• Undersøke forskjeller mellom vann- og løsemiddelbasert 
impregnering med hensyn til tykkelse og vedheft. 

• Er det sammenheng mellom hvor tykt lag som påføres nota, og hvor 
lenge den kan stå i sjø? 

• Undersøke hvor mye kobber som er igjen på ei not som har stått i 
sjø i et år.  Hvordan ser ei slik not ut? 

• Sammenligne påvekst på not som er tradisjonelt impregnert i hele 
vannsøylen, med not som har forskjellig kobberkonsentrasjon på 
øvre og nedre notdybde. 

4 Impregneringsstrategi og 
driftsplanlegging. 
 
Problemstilling: Kan bruk av 
bevisst strategi og planlegging 
være med på å optimalisere bruk 
av impregnering?  Kan sløsing 
som skjer i forbindelse med 
påføring begrenses? 

• Er det gunstig å ta opp not hver høst og vår og påføre mer 
impregnering for bruk i sommerhalvåret? 

• Planlegge hvor lenge not skal stå i sjø før den taes opp, impregnere 
i henhold til planlagt tid i sjø. 

• Kan not tørkes slik at impregnering blir jevntykk over det hele, 
f.eks. utføre avdrypping i beholder med fuktig luft slik at 
avdrypping skjer før nota tørker?  Undersøke gevinster ved 
avdrypping i ”fuktighetstelt” for å sikre bedre avrenning før 
tørking. 

• Kan dagens tørking som medfører tykkere impregnering nederst på 
not utnyttes positivt slik at den del av not som er nærmest 
havoverflaten (mest utsatt for begroing) får tykkere lag med 
impregnering? 



 17

 
5 Tiltak / løsningsretninger - materialfaglig ståsted  

5.1 Metodikk som underlag for tiltaksorienterte studier 
Som følge av fravær av etablert metodikk for kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av 
impregnering relatert til not, ble det nødvendig å prøve ut ulike metoder og verktøy.  Gjennom 
dette arbeidet ble det etablert et kunnskapsfundament, som er viktig for å forstå og anbefale 
mulige løsningsstrategier, som bl.a. er presentert i Tabell 1 og Tabell 2. Videre ble det lagt vekt på 
å bruke verktøy som ulike mikroskoper for å gi tematikken et mer visuelt uttrykk. 
 
Med basis i Tabell 3 ble det på tilgjengelig materiale fra bedrifter utført innledende studier.  Det 
understrekes at det er stor usikkerhet i materialet som lå til grunn for analysene, ettersom 
historikken til det tilgjengelige materiale, samt metode for behandlinger, i mange tilfeller var 
ukjent.   
 
Det understrekes videre at dette ikke er konkluderende arbeider, og at resultatene ikke må 
presenteres for noe annet enn det de er; innledende studier som gir preliminære resultater, samt 
innblikk i teknikker som er viktige for å øke kunnskapsnivået.  Fokuset for dette arbeidet har 
derfor vært å etablere en kunnskapsbase og demonstrere hva som kan være mulig fra et 
analyseteknisk ståsted, samt presentere indikative resultater som medvirker til å utvikle tiltak som 
er aktualisert under temaområdene presentert i Tabell 3. 
 

5.1.1 Lysmikroskopibilder 
Lysmikroskopibildene under viser eksempler på prøver med ulike typer impregnering fotografert i 
et lysmikroskop. Man får her bilder med lavere forstørrelse enn bilder tatt med elektronmikroskop 
(SEM), og kan lettere se hvordan impregneringen fordeler seg på notlinet over noe større områder. 
Lysmikroskop egner seg bedre til oversiktsbilder mens SEM er bedre egnet for å se på detaljer 
(Bilde 1). 
 

 
 

Bilde 1.  Lysmikroskop bilder av impregnert not. 
 

5.1.2 SEM Bilder av not 
Bilder av overflate og snitt av notlin med og uten impregnering, ubrukte og impregnerte, og 
deretter vaskede nøter, er presentert på Bilde 2 - Bilde 5. 
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Bilde 2.  Lysmikroskopibilde av hvit ubrukt not. 

  
Bilde 3. Lysmikroskopibilde av svart ubrukt not. 

 
Bilde 4. Vasket not med røde områder (venstre) og snitt (høyre). 
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Bilde 5. Vasket not med grønt område. 
 
På Bilde 6 er det tatt med atomnummerkontrast, som gjør at tyngre elementer som kobber sees 
som lysere områder på bildet.  Dette viser at kobber kan trenge inn mellom filamentene, og lagres 
der, noe som kan medføre at mengde kobber kan være unødvendig høy i nota. 
 

 

Bilde 6. Bilde med atomnummer 
kontrast (lyse områder = tyngre 
elementer).  Snittbildet av en 
impregnert prøve viser at 
kobberimpregneringen (kobberet sees 
som lyse prikker) også ligger inne i 
notlinet. 
 

 

5.1.3  Innledende analyse med mikrosonde 
Mikrosonde er et elektronmikroskop for mer nøyaktig kjemisk analyse enn Scanning Electron 
Microskopi (SEM).  Bilde 7 viser mikrosondeanlyse av ulike notprøver med ubrukt not. 
Overflaten til den svarte notprøven inneholder mer av silisium (Si) på overflaten (analyse utført på 
to forskjellige steder på prøven) enn den hvite notprøven. Uten å kjenne detaljer om 
produksjonsprosessen er det vanskelig å si hvor disse elementene i overflaten stammer fra.  
 
De brukte og vaskede notprøvene hadde grønne og røde områder (Bilde 8). Prøvene hadde ikke 
veldokumentert historie, så analysene ble utført for å demonstrere hva man kan oppnå med denne 
teknikken. På både grønne og røde områder ble kobber (Cu), klor (Cl), svovel (S) og silisium (Si) 
påvist. Det grønne området hadde større mengde klor i overflaten som tyder på at kobberet har 
reagert til kobberklorid. 
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Bilde 7. Mikrosondeanalyse av hvit og svart ubrukt not. 
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Bilde 8. Mikrosondeanalyse av grønne og røde områder på not. 
 

5.1.4  Elektronmikroskopianalyse av impregnerte notprøver 
I et scanning elektronmikroskop (SEM) blir en fokusert elektronstråle sveipet linje for linje over 
prøveoverflaten. I et vanlig lysmikroskop benyttes synlig lys i stedet for elektronstråle. 
Elektronstrålen fører til utsendelse av to ulike typer elektroner, sekundærelektroner (SE) og 
tilbakespredte elektroner (Back Scattered Electrons, BSE). Det sendes også ut røntgenstråler som 
kan analyseres med et energidispersivt spektrometer (EDS analyse). Det er dermed mulig å få 
både topografisk og kjemisk informasjon fra overflaten. Karakteristisk for SEM-instrumentet er 
god dybdeskarphet og høy oppløsning, ned til noen få nanometer. Alle grunnstoffer med 
atomnummer 6 (karbon) og høyere kan bli analysert med røntgenspektrometeret, med en 
deteksjonsgrense som typisk ligger under 1 vektprosent. 
 

5.2 Analyser av prøver med primer og impregnering 
Prøver av hvit not med ubehandlet område, område med primer og område med primer og 
vannbasert impregnering ble analysert med lysmikroskop, elektronmikroskopi (SEM) og EDS 
analyse.  I tillegg ble prøver av ubrukt hvit not impregnert med løsemiddelbasert impregnering 
analysert.   
 
Hensikten med analysene har vært å gjøre innledende studier for å se på eventuelle forskjeller 
mellom de to ulike impregneringene (vannbasert og løsemiddelbasert), bl.a., med hensyn på 
tykkelse av impregnering og vedheft mellom impregnering og notlin. 
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5.2.1 Materiale 
Bilde 9 er et oversiktsbilde for prøve med primer og vannbasert impregnering. Sjiktet dekker på 
denne prøven av notlin ujevnt, og områder som ikke er dekket kan tydelig sees på bildet. Det 
dannes også lett sprekker i impregneringen på denne prøven. 
 

 
Bilde 9. Lysmikroskopibilde av prøve med primer og vannbasert impregnering. 

 
Bilde 10 viser SEM bilde av rent notlin, mens Bilde 11 viser del av prøve som er dekket med kun 
primer.  Bilde 12 viser bilde av prøven som er dekket med både primer og vannbasert 
impregnering. Primer sjiktet ser svært tynt ut. På prøven med vannbasert impregnering sees 
impregnering også inne i notlinet. 
 

 
Bilde 10. Overflate/snittflate av ubehandlet prøve. 
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Bilde 11. Overflate/snittflate av prøve med primer. 
 

 
Bilde 12. Overflate/snittflate av prøve med primer og impregnering. 
Figur 1 viser utskrift fra EDS analyse av overflaten til rent notlin, der spor av silisium kan sees. 
Hvis silisiumet stammer fra en silikonforbindelse kan dette muligens forverre vedheften til 
primeren.  Figur 2 viser EDS analyse av overflaten til primer, der det også er spor av silisium. Om 
dette er silikon eller for eksempel en silikatforbindelse tilsatt primeren er ukjent.  
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Figur 1.  EDS analyse av overflaten til 
ubehandlet prøve. 
 

Figur 2. EDS analyse av overflaten til prøve 
behandlet med primer. 
 

 
 

5.2.2   Analyse av prøve med løsemiddelbasert impregnering 
Bilde 13 viser lysmikroskopibilde av prøve impregnert med løsemiddelbasert impregnering. 
Impregneringen dekker ikke notlinet helt. Impregneringen har en kornete konsistens. Deler av 
impregneringen faller lett av ved håndtering av notprøven. 
 

 
Bilde 13. Lysmikroskopibilde av prøve impregnert med løsemiddelbasert impregnering. 

 
Bilde 14 viser SEM bilde av snitt og overflate av prøven med løsemiddelbasert impregnering.  
Her sees også den kornete strukturen til impregneringen. Impregneringen ser ut til å gå i hvert fall 
ca. 100 μm ned i notlinet. 
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Bilde 14. Overflate/snittflate av prøve med løsemiddelbasert impregnering. 
 
 

5.3 SEM analyse av notprøver med dokumentert historie 

5.3.1 Materiale 
To brukte notprøver med dokumentert historie ble analysert ved hjelp av SEM og EDS analyse. 
Prøve 8535 var impregnert to ganger med vannbasert impregnering (hver gang med etterfølgende 
vask). Prøve 8585 var impregnert en gang med vannbasert impregnering og deretter vasket. 
Detaljert beskrivelse av prøvene er gitt i Tabell 4. 
 

Tabell 4. Opplysninger om notprøver. 

Prøve 
nr. 

Nottype Kjent historie 

8535 nr 18 knuteløs 16 mm 
halvmaske 

Ny not impregnert med vannbasert impregnering 
Vasket 
Impregnert med vannbasert impregnering  
Vasket 

01.10.00 
16.04.02 
23.05.02 
15.02.03

8585 nr 32 knuteløs, raknefri 
26 mm halvmaske 

Ny not impregnert med vannbasert impregnering 
Vasket 

01.02.01 
13.03.03

 

5.3.2 Resultater 
Det var små forskjeller mellom de to prøvene som var impregnert og vasket to ganger (Bilde 15 
og Bilde 16) og en gang (Bilde 17 og Bilde 18). Analyse av overflaten til de to prøvene viste at de 
var rene, og at det ikke var spor av kobber eller andre uorganiske forbindelser (Figur 3).  
Resultatene indikerer at det er mulig å oppnå rene nøter, også etter flere gangers impregnering / 
vask.  På prøve 8535 var det rester etter blåskjelltråder, og Bilde 19 viser hvordan blåskjelltrådene 
er festet i notlinet. Det ser ut til at trådene sitter limt til overflaten, og at det altså ikke er snakk om 
kun mekanisk ”innfiltrering” i notlinet. 
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Bilde 15.  Overflate av prøve 8535. 

 

 
Bilde 16. Tverrsnitt av prøve 8535. 
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Bilde 17.  Overflate av prøve 8585. 

 

 
Bilde 18.  Tverrsnitt av prøve 8585. 
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Figur 3. EDS analyse av overflaten til prøve 8585.  Analyse av overflaten til prøve 8535 var 
tilnærmet identisk. 

 

 
Bilde 19. Prøve 8535. Feste til blåskjelltråd. 
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5.4 Innledende forsøk for å teste vedheft mellom impregnering og notlin 

5.4.1 Materiale 
Det ble utført innledende forsøk for å måle vedheft mellom notlin og impregnering. Måling av 
vedheft kan være interessant for å sammenlikne ulike typer impregnering, ved studier av hvordan 
ulik renhet på overflaten til notlin påvirker vedheft til impregnering og om evt. ulik fuktighet i 
notlin påvirker vedheft til impregnering. 
 

5.4.2 Resultater 
To ulike metoder har vært prøvd ut for å måle vedheft mellom notlin og impregnering:  
 

1. Tapetest (en tape festes på overflaten til impregnering og dras av) 
2. ”Hex bar” test (notprøven føres frem og tilbake over en sekskantet metallstang). 

 

5.4.3 Tapetest 
Bilde 20 viser resultatene fra tapetest på not med to ulike typer impregnering.  En bit med Scotch 
4950 P tape fra 3M ble festet på overflaten til notprøven, tapen ble presset mot overflaten med 
håndkraft og dratt av. Målet på vedheft er en visuell vurdering av hvor mye impregnering som 
sitter igjen på tapen.  Bilde 20 viser at med løsemiddelbasert impregnering sitter mer 
impregnering igjen på tapen enn for prøven med vannbasert impregnering. 
 

 
Bilde 20. Bruk av tape for test av vedheft mellom notlin og impregnering. Prøve impregnert 
med løsemiddelbasert impregnering til venstre og prøve med vannbasert impregnering til 
høyre. 
 
Forskjellene som observeres kan også være et resultat av dårligere vedheft mellom tape og 
impregnering på vannbasert sammenlignet med løsemiddelbasert prøve. Prøven med vannbasert 
impregnering ble derfor overflatebehandlet med plasmabehandling for å oppnå bedre vedheft 
mellom impregnering og tape, men like lite impregnering satt igjen på tapen i dette tilfellet. 
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Denne testen ser lovende ut etter de innledende forsøkene, men metoden bør prøves ut på flere 
forskjellige prøver for å se om den skiller godt nok mellom ulike prøver. 
 

5.4.4 ”Hex bar” test 
Testen er beskrevet i ASTM standard D 6770-02 ”Standard Test Method for Abrasion Resistance 
of Textile Webbing (Hex Bar Method). Testen går ut på å føre prøven fram og tilbake over en 
sekskantet metallstang (vist på Bilde 21). Prøver med løsemiddelbasert impregnering og 
vannbasert impregnering ble testet. 
 
Ved forsøkene ble det benyttet en frekvens på 73 rpm.  I enden av notprøven ble det festet ett lodd 
på 113 gram og testen ble kjørt i 3 minutter. Etter endt test ble prøvene inspisert i mikroskop. Det 
var ikke mulig å se tydelige forskjeller mellom prøvene ettersom impregneringen var slitt av ned 
til notlinet i begge tilfeller. Denne testen må prøves ut videre med ulike laster og tider for å se om 
det går an å skille mellom ulike prøver. Det viste seg også at det var problemer med ujevn slitasje 
ettersom de impregnerte notprøvene er såpass stive at de ikke blir liggende jevnt over 
metallstaven. 
 

 
Bilde 21.  Oppsett for ”HEX bar test”. 
 

5.5 Impregnering av not med ulik fuktighet og temperatur 
Med bakgrunn i innledende undersøkelser var fuktighet/temperatur utpekt som sentrale faktorer 
relatert til selve impregneringen.  Det beskrives et forslag til forsøksplan for å studere hvordan 
variasjon av temperatur og fuktighet i not påvirker opptak av impregnering.  
 

5.5.1 Forslag til innledende forsøk 
Det foreslåes at forsøkene i første omgang gjennomføres i laboratorieskala med relativt små 
notprøver (f.eks. 50X50 cm). 
 
 
 



 31

 
Variable:   Mengde fuktighet i not, temperatur 
Holdes konstant:  Type not, type impregnering, tid som notprøve holdes i impregneringsbad, 

størrelse på notprøve. 
 
I første omgang kan de 4 forsøkene som er vist i Tabell 5 utføres. 
 

Tabell 5. Forslag til oppsett for innledende forsøk for undersøkelse av fuktighet/temperatur. 

Forsøk Temperatur °C Fuktighet 
1 Romtemperatur Tørr 
2 f.eks. 4 °C Fuktig 
3 Romtemperatur Fuktig 
4 f.eks. 4 °C Tørr 

 
Hvis man i disse innledende forsøkene ser klare effekter av mengde fuktighet og temperatur kan 
man gå videre med flere forsøk. Forskjellige fuktighetsnivåer kan muligens måles med instrument 
for å måle fuktighet i treverk etc. 
 

5.5.2 Analyse av prøver etter impregnering 
Det kan videre utføres analyser av snitt av notprøvene med elektronmikroskop (SEM) etter 
impregnering for å se hvor langt inn i notlinet impregneringen har trengt. 
 
Alle prøvene veies før og etter impregnering for å få et mål på opptak av impregnering. 
 
Det vil også være aktuelt å måle om vedheften mellom notlin og impregnering varierer med 
fuktinnhold og temperatur. Det har blitt utført forsøk med å klistre en tape på impregneringen for 
deretter å dra av tapen og se hvor mye impregnering som følger med. Det har vist seg at det ikke 
har vært så enkelt å se forskjeller mellom ulike impregneringer med denne metoden, men hvis 
impregnering sitter veldig dårlig bør denne metoden fange opp det.  
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6 Tiltak / løsningsretninger - biologisk ståsted 
Under intervju med medlemsbedriftene i NLTH, ble det tydelig at det er mange, og til dels 
motstridende meninger om forhold relatert til begroing på nøter og bruk av kobberbasert 
impregnering. Disse meningene er i stor grad basert på praktisk erfaring, og gir i sum et bredt 
grunnlag for å vurdere mulige tiltak og endringer. Det er også et generelt inntrykk at det er viktig 
med utvikling innen systematisk utprøving av metodikk og prosedyrer. Samtidig var det av 
ressursmessige hensyn ikke mulig å gjennomføre omfattende vitenskapelige eksperimenter i 
prosjektet, så resultatene i denne delen omfatter en blanding av utprøving, samt at en har valgt å 
dokumentere mulige oppsett for eksperimenter i senere prosjekter. 
 

6.1 Biologisk bakgrunn for effekt av impregneringsmidler 
Kobber er et nødvendig spormetall for dyr og planter. Alle organismer har derfor måter å regulere 
mengden kobber i kroppen på. Disse reguleringsmekanismene har imidlertid begrenset kapasitet, 
og hvis denne kapasiteten overskrides vil kobber virke giftig, blant annet ved å hindre prosesser i 
energiomsetningen i kroppscellene. Kobber finnes naturlig i spesielt høye konsentrasjoner hos dyr 
som har kobber som metall i blodpigmenter (hemocyanin der kobber erstatter jern som vi finner i 
hemoglobin) for eksempel hos en rekke krepsdyr. 
 
Virkningen av kobberbasert impregnering er basert på at det lekker ut så mye kobber fra nota at 
det dannes en giftig sone rundt notlinet. Konsentrasjonen av kobber vil avta raskt ut fra nota som 
en følge av fortynning (Figur 4). Denne fortynningen er avhengig av strømhastigheten i området. 
 
 

 

 
Figur 4.  Kobber som lekker ut fra notlinet fortynnes raskt i sjøvannet. Graden av 
fortynning er avhengig av strømhastigheten. 
 
Virkningen av impregneringen er altså basert på at det til en hver tid lekker ut nok kobber fra nota 
til at det dannes en giftig sone rundt notlinet. De organismene som først er i stand til å etablere seg 
på nota etter hvert som utlekkingen reduseres, er de som enten tåler mest kobber, eller kan strekke 
seg ut fra festepunktet og unngå den innerste sonen rundt notlinet. Typiske arter som etablerer seg 
tidlig er blåskjell og sjøpung. Dersom disse artene har etablert seg vil både ytterligere utvasking 
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av nota (lavere kobberkonsentrasjon) og det faktum at de vokser ut fra nota der fortynningen er 
større, bidra til å bedre vokseforholdene etter hvert som de blir større. 
 

6.2 Standard tester for begroing 
Ved begroingstester er det viktig at alle not-kvalitetene som testes behandles likt. Det eksisterer 
ingen standardiserte tester for vurdering av begroing på not. Det er derfor nærliggende å ta 
utgangspunkt i en modifisert versjon av begroingstest for antibegroingsmaling som brukes i 
sjøfartsnæringen. Det finnes flere standarder for testing av antibegroingsmidler utgitt av ASTM 
(Amercan Society for Testing of Materials). Aktuelle standarder er: 
 

1. ASTM standard test method D 3623 -78a; "Test Method for Testing Antifouling Panels in 
Shallow Submergence"  

2. ASTM standard test method D5618 -94; “Standard Test Method for Measurement of 
Barnacle Adhesion Strength in Shear”.  

3. ASTM standard test method D 4939 – 89: "Subjecting Marine Antifouling Coating to 
Biofouling and Fluid Shear Forces in Natural Seawater" 

 
Etter vurdering av nevnte standarder, ble det valgt å anbefale ASTM standard test method D 3623 
-78a; "Test Method for Testing Antifouling Panels in Shallow Submergence", i det videre 
arbeidet. 
 
 

6.2.1 Modifisert metode (basert på ASTM D 3623 – 78a) 
Hovedhensikten med testen er å kvantifisere begroing på testnota i forhold til en kjent referanse. 
Dette kan gjøres etter et definert tidsrom i sjøen eller flere ganger i løpet av testperioden for å se 
på tidsforløpet av begroingsprosessen.  
 
Rektangulære biter av not spennes opp i et rammesystem og plasseres i sjøen (Figur 4). 
Notkvaliteter som skal testes settes sammen med en referansenot som funger som positiv kontroll 
(fullimpregnert not) eller negativ kontroll (ubehandlet not). I enkelte sammenhenger kan det være 
aktuelt å bruke både positiv og negativ kontroll. Alle notkvaliteter bør minimum ha 3 paralleller.  
 
 
 
      

Teststoff   
 

Referanse 
 

  Blindprøver   
 

 
 
  

  

  

Strømretning  
 
 
 

Figur 5. Eksempel på rigg for testing av antibegroingsmidler. 
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Parametere som registreres 

1. Type begroing i følge standard prosedyrer (ASTM D 3623 – 78a). 
2. Mengde påvekst. Dette kan registreres enten som mengde og/eller hvor stor del av notlinet 

som er dekket. 
3. Ut fra mengde påvekst beregnes "fouling resistance" ut fra angitte prosedyrer. 

 
Testen er egnet til å sammenligne forskjellige impregneringstyper og impregneringskvaliteter og 
gi et grunnleggende svar på impregneringsstoffers virkning. Metoden har imidlertid begrenset 
verdi for å kvantifisere begroing i oppdrettsanlegg, siden dette er sterkt avhengig av lokale forhold 
som strøm og tetthet av begroingsorganismer i sjøen. Forholdene på laksenot vil også være preget 
av tilstedeværelsen av fôrspill og avføring fra laksen, og dette kan ha betydelig modifiserende 
effekt på begroingen. 
 

6.2.2 Hurtigtest for begroing 
Basis for begroing er dannelse av biofilm på overflater (Figur 9). Tilstedeværelsen av en biofilm 
synes å være nødvendig for de fleste av større begroingsorganismene dersom de skal feste seg. I 
og med at biofilmen dannes før synlig begroing, vil dette være en raskere metode enn å registrere 
påvekst av større organismer. Tilgjengelig metodikk for å registrere biofilm er mikroskopi og/eller 
genetiske analyser (PCR-basert). Selve påvisningen av begynnende begroing er relativt enkel og 
krever begrensede ressurser. Det er ikke urealistisk å tenke seg enkle ”kit” som gjør at denne 
testen kan utføres i det enkelte anlegg. Verdien av en slik test utført i anlegget vil være å få et 
tidlig varsel om at impregneringen er i ferd med å ”gå ut på dato”.  
    

6.3 Effekt av forskjellige vaskemetoder 
Det benyttes en rekke forskjellige rutiner ved vasking av not. Det benyttes både ferskvann og 
saltvann, med og uten oppvarming. I tillegg benyttes det i enkelte tilfeller vaskemidler. I stor grad 
synes metoden som benyttes å være bestemt av lokale forhold som tilgang på ferskvann/saltvann 
etc. uten at det gjort systematisk utprøving av forskjellige vaskemetoder. Erfaringene med 
forskjellige vaskemetoder er ikke entydige i forhold til et ønsket resultat. Det er også uklart hvilke 
kriterier som legges til grunn for et optimalt resultat av vaskingen. 
 
Viktige kriterier vil være: 

1. Restinnhold av organisk materiale (inklusiv fettrester) og skjellrester 
2. Restinnhold av impregnering og fordeling av resterende impregnering. 
3. Restinnhold av kobber 
4. Overflateegenskaper etter vask (vedheft av ny impregnering) 

 
Med tanke på å redusere bruken av impregnering vil det være gunstig at så mye som mulig av den 
gamle impregneringen er igjen, samtidig som organisk materiale er fjernet. 
 
Verifisering av effekten av forskjellige vaskemetoder krever en standardisering av vaskeprosessen 
med hensyn til tid og mekanisk behandling (tromling). For å isolere effekten av forskjellige 
vaskemetoder må parametrene som er nevnt ovenfor (punkt 1-4) kvantifiseres før og etter 
vaskeprosessen. Det er viktig at notbiter som benyttes blir utsatt for samme forbehandling 
(tørking, råtning). 
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Effekt av forskjellige vaskemetoder: 
Problemstilling: Hva er "ren nok" not før impregnering og hvilken effekt har forskjellige vaskemetoder. 
Verifisering:  Notbiter vaskes i en standardisert vaskerutine med forskjellig vannkvalitet og temperatur, med 
og uten tilsetning vaskemidler. Vurdering av renhet, restinnhold av impregnering og kobber, og 
overflateegenskaper etter vasking. 
Tiltak: Optimalisere vaskeprosess 

 

6.4 Effekt av temperatur og fuktighet ved impregnering 
Praksis i forhold til tørking av nota før impregnering varierer. Enkelte vil ha nota "knusktørr", 
mens andre aksepterer noe fuktighet. Enkelte mener at temperatur under impregneringen har liten 
eller ingen betydning, mens andre opplever at temperatur er svært viktig. Betydningen av kontroll 
med fuktighet og temperatur vil nødvendigvis variere med type impregnering som benyttes. Vi 
har ikke funnet systematiske data som gir indikasjoner på hvor viktig fuktighet og temperatur er 
for sluttresultatet. 
 
Undersøkelser av betydningen av temperatur og fuktighet kan gjennomføres i småskala forsøk der 
impregnering blir utført under systematisk variasjon av fuktighet i nota og temperatur under selve 
impregneringsprosessen. Forbruk av impregnering, inntrengning og vedheft kan sammenlignes 
ved metodikker som er beskrevet i denne rapporten. 
 

Effekt av fuktighet i not under impregnering: 
 
Problemstilling: Hvordan påvirker temperatur under impregneringen og fuktighet i nota 
impregneringsprosessen. 
Verifisering: Gjennomføre impregnering på ny og brukt not ved forskjellig fuktighet i nota og forskjellig 
temperatur under impregneringsprosessen. Følgende parametre kan registreres: 

- Grad av inntregning i nota (scanning elektronmikroskopi (SEM) og/eller lysmikroskopi) 
- Mengde impregnering medgått (registrering av vektøkning) 
- Vedheft (Hex-bar test og/eller "tape-test) 

Tiltak: Optimalisere impregneringstemperatur og graden av tørking av not før impregnering 

 

6.5 Kontrollert redusert påføring av impregnering 
Det er grunn til å anta at det finnes en sammenheng mellom mengde påført impregnering og både 
graden av begroing og hvor lenge nota kan stå i sjøen før begroing starter. Det er imidlertid uklart 
hvordan denne sammenhengen er, og hvor stor betydning en reduksjon av påført mengde vil ha 
når begroingen starter og på graden av begroing. I og med at antibegroingseffekten av 
impregnering i hovedsak er knyttet til frigitt kobber, er kobberinnholdet i impregneringen svært 
viktig for effekten. Det er derfor også en nedre grense for kobberinnholdet i begroingsmidlene, og 
det er trolig ikke realistisk å redusere kobberinnholdet vesentlig ut over det som benyttes i dag. 
Alternativet til å redusere kobberinnholdet er å redusere mengden impregnering som brukes pr. 
not. For å teste effekten av redusert impregneringsmengde kan det utføres tester der det legges på 
tynnere lag med impregnering. Det vil imidlertid fortsatt være en forutsetning at hele not-
overflaten er dekket av impregneringsmidlet. Effekten av å redusere mengde impregnering kan 
testes i begroingstester med direkte sammenligning av notprøver. 
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Optimalisering/reduksjon av mengde impregnering pr. not: 
 
Problemstilling: At det finnes en øvre grense der ytterligere påføring av impregnering har liten eller ingen 
effekt på begroing og at denne grensen ligger ved lavere påføringsmengder enn det som brukes i dag. 
Verifisering: Sammenligne begroing på impregnerte notbiter med forskjellige mengder impregnering (f. eks. 
fullimpregnert, 25 og 50% reduksjon). 
Tiltak: Redusere mengde impregnering på nota. 

 

6.6 Redusere utvasking fra ny not ved å forbehandle nota før den settes i sjøen 
I forsøk som ble utført ved ALLFORSK ble det funnet at nyimpregnert not hadde en initiell høy 
utskillelse av kobber (Figur 6). Resultatene viste at ca 60% av kobberet som ble vasket ut fra 
noten i de første dagene var bundet i partikler som var større enn 0,2 µm. Dersom dette er 
representativt for not som settes i sjøen, vil ”overskudd” i form av ”støvpartikler” kunne utgjøre 
bortimot 30% av utlekking resten av året (Figur 7). Dette er utslipp som ikke er nødvendige for å 
hindre begroing.  Å fjerne denne mengden av kobber vil kunne være et tiltak for å redusere kobber 
som ikke kommer til anvendelse i selve oppdrettssituasjonen.  

0 96 192 288 384 480
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
kobber i vann

Tid (timer)  
Figur 6. Frigjort kobber fra not i kontinuerlig vannstrøm (2,7 L/min). En liten notbit (1,2 
gram) ble holdt i kontinuerlig vannstrøm og tatt ut og vasket i 1 time i 500 ml vann ved 5 
tidspunkter i løpet av 18 døgn. Figuren viser konsentrasjon av kobber i “vaskevannet” etter 
varierende tid i sjøvannsstrømmen. 
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Figur 7. Teoretisk kurve for utskillelse av kobber fra not over tid. Areal med grønn og rød 
farge angir teoretisk relativ utlekking (eksponensiell kurve). Blå farge er observerte data 
tilpasset utlekkingskurven. Til sammen utgjør "overskuddet" (rødt og blått areal) i løpet av 
de første 20 dagene ca 40 % av arealet definert av utlekkingskurven på årsbasis. 
 
Figur 7 indikerer at en betydelig andel av kobberet forsvinner, hovedsakelig i form av partikler de 
første dagene i sjøen. Siden disse forsøkene er det skjedd en utvikling av impregneringsmidler, og 
nye er kommet til. Forsøkene som er referert ovenfor er gjort en del år tilbake på nylon-not med 
en bestemt type impregnering. Det er derfor uklart om dette er representativt for de 
impregneringstypene som er tilgjengelig på markedet i dag. I og med mulighetene for gjenvinning 
i impregneringsanlegg, utgjør dette et så stort potensiale for å redusere utslippene til sjøen at 
muligheten bør undersøkes.  Mulige tiltak vil være høytrykksspyling av nota før den sendes fra 
impregneringsanlegg og oppsamling/rensing av vaskevannet. 
 

 

Redusere utvasking fra ny not ved å forbehandle nota før den settes i sjøen: 
 
Problemstilling: Kobberutslipp i løpet av den første uken i sjø utgjør en stor del av det totale kobberutslippet. 
Verifisering: Vaske notbiter etter forskjellig tid i sjøvann og se på hva som skilles ut. Kvantifisere utskilling 
av kobber som funksjon av tid. 
Tiltak: Vasking/spyling av nyimpregnert not før den settes i sjøen for å samle opp initielt tap av kobber i form 
av utlekking. 

 

6.7 Forkortet vaskeprosess ved bruk av kontrollert råtning av organisk materiale på nota 
(biologisk rensing) 

Enkelte oppgir i spørreundersøkelsen at å la nota råtne noen dager før vasking, kan medvirke til å 
løsne påvekst. Et problem med impregnert not vil være at det akkumuleres kobber i vannet 
dersom råtningsprosessen foregår i vann. Det finnes minst to måter å redusere dette problemet på: 
 

1. Redusere kobberinnholdet i vannet ved felling eller oppbinding (chelatering) 
2. Benytte kobbertolerante mikrober 

 
Dersom denne ”råtningsprosessen” optimaliseres, kan man tenke seg at det alt vesentlige av 
organisk materiale (inklusiv fett) fjernes av mikrobielle organismer (i hovedsak bakterier). Dette 
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vil kunne redusere behovet for vasking betydelig. Som en følge av dette vil også en større del av 
gjenværende impregnering forbli i nota. Utvasking av gammel impregnering er i utgangspunktet 
unødvendig dersom den fremdeles inneholder kobber, og mengden ny impregnering vil bli 
redusert, samtidig som det blir mindre kobberholdig avfall fra vaskeprosessen. 
 
Det som i hovedsak skjer ved mikrobiell nedbryting i et lukket system er at det etter hvert blir en 
oppblomstring av de organismene som er best tilpasset forholdene (oksygen, temperatur, næring, 
giftstoffer). I sjøvann finnes det et rikt utvalg med bakterier som kan utnyttes i denne 
sammenhengen. 
 
I praksis vil en mikrobiell rensing skje ved at nota oppbevares en periode i vann tilsatt 
bakterieløsning, alternativt fuktig slik det til dels også gjøres i dag, men med tilsetning av 
bakterieløsning. 
 

 

Testing av biologisk rensing 
 
Problemstilling:  Påvekstorganismer og annet organisk materiale kan fjernes/løsnes fra nøter gjennom 
råtningsprosesser. 
Verifisering: Kvantifisere effekt av forskjellige forråtnelsesprosesser på vaskprosessen. 
Optimalisering: (1) Karakterisere bakterieflora under råtning og (2) Optimalisere vekstforholdene for bakterier. 
Tiltak: La nota ligge og ”råtne” før spyling/vasking. Optimalisere råtningsprosessen. 

 

6.8 Gradering av impregnering med dybde på nota 
Mengden begroing varierer med dybde i sjøen. Vanligvis er det mer begroing på øverste del av 
nota enn på de dypere delene. Hvor stor denne forskjellen er, vil variere med lokale forhold. 
Enkelte steder kan det derfor være aktuelt å impregnere bare øverste del av nota, eller gradere 
impregneringen. I Figur 8 er angitt forskjellige måter å variere impregneringen på, som alle gir ca 
33 % reduksjon i forhold til en fullimpregnert not (100%). 
 
I hvor stor grad gradert impregnering kan benyttes på en lokalitet kan vurderes ut fra erfaring med 
begroing på nøter i anlegget, eller ved å teste begroing på ubehandlet notlin i forskjellige dybder i 
anlegget. 
 

 
Figur 8. En differensiert påføring av impregnering kan utnytte det faktum at begroingen på 
nøter ofte er størst nær overflaten. 
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Dybdegradering av impregnering på not: 
Problemstilling: Redusert begroing nedover i sjøen reduserer behovet for impregnering i nedre del av nota. 
Verifisering: Impregnere not med gradert bruk av impregnering etter dybde og kvantifisere begroing/”levetid” 
for nota. 
Tiltak: Gradere mengde impregnering på forskjellige deler av nota etter lokale behov. 

 
 

6.9 Bruk av primer for å redusere inntregning av impregnering 
Primere fører generelt til at impregneringen trenger mindre inn i nota. Dette vil føre til en 
reduksjon i mengde impregnering som går med i impregneringsprosessen. Primere kan også ha 
mekaniske fordeler. Bruk av primere er behandlet spesielt i 5.2. Det mangler imidlertid 
systematiske data på hvor mye impregneringsbruken reduseres, og om primere har effekt på 
begroingsgraden på nota. Det arbeides med dette hos impregneringsprodusentene og det forventes 
etter hvert å finnes dokumentasjon på effekten av primere. 
 

Bruk av primer for å redusere inntregning av impregnering: 
Problemstilling: Bruk av primere reduserer forbruk av impregnering uten å redusere antibegroingseffekten. 
Verifisering:  

- Sammenligne begroing på impregnerte notbiter med og uten bruk av primer. 
- Kvantifisere reduksjon i bruk av impregnering pga. primer. 

Tiltak: Bruke primere

 
 

6.10   Endre farge på impregnering 
En del begroingsmekanismer hevdes å ha forskjellig preferanse mht. farge på underlaget. Dette 
gjelder blant annet trekantmark som foretrekker mørke flater framfor lyse. På grunn av at faren for 
å bli oppdaget og spist er større på et lyst underlag, mener mange det er rimelig at de fleste 
organismene som har mulighet til å velge vil foretrekke et mørkt underlag. Andre mener at det 
gror mer på hvit not.  Bruk av hvit impregnering på hvit not kan derfor være en mulighet til å 
redusere bruken av kobber. Det hevdes at hvit not er mindre bestandig mot sollys. Impregnering 
som dekker nota (uavhengig av farge) vil bidra til å øke lysbestandigheten.  
 

Endre farge på impregnering. 
 
Problemstilling: Vil enkelte farger på underlaget redusere begroingen. 
Verifisering: Begroingsforsøk med notbiter impregnert med like mengder av hhv. rød og hvit impregnering 
med samme kobberinnhold. Begroing registreres over tid og sammenlignes. 
Tiltak: Nota impregneres med impregnering med ”gunstig” farge som kompenserer for redusert bruk av 
impregnering. 

 
 

6.11 Endrede overflateegenskaper på nota 
Enkelte organismer er kresne på type underlag de fester seg til, mens andre ser ut til å feste seg på 
alle typer underlag. De vanligste påvekstorganismene synes å feste seg på alle typer underlag. I 
særlig grad gjelder dette blåskjell, der byssus er vist å sitte godt blant annet på teflon som i de 
fleste sammenhenger gir dårlig vedheft. De fleste former for påvekst av flercellede organismer er 
avhengig av at det først dannes en biofilm (Figur 4). På grunn av at denne filmen først dannes av 
molekyler og mikroorganismer, er det lite trolig at selve strukturen på overflaten kan hindre all 
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påvekst. En mulighet er å lage overflater som "skaller av" eller forvitrer når de blir tildekket, slik 
at festeplater for organismene faller av sammen med noe av impregneringen. For å oppnå dette 
kreves det utvikling av nye impregneringstyper trolig med annen sammensetning og egenskaper 
enn de som benyttes i dag. 
 

 

Figur 9. Illustrasjon av suksesjonen av 
påvekst på "ferske" overflater i sjøen (Fra 
Davis et al. (1995). 
 

 
 

6.12 Innledende studier for etablering av metodikker for testing av notvask og begroing 

6.12.1 Vasking av not – effekt av forskjellig forbehandling 
For å teste effekten av forbehandling av not og effekt av vaskeprosessen ble det laget en prosedyre 
med standardisert vasking av notbiter. Metoden ble testet på not med forskjellig forbehandling.  
 
Metodikken som er utviklet og beskrevet her er basert på lett vasking av not-biter for å kunne få 
fram forskjeller i vaskbarhet ved forskjellige vaskeprosedyrer og forbehandling av begrodd not. 
For å teste metodikken ble det gjennomført en test av forskjellige behandlinger med naturlige 
ferskvanns- og sjøvannsbakterier i en periode før vasking. 
 

6.12.1.1 Metodikk 
Jevnt begrodd not, først og fremst med hydroider og noe blåskjell (< 2cm) (Bilde 22), ble 
anskaffet. Nota ble transportert fuktig i lukket plastsekk. Ved ankomst ble nota klippet i biter på 
ca 30 x 45 cm (18 stk). 
 
Bakteriekulturer ble laget med basis i innsamlet materiale i fjæra (råtnende tang, blåskjell etc) 
som ble hakket opp eller knust og fordelt på to 20 l plastbøtter. Disse bøttene ble så tilsatt 
henholdsvis ferskvann og saltvann og satt til modning med bobling i ca 14 dager. Ved forsøkstart 
var bakterietallet i ferskvannet ca 135 millioner bakterier pr. milliliter og for sjøvannet ca 54 
millioner/ml. 
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Bilde 22. Notbit med begroing. Nota er hovedsakelig begrodd med hydroider og enkelte små 
blåskjell (< 2 cm). 
De oppklippete bitene ble lagt til råtning i ved forskjellige betingelser (Figur 10).  Følgende 
forsøksgrupper/behandlinger ble benyttet: 
 

1. Stagnant sjøvann 
2. Fuktig plastpakket 
3. Stagnant ferskvann 

 
Halvparten av notprøvene i henholdsvis sjøvann og ferskvann ble tilsatt bakteriekulturer fra 
sjøvann og ferskvann. Halvparten av prøvene som ble lagret fuktig, ble dyppet i bakteriekultur fra 
sjøvann. De resterende notbitene i alle gruppene ble oppbevart ubehandlet. 
 

Ubehandlet fuktig not

Fuktig plastpakket Sta vann gnant ferskStagnant sjøvann 

 
 

Prekultur Ubehandlet Prekultur Prekultur Ubehandlet Ubehandlet 

Figur 10. Forsøksgrupper ved testing av bakteriell rensing av not. 
For å simulere vaskeprosessen i småskala, ble en ordinær vaskemaskin med toppinnlegg bygget 
om for å kunne gjennomføre standardisert vasking med oppsamling av vaskevann og bunnfall 
(Figur 11). 
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trommel 
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vaskevann og bunnfall 

 

Figur 11. Vaskemaskin modifisert med tidsregulator og bunnuttak (Ø = 32 mm) for 
oppsamling av vaskevann og bunnfall (løsnet påvekst). 
 
Alle notbitene ble lagt i vasketrommelen, tilsatt 10 l vann, og vasket i 15 minutter. Notbitene ble 
veid før og etter vaskeprosessen. Vaskevannet og bunnfallet fra vaskingen ble skylt ut av 
vaskemaskina gjennom bunnuttak og tatt vare på. Bunnfallet ble silt fra vaskevannet med sil 
(maskevidde 1 mm). 
 
Alle notbiter og bunnfall fra vasking ble veid vått. For å forsøke å standardisere vanninnhold, ble 
alt materiale behandlet likt ved at det ble hengt til avrenning av vann i 30 sekunder før veiing. For 
nøtene som var lagt fuktig, ble vann avrent under forsøksperioden tatt med. Etter vasking ble 
notbitene ristet lett for å få av løs påvekst i starten av avrenningsperioden. 
 

6.12.1.2 Resultater og diskusjon 
Eksempler på notbiter før og etter vask er vist på Bilde 23 og Bilde 24. Resultater fra andre 
behandlinger er presentert i vedlegg. 
 

      

A B

Bilde 23.  Fuktig not tilsatt bakteriekultur og lagt til side i 8 døgn. Bildene viser nota før (A) 
og etter (B) vask i 15min. 
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BA 

Bilde 24. Not som har ligget i sjøvann i 8 døgn. Bildene viser nota før (A) og etter (B) vask i 
15min. 
Subjektivt vurdert var det minst gjenværende påvekst på notbiter som hadde ligget fuktig. 
Veiedata bekrefter at det er større vekttap i vaskeprosessen på nøter som har ligget fuktig enn 
nøter som har ligget i vann (Figur 12). 
 
Resultatene indikerer at tilsetning av bakteriekulturer løsner påveksten, slik at nota blir renere 
etter vask. Det var ingen målbar forskjell på om nota lå i ferskvann eller i sjøvann. I forsøkene 
som er beskrevet her er det ikke gjort forsøk på å fjerne kobber fra vannløsningen, og utlekket 
kobber vil sannsynligvis hemme den bakterielle aktiviteten etter en tid. Tilsvarende utlekking vil 
ikke skje i nota som ligger fuktig så lenge det ikke er vannansamlinger i direkte kontakt med nota. 
Ut fra de foreløpige forsøkene som er presentert, ser det ut til at råtning/biologisk rensing vil 
kunne bidra til å løsne påvekst og redusere kravene til vaskeprosessen (Figur 12). 
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Figur 12. Vekt av bunnfall i forhold til totalvekt av nota før vasking. B; Prosentvis andel av 
total påvekst som ble vasket av i forsøket. Alle veiinger er gjort på vått materiale. 
 
For å kunne optimalisere bruk av bakteriell rensing kreves det systematisk utprøving av tiden 
nøtene trenger å ligge i bakterieløsning, og modifikasjoner som gjør metoden egnet for bruk i 
storskala. Tilførsel av oksygen (lufting) kan være aktuelt for å unngå dannelse av hydrogensulfid 
som demper bakterieaktiviteten. Råtning kan også påvirke styrken på notlinet, og dette bør 
undersøkes ved testing av bruddstyrke. Tillaging av bakterieløsning slik det er gjort i forsøkene 
her, er imidlertid lite arbeidskrevende og kan enkelt gjøres på det enkelte notvaskeri.  
 



 44

 
6.12.1.3 Konklusjon 
Bruk av bakteriekulturer førte til økt vaskeeffektivitet i alle grupper. Den mest effektive 
forbehandlingen er å la nota ligge fuktig. Dersom nota ligger i vann vil sannsynligvis effekten av 
bakteriell nedbryting etter en tid avta som følge av at det lekker kobber fra nota. Forhøyede 
kobberkonsentrasjoner kan hemme den bakterielle aktiviteten. 
 
 

6.12.2 Rigg for testing av begroing på not i sjø 
I forbindelse med behov for kontinuerlig registrering av begroing, er det konstruert en rigg med 
oppdrift for enkelt å kunne inspisere og avfotografere notprøver uten at begroingsorganismer 
påvirkes. Prinsippskisse for konstruksjonen er vist i Figur 13. Hver notprøve festes her på en ring 
av 20 mm PE-rør med diameter ca 60 cm (ca 0,25 m2). Nøtene festes til ringen med tau. Tre 
ringer med notprøver festes i en større ring av 50 mm luftfylt PE-rør som fortøyes til bunnen 
(Bilde 25). Ved inspeksjon løsnes fortøyningen slik at riggen flyter opp til overflaten og blir 
liggende i vannskorpen. Dette minsker faren for lufteksponering og eventuell tørking ved 
inspeksjon/fotografering, og gir minimal innbyrdes påvirkning mellom forskjellige notkvaliteter. 
Det anbefales det at det brukes 3 forskjellige notkvaliteter i hver rigg (positiv og negativ kontroll 
samt testnot). Det bør videre benyttes tre parallelle rigger som er rotert i forhold til hverandre i 
vertikalplanet slik at hver notkvalitet skifter posisjon (dybde) i de forskjellige riggene. 3 rigger er 
testet i sjøen i 6 måneder i vinterhalvåret i forbindelse med begroingsforsøk der notprøvene er 
blitt fotografert hver måned. Erfaringene fra denne testingen er gode. 

 
Figur 13.  Prinsippskisse som viser rigg av luftfylte PE-rør med plass til 3 notprøver. 
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Bilde 25. Notrigg i overflaten for inspeksjon og dokumentasjon av påvekst (Foto: Geir J. 
Ørsjødal). 
 

6.12.3 Mikrometodikk for hurtigtesting av antibegroingsmidler 
Ved utprøving av nye impregneringsmidler, er det behov for raske tester som kan gi indikasjon på 
antibegroingseffekt (screeningtest) (Figur 14). Det er laget en slik test basert på metodikk som 
tidligere er utviklet for testing av oljenedbryting (Brakstad et al. 2003). Testen er basert på 
kunnskap om suksesjon i begroing (Figur 9), der basisen for påvekst av større organismer er et lag 
med såkalt microfouling som består av bakterier, sopp og mikroalger. Denne filmen dannes 
normalt etter kort tid (1 – 2 uker) og kan identifiseres ved tellinger av ekstrakt i mikroskop og 
PCR-baserte DNA-analyser. Fravær av microfouling er en klar indikasjon på antibegroingseffekt. 
 
Avhengig av omfang på undersøkelsene, kan testen gi informasjon om mengde påvekst i forhold 
til ubehandlede prøver (antibegroingseffekt) og sammensetning av eventuell begroing (bakterier, 
sopp og mikroalger). 

 

               

A B

 

Figur 14. Skisse av eksisterende testsystem for test av antibegroingseffekt (effekt på 
microfouling). Testsubstansen festes på enden av en glasspipette (A) og inntil 40 prøver kan 
plasseres i sjøvannskar med gjennomstrømning av sjøvann (B). 
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7 Oppsummering og konklusjoner 

7.1 Generelt 
Gjennom prosjektet er kunnskap relatert til impregnering av not i norsk havbruksnæring klarlagt. 
Det foreligger mye kunnskap, men også kunnskapshull, ettersom det eksisterer direkte 
motstridende teorier og oppfatninger om samme tema.  En oppbygging av faktabasert kunnskap er 
nødvendig for å kunne utvikle tiltak, samt gjennomføre tiltak som kan bidra til å optimalisere bruk 
av kobber. Arbeidet som er gjennomført i prosjektet har følgelig søkt å etablere en plattform, 
hvorfra en kan arbeide mer målrettet med tiltak for å optimalisere/redusere bruken av kobber i 
havbruksnæringen.  
 
Manglende bakgrunnsopplysninger om ulike behandlinger, har også begrenset muligheten til å 
gjennomføre vitenskapelige arbeider basert på det forelagte materiale.  Verdien av at 
analysemetoder er brukt på kommersielle prøver er likevel stor, da det har gitt flere indikasjoner 
som er viktig i det videre arbeidet med å forstå og kunne optimalisere bruk av kobber i 
havbruksnæringen.   
 
Det understrekes videre at resultatene ikke kan tas til inntekt for at enkelte typer produkter eller 
teknologier er bedre eller dårligere enn andre. 
 
 

7.2 Tiltak 

7.2.1 Forbedringstiltak på kort sikt 
Det har gjennom arbeidet kommet fram at det er stor spennvidde i hvilke tiltak som kan medvirke 
til reduksjon av kobberforbruket. Det er sannsynliggjort rom for betydelige besparelser, og 
optimaliseringsløsningene er på ulike nivåer og av ulike typer.  Summen av dem sannsynliggjør at 
det vil kunne være mulig å oppnå en mer optimalisert bruk av kobber. I mange tilfeller velges 
kanskje løsninger mot bedre vitende av praktiske eller økonomiske årsaker.  Bevisstgjøring rundt 
tematikken vil på kort sikt alene kunne gi resultater i form av redusert kobberbruk. 
 
Utfra kartleggingen og de initielle studier, framlegges forslag som både er av produktavhengig og 
produktuavhengig art. Det foreligger ikke absolutte anbefalinger for de enkelte tiltak, men en økt 
bevissthet relatert til disse forholdene vil være et viktig utgangspunkt for videre arbeider.  En ser 
også at bedriftene de senere år har etablert bedre systemer for å kunne dokumentere historien for 
nøtene, inkludert i forhold til behandlinger som vask, impregnering m.v. Dette gjør at det vil 
kunne være mulig å foreta bedre studier basert på dokumentert materiale, og ved det bedre 
presisjonen i tiltak som kan foreslås. 
 
Iverksettelse av kortsiktige tiltak kan være å ta i bruk generell kunnskap som medvirker til å 
begrense ”sløsing”.  Videre ligger det betydelige muligheter gjennom å øke objektivitet og 
gjennom det presisjonen relatert til impregnering med kobber.    
 
En 7-på-topp liste over utviklingsretninger/tiltak som kan bidra positivt med hensyn til å 
optimalisere bruk av kobber foreslås nedenfor: 
 

• Tilpass impregneringsstrategi utfra notas beskaffenhet og forestående bruk. Bedre 
kommunikasjon mellom oppdretter og de som foretar impregneringen.  Sesong- og 
lokalitetstilpassede impregneringsstrategier. 
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• Optimaliser mengde materiale som utsettes for impregnering.  Minimer materiale som 

blir impregnert (dvs. fjern all begroing, rusk, støv m.v.). 
• Optimaliser tørrhet på notlin før impregnering, herunder heftunderlag. 
• Minimer vasketid og andre behandlinger som gjør at overflate på tråd øker. 
• Velg riktig vannkvalitet og behandlingsregime for vask. 
• Sikre optimal ”plassering” av impregneringsmiddelet på not, herunder vurder bruk av 

primer for å unngå inntrengning av kobber i filamenter. 
• Optimaliser dose som påføres not.  Minimer mengde overskytende impregneringsstoff. 

 

7.2.2 Metoder og løsningsretninger på lengre sikt - perspektiver 
På lengre sikt er etablering av løsninger som bygges opp rundt fravær i bruk av kobber mest 
ønsket utifra næringas miljøpolicy, men der man samtidig sikrer at notas egenskaper og levetid 
ikke forkortes (for eksempel ved redusert UV beskyttelse m.v.).   
 
For å tegne linjene framover, presenteres det mulige utviklingsretninger som på hver sin måte 
indikerer hvordan en kan se for seg en kan gå vekk fra eller redusere bruk av kobberbasert 
impregnering.  Det er valgt å både belyse nærliggende og mer framtidsrettede muligheter. 
 

7.2.2.1 Bruk av miljønot 
Enkelte selskaper har gått helt bort fra bruk av tradisjonell impregnering.  Strategien er å legge til 
rette for skifte av not på en enkel måte, samt at en har personell og utstyr som gjør at en kan utføre 
dette effektivt.  Selve skiftet utføres etter kalender, dvs. at man regelmessig etter plan skifter not, 
og ikke venter til noten er for tungt begrodd.  Det er sannsynlig at det ligger 
forbedringsmuligheter i å optimalisere metoder for å utføre selve skiftet.  Metode for tidlig 
påvisning, slik at tiltak iverksettes på rett tidspunkt, kan være aktuelle forbedringstiltak.  Utvikling 
av en sensor for objektiv beskrivelse og automatisk varsling av begroingssituasjonen kan være en 
aktuell utviklingsretning (Bilde 26).  
 

 
Bilde 26.  Begroingskant i notmaske som indikasjon på mengde begroing på not.  Utvikling 
av sensorteknologi basert på billedbehandling for objektivt mål på begroing på not (Bilde: 
Kyrre Chapman NTNU/SINTEF). 
 
Undersøkelser indikerer at bruk av ubehandlet not gjør at den er sårbar for slitasje som følge av 
hyppig håndtering.  Bruk av coating for å lukke trådene kan være viktig.  Med en økende bruk av 
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miljønøter, bør det også fokuseres på behandlinger av disse for å øke levetid, samt gjøre dem 
mindre mottagelig for begroing utfra et materialteknisk ståsted.  Egne primerkonsepter for dette 
kan være aktuelle utviklingsretninger.  For å sikre miljønotkonseptet, inkludert for 
plastmerdanlegg, er det viktig å fokusere på løsninger slik at en ikke får ”tilbakefall” som følge av 
for eksempel at nota ikke er gitt en nødvendig behandling.   
 
Den økte bruken av større merder, der enheter med 157 m omkrets er i ferd med å bli 
industristandard, er med på å stille nye krav til impregneringsstrategier. Dette fordi det ses på som 
lite ønskelig å skifte nøter mens fisk står i nota, og dette krever at en må se på andre 
driftsstrategier for å håndtere begroing.  Bl.a. ser en økt bruk av rengjøring med vaskeskiver, ikke 
minst kombinert med ROV. 
 
 

7.2.2.2 Reduksjon av begroingsfremmende faktorer 
Avhengig av type begroing, er det faktorer som er med å fremme eller hemme begroingen.  For 
eksempel er lys sentralt for alger, samtidig som næringssalter eller næringsstoffer fra fôr 
(”fôrstøv”) vil kunne være med på å gjøre forholdene for organismer mer attraktive.  Andre 
faktorer kan være stoffer i vannet, som er viktig for selve begroingen.   Utvikling av strategier og 
løsninger som søker å endre disse sentrale faktorenes egenskaper kan være aktuelle langsiktige 
veier å gå.  For eksempel kan en mulig løsning være å søke å skjerme notveggen mot lys, og på 
den måten redusere algebegroingen, og kanskje derved påvirke suksesjonen som skjer på selve 
nota.  
 
For å understreke denne tiltaksretningen, kan et eksempel på forståelse av mekanismer 
presenteres.  Blåskjell er den påvekstorganismen som medfører de største utfordringene.  
Utfordringene består i at skjellet fester seg med byssustråder, og at det er vanskelig å fjerne disse 
byssustrådene ved vask, slik at det skjer en impregnering av ekstramateriale.   
 

 
Blåskjell som med sine byssustråder har festet seg til Teflon (Wilker, Purdue University). 

 
Limet som fester blåskjellet er avhengig av jern (Jonathan Wilker, Purdue University).  Det er 
normalt underskudd av jern i havvann.  En teori kan være at dersom en kan holde jernmengde nær 
nøtene på et lavt nivå, så ville en kanskje kunne gjøre forholdene for blåskjell lite attraktive på 
notveggen.   
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7.2.2.3 Andre mulige langsiktige utviklingsstrategier 
I arbeidet med å kontrollere begroing, er en mulig utviklingsretning at en tar i bruk nanoteknologi, 
dvs. teknologi som gjør det mulig å framstille materialer med ønskede egenskaper.   Gjennom å 
bestemme komposisjonen på slike materialer, er det realistisk at spesielle funksjoner kan skapes i 
materialene.  En kan for eksempel se for seg at en kan skape overflater på not som endrer 
konsistens jevnlig, slik at begroingen har problemer med å sitte (for eksempel ved kontrollert 
avskalling en gang pr uke), eller ved at en i impregneringen inkluderer enzymer med ”klippe-
egenskaper”.  
 

7.3 Konklusjon 
Gjennom prosjektet er det etablert et kunnskapsfundament relatert til kobberbruk i forbindelse 
med impregnering i havbruksnæringen.  
 
I forhold til det utgangspunktet en hadde før studiet, er det gjennom arbeidet avklart at det er til 
dels store kunnskapshull relatert til kobberimpregnering av nøter.  Hovedfokus for prosjektet har 
således blitt å systematisere og framlegge den kunnskapen som foreligger.  Samtidig gjør den 
store spredningen i empirisk kunnskap, at det ikke kan sies å foreligge en ”best practice” for bruk 
av kobberbasert impregnering, noe det burde være et mål for næringen å etablere. 
 
Gjennom arbeidet er det framlagt og sannsynliggjort ulike tiltak som på kort sikt vil kunne 
medvirke til at bruk av kobber kan reduseres (7-på topp liste).  Ved at havbruksnæringa setter et 
samlet fokus på disse, og søker å gjøre egne forbedringer, vil en kunne nå mål om reduksjoner i 
kobberbruk.  Økning i bevissthet fra aktørene i havbruksnæringa er viktig i så henseende. 
 
For mange av tiltakene er det nødvendig å gjøre avklarende studier, for at en skal kunne vite 
hvilke konkrete metoder som er best.    Gjennom innledende studier er det demonstrert hvordan en 
med nye teknikker og metoder kan søke å frambringe mer effektive og mer miljøvennlige metoder 
for å på en optimal måte bruke kobber til impregnering av not.   
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9 Vedlegg 

9.1 Underlagsskjema for intervju med NLTH bedrifter 
 
A) Metodebeskrivelse: Dagens metoder for impregnering 

1. Beskriv dagens metode for å impregnere not 
2. Hva slags prosedyrer brukes (vask/desinfeksjon/impregnering)? 
3. Hvorfor er disse prosedyrer valgt? 
4. Hvilke kjemikalier brukes? 
5. Hvordan foretas dosering? 
6. Kan dosering gjøres mer nøyaktig? 
7. Hva er mekanismen for utslipp av kobber til vann; diffunderer kobberet utfra 

bindemiddelet eller er det selve bindemiddelet som langsomt løser seg i vann? Er det 
forhold relatert til utslippsmekanismer du lurer på? Er det forhold relatert til 
oppløsningsmekanismene du lurer på? 

8. Må nota være tørr ved impregnering, i så fall hvorfor? 
9. Hvilke materialer brukes (notlin/tau)? Hva er grunnen til at impregnering ikke sitter på 

svart not? 
10. Brukes det andre materialer enn nylon til notlin; er det i så fall forskjeller på hvor godt 

impregnering hefter til ulike materialer, kan man se forskjeller i begroing på ulike 
materialer? 

11. Sitter impregnering dårligere på brukt not eller er det bare at brukt not tar opp mindre 
impregnering enn ny p.g.a. skitt inne i notlinet? 

12. Kan man se at brukt not må raskere inn til reimpregnering enn ny not; er det i såfall 
relatert til at brukt not har møkkete overflate som gjør at impregneringen sitter 
dårligere enn på ny not? Hva er det som sitter igjen på overflaten etter vask? 

13. Hvilken vaskemetode er mest brukt; åpen løsning med kaldt vann eller andre som vask 
med notrens, løsemiddel, varmt vann etc.; er det forskjeller på å vaske med saltvann og 
ferskvann, blir det salter igjen på notoverflaten etter vask med saltvann som kan være 
ugunstig for vedheft til ny impregnering? 

14. Bør ikke vasking i lukket system implementeres i alle tilfelle ettersom det snart blir 
forbud mot utslipp av kobberimpregnering? 

15. Hvilke utfordringer ser du i dag relatert til impregnering av not? 
16. Hvordan tror du man kan optimalisere bruken av impregnering på not? 
17. Hvilke problemstillinger mener du man må fokusere på for å optimalisere bruk av 

impregneringsmidler? 
18. Hvilke signaler mottar du fra dine kunder relatert til impregnering av not? Hva er 

trender (miljønot)? 
 
 
B) Metodebeskrivelse: Forbedringsmuligheter 

1. Hvilke nye metoder / del-metoder / strategier ser du som kan bidra til bedre utnyttelse 
av impregneringsmidler? 
• Relatert til overflate 
• Relatert til fuktighet / tørrhet 
• Relatert til heft 

2. Hvilke nye metoder kan være aktuelle for påføring? 
• dypping – videreutvikling 
• spraying 
• sprøyting 
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3. Hva mener du kunne vært gjort for å bedre fjerne impregneringsmidler før påføring av 

ny? 
• er heft i dag tilfredsstillende? 
• er nota ren nok? 
• nye forbehandlinger? 

4. Hva mener du kunne vært gjort bedre for at impregneringen skal kunne sitte lengre 
fast? 

5. Hva slags spørsmål ville du gjerne hatt svar på relatert til impregnering / not, som du 
mener vil kunne medvirke til at du får en mer optimalisert utnyttelse av kobber 
impregnering som brukes? 

6. Hvordan tror du utbredelsen av bruk av kobber vil bli i din bedrift framover (reduseres/ 
stabil / økes)? 

7. Hvilke bidrag vil evt. etter ditt syn være med på å redusere kobberbruket for not? 
8. Kan man tenke seg å tilpasse dagens impregnering bedre til ulike driftsmetoder? 
9. Kan man se for seg mer nyanserte impregneringsstrategier? 

• impregnere deler av nota forskjellig 
• skille mellom sommer og vinterimpregnering 
• annet 

10. Er det mulig å få prøver av not med kjent historie? Antall år brukt, hvor mange ganger 
impregnert, evt. nøter som er vasket på forskjellig måte? 

11. Andre kommentarer / spørsmål / synspunkter? 
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9.2 Notbiter før og etter vask 
 

      
Bilde 27. Fuktig dyppet i bakterieblanding lagret fuktig i 8 døgn før (venstre) og etter 
(høyre) vasking i 15 min. 
 

      
Bilde 28. Fuktig ubehandlet 8 døgn før (venstre) og etter (høyre) vasking i 15 min. 
 

      
Bilde 29.  Ferskvann i 8 døgn før (venstre) og etter (høyre) vasking i 15 min. 
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Bilde 30.  Ferskvann med bakterieblanding i 8 døgn før (venstre) og etter (høyre) vasking i 
15 min. 
 

       
Bilde 31.  Sjøvann i 8 døgn før (venstre) og etter (høyre) vasking i 15 min. 
 

      
Bilde 32.  Sjøvann med bakterier i 8 døgn før (venstre) og etter 
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