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Navn Karsten Himmelstrup
Alder 44 år 
National   Dansker
Sprog Dorsk i Skrift & Tale

Resumé

Årstal Selskab Stilling Produkter

2011-20…. PROVIDE AQUASERVICE AS, Florø Aktiv styremedlem Kontraktvask med MIC & Lokalitetsservice
Licensproduktion af MIC 
Produktudvikling af MIC Norge

2012-20…. ØPD GROUP AS CEO Akvakultur Udstyr i PE til opdræt & Dykkerselskab
2008-2013 SEAFARM SYSTEMS AS CEO & Partner Import MIC til Europa og opdrætsudstyr
2006-2008 SEAQ A/S Direktør Handel med udstyr til opdræt, globalt
2001-2006 Hvalpsund Net A/S Salgschef Udstyr til opdræt, globalt
1996-2000 Grieg Seafood ASA Markedschef Kontraktsalg   



Hvad er MIC?





MIC HISTORIE
År 2005-2009 MIC Udvikles internt i Tassal, Tasmanien, drifter 18 systemer
- 2009 MIC kommercialiseres af Seafarm Systems Australien
- 2009 Første MIC system kommer til Norge
- 2010 MIC vinder AQUAVISION prisen
- 2010-2011 11 MIC systemer og 1 vaske katamaran i drift i Norge 



År 2010-2012 ”Anno Horribilis” 
Hovedpine & Skuffede kunder

 Norske nøter er ”slakke” i forhold til Tasmanske =
MIC Kører fast og hjul gør huller

MIC teknologi ikke stabiliseret for intensiv brug
 Svigt på kamera/ lys/ kabler/ hovedslange
 Svigt på diesel motorer & hydrauliske systemer
 Nøter bliver ikke rene med Vakuum alene
 Vanskelligt å få fat i reservedele
 Producent i Australien bakker ikke op
 SFS Norge har ikke tekniker kapacitet
 Ordrer på 6 systemer og 2 skibe kansellers
 SFS Norge og MIC bruger 6mill kr. på opryd



MIC HISTORIE, DEL 2

• År 2012 MIC forhandling & Service overgår til andet selskab og jeg 
starter i Provide Aquaservice

• År 2012 Provide Aquaservice indgår første vaskeaftale med MIC og 
starter forbedringsproces, ombygning af MIC til norske forhold

• År 2012 Provide Aquaservice indgår vaskeaftale m. Marine Harvest Vest

• År 2013 Provide Aquaservice får forhandling og service af MIC i Norge

• År 2013 Provide Aquaservice får Licensproduktion og Udviklings‐
rettigheder i Norge

• År 2013  Salsness båndfilter med 350 micron dug sættes ombord og groe 
opsamles som forsøg, SINTEF engageres (Nov 2013)



FORBEDRINGER 2010-2013



NYT KAMERA SYSTEM 



HØYTRYKSPYL TILFØRES 2010



RÆKKEDYSER ERSTATTES MED SPYLESKIVER



Hjul erstattes med bælter



Bælte kamera



Kraftigere & mindre sugeslange



Platform på vaskehoved ændres 2013



G3.NO UDVIKLING 2014-2015
• G3 Vil blive udviklet i Provide Aquaservice i Florø, evt. med partnere
• Vaskehoved bygges i Karbon fiber for reduktion af vægt ”Foot print”
• Nyt system bygges efter Lego princip, dvs. deler kan ”segment skiftes 

på sø” og udbedres efterfølgende på land
• Kabel oplæg simplificeres og pakkes i gummislange
• Hovedslange på hydraulisk spole med desinfektionskar 
• Motor skiftes til Volvo Penta D‐7, udbredt service og diagnose 

netværk langs norske kysten  
• Udvikling af software som gør det mulig å bruge kamerasystem for 

inspektion 
• Opbygning af infrastruktur for opsamlet groe



”Generere tilstrækkeligt med varige indtægter som 
tillader selskaber å indkøbe, servicere og videreudvikle 
på de bedste teknologier” 

”Gør det mulig for serviceselskaber å skabe gode 
ansættelsesforhold for personale, således erfarne folk 
kan fastholdes og videreuddannes”

Må kunne
Opnå rimelige salgspriser på tjenester
Opnå længerevarende kontrakter (+3 år)
Opnå aftaler med blandede tjenester (vask 6md) 
Opnå bedre vejrforhold i Norge

For å kunne levere den mest optimale vasketjeneste for 
biologien i et opdrætsanlæg må leverandører kunne:

”Hvis et leverandør segment 
drænes for kapital ved at 
industrien betaler for lave priser, 
så blir det uinteressant å investere 
i segmentet -derved stoppes 
nyudvikling av teknologi og med 
tiden afvikles industrien” 

Med sunde priser opnår industrien 
teknologisk landevindinger og  
kompetencer bevares  = industri, 
teknologi og leverandør udvikles ”



OPPSAMLING AV GROE



Er lukket undervannsrengjøring av oppdrettsnot - veien 
til reduserte utslipp og bedre miljø?

- Logikken siger JA!

- Der må nødvendigvis blive et renere vandmiljø i anlægget når groe med alt 
dets indhold tages bort fra noten -og fjernes fra fisken 

- Det er givet at vi reducerer udslip og får et bedre miljø omkring anlægget 
når vi opsamler afvasket groe 

‐ OK ‐men hvad koster det så??



Mængder groe i en not

Mængde av groe i en not som vaskes i sjø, 
afhænger af tidspunkt for vask, vaskeintensitet, 
notens alder og forhold som sjø temperaturer 
strøm og bølgeforhold

Erfaringstal siger at der i snit er ½  kubikmeter 
drænet groe i en not som vaskes 9 gange per 
sæson”. ½ kubikmeter groe til svarer cirka 250kg



Pris for bortskaffelse er cirka 1.500kr per 1.000kg,  
inklusiv opmagasinering, transport og forbrænding. 
Pris kan variere i henhold til kobberindhold/ vand-
indhold og logistik.

Hvis én not vaskes 9 gange på sæson er det = 9 X 
250kg = 2.250kg X 1,50kr per kg = 3.375kr per not 
(X 100 not = 337.500kr)

”Hvis groe er fri for maling, kobber, kemikalier kan 
groe bruges som gødsel” 

–eller måske i andre produktioner?? Restmalt fra øl 
produktion bruges som isolerings optimaliserings-
materiale i mursten 

PRIS FOR BORTSKAFFELSE 
AF OPSAMLET GROE



MIC SYSTEM (est. MIC3) 2,7Mill kr.
Højtrykspumpe 0,8mill kr.
Skib (eksempel, evt. andel af eksist. service skib) 3,5mill kr.
Filter 0,5mill kr.
Total 7,5mill kr.

Afskrivning på investering  60‐84 måneder
Reservedele (estimeret per år) 0,3mill kr. 
Ekstern service (estimeret per år) 0,3mill kr.
+ personale/ forplej = 2 til 4 pers?
+ Brændstof = MIC og hp. pumpe 55ltr i timen + skib

Eksempel vasketjenester hos serviceselskab
25stk 160m nøter a 5.000m2 som fuldvaskes 9 gange per sæson      
= i alt 225 vask 

Pris ex 23.000kr per not X 225 vask = 5,2mill kr.  
225 vask X 5.000 kvadratmeter =  1.12mill m2
Pris per m2 (5,2mill kr. / 1.1m2) = 4,60kr
Opsamling av groe v. 225 vask, jf. = 337.500kr 

ØKONOMI/ NØGLETAL



TAK FOR DENNE GANG



Hvad opnår vi ved å vaske af groe med
højtryksspyleskiver

FORDELE TRADITIONEL HØYTRYKSVASK  RESULTAT .
Øget vandgennemstrømning i not = Mer ilt til fisk/ Reduceret dødelighed/ Bedre foder faktor  
Mindre strømpåvirkninger på not = Mindre deformation/ mindre stres på not og fortøjninger
Mere effektive leppefisk = Mindre lus/ Sundere og Stærkere fisk/ Bedre omdømme
GRAND TOTAL = HØJERE INDTÆGTER . 



FORDELE TRADITIONEL HØYTRYKS VASK RESULTAT 
Øget vandgennemstrømning i not = Mere ilt til fisk/ Sundere fisk/ bedre foder faktor  
Mindre strømpåvirkninger på not  = Mindre deformation/ mindre stres på not og fortøjninger
Mere effektive leppefisk = Mindre lus/ Sundere og stærkere fisk/ Bedre omdømme
GRAND TOTAL = HØJERE INDTÆGTER

FORDELE MED VAKUUM RESULTAT
Reducerer hastighed på retur groe = Endnu mere effektive leppefisk (ikke færre vask)
Reducerer antal lus og luse æg = Færre lus    (påstand gir mig sikkert en LUSsing) 
Reduceret antal fisk med gjellesyke = Forbedret fiskehelbred = reduceret sygdom/ dødelighed
Renere vandmiljø i not = Mindre dødelighed/ Bedre foder faktor
Bedre omdømme = Hmmm..?  Ikke med nuværende ”afløbs infrastruktur” 
GRAND TOTAL = HØJERE INDTÆGTER

Hvad opnår vi ved å vaske af groe med 
Vakuum, kombineret med Spyleskiver



Fordele traditionel Høytryk vask Resultat 
Øget vandgennemstrømning i not = Mere ilt til fisk/ Sundere fisk/ Bedre foder faktor  
Mindre strømpåvirkninger på not  = Mindre deformation/ mindre stres på not og fortøjninger
Mere effektive leppefisk = Mindre lus/ Sundere og stærkere fisk/ Bedre omdømme

Yderligere fordele med vakuum Resultat
Reducerer hastighed på retur groe = Endnu mere effektive leppefisk/ Endnu mindre lus (ikke færre vask)
Reducerer antal lus og luse æg  = Færre lus (påstand gir mig sikkert en lussing) 
Reduceret antal fisk med gjellesyke = Reduktion af PD risiko, reduceret dødelighed
Renere vandmiljø i not = Endda Sundere fisk/ Mindre dødelighed/ + foder faktor
Bedre omdømme = Hmmmm….???????

FORDELE VED OPSAMLING Af GROE RESULTAT
Endnu renere vandmiljø/ færre bakterier = Endnu sundere og stærkere fisk
Endnu færre lus og æg i vand miljøet = Endnu mindre lus 
RENERE BUNDMILJØ  = LÆNGERE PRODUKTIONSTID PÅ LOKALITETER??? 
MEGET BEDRE OMDØMME = KANSKJE FÅR VI LOV Å PRODUCERE MERE FISK??      .
GRAND TOTAL = HØJERE OG KANSKJE FLERE INDTÆGTER

Hvad opnår vi ved å vasker groe af nøter med 
Vakuum, spyleskiver + OPSAMLING AF GROE



Ulemper ved vask af nøter

TEKNOLOGI RESULTAT

Vask med spyleskiver Omkostninger
Vask med vakuum og spyleskiver Flere omkostninger
Vask med vakuum, spyleskiver, opsamling  af groe Endnu flere omkostninger
GRAND TOTAL FLERE OMKOSTNINGER



Regnestykke; imprægnering m/ u kobber versus 
intensiv vask, versus primer = kombinationer



• Hvis ikke vi fjerner groen får vi endnu større 
omkostninger.

• Vi kan ikke forcere udvikling, vi kan ikke springe over 
–vi må gå vejen og kronisk støtte og udvikle ny 
teknologi –også selv om det til tider gør ondt i 
lommebogen  ‐alt udvikling har en pris  

Fjerning av begroing fra oppdrettsnøter påfører 
næringen betydelige kostnader. 



Gjennomføres rengjøringsprosessen på en 
optimal måte, eller er tiden inne for å 

tenke nytt?



Medfører eksisterende rengjøringsmetoder at mengden av 
begroing øker? Er næringen i ferd med å dyrke fram 

et kostnadsdrivendemerarbeid?



Bidrar dette materialet til spredning av smitte, som AGD, eller kan det utgjøre 
en ressurs?



Skal en i nær framtid ta flere skritt fra åpne til lukkede løsninger for å 
redusere fotavtrykk fra produksjonen


