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Om oss 
Seaborn AS ble etablert i 2001 av en del familieeide oppdrettere. Våre oppdrettere har til sammen 54 lokaliteter langs 
kysten av Vest -Norge og opp til Lofoten. Våre eiere produserer både laks og ørret. 

Seaborn selger oppdrettet laks og ørret fra både Norge og Island. Vi selger til over 60 land i alle verdensdeler. Vi selger 
enten hel fisk eller som VAP slik som for eksempel fillet og porsjoner. 

Seaborn sitt hovedkontor er i Bergen og vi er ca. 50 ansatte. I 2021 hadde vi en omsetning på 7,7 milliarder. 

På hjemmesiden vår www.seaborn.no finner du mer informasjon om oss. 

Ansvarlig virksomhet 

Etiske retningslinjer 
Seaborn har høyt fokus på samfunnsansvar og vi har utført aktsomhetsvurdering etter prinsippene i OECDs veileder 
for ansvarlig næringsliv.  Vi har utarbeidet etiske retningslinjer (Code of Conduct) som bygger på de 10 
grunnprinsippene for samfunnsansvar utgitt av FN (UN Global Compact). De beskriver hva som forventes og kreves av 
våre ansatte, styremedlemmer, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. De etiske retningslinjene er 
publisert på våre hjemmesider www.seaborn.no og ansatte og leverandører har bekreftet at disse er forstått. 

Ambisjon 
I Seaborn er vi opptatt av at vårt arbeid skal bidra i den globale agendaen mot en bærekraftig fremtid. Vår ambisjon er 
at vi skal være en pådriver for en bærekraftig og transparent verdikjede. Vi skal være pådriver bakover mot våre 
produsenter og fremover mot våre kunder. 

Vesentlighetsanalyse 
Vi gjennomførte en vesentlighetsvurdering for å kartlegge bærekraftstemaer av stor betydning for Seaborn og våre 
sentrale interessenter. Formålet var å identifisere hvilke områder vi skal prioritere og hvor vi kan ha størst påvirkning i 
vårt bærekraftsarbeid. Vesentlighetsanalysen ble gjennomført januar 2022. 

I denne prosessen ble Seaborns mest vesentlige bærekrafts- temaer prioritert basert på interne innspill fra workshops 
med prosjektgruppen og gjennom intervjuer med sentrale interessenter. Dette sikret en 360-graders tilnærming til 
bærekraft. Bærekraftstemaene som ble brukt i vurderingen var en del av en omfattende bruttoliste over 
bransjerelevante bærekraftstemaer med utgangspunkt i anerkjente standarder som GRI1 og bransjeerfaring2. 

Resultatet er basert på en semi-kvantitativ analyse med innspill fra både prosjektgruppen og interessentintervjuer, i 
tillegg til en kvalitativ vurdering utført av prosjektgruppen. Temaer som i mindre grad er trukket frem som viktige, er 
ikke inkludert i de endelige resultatene. Hvert tema i den endelige matrisen er viktig for Seaborn, men nivå 1-driverne 
vil være kjernen i vårt bærekraftsarbeid fremover, etterfulgt av nivå 2- og 3-driverne. 

http://www.seaborn.no/
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettfil.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettfil.pdf
https://globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-ansvarlig-naeringsliv/
https://globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-ansvarlig-naeringsliv/
http://www.seaborn.no/
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Drivere i vårt bærekraftsarbeid

Note: [1] GRI er et akronym for Global Reporting Initiative, et anerkjent rammeverk for bærekraftsrapportering. [2] Merk at alle 
bærekraftstemaene fra bruttolisten er viktige, men hensikten med en vesentlighetsvurdering er å prioritere bærekraftstemaene som har størst 
betydning for Seaborn og sentrale interessenter, og hvor påvirkningsmuligheten er størst.  

Våre fokusområder 

Vi har definert noen fokusområder som skal sette retning for vårt bærekraftsarbeid. Dette er: 
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Våre ambisjoner  
Vi har satt ambisjoner innenfor hvert fokusområde: 

Fokusområder mot Bærekraftsmål 
Hvert av de 4 fokusområdene treffer flere av FNs bærekraftsmål 
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Prioriterte bærekraftsmål 

Vi støtter oppunder alle FNs bærekraftsmål. Samtidig ser vi behovet for å fokusere vår innsats blant de 17 målene for 
å få størst mulig effekt. Vi har derfor valgt ut fire bærekraftsmål hvor vi og sentrale interessenter mener at Seaborn 
kan ha en betydelig positiv innvirkning. Som bindeleddet mellom produsent og markedet for sjømat anser vi 
bærekraftsmål 3,12,13 og 14 som de mest betydningsfulle og hvor vi kan påvirke mest.  Tabellen under gir nærmere 
beskrivelse på hvordan vi bidrar og hva som er våre mål. 

Vårt bidrag Vårt mål 
Vi bidrar positivt til folkehelse ved å levere det mest bærekraftige 
og sunne proteinet.  

Fisk er sunt og har store helsemessige fordeler sett mot 
substitutter. 

Vårt mål er å øke kompetansen internt og eksternt om 
hvilken helsegevinst laksen gir slik at vi selger mer fisk og 
bidrar til sunnere verdenshelse. 

Vi stiller krav til oppdretterne om bruk av bærekraftige 
innsatsfaktorer i produksjonen (eks: fôr). 

Vi velger gode og bærekraftige emballasjeløsninger for 
produktene, for eksempel I am green emballasje på våre VAP 
produkter. 

Vi skal videreutvikle og ta i bruk løsninger for mer 
miljøvennlig emballasje 

Vi skal øke andel fisk solgt som har fått det mest 
bærekraftige fiskefôret og påvirke oppdretter i større 
grad. 

Vi jobber med å påvirke verdikjeden til å redusere C02-utslippet/kg 
fisk. Vi vil øke vår VAP andel slik at vi transporterer mer spiselig 
produkt og mindre is. 

Store andeler av vårt klimatrykk skyldes flytransport. Vi har også 
lange transportavstander.  

Sette mål om å redusere C02-utslipp i transportleddet og 
stille krav til transportører om utslippsreduksjon og bruk 
av mer miljøvennlig drivstoff 

Endre strategi til mer båt- og togtransport, mer VAP på 
fly, og å bruke mer fornybar energi 

Vi oppfordrer produsentene å gjøre tiltak for å bedre fiskehelsen, 
ha gode miljøforhold under merdene (Mom B status) og bruke mer 
miljøvennlig fôr  

Våre leverandører bruker ikke antibiotika. De har økt mekanisk 
avlusning og redusert medikamentell avlusning 

Etterspørre og kjøpe mer sertifisert fisk og i større grad 
stille krav til produsentene knyttet til fiskehelse, fôr og 
rapportering på miljømål. 

Bidra til å skape forståelse og engasjement for bærekraft 
hos produsentene. 

Øke andel økologisk volum 
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Mål/KPI for hvert fokusområde      

Fokusområde Mål/KPI Status (grønn ok, gul i arbeid) 

Bidra til et bedre klima og 
miljø 

1. Arbeide mot årlig reduksjon av vårt
klimagassutslipp frem mot 2030 gjennom å
øke salg av VAP produkter, øke antall direkte
biler, samt bruke båt og tog, fremfor fly.

2. Vurdere kjøpe kvoter/opprinnelsesgarantier.
3. Bruke den mest miljøvennlige filmen på våre

VAP produkter

1. 
2. 
3. 

Bygge folk og kultur 1. Alle ansatte skal i 2022 få opplæring i ett eller
flere bærekrafttema

2. Vi har etablert arbeidsmiljøutvalg som skal
fremme godt arbeidsmiljø

3. Vi støtter Dale Oen Stiftelsen. Stiftelsen tilbyr
barn og unge ett skoleår der de kan lære,
utforske og oppleve mestringsfølelse. Seaborn
bidrar med økonomiske midler og
kompetanse på sunn og bærekraftig sjømat.

1. 
2. 
3. 

Fremme en ansvarlig og 
bærekraftig verdikjede 

1. Alle leverandører skal signere på våre etiske
retningslinjer

2. Vi skal i 2022 utføre aktsomhetsvurdering av
alle leverandører og kunder

3. Vi skal arrangere Seaborndagen med fokus på
ESG

4. Vi skal utvikle leverandør kontrakter som
inkluderer ESG

1. 
2. 
3. 
4 

Levere sunn og trygg mat 1. Mål om kjøp og salg av 80% sertifisert fisk
2. Vurdere flere 3.parts sertifiseringer

1. 
2.
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Klimaregnskap 
Sammen med Emisoft så har vi utarbeidet vårt klimaregnskap. 

Metodikk 
Rammeverk 

Beregningen av klimafotavtrykket for Seaborn er basert på rammeverket spesifisert i GHG-protokollen. Dette er den 
mest brukte metodikken for å regne ut klimapåvirkning. Klimapåvirkningen deles opp i følgende «Scopes»: 

Scope 1: Direkte utslipp fra virksomhetens eget utstyr, f.eks. forbrenning av drivstoff i kjøretøy eller generatorer eller 
utslipp fra industriprosesser. 

Scope 2: Indirekte utslipp fra produksjon av energi som virksomheten kjøper. I henhold til GHG-protokollen beregnes 
utslipp fra Scope 2 på to måter: 

• Lokasjonsbasert metode baserer beregningene på hvor i verden strømmen er produsert, og faktor baseres på
gjennomsnittlig strømmiks blant strømprodusentene.

• Markedsbasert metode baserer beregningene på hvorvidt virksomheten har kjøpt opprinnelsesgarantier for
strømforbruket sitt. Slike garantier er en støtteordning for produsenter av fornybar strøm, og viser at man har
kjøpt garantert fornybar strøm.
Hvis man ikke kjøper opprinnelsesgarantier, tilsier denne metoden at man skal bruke en utslippsfaktor basert
på strømmen som ikke er fornybart produsert (også kjent som “residualmiks”).

Scope 3: Alle andre indirekte utslipp som virksomheten kan påvirke. De 15 kategoriene inkluderer f.eks. produksjon av 
innkjøpte materialer, flyreiser, avfallsbehandling og transport utført av andre. Scope 3 inkluderer også indirekte 
utslipp fra produksjon av energi; produksjon av fossile drivstoff og energi som går tapt i nettet på vei til virksomheten. 

Beregninger 

Klimapåvirkning fra andre gasser enn CO2 er regnet om til CO2-ekvivalenter («CO2e»); dette gjør at man kan legge 
sammen tallene for å få en estimert sum av klimapåvirkning. Klimapåvirkning uttrykkes som regel i «tCO2e», altså 
tonn CO2-ekvivalenter. 

Faktorer for markedsbasert metode i og lokasjonsbasert metode Scope 2 er hentet fra NVE (Nasjonal 
varedeklarasjon), 2020). Faktorer for utregning av transport er hentet fra Defra (2021).  

Bransjespesifikke faktorer for sjømatnæringen er hentet fra SINTEF (2017). 

Mengdedata (f.eks. avstander og antall) er estimert. 

http://ghgprotocol.org/
https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stromleverandorer/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021
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Sammendrag  
Følgende tabell oppsummerer klimagassutslippene fra Seaborn sine aktiviteter iht. GHG-protokollen. For en mer 
detaljert oversikt se fullstendig tabell på side 8. Utslippet fra elektrisitet er beregnet med lokasjonsbasert metode. Det 
vises også til utslipp beregnet med markedsbasert metode i tabellen. For en mer utfyllende beskrivelse, se 
informasjon om lokasjonsbasert og markedsbasert metode på side 2.  

Klimagassutslipp med lokasjonsbasert metode Klimapåvirkning (tCO2e) 
Scope 2 - Indirekte utslipp fra innkjøpt energi 

Elektrisitet lokasjonsbasert 1,23 

SUM Scope 2 (tCO2e) 1,23 

Scope 3 - Andre indirekte utslipp 
Innkjøpt fisk 636 750,91 

Oppstrøms transport 101 924,47 

SUM Scope 3 (tCO2e) 738 675,38 

TOTAL Scope 2 + 3 med lokasjonsbasert metode (tCO2e) 738 676,61 

Elektrisitet markedsbasert 61,67 

TOTAL Scope 2 + 3 med markedsbasert metode (tCO2e) 738 737,05 
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Klimagassutslipp for Seaborn 2021 
Denne rapporten har som formål å beregne Seaborn sine vesentlige klimagassutslipp for Scope 1, 2 og 3 iht. GHG-
protokollen. Dette vil gi en oversikt over hvilke områder som er relevante å jobbe videre med fremover for å redusere 
klimagassutslipp. 

Seaborn har samlet inn datagrunnlaget og flere typer data er hentet inn for første gang. Innhentede tall er fra 2021. 
Siden dette er første gang Seaborn kartlegger utslippene er det gjort antakelser og estimater. Disse er beskrevet for 
hver GHG Scope (Greenhouse gas Scope) under. Følgende figur viser klimagassutslipp per GHG Scope og kategori 
(tCO2e). 

Scope 1: 
Seaborn har ingen direkte utslipp i Scope 1. De eier ikke egne lokaler eller kjøretøy og har heller ikke prosessutslipp. 

Scope 2:  
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi kommer fra elektrisitetsforbruk i kontorlokalene til Seaborn. Utslippet er beregnet 
med lokasjonsbasert metode. Seaborn kjøper per dags dato ikke opprinnelsesgarantier for strømforbruket. Beregnet 
utslipp for strøm med lokasjonsbasert metode er 1,23 tCO2e, mens markedsbasert metode gir et utslipp på 61,67 
tCO2e. Strømforbruket er beregnet fra Seaborn sin areal-andel av leide kontorlokaler. 

Scope 3:  
Andre indirekte utslipp består av innkjøp av fisk og oppstrøms transport. Det største utslippet finner man i kategorien 
innkjøpt fisk, på 636 750,91 tCO2e. Transport utgjør et utslipp av klimagasser på 101 924,47 tCO2e.  

Mengde innkjøpt fisk og solgt fisk per land er basert på et godt datagrunnlag. For innkjøpt fisk er utslippsfaktor fra 
SINTEF (2020) brukt. Faktoren består av bidrag fra settefisk, fôr, endring i arealbruk (fôr), fiskeoppdrett, prosessering, 
pakking og transport til grossist. Faktoren er 5,3 kg CO2e/kg laks og blir brukt for all solgt fisk i Seaborn sitt 
klimaregnskap.  

1,23 
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Elektrisitet Innkjøpt fisk Transport
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Transportavstand er estimert basert på destinasjonsland ved hjelp av avstandskalkulatorer. Solgt fisk transporteres fra 
Norge og Island. I årets rapportering er det antatt at all transport sendes fra Norge. En mindre mengde fisk hentes av 
kunder på lager og er ikke inkludert i beregning av utslipp fra transport. Transportmidlene fly, båt, tog og bil er brukt 
for å transportere solgt fisk. Transport med tog inngår i kategorien for bil, ettersom det i årets klimaregnskap ikke var 
mulig å skille mellom transport per bil og tog. Derfor har noe transport utført med tog blitt beregnet som bil.   
 
Figuren under viser klimagassutslippet for transport i Scope 3 fordelt prosentvis på verdensdelene Afrika, Amerika, 
Asia, Europa og Oceania (%). De største klimagassutslippene kommer fra transport til Asia som utgjør 50,13%. Etter 
følger transport til Amerika med 30,84%, Europa med 17,82%, Afrika med 1,19% og Oceania med 0,02%. 

 
Figuren under viser en oversikt over klimagassutslipp per kg fisk for 2021. Utslippsfaktoren for produksjon av fisk frem 
til grossist som er hentet fra SINTEF (2020), er 5,3 kg CO2e/kg fisk. Samme måltall har blitt beregnet for Seaborn sin 
transport av solgt fisk, 0,86 kg CO2e/kg fisk transportert. Totalt gir dette et klimagassutslipp per fisk på 6,16 kg 
CO2e/kg fisk. Dette inkluderer oppstrøms utslipp for fisk kjøpt og solgt av Seaborn, altså fra produksjon av fisken til 
varen er levert hos kjøper. 
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KLIMAGASSUTSLIPP PER KG FISK 2021  

KG CO2e PER KG FISK TRANSPORTERT 

 

5,3 kg CO2e/kg 

Klimagassutslippet gjelder for 1 kg solgt fisk inkludert transport. Beregning av pakket fisk er 
hentet fra SINTEF (2020). 

KG CO2e PER KG FISK VED PAKKING 

0,86 kg CO2e/kg 

TOTALT KLIMAGASSUTSLIPP PER KG FISK   

 

6,16 kg CO2e/kg 
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Figuren under viser klimagassutslipp per kg solgt og transportert fisk per transportmiddel (kg CO2e/kg). Utslippet er 
7,59 kg CO2e/kg fisk transportert med fly, 0,20 kg CO2e/kg fisk transportert med bil og 0,09 kg CO2e/kg fisk 
transportert med båt.  

Figuren under viser fordelingen av kg solgt og transportert fisk per transportmiddel (%). Størst andel fisk blir 
transportert med bil (og tog) med en andel på 72%, mens 19% av transporten skjer ved bruk av båt og 9% av 
transporten ved bruk av fly. 

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00

Fly
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Bil

Klimagassutslipp per kg solgt fisk per transportmiddel 
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Klimagassutslipp for 2021 med lokasjonsbasert metode 

Markedsbasert metode 

Kategori Type Mengde Enhet Klimapåvirkning (tCO2e) 

Energiforbruk Strøm uten 
opprinnelsesgarantier 153 442,00 kWh 61,67 

SUM Scope 2 ved markedsbasert metode (tCO2e) 61,67 

Scope 2 - Indirekte utslipp fra innkjøpt energi 

Kategori Type Mengde Enhet 
Mengde Enhet Klimapåvirkning 

(tCO2e) 

Energiforbruk 
Strøm uten 
opprinnelsesgarantier 

153 442,00 kWh - - 1,23 

SUM Scope 2 (tCO2e) 1,23 

Scope 3 - Andre indirekte utslipp 

Kategori Type Mengde Enhet 
Mengde Enhet Klimapåvirkning 

(tCO2e) 

Innkjøp av varer og 
tjenester 

Innkjøpt fisk 
120 141 
681,89 

kg - - 636 750,91 

Oppstrøms 
transport 

Fly 10 948 272,59 

kg 

169 308,00 

km 

83 125,68 

Båt 21 793 676,78 185 223,85 1 918,99 

Bil 85 545 692,02 98 059,00 16 879,80 

SUM Scope 3 (tCO2e) 738 675,38 

TOTAL SUM Scope 2 og 3 med lokasjonsbasert metode (tCO2e) 738 676,61 

TOTAL SUM Scope 2 og 3 med markedsbasert metode (tCO2e) 738 737,05 
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Forbedringsarbeid klimarapportering 2022/2023  
Innsamling av data i Scope 3 var krevende fordi alle leverandørene hadde ikke mulighet til å gi et godt datagrunnlag. 
Noen tiltak vi skal jobbe med i 2022/2023 er: 

• Oppfordre alle transportørene til å levere tall på antall km, distanse og utslipp
• Innhente tall fra oppdrettere på andel bærekraftige innsatsfaktorer (eks type fòr)
• Inkludere flere kategorier i Scope 3 ved neste årsrapportering:

• Skille på hel fisk og VAP produkt
• Skille på fisk fra Norge og Island

Se ellers KPI/mål for hvert av våre fokusområder på side 7. 

Kilder 

1. DEFRA (2021), «Greenhouse gas reporting: conversion factors 2021»
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021

2. NVE (2020), https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-
stromleverandorer/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/

3. NVE (2020) https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/
4. SINTEF (2020), “Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017“,

https://www.sintef.no/contentassets/0ec2594f7dea45b8b1dec0c44a0133b4/report-carbon-footprint-
norwegian-seafood-products-2017_final_040620.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021
https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stromleverandorer/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stromleverandorer/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/
https://www.sintef.no/contentassets/0ec2594f7dea45b8b1dec0c44a0133b4/report-carbon-footprint-norwegian-seafood-products-2017_final_040620.pdf
https://www.sintef.no/contentassets/0ec2594f7dea45b8b1dec0c44a0133b4/report-carbon-footprint-norwegian-seafood-products-2017_final_040620.pdf
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