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Telenor og FIAS inngår den største avtalen 
i sjømatnæringen

FIAS har (forhandlet frem den største telefoniavtalen for sjømatnæringen med Telenor.  

FIAS har i fellesskap med Kystrederiene og Norges Fiskarlag nå lagt sitt samlede volum og oppnådd betydelige besparelser for alle 

FIAS-bedriftene i næringen. FIAS representerer alle type bedrifter fra dem minste fiskehandler, sjarkeier til de største slakterier, 

foredlingsanlegg og til de største havgående fiskebåter, brønnbåter og de største eksportørene i Norge.

 

De nye betingelsene vil gjelde for alle nye kunder, og eksisterende kunder, som tar kontakt med  Telenor om ønske å tiltre ny avtale. 

Telenor vil også sende ut informasjon om de nye betingelsene til medlemsbedriftene etter sommeren.

 

FIAS-bedrifter finner de nye prisene på vår landingsside 

hos Telenor ved gå inn på denne lenken:    

 

Telenor vil være representert på 

FIAS-paviljongen på Norfishing på stand A 135. 

 Ta gjerne en tur innom og hils på 

både oss i FIAS og Telenor sin representant.

 

Telenor landingsside

https://www.telenor.no/bedrift/forbundsavtaler/fias-1199/kontakt/
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- I 2014 løste Arges det alvorlige problemet med farlig statisk 

utladning fra fôrslanger i oppdrettsanlegg. Deretter videreut-

viklet vi slangene og gjorde dem mer slitesterke, for å redusere 

mengden mikroplast som havner i havet. Den siste nyvinningen 

vår gjør fôrslangene enda mer miljøvennlige – ettersom vi kan 

produsere dem med hele 70 % gjenvunnet plast fra gamle 

fôrslanger, innleder Torbjørn Johnsen, ansvarlig for fiskeri- og 

havbruksegmentet i Ahlsell.

 

Resirkulerer gamle fôrslanger

Men la oss først ta et lite steg tilbake. Allerede i 2018 begynte 

Arges å resirkulere brukte fôrslanger.

- Vi har jevnlige møter med oppdrettsnæringen, hvor vi presen-

teres for problemer de ønsker å få løst. Ett slikt problem var hva 

som skjer med gamle fôrslanger som er tatt ut av drift. Vi så at 

de gamle fôrslangene gjerne ble sendt ut av landet, brent eller 

deponert – noe som hverken er bra for miljøet eller økonomien, 

forklarer Bjørnar Bull, daglig leder i Arges.

Bjørnar forteller at Arges så en mulighet for å rette på miljø-

problemet samtidig som de kunne utnytte verdien i råvaren.

- Vi kjøpte en gjenvinningslinje for plast med sikte på å regranu-

lere gamle fôrslanger til nytt råstoff, men oppdaget raskt at vi 

måtte tilpasse linjen litt. Renhet er et viktig stikkord når du skal 

lage plast med så høy kvalitet som vi gjør, så vi måtte installere 

en ekstra vaskeprosess i forkant av gjenvinningslinjen. I dag, etter 

en liten vask og en god runde gjennom gjenvinningsmaskinen, 

har vi nytt høykvalitets granulat klart til produksjon bare timer 

etter at råvaren kommer til fabrikken.

Videreutviklet antistatisk fôrslange 
– med 70 % resirkulert gammel fôrslange

Historien om fôrslangen Arges HEX er historien om kontinuerlig innovasjon. 
I Ahlsell samarbeider vi tett med produsenter som Arges, som i møte med alvorlige utfordringer 
bretter opp ermene og finner miljøvennlige løsninger som kommer oppdrettsnæringen til gode.

Les mer: Trekkerør for oppdrettsnæringa,

fra 100 % resirkulert fôrslange

https://www.ahlsell.no/nyheter/ny-barekraftig-forslange---utviklet-i-samarbeid-med-ahlsell/
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Store besparelser på CO2 – rett i klimaregnskapet ditt

Råvarene Bjørnar snakker om kommer fra oppdrettsanlegg langs 

hele den norske kystlinjen.

— Vi samler inn og kverner fôrslanger. Slangene grovkvernes 

på lokalitet, før de pakkes i store sekker og sendes til oss. Dette 

gjøres for å spare plass og kunne transportere mer råmateriale av 

gangen – slik at vi kan kjøre færre turer og spare miljøet ytterli-

gere, forteller Bjørnar.

Torbjørn skyter inn at i tillegg til å redusere utslipp på transport, 

reduseres både det høye energiforbruket og CO2-avtrykket som 

produksjon av nyproduserte materialer innebærer.

— Vi sparer enorme mengder CO2-utslipp ved å resirkulere 

istedenfor å produsere ny plast. Ved å bytte ut 70 % av den ny-

produserte plasten med resirkulert plast sparer vi omkring 1,9 kg 

CO2 per meter slange vi produserer. Alle disse innsparingene er 

selvsagt godt dokumentert, slik at du vil kunne føre besparelsene 

ved å bruke disse resirkulerte fôrslangene rett i klimaregnskapet 

ditt, forsikrer Torbjørn.

Har løst de tekniske utfordringene

I starten ble råstoffet fra de resirkulerte fôrslangene kun utnyttet 

til produksjonen av trekkrør for havbruksnæringen. Bjørnar fortel-

ler at kvaliteten på plasten foreløpig ikke var sikker nok til at den 

kunne benyttes til nye fôrslanger.

— Fôrslanger er teknisk kompliserte produkter. Rørene skal 

være både elektrisk ledende, tåle veldig mye og beskytte mot 

UVstråling og varme. Samtidig må ikke fôret skades under trans-

port og plasten må ikke slites til mikroplast som havner i havet. 

Derfor begynte vi med å produsere trekkerør i resirkulert plast, 

mens vi arbeidet med de tekniske utfordringene med fôr-

slangene, forteller Torbjørn.

I dag har Ahlsell og Arges løst en stor del av disse utfordringene, 

og kan nå presentere verdens første fôrslange bestående av 70 % 

plast fra gamle fôrslanger.

— Vi innleder i disse dager et stort testprosjekt sammen med en 

av de største oppdrettsaktørene i Norge. Målet er at vi sammen 

skal bli så sirkulære at vi lager helt nye fôrslanger fra 100 % resir-

kulerte gamle fôrslanger. Det regner vi med å få til innen rimelig 

kort tid, sier Torbjørn stolt.

 

Transport tilbake til kunde med båt

De ferdige fôrslangene transporteres ut til kunde med båt. Et 

vogntog kan transportere omkring åtte kveiler av gangen, mens 

båten gjerne transportere opptil 100 kveiler på samme tur.

— Vi søker hele veien å skåne miljøet, samtidig som vi ønsker å 

finne løsninger som kommer oppdrettsnæringen til gode. Ved 

å transportere de ferdige fôrslangene til kunde med båt – og 

gjerne den samme båten som allerede leverer fiskefôr til anleg-

get – reduserer vi CO2-utslippene på transport med ytterligere 

80 %, sammenlignet med lastebil, avslutter Torbjørn.

Kontakt Torbjørn Johnsen

for tilbud og tidlig bestilling!

GDPR og vilkår hos Ahlsell »

mailto:torbjorn.johnsen@ahlsell.no
https://www.ahlsell.no/bli-kunde/handle-hos-oss/e-handel/last-ned-var-nye-mobilbutikk/?utm_source=email&utm_medium=mobilbutikk&utm_campaign=HAVBRUK-24-JUN-22
https://no.ahlsell.no/kampanjer/kampanjeavisen-3-2022/?page=1&utm_source=email
https://www.ahlsell.no/informasjon-om-bekken-og-strom/hms-sortiment/?utm_source=email&utm_medium=bs_sortiment&utm_campaign=EL-24-JUN-22
https://www.ahlsell.no/om-ahlsell/cookies/personvern/?utm_source=email
https://www.facebook.com/ahlsellnorge/
https://no.linkedin.com/company/ahlsellnorge
https://www.instagram.com/ahlsellnorge/
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Klar for fremtidens desinfisering?
UV-C lys har blitt brukt til desinfisering i over 100 år. Det har muliggjort rensing av drikkevan-net vårt og hånd-
tert alvorlige sykdommer som tuberkolose. Men den tradisjonelle UV-C tekno-logien kan kun brukes i rom der 
det ikke er men-nesker eller dyr. Nå har det kommet ny teknologi som er trygg for mennesker og dyr: Far UV-C 
lys ved 222 nanometer. 

UV Medico’s UV222 lampe blokkerer skadelige bølgelengder ved bruk av Care222® filtertekno-logi fra Ushio. 
Lampen desinfiserer effektivt luft og overflater i områder, samtidig som det forblir helt trygt for mennesker og 
dyr å oppholde seg der. 

Teknologien

Mikroorganismer absorberer mye lys ved bølgelengden på 222 

nm, som omdannes til varme som dreper dem. Derfor blir de ute 

av stand til å reprodusere og infisere.

Lyset er ufarlig for huden og øynene til mennesker og dyr. 

Årsaken er at det øverste laget av menneskets hud består av 

døde celler hovedsakelig laget av proteiner, det samme gjelder 

det øverste laget av øyet.

Dette betyr at man nå kan ha en konstant desinfeksjon i rom 

med mennesker tilstede.

Produktet

UV222 kan desinfisere luft og overflater i løpet av minutter, og 

holder den eksponerte overflaten desinfisert hele dagen. 

• Programmerbar

• Lite vedlikehold

• +10 000 timer med effektiv desinfeksjon

• Ingen ozonutslipp

• Full overensstemmelse med europeiske og globale forskrifter

• Ingen synlig stråle

• IP66 
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Hva er unikt med den nye teknologien? 

• Desinfiserer kontinuerlig eksponert luft og overflater i rom 

 med mennesker tilstede

• Bidrar ikke til antibiotikaresistens

• Forhindrer at bakterier danner biofilm

• Dreper og forhindrer vekst av mikroorganismer som 

 Listeria og Salmonella

• Ufarlig for hud og øyne til mennesker og dyr

• Forhindrer vekst av mugg 

For industribruk

Far UV-C har evnen til å kontinuerlig desinfisere luft og overflater 

med ufarlig stråling for mennesker og dyr mens produksjonen 

pågår.

Denne funksjonen kan være til viktig hjelp for å redusere risikoen 

for kontaminering av patogener, som Listeria monocytogenes og 

Salmonella.

Grunnet sin IP66-klassifisering, er UV222 Industri be-skyttet mot 

høyttrykkspyling og designet for å installeres i utfordrende miljøer. 

Lampen finnes også i en versjon uten IP66-klassifisering og kan 

leveres i 13 forskjellige farger. 

Generelle produktspesifikasjoner

Lyskilde Kryptonklorid excimerlampe

Bølgelengde 222 nm

60° effekt 115 mW (typisk)

100° effekt 70 mW (typisk)

Inngangsspenning 85-305 V AC 50/60 Hz

Modus Kontinuerlig/syklus

Vekt 3 kg

Dimensjoner 300 x 168 x 113 mm

Driftstemperatur -10° til + 50° C

Omgivende luftfuktighet 5-90% RF

Forhandler

Skala AS

Fredrik Selmers vei 6, 0508 Oslo 

E-post: age.johansen@skala.no 

Mobil: +47 468 36 916

www.skala.no

www. skalanetshop.no

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no

Ditt eget innkjøpsselskap

Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus

LITT DITT

300 mm [11.8 in ]

142 mm
[5.6 in ]

168 mm
[6.6 in ]

53 mm
[2.1 in ]

60 mm
[2.4 in ]

113 mm
[4.4 in]

100 mm
[3.9 in ]

110 mm
[4.3 in ]

R 3,5 mm
[0.1 in ]

Norsk importør: Fram Medico AS - frammedico.no
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•  If

•  Telenor

•  Malproff/Jotun

•  Mpack

•  Skala

•  Rentokil

•  Nopla

•  DS Smith

•  VWR

•  FIAS

•  Pelias

•  Sjømatbedriftene

•  Nordic Group

•  Reflex Etikett

•  Atradius

•  Azets

•  Vik Ørsta

•  Rubb

•  ABC

•  Nautilus Sjø

Utstiller på FIAS paviljong stand A-135 I tillegg har noen av våre 

samarbeidspartnere en større 

stand alene.

 

•  Tess D-348

•  Tools D-383

•  Aquatiq F-564

•  Ahlsell D-382 

Som tidligere år så har vi vært behjelpelig med å skaffe hotell til våre medlemmer og 

samarbeidspartnere. Vi har fremdeles noen få rom tilgjengelig dersom noen mangler. 

Her er det førstemann til mølla.

 

Håper mange tar turen innom for et fysisk treff 

etter noen år på teams. 

Nor-Fishing 2022
Nor-Fishing 2022 nærmer seg med stormskritt, og vi  håper å treffe så mange som mulig av 
våre medlemmer og samarbeidspartnere i Trondheim under disse dagene. 

FIAS har som vanlig en stor felles paviljong med over 20 utstillere i år. 
Vi har fremdeles noen m2 ledig dersom noen ønsker å stå sammen med oss.



              

JUNI 2022SIDE 7

VI STØTTER
BARN MED 
KRITISKE SYKDOMMER

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no

er gullsponsor for Rynkeby i 2022

Mobilt anlegg for romdesinfeksjon

Ecolab • Innspurten 9 • 0663 OSLO
Tlf.: 22 68 18 00 • www.ecolab.no

♦ Benyttet med Topactive OKTO er
    effekten enestående mot alle typer
    mikroorganismer
♦ Fjerner også effektivt uorganisk belegg
♦ Tidsbesparende tåkedesinfeksjon
♦ Trenger kun trykkluft
♦ Kapasitet: 1000 m3
♦ Enkel betjening
 

      FOG-it
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer 
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester. 

Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

  FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere: 

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester Flyreiser Vinduer på nett Hotell HotellForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

Kontor-, lager- og verkstedinnredning

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Rekvisita og driftsmateriell

Plastposer

Finansielle tjenester

Næringsmiddelrenhold

Kartongemballasje

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Flyreiser

VVS og elektro

Frysereoler, kverner og pumper

Maskiner og emballasje

Produksjon- og pakkemaskiner

Bemanning

Labutstyr og emballasje

Telefoni

Plasthaller

Reisebyråtjenester

Vinduer på nett

if ... Skadeforsikring
Forsikringer

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Emballasje

Skadedyrbekjempelse

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker

pallehetter, strekkfilm

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Kredittforsikring

Emballasje og lab-utstyr

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Hotell

Totalleverandør på emballasje og rekvisita

Elektro-materiell

Energiløsninger

Plastemballasje

Gaveesker for laks og ørret

Regnskap og rådgivning

Hotell

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Festemateriell og byggevarer

Analysetjenester

Finansiering, fakturering, inkasso

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Emballasjeprodukter

Bølgepapp

Skadedyrbekjempelse

Reisebyråtjenester

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Analysetjenester

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Overnatting

Maskiner og vedlikehold

Gassprodukter

Etiketter

Fullsortiment grossist

Rekruttering

Massivpapp

Emballasje og maskiner

Papir, tørk og dispensere

Mat og drikke

Datafangst og merking

Telefonitjenester

Rekvisita

Industrimaling

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Sikkerhetsstyringssystemer 
og andre tjenester

Reisebyråtjenester

Flytebrygger

E-læring/kursvirksomhet

Bedriftshelsetjeneste

Gassolje, strøm og energi

IVAR

AS


