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Et foreløpig svar…Tja…



1. Teknologiut vikling i hele verdikjeden
2. Teknologi i havbruksleddet
3. Andre art er /  En annen t eknologi?
4. Teknologiut vikling og kunst ig 

int elligens



Teknologiutvikling i hele verdikjeden



“Teknologiutvikling er for meg å bryte grenser, 
skape nye muligheter utenfor klassisk tenking

Teknologi i havbruksleddet



“Teknologiutvikling kan være å kombinere kjente teknologier
På en måte som gjør at det oppstår unike synergier i samspillet 
mellom ulike arter i havbruk og teknologiske retninger.” 

Andre art er /  En annen teknologi?



multiconsult.no

← VÅR 
KUNNSKAP

← RESTEN

BIG DATA

Teknologiut vikling og kunst ig intelligens



multiconsult.no



Fish talk 
to me!

Miljø
Registrering av 

abiotiske og 
biotiske faktorer

Adferd
Stress

Online måling på 
frittsvømmende fisk

Fiskehelse
• Spredningsmodeller

• Lus / AGD

Annet?

«Big data»
(Aquacloud)

Fôring
• styring

• Optimalisering
• Appetitt

• Ernæring/fysiologi

Optimal 
feeding

Optimal 
handling

Optimal 
operations

Nytteverdi for industrien

Ulike arbeidspakker



Om å møte seg selv i døra…

 Det må finnes politisk vilje til å sikre en konkurransedyktig havbruksnæring
i Norge

 Næringens evne til omstilling og kosteffektiv produksjon er avgjørende

•Det er de politiske rammebetingelsene og politisk «styrt» teknologiutvikling 
som kan være skadelig for en næring..
•Det store spørsmålet er om vi skal utvikle en teknologi som gjør oss bedre 
på å utnytte Norges store fortrinn innen produksjon av atlantisk laks og ørret 
eller om næringen skal presses inn i løsninger som motvirker 
konkurransekraften og som kan gjøre det mere hensiktsmessig å produsere 
disse artene andre steder i verden.
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