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• Mål: Undersøke om undervanns hyperspektral 
avbilder (UHI) kan brukes til å detektere og 
klassifisere lakselus 
• På nøytral bakgrunn i luft 
• På død laks 
• På levende og fritt svømmende laks 

 
• Prosjektet er finansiert av FHF og er gjennomført i samarbeid med 

Akvaplan-niva og Aqua Kompetanse 

Pilotprosjekt  



Hyperspektral avbildning 

 
 
 
• Etablert teknologi for fjernmåling 

fra fly og satellitter 
 

• Måler reflektert lys på alle 
bølgelengder 
 

• Den spektrale signaturen er 
avhengig av farge og materiale 
som avbildes 
 

• Undervanns hyperspektral 
avbilding er introdusert av 
Ecotone for 
havbunnskartlegging og 
inspeksjon av infrastruktur 
under vann 



 Full spektral oppløsning i den 
synlige delen av spekteret.  

 Eksterne lys tilpasset formålet 
 UHI er et linjekamera som tar 

opp en og en linje på tvers av 
fartsretningen 

 Kameraet må beveges over 
objektet, eller objektet må 
bevege seg forbi kameraet 

 Lyset i hver piksel analyseres 
og sammenlignes med et 
bibliotek over kjente signaturer 
 

Underwater Hyperspectral Imaging 
(UHI) 



Automatisk identifikasjon av objekter 
 
• Unike spektrale signaturer eller «optiske fingeravtrykk» 
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Coral reef mapping 2013, with Lundin Norway 

 
 Red Paragorgia 
 Dead Paragorgia 
 Orange Lophelia 
 Dead Lophelia 
 White Lophelia 
 Sponge 
 Unclassified 

 



• Kan den samme teknologien brukes til å identifisere 
lakselus på laks? 

• Kan man se trender i lusebestand tidligere ved å 
kontinuerlig overvåke merden med et slikt kamera? 

 

Pilotprosjekt  



Avbildning av sorterte lus på nøytral 
bakgrunn 



Klassifisering av lus i ulike stadier 



På nøytral bakgrunn 
Ved å velge riktig terskelnivå, blir 
lusene klassifisert riktig 



Lus avbildet på død laks i luft 
To lus på buken identifiseres 



Lus avbildet på død laks i vann 



On dead salmon in water 
Examples shows 4 lice detected correctly 



Avbildning av fritt svømmende laks 
Kameraet står nå i ro mens fisken svømmer forbi 



Svømmende laks 
 

Bevegelsen forbi kameraet får den til å se deformert ut, 
men dette er ikke et problem for analysen  



Svømmende laks med lus identifisert 



Sammenligning av UHI og manuell telling 

Laks nr Lus funnet ved 
manuell telling 
av hele fisken 

UHI 
avbildingsvinkel 

Antall lus funnet 
på én side 

1 68 Fra siden 20 
2 89 Fra toppen 30 

• Det ser ut til at UHI kan se ca. 1/3 av alle lusene 
på hele fisken når én side avbildes.  
 



Konklusjon og videre arbeid 

• UHI viser potensiale til å kunne identifisere, klassifisere 
og telle lakselus 

• Lus kan klassifiseres i ulike stadier i luft, det gjenstår å 
gjøre det samme under vann 

• Levende laks kan avbildes når den svømmer forbi 
kameraet, og vi kan detektere lus på laksen 
 

• Videre arbeid vil inkludere: 
• Forbedret optikk og lys for avbildning av laks 
• Videre utvikling av analysemetoder for å skille stadier av lus 
• Utprøving i større skala i merd 
• Sammenligning med manuelle tellemetoder 



 
 
 

 
Takk! 

 
(Spørsmål ?) 

 
 
 
 

www.ecotone.com 
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