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Prosjektets hovedmål er å utvikle teknologi og prosesser som reduserer tap av fôr fra det leveres til
oppdrettsanlegg og fram til fiskemunn.
For å oppfylle prosjektets hovedmål vil arbeid være rettet mot følgende to delmål:
1. Reduksjon av tap av fôr fra leveranse til lager på lokalitet og fram til merd
2. Reduksjon av tap av fôr fra merd til fiskemunn
Med tap av fôr forstås at fôret påføres skader, som gjør at det i kvantum eller kvalitet gjøres dårligere
egnet eller utilgjengelig for fisken. Dette gjelder spesielt støv, knus og annen brekkasje som gjør at pellet
blir desimert.
Den overrordnede ambisjon er følgelig å utvikle teknologi og prosesser som sikrer at hver enkelt pellet
distribueres uten å forringes fram til fisken i merden. Dette skal oppnås ved å utvikle fôringssystem med
mer intelligens innebygd i løsningene.

STARTÅR
ØKONOMISK RAMME STARTÅRET

2004
4 MNOK

2006

SLUTTÅR
ØKONOMISK RAMME TOTALT

16 MNOK

Alle rettigheter tilhører SINTEF. Foreliggende materiale og dets idègrunnlag kan ikke benyttes av noen, eller overlates til tredje part,
uten SINTEFs skriftlige forhåndssamtykke.
Prosjektforslaget regnes ikke som bindende for SINTEF før nærmere avtale er inngått.
Følgende graderinger benyttes:
Åpen:
Materialet er tilgjengelig for alle interesserte
Intern:
Materialet skal ikke distribueres eksternt
Fortrolig:
Materialet skal ikke komme uvedkommende til kunnskap
Strengt fortrolig:
Materialet gis spesiell beskyttelse ved oppbevaring, forsendelse, omtale m.v.
Personlig
Materialet gjøres bare kjent for en eller et fåtall personer
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Del 1: FoU-prosjektet
1 Mål
Prosjektets hovedmål er å utvikle teknologi og prosesser som reduserer tap av fôr fra det leveres
til oppdrettsanlegg og fram til fiskemunn.
For å oppfylle prosjektets hovedmål vil arbeid være rettet mot følgende to delmål:
1. Reduksjon av tap av fôr fra leveranse til lager på lokalitet og fram til merd
2. Reduksjon av tap av fôr fra merd til fiskemunn
Med tap av fôr forstås at fôret påføres skader, som gjør at det i kvantum eller kvalitet gjøres
dårligere egnet eller utilgjengelig for fisken. Dette gjelder spesielt støv, knus og annen brekkasje
som gjør at pellet blir desimert.
Den overrordnede ambisjon er følgelig å utvikle teknologi og prosesser som sikrer at hver enkelt
pellet distribueres uten å forringes fram til fisken i merden. Dette skal oppnås ved å utvikle
fôringssystem med mer intelligens innebygd i løsningene.

2 Kunnskaps- og teknologifronten
Norsk havbruksnæring står overfor store utfordringer, spesielt for å øke konkurranseevne i en
stadig mer konkurranseutsatt produksjon.
Under seminaret/idedugnaden TEKMAR 2003 ble det gjort erkjennelser om at en i større grad må
gå sammen for å øke kunnskapsinnholdet i de produkter som sikrer produksjon av laks som
fremtidig næring.
Fôr og fôring framkom under TEKMAR som en av de klarest uttalte utfordringer. Selv om mye
utviklingsarbeid skjer i regi av fôrteknologibedrifter, er det fortsatt store rom for besparelser
gjennom å utvikle bedre løsninger. Suboptimale løsninger medfører store kostnader, og det er
viktig å hele tiden ha et spesielt kritisk lys på fôringsteknologi.
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Flere av de internasjonalt ledende selskaper innenfor fôringsteknologi har opprinnelse og
hovedkontor i Norge (Akvasmart, Storvik, Betten Maskinstasjon, Arena, GMT m.v.). Norge har
samtidig tilgang til kompetanse fra andre felt, som vil kunne ha stor overføringsverdi til
fôrteknologi.
Dette kan for eksempel være innenfor reguleringsteknikk, hydraulikk,
materialteknologi, modellering og design. Et flerfaglig fundament forventes å være viktig for å få
introdusert og utviklet neste generasjons fôrteknologi.
Fôr blir lett betraktet som en kvantumsvare, i og med at det brukes store kvanta pr. år. Dette kan
medføre at man gjerne ”ikke ser pelleten for bare fôr”. I prosjektet ønsker man å sette et mer
direkte fokus på pelleten, for å se hvordan man kan sikre at hver enkelt framføres på en måte med
minimerte tap.
Årlig brukes omlag 700 000 tonn fiskefôr i Norge. En vet samtidig at det de senere år ikke har
vært noen reell nedgang i fôrfaktor i norsk lakseoppdrett (Kontali Analyse). Fiskefôr koster om
lag 8 NOK pr kg, og utgjør et av hovedkostnadselementene i lakseproduksjon
(Fiskeridirektoratets Statistikk). Det er beklagelig at et verdifullt produkt blir ødelagt eller gjøres
utilgjengelig for fisken like før det når sin ende i verdikjeden.
Dette er følgelig et område der norsk havbruk har store forbedringsmuligheter, og som vil kunne
bidra til å redusere produksjonskostnaden.
Logistikk er en sentral utfordring innen havbruk. Fôr er ved siden av levende laks det produktet
som i kvantum utgjør størst volum. Følgende deloperasjoner er sentrale:
•
•
•

Fra fôrfabrikk til lager på/ved oppdrettsanlegg (med båt/bil)
Fra lager på oppdrettsanlegg til merdkant
Fra merdkant til fiskemunn

I prosjektet fokuseres det på de to sistnevnte deloperasjoner. Selv om det har vært forbedringer
innenfor fôrteknologi, vet en at det fortsatt skjer betydelige tap i form av knusing i rør og
maskiner mot vegger mv, brekkasje ved lasting/fôroverføring, samt spill ved distribusjon i merd.
Dårlige sammenføyninger, feil hastighet og dimensjoner i rør m.v. er også tapskilder. En vet
videre at marginene reduseres, og at det er betydelige gevinster ved å utvikle og introdusere
teknologi og systemer som sikrer at disse tapene minimeres.
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Bruken av fiskefôr er i økende grad i et kritisk søkelys fra bl.a. miljøorganisasjoner, som følge av
at beskatning på villfiskbestander til dels er utenfor det forsvarlige, samtidig som det er en
erkjennelse også fra oppdrettere om at man må utnytte fôret bedre. Å begrense fôrspill er viktig
for å styrke norsk havbruksnærings miljøprofil.
En overordnet ambisjon i prosjektet er følgelig å utvikle teknologi/prosesser som sikrer at hver
enkelt pellet levert på oppdrettsanlegg blir inntatt av en laks i merd.
Prosjektet innebærer bl.a. en søken etter steder i teknologi der pelleter knuses (for eksempel i
bend som er feil utformet), i selve utfôringsteknologien, samt i distribusjonsløsninger som brukes
for å sluttadministrere pellet til fisk. Det er følgelig et område som fordrer sammensatt
kompetanse, både innen materiale, strømningsteknikk, modellering m.v., i tillegg til
fagkompetanse innen ren fôringsteknologi og fôrkunnskap.

3 FoU-utfordring
Prosjektet fokuserer på tap av fôr (knus, støv, brekkasje, samt spill ved distribusjon i merd m.v.).

Utfordringer medfører hovedfokus på tapsårsaker og hvilke tiltak/løsninger som kan motvirke
dette, med avgrensing fra fôret ankommer oppdrettsanlegg til det er distribuert fram til fiskemunn.
En utfordring er at personellet på oppdrettsanleggene ikke evner å holde god nok oversikt over
eksisterende maskiner som forestår utfôring. Dette gjør det nødvendig å etablere løsninger og
konsepter som tilrettelegger informasjon på en måte som gjør at personellet enklere får et
beslutningsgrunnlag, i tillegg til at maskinene også i større grad tar egne beslutninger
(modeller/systemer som lærer).
For å kunne oppnå forbedringer, er det nødvendig å introdusere annen fagkompetanse. Følgelig
ligger det også en FoU-utfordring med å overføre kompetanse fra andre anvendelsesområder inn
på havbruksrelaterte problemstillinger.
I et BIOMAR/NFR finansiert dr.stipendiat ”A Dynamic model for fish feed design” ser en hvilke
muligheter som kan åpnes ved introduksjon av ”ny kompetanse” fra kybernetikk på nye
anvendelsesområder. På samme måte ønsker man også innenfor fôringsteknologi å tilnærme seg
løsninger, konsepter m.v. med annen faglig ballast enn det som tradisjonelt har vært brukt i FoU-

5

arbeid innen området. Man forventer med dette stor sannsynlighet for å kunne frambringe ny
kunnskap, og dermed også faglig grunnlag for de løsninger leverandørbedrifter vil utvikle neste
generasjons produkter utfra.
Gjennom anvendelse av prosesstyring som utgangspunkt for fôringen vil prosjektet introdusere
nye redskaper som ventelig vil gi gode forskningsresultater og ny kunnskap som aktørene kan
bygge videre på for å utvikle bedre egne systemer, konsepter og produkter.
Ved institutt for teknisk kybernetikk, NTNU utdannes sivilingeniører innenfor fiskeri- og
havbrukskybernetikk, og det vil være et mål å i forlengelsen av prosjektet å knytte et dr.grad.
stipendiat til de aktiviteter som gjennomføres. Dette vil være kompetanse som næringen i det
videre vil kunne nyttegjøre seg av. Det er videre et mål å knytte diplom/masteroppgaver til
prosjektet.

4 Angrepsmåte/metode
For å kunne oppnå målet er det viktig og nødvendig å inkludere en bredde av kompetanse i
prosjektet. Dette innebærer at man innledningsvis skal sette av ressurser til å få et omforent fokus
på utfordringen. Det vil videre være naturlig å dele de konkrete arbeidsoppgavene inn i mer
spesifikke delprosjekter, som dog sees som klare bidrag for prosjektets mål. Sentralt i denne
fasen er å ”bli kjent” både med hverandre og hverandres utfordringer, slik at best mulig
fundament for samarbeid etableres.
Prosjektarbeidet legges opp som en kombinasjon av idedugnader/gruppearbeid, plenumsarbeid og
eget arbeid. Aktiviteter i prosjektet vil bestå av aktive faser der bedriftene er med og definerer
klare forskningsoppgaver, som det gjennomføres FoU innen, både i regi av bedrift og institutt.
I prosjektet er det et mål å introdusere kompetanse som tradisjonelt er benyttet innen andre
områder. Sentralt i prosjektet er at man vil benytte prosesstyringsverktøy, og i større grad se på
utfôringen som en prosess enn tidligere. Følgelig legges prosesstyringsverktøy som sentralt i
arbeidet. Det er spesielt innledningsvis lagt opp til en strategi der man fokuserer på dette.
Det er valgt å dele oppgavene inn i to hovedaktivitetsområder:
1. Fôr fra lager til merd
Innen dette delområdet tas utgangspunkt i fiskefôret fra det leveres til silo/lager, og fram til det er
transportert fram til merdkanten.
Aktiviteter innen dette delområdet vil være relatert til materialer, utforming av rør, bend og
framføringsløsninger, samt prosesstyringsløsninger, regulering/automasjon og modellering,
design av enkeltkomponenter, undersøke muligheter for modularisering, nye kledninger innvendig
i rør for å redusere friksjon, hydraulisk optimalisering (herunder for optimal utforming av
blåsemaskiner), økt kunnskap om flow av fôr i rør (hastighet, fartstilpasning, m.v).
Viktig er også tilpasning av teknologi til pelletpartiers kvaliteter. Her inngår også utvikling av
teknologi som kan føre fôret lengre uten knus, samt utvikle kunnskap om strømninger/materialer i
rør for framføring av pelleter.
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2. Fôr fra merd til fiskemunn
Innen dette delområdet tas utgangspunkt i fiskefôret fra det leveres fra merdkanten og fram til det
er distribuert til fiskens munn.
Aktiviteter innen dette delområdet vil være materialer, prosesstyringssystemer, automasjon og
modellering av distribusjon av pellet i merd, reguleringsteknikk og kybernetikk. Spesielt sentralt
innen dette temaet er utvikling og bruk av modelleringsverktøy, for å øke beslutningsgrunnlaget
for rett fôring i ”sann tid”. Andre oppgaver er å forbedre fôrfordeling i merd/dosering. Det vil
også bli arbeidet for å frambringe løsninger for fjernstyrt fôring, eventuelt knytte fôring opp mot
kamerasystem.
Andre aktuelle tema er deteksjon av fôrspill, feedback informasjon til fôrkontroll og
automatisering. Teknologi for å hindre fôrspill kan være løsninger som tar hensyn til strøm og
oksygenforhold ved utfôring.
De resultater som framkommer vil være deltagerne i konsortiets eiendom. Hvilken strategi som
velges for de enkelte delprodukter som framkommer vil det være opp til de enkelte bedrifter å
avgjøre (patentering eller ikke). De resultater som det vil være mulig å publisere utfra
bedriftsmessige hensyn vil bli offentliggjort i faglige journaler (for eksempel Aquaculture
Engineering).

5 Prosjektorganisering
Prosjektet vil involvere en bredde av bedrifter, både de som i dag har fôringsteknologi som
kjerneområde, men også bedrifter som har primæraktiviteter innenfor andre bransjer.
Prosjektet vil bli organisert av SINTEF Fiskeri og havbruk med Leif Magne Sunde som
prosjektleder. Dette fordi at SINTEF Fiskeri og havbruk, avd. for havbruksteknologi, sitter
sentralt i nettverket av bedrifter og andre samarbeidspartnere som det er aktuelt å benytte og
knytte sammen i prosjektet.
Detaljert oppgavefordeling mellom bedriftene vil bli foretatt på prosjektets oppstartsmøte.
Selve konsortiet vil bli inndelt i delteam, avhengig av arbeidsoppgave.
delteam er:
Delteam A:

Fôr fra lager til merdkant

Delteam B:

Fôr fra merdkant til fiskemunn

Aktuell inndeling i

Følgende aktører vil inngå i konsortiumet (kontaktpersoner er angitt):
SINTEF Fiskeri og havbruk AS (havbruksfaglig kunnskap, nettverk, prosjektledelse) (Cand.
Scient. Leif Magne Sunde, tlf. 73550628)
SINTEF Materialteknologi (strømningskunnskap, materialkunnskap) (Dr. ing. Marc Dhainaut, tlf.
73590349)
Biomar AS (fôrfaglig kompetanse) (Dr. philos./Produktutvikler Trygve Sigholt, tlf. 73871114)
Prediktor AS (prosesstyringssystemer) (Ph.D. / Daglig leder Steinar Sælid – også prof II v/NTNU,
tlf. 69363850)
Atlas Copco AS (blåsemaskiner) (Seksjonssjef Ola Dronsett, tlf. 64860264)
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Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU (FoU og utdanning innen kybernetikk) (Ph.D. Jo Arve
Alfredssen, 73591427)
Andre aktuelle samarbeidspartnere som vil bli invitert som deltagere er:
Adigo AS (industriell produktutvikling)
Polimoon CIPAX (materialteknologi plast)
APS AS (PLS styringssystemer)
Arena AS (fôringsteknologi)
Akvasmart AS (fôringsteknologi)
Storvik AS (fôringsteknologi)
Betten Maskinstasjon AS (fôringsteknologi)
m.fl.
Følgende partnere er aktuelle for å bidra med oppdrettsfaglig kompetanse:
Marine Harvest AS
Midnor AS
Fjord Seafood AS
Marø Havbruk AS
Bjørøya Fiskeoppdrett AS
m.fl.
I tillegg vil det bli etablert et hovedteam, der alle bedriftene gis mulighet til å delta. I dette
diskuteres problemstillinger på tvers av deltema, for å sikre økt mulighet for de som ønsker å se
aktivitetene i sammenheng.

6 Internasjonalt samarbeid
Prosjektet har som hovedmål å forbedre konkurransekraften for norske oppdrettere. Følgelig vil
det i prosjektet bli lagt lite vekt på internasjonalt samarbeid.
Samtidig er flere av dagens leverandører av fôringsteknologi i et internasjonalt marked, og det kan
forventes at det i etterfølgelsen av prosjektet vil bli internasjonale aktiviteter. En strategi for å
opprettholde konkurransekraften vil da være å sikre at de norske aktører hele tiden har et
generasjonsforsprang innen teknologi, og slik sikrer konkurransekraften for de norske aktørene.
For utdanningsmiljøene vil det være muligheter for internasjonalt samarbeid.
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7 Fremdriftsplan med milepæler
Prosjektet skal gjennomføres over 3 år, med oppstart 1.1.2004.
Aktivitet
Oppstartsmøte/prosjektdetaljering
Delteam A: Lager – merd
Arbeidsmøter
Konseptuelt arbeid
Modellering, analyse
Prototypeutvikling
Modelltesting
Produktutprøving
Rapportering
Delteam B: Merd – fiskemunn
Arbeidsmøter
Konseptuelt arbeid
Modellering, analyse
Prototypeutvikling
Modelltesting
Produktutprøving
Rapportering

2004
Q1
x
x

Q2

x
x

Q3

Q4

x
x

x
x
x
x

2005
Q1

x
x
x
x

Q2

x
x
x
x

Q3

Q4

2006
Q1

Q2

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

Q4

x
x

x

Q3

x

x

x

x
x

8 Kostnader
Følgende budsjett foreligger for prosjektet (NOK 1000):
Kostnader
Personal
Indirekte
Utstyr
Andre kostnader
Sum

2004

2005
3000
400
300
300
4000

2006
4100
600
1000
300
6000

Totalt
3900
600
1200
300
6000

11000
1600
2500
900
16000

Fordeling på partnere vil skje på et senere tidspunkt.

9 Finansiering
Følgende plan for finansiering foreligger (NOK 1000):
Kilde
Egeninnsats
Søkes NFR
Sum

2004

2005
2000
2000
4000

2006
3000
3000
6000

Totalt
3000
3000
6000

8000
8000
16000

Det søkes om at NFR støtter prosjektet med NOK 2 mill. i 2004, NOK 3 mill. i år 2005 og NOK 3
mill. i 2006.
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Del 2: Resultatutnyttelse
Overordnet ide
Den overordnede ideen som ligger til grunn for å utnytte FoU resultatene er direkte gjennom å
gjøre avklaringer som bedriftene på generisk nivå vil kunne bruke i utviklingen av egne
konsepter/produkter. Samtidig vil det i det påfølgende være muligheter for de enkelte
fôrteknologibedrifter å forestå videre utvikling, eller nyutvikling av teknologi, der det bygges
videre på den kompetansemessige basis som er lagt gjennom prosjektets initielle fase.
FoU resultatene har avgjørende betydning for å realisere innovasjonen, ettersom en ser at
innovasjonen i dag langt på vei har stagnert innen dette feltet, og man ikke kommer videre uten
nye impulser, løsninger og tverrfaglig samarbeid.

10 Innovasjon/nyhetsgrad
Det vesentlige nyhetselement er å fokusere på fôringsteknologi utfra et prosesståsted, og bl.a.
bruke kybernetikk for å utvikle mer intelligente løsninger.
Resultater i prosjektet, bl.a. med introduksjon av materialteknologisk, hydraulisk og
modelleringskompetanse, forventes å innebære et betydelig skritt selv i internasjonal sammenheng
innen fôringsteknologi.

11 Plan for utnyttelse av FoU-resultatene
FoU resultatene skal utnyttes i produkter i de bedrifter som er teknologiprodusenter. Bedriftene
som involveres i prosjektet er i dag leverandører av denne type, eller tilstøtende produkter, og
følgelig kommersielle aktører som ivaretar de bedriftsøkonomiske interesser. Endelig plan for
dette beskrives senere når endelig rolle-/oppgavefordeling er foretatt.
Bedriftene ser verdiskapningspotensial gjennom å kunne tilby unike løsninger i markedet for
prosessstyrt fôring i oppdrettsanlegg. Dette gjelder både i form av salg, nettverk og intern utvikling
av kompetanse. Innovasjonene som framkommer vil ha stor innovasjonsverdi.
Den største trusselen er at andre aktører i andre nasjoner utvikler konkurrerende produkter som vil
bli tilgjengelig i markedet før konsortiumets.

12 Miljøkonsekvenser
Prosjektet har som hovedfokus å bidra til å redusere tap av fôr, som er den mest kostbare
innsatsfaktoren i havbruk. Samtidig er det kjent at beskatningen på villfisk (som er viktig
bestanddel av fiskefôr) mange steder er utenfor det akseptable. Prosjektet har følgelig en meget
klar miljøgevinst, dersom man greier å utnytte det produserte fôr på en bedre måte, herunder at
belastninger i form av fôrspill på lokalitet vil begrense de lokale forurensinger fra oppdrettet.
Prosjektet vil følgelig både ha lokale og globale positive miljøkonsekvenser.
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13 Øvrige nytteeffekter
Prosjektet vil ha direkte betydning for de involverte FoU-miljøer, ved at man får benyttet
fagkompetanse på nye anvendelsesområder, og derved får en forskningsmessig utvikling.
Samtidig er prosjektet viktig indirekte for å få introdusert kunnskap til nye mulige brukergrupper,
og derved legge grunnlag også for å bruke kompetanse på enda nye områder. Det er også viktig at
FoU-aktørene gjennom prosjektet får innblikk i nye forskningstema, og gjennom det kan være
med på å utvikle konkrete utviklingsprosjekter som gjør at næringen på en bredere basis kan løfte
seg i forhold til konkurrentnasjoner.
Prosjektet vil ha store nytteeffekter for norsk havbruksnæring, spesielt for oppdrettsselskapene
som vil kunne redusere sine fôrkostnader, og forbedre sin konkurransekraft.
Samtidig vil det kunne være mulighet for at nye konsepter eller delkonsepter med produkter
utvikles i eller i forlengelsen av prosjektet.

14 Informasjon og resultatspredning
Prosjektets resultater vil være forbeholdt de deltagende bedrifter, som står fritt med hensyn til
informasjonsutnyttelse. Resultatspredning vil følgelig mest sannsynlig foregå i markedsøyemed.
Resultater som er på mer generisk og faglig nivå vil gjøres tilgjengelig i fagblad innenfor
akvakultur.
Det er ikke et mål i seg selv å forestå større resultatspredning enn nødvendig, all den tid at
deltagelse i prosjektet skal ha en eksklusivitet som gjør at aktørene skal besitte et
kunnskapsmessig forsprang i forhold til andre aktører i markedet.

