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Presisjon, et mål for laget
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Store norske leksikon: presis - som går nøyaktig etter plan og beregning

⇒Forutsetninger:   i) vi må kjenne våre systemer
ii) vi må kjenne våre framgangsmåter

Ingen sektor (oppdrettere, leverandører, FoU-institusjoner, myndigheter) kan skape 
nødvendig kunnskap og metodikk alene => VI MÅ spille på lag! 

?



"Grå"-bokser
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inn ut

Fotos: Tom Lysø, Seaside, Bolaks, Marine Harvest

Forskningen skal bidra ved å flytte fokuset enda mer 
fra input/output til prosessen.



Forskningens muligheter til å bidra til 
mer presisjon

• Ny kunnskap

• Ny teknologi

• Nye metoder
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• Optimalisering

• Produkter

• Dokumentasjon

Å være en fisk ved:
- Avlusning
- Biomassekontroll
- Fôring

Forskningssektoren Næringssektorer



En teknologisk tilnærming til fiskens 
biologi

5

Tiltak
Teknologi /
objektiv observasjon

Grenser for toleranse/preferanse

Tilstand Anbefalinger

Automasjonspotensial (?)



SENSORFISK 
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"SENSORFISK"

Foto: SINTEF

• Akselerasjon langs tre måleakser  

• Rotasjon rundt de tre måleaksene

• Magnetisk feltstyrke

• Statisk trykk og temperatur

• Målingene kan regnes om til å bli 
orienteringsuavhengig 
kraftpåvirkning eller 
hastighetsprofiler i pumper og rør 

FHF prosjekt Tekslakt II & SINTEF prosjekt ACE CERTIFIED; kontakt: Eirik Svendsen (SFH), eirik.svendsen@sintef.no



Rørsystemer - laksens roller coaster?!
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Akselerasjon

Rotasjon

• Data til å forstå systemet

• Objektivt sammenlikningsgrunnlag mellom ulike systemer

• Datagrunnlag for å finne bedre innstillinger / design

• Dokumentasjon av utstyr før det tas i drift

• Test- og verifikasjonsmuligheter

• …

data fra rørsystem ved slakteri,
peakverdier opptil 14g ble målt!

=> SENSORFISK++ (2017)
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SINTEF*

Skamik avlusningsenhet fra fiskens perspektiv

* i samarbeid med Moen Marin AS og Lerow AS 



Fiskens tilstand før, under og etter 
avlusning*
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*@Fullskala laboratorium SINTEF ACE

FHF prosjekt LAKSIT; kontakt: Martin Føre (SFH), Martin.Fore@sintef.no

• Hovedmål: Utvikle og teste nye teknologiske løsninger 
for objektiv observasjon av tilstander relatert til helse 
og velferd for laks i merd



Økt "presisjon" gjennom overvåkning av 
trender/endringer i tilstand 

10 NB: Fiktive data kun for illustrasjon
Tid

Tilstandsverdi
operasjonsvindu

Sammenliknet med 
"punktmålinger" gir online 
overvåkning bedre anledning til å:
- lære om tilstand
- sammenlikne operasjoner og 

deres konsekvenser
- karakterisere systemer
- oppnå forståelse og kontroll



Maskinsyn

Sampling i 2 min-perioder før, under og etter avlusning

Tilstander en ønsker å observere med maskinsyn:

• Svømmehastighet

• Populasjon (Global flow estimation, Density estimation)

• Individer (Local flow estimation)

• Gjellefrekvens / "munnåpningsfrekvens"

• Hudskader / abnormiteter (Åpne sår, Skrubbsår, Sykdom)

Anskaffer "bredt" datasett

• Ny informasjon kan dras ut fra datasett med nye algoritmer i etterkant

Relatere verdier fra maskinsyn sammenlignes med  telemetridata 
(akselerasjon, vertikal dynamikk)

[Riahi, N. (1990) Fast image 
processing 
Techniques for the gill position 
measurement in fish]

A. Stahl / SINTEF
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A. Stahl / SINTEF



Akustisk telemetri
Prinsipp: 

• Data måles lokalt på fisken (N = 18)

• Merker må opereres inn i, eller monteres på 
utsiden av fisken

• Merker sender data via akustiske signaler (lydbølger) 
til mottakere

• Bruker henter data fra mottakere (logger/online)

Merketype og data:

• Leverandør: Thelma Biotel AS

• Akselerasjon 3 akser + dybde + 3D posisjon

Mottakere

Merket fisk
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Aktivitetsindeks
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1)

3)

2)

Foreløpig tolkning av data:
1) Fisk har under avlusning et aktivitetsnivå som

"statistisk sett er uvanlig"
2) Avlusninger "påvirker" atferden i inntil 3 dager
3) Fisken viser noe lavere aktivitet etter avlusninger



Biomasse*
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*@Fullskala laboratorium SINTEF ACE

INDIGRO a joint venture; kontakt: Kevin Frank (SFH), kevin.frank@sintef.no

• Få kunnskap og statistikk om individuelle fisk som 
svømmer gjennom rammer

• Undersøke volumdistribusjon av fisk og finne mulige 
preferansesteder for individuelle fisk

• Generere data om individuell vekst (basert på individer 
fra tre ulike grupper)

=> 10 uker, 14 834 PIT-registeringer,
472 av 6000 smolt detektert



Fôring*
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• Fôrer vi "presis"? Dvs., kjenner vi våre systemer?

Jeg "mener" vi kjenner de kun i grove trekk => Stort potensial ved 
å karakterisere elementer bedre og dermed skape kunnskap som 
sikre at :

"En hver sulten fisk finner en pellet 

&

En hver pellet blir spist av en fisk"

IPN Fôringskontroll; kontakt: Kevin Frank (SFH), kevin.frank@sintef.no
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~8,5m/s~6,75m/s

air speed blower

*@Fullskala laboratorium SINTEF ACE



Konklusjon

• Forskning kan bidra med mye! Men, i likhet med produktutvikling og 
godt arbeid tar forskning tid. 

• La oss begynne tidlig nok med å finne "presise" svar sammen.
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Takk for oppmerksomheten!



Teknologi for et bedre samfunn
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