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TEKMAR 2016 - kjølstrekking for årets konferanse:

STOPP OPP! Kan bedre teknologi øke presisjon og 
sikre forutsigbarhet for laksevekst?



• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse

• Fokus: Dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett

• Tilrettelegges av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med:
• Norges forskningsråd
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond
• Norsk Industri
• Sjømat Norge
• Norske Maritime Eksportører
• NCE Aquaculture
• akvARENA / NCE AQUATECH Cluster2

TEKMAR 2016  – nr. 14 i rekken

382 deltagere
82 % industri

TEKMAR 2016: 382 deltagere
Fordeling

Fartøy/Tjenester Utstyr/Tjenester Myndighet FoU Oppdretter



Stor innovasjonskraft det siste året

Det siste året har spesielt vært preget av:

1. Utviklingstillatelser – en "boom" med over 40 søkere på ett år

2. "Lusespylingsmaskineri" – kamp mot lakselus med nye verktøy

• Ser en enorm innovasjonskraft, og ikke minst satsning med 
penger

• Hvordan være sikker på at "resultatene" av denne 
innovasjonskraften blir bra, og noe næringen på sikt kan leve 
med?
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Bakteppe for TEKMAR 2016
• Enormt fokus på teknologiutvikling – men synes å være en mismatch mellom 

laksenæringens evne til å "levere forutsigbarhet", og det som etterspørres
av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. 

• TEKMAR reiser betimelige spørsmål:
• Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve 

presisjonen? 
• Hvor må presisjonen forbedres? 
• Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?

• Hvordan sikre at innovasjonene faktisk kan bidra til at næringen kan "love" 
forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst?
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Situasjonsbeskrivelse – case lakselus

• TEKMAR – ikke en lakseluskonferanse, men foregår en omfattende kamp mot lakselus 
(og AGD) i norske oppdrettsanlegg -> farlig aktuelt case

• Ulike behandlingsteknologier brukes, 
• BAD: Lukket badebehandling med medikament/H2O2/ferskvann

• MASKIN: Ikke-medikamentelle behandlingsteknologier ("spyling")

• Er en betydelig behandlingsdødelighet

• Mange årsaker:
• "overdose" av hydrogenperoksid

• Trenging

• Skader i ikke-medikamentelle "anti-lusemaskiner"

• ++++
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Status avlusingsoperasjoner - full kontroll?  
Dokumentert og presist?

• BORTFORKLARINGER heller enn FORKLARINGER som gjelder ved hendelser med 
behandlingsdødelighet

• SLITER STERKT på næringens TROVERDIGHET
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Forventning, krav og ansvar…….SAMSVAR?
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Myndighet Laksenæring

Laksenæring: BADEBEHANDLING 
AlphaMax/BetaMax/Salmosan

Laksenæring: BADEBEHANDLING 
Hydrogenperoksid

Laksenæring: IKKE-MEDIKAMENTELL 
(mekanisk/spyling m.v.)

?



…… nå drar det seg til enda et hakk…….

VELFERD LAKSELUS8

Mitt utgangspunkt:
Ikke akseptabelt med 
behandlingsdød  -
uavhengig av 
smertediskusjon som 
pågår!



Hvor er næringen på vei?
• Næringen tvinges over i en ny fase?

• Blir det en ansvarliggjøring – på alvor?

• Hvordan kan næringen svare offensivt i 
forhold til det landskapet som tegner seg 
framover?

• Min påstand: 
• Tiden er inne for å erkjenne at vi må "ta oss på tak", og 

gjøre et signifikant løft i næringen
• Dokumentasjon og presisjon er essensielt innhold for å få 

til dette løftet!!
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Næringen har knekt store nøtter før…….
• Rømming – tidligere "svin på skogen"

• Var i en lik situasjon for snart 15 år siden

• Næringa tok seg på tak

• NS9415 og NYTEK kom på plass

• Rømming kom "under kontroll"

• Har kostet laksenæringen 5 MRD +

• INGEN er i dag uenig om at innsatsen var riktig

• Dokumentasjon og presisjon var AVGJØRENDE10



Tid for å heve standarden på avlusingsoperasjoner?

NS9417: Noe å bygge på for å få bedre datakvalitet?

NS941X for fiskevelferd?
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Påstand: tiden er inne for ikke kun å se på 
kvantitet – men også kvalitet

• "Ting" skjer fort – og kanskje for fort (siden en 
gang på gang står med ryggen mot veggen)

• Næringa må se på hvordan den kan sikre at 
løsningene oppnår en kvalitet som gjør at de blir 
etablert teknologi – på biologiens premisser

• STOPP OPP! Hvordan kan vi sikre at løsningene er 
tilfredsstillende dokumentert og innehar påkrevd 
presisjon for bruk, ikke minst på laks
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6.12.2016:

SESJON 1: Velkommen og motivasjon

SESJON 2: Fra bingo til dokumentert presisjon i 
merdoppdrett – ligger fremtiden i mer nøyaktig teknologi?

7.12.2016:

SESJON 3: Når laks møter teknologi – hindrer 
dyrekjøpte erfaringer med behandlingsdødelighet vekst?

SESJON 4: Rom for samarbeid
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TEKMAR 2016 – PROGRAM FOR DAGENE



Arbeidsmetodikk TEKMAR 2016
• Bordinndeling – mix av folk med ulik ståsted i næringen

• Presentasjon – bli kjent!
• Lære og lære bort

• Inspirerende foredrag!
• Utfordre og være innmat i innovative diskusjoner

• Gullappseanser – et verktøy for gode diskusjoner
• Dialog og refleksjon – diskutere utfra presentasjoner
• Notere ned synspunkter på gule ark – en tar ansvaret!
• Grunnlag for seminar, initiativ, prosesser, rapporter, samarbeidsprosjekter, m.v.

• Mingle / Stand- og utstilling
• Utvide nettverk

14
Sept.-16: Spisset seminar: Forankring



Da var kjølen strukket….

LYKKE 
TIL!
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