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«Maskinell lusetelling – er teknologien moden for å bedre 
fiskevelferd ved å telle lakselus på svømmende fisk i merd?»



Kontekst
Hvorfor skal jeg si noe om det?



Stingray bildebasert lusetelling



Konseptuelt

1. Stingray node

2. Analyseplattform

3. Man. bekreftelse

4. Resultat & trender
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Neste merde.. Kunde
Lokalitet
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Alle datene lagres

Kunde Lokalitet



Stingray Bildebasert Lusetelling
Drillemuligheter: Snitt på lokalitet | Pr. merde | Luseklasser | Sammenligning med manuelle tellinger | Trender 
over tid | Pulsaktiviteter | Tidsperioder | Sammenligne merder med laser og merder uten laser | Eksport



Tilbake til det jeg skulle snakke om.. 



«Maskinell lusetelling – er teknologien moden for å bedre 
fiskevelferd ved å telle lakselus på svømmende fisk i merd?»



(Svaret er JA)



(Teknologien er allerede i bruk. Er interessentene klare?)



Noen spørsmål til interessentene i forbindelse med å ta i bruk en 
(generell) teknologisk tellemekanisme



Vi innfører en maskinell/teknologisk dings

«Maskinell lusetelling – er teknologien moden for å bedre fiskevelferd ved å telle lakselus på 
svømmende fisk i merd?»

• Vi innfører en «dings» i merden

• Ingen håndtering av fisken

• Dingsen teller lus på passerende individer

• Dingsen produserer et datagrunnlag slik at oppdretter kan tilfredsstille tilsynsmyndighetnes krav 
om rapportering av lusenivåene på lokalitetsnivå



Fordeler med en teknologisk dings

• Flere individer

• Høyere frekvens

• Bedre dyrevelferd

• Reduserer manuelt arbeid – frigjør 
ressurser til å gjøre noe annet, mer nyttig

• Mindre påvirket av været, vinden, lyset, 
temperaturen, årstiden som kan katalysere 
menneskelige målefeil ved manuelle tellinger

• Målingene blir objektive. Sammenligning 
enklere

• Dokumentasjonen blir også automatisk

• Mindre manuell footprint

• Mindre håndtering av fisken, ergo bedre 
dyrevelferd, bedre vekst, og bedre økonomi

• Kan tilby mer presise målepunkter (for 
eksempel dybde)

Potensiale for økt dyrevelferd, samtidig et mer korrekt estimat på det sanne lusenivået



Krav til dingsens presisjon

• «Maskinell lusetelling – er teknologien moden for å bedre fiskevelferd ved å telle lakselus på 
svømmende fisk i merd»

• Moden teknologi – hva legger vi i det?

• Tilgjengelig

• Komplett

• Robust

• Måleresultatet er iht. ground truth

• Til å stole på som beslutningsstøtteverktøy (presisjon og troverdighet)



Krav til dingsens presisjon

• Ground truth

• Så lenge ikke samtlige 150.000 individer 
kontrolleres uten håndtering med 100% 
presisjon, er det statistisk usikkerhet 
tilstede

• Denne usikkerheten må være innenfor 
akseptable rammer

• Statistisk presisjon
• “Sample size of a population”
• “Confidence intervals”
• “Population distribution”

Si du har 150.000 individer i en merde

• Manuelle tellinger

• Liten sample size (20)

• (Bør være) stor presisjon pr. individ

• Teknologisk telling uten håndtering

• Stor sample size (1000?)

• Lavere presisjon pr. individ (?)
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Individuell presisjon

Krav til dingsens presisjon

Populasjon presisjon

• Hva er presisjonskravet på individnivå?

• Anta en sensorikk som analyserer individet (uten håndtering) fra 
èn side – er det greit?

• Hva med baksiden?

• Høyre, venstre, rygg og buk?

• Hva med lus som i observert scene ligger skjult bak en finne og 
dermed utelates i tellingen (telleskyggen)?

• Hva med de minste luseklassene, som er mer krevende å 
observere – større sannsynlighet for avvik?

• Hvilken populasjon presisjon har man i dagens manuelle 
tellinger, hvor sample size er liten (20), individuell presisjon er 
høy (>95%), og frekvensen er ukentlig?

• Hvilken populasjon presisjon oppnår man ved å øke sample size, 
på eventuell bekostning av individuell presisjon?

• Hvor stor må sample size være?

• Hvilken populasjon presisjon oppnår man ved å øke frekvens til 
for eksempel daglig?



• Økt sample size vil jevne ut og fange opp det at du 
ikke har med telleskyggen på enkeltindividet

• Økt sample size medfører også en (ønsket) variasjon 
av over/under og begge sider i utvalget
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Krav til dingsens presisjon

• Hva er presisjonskravet for å anses som en moden dings?

• Vinneren her er fisken (dyrevelferd) og oppdretteren (manuelle operasjoner + kostnader)

• Er det akseptabelt å kompromisse på individuell presisjon, dersom sample-size og frekvens  
kompenserer for denne?

• Hvem er det som sier at “ja, nå er dingsen moden”?

• Tilsynsmyndighetene?

• Oppdretteren?

• Teknologileverandøren?

• Er det en liste med godkjente telledingser?

• Altså en sertifiseringsprosess? Hvordan ser den ut?



Spørsmål til oppdretteren

• Dingsen sier 0.54 en uke, du må iverksette 
kostbare strakstiltak..
• Aksepterer du det, eller ønsker du 

innsyn i beslutningsgrunnlaget og 
fleksibilitet i tolkningene? 

• Hvordan vet du om det tallet er riktig?
• Dingsen benytter seg av en eller annen 

teknologisk sensorikk (4K kameraer, 
radar, optikk, radio)

• Selv om sample-size er større, kan det 
fortsatt forekomme statistisk variasjon

• Sammenligne med manuelle tellinger? 
(som heller ikke er ground truth)

• Hvordan kan oppdretter kontrollere om 
tallene gir mening?

• Hvem kjenner sannheten?

Du har en dings i merden din som teller lus..

• Hva om dingsen ikke rapporterer en 
dag? (hey, it’s technology..)

• Må oppdretter ha et telleteam stående i 
standby i tilfelle teknologien har en 
dårlig dag?

• For at teknologien skal anses som 
moden, er det objektive SLA-krav som 
må oppfylles?



Spørsmål til tilsynsmyndighetene

• Telling i sjø versus telling i luft

• Korreksjonsfaktor mellom tellemetoder?

• Er grenseverdiene for telling i luft de samme som telling i sjø?

• 0.5 +/- en korreksjonsfaktor eller ikke?

• Oppdretter er pålagt å rapportere lusenivå på lokalitetsnivå på ukentlig basis

• Står oppdretter fritt til å velge metode selv?

Oppdretter har en dings i merden som teller lus på svømmende fisk i merd..



Interessenter

• Tilfredsstiller dingsen 
tilsynsmyndighetenes krav til presisjon i 
måleresultat?

• Individnivå

• Populasjonsnivå

• Tilfredsstiller dingsen oppdretters krav til 
presisjon, innsyn og tolkning?

• Tilfredsstiller dingsen oppdretters og 
tilsynets SLA-krav?

Dings

Oppdretter
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myndigheter

Teknologi-
leverandør
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Moden for å telle på svømmende fisk i merd?

•Ja, teknologien er moden for å telle på 
svømmende fisk i merd
• De flinkeste oppdretterne har allerede tatt 

verktøyet i bruk som beslutningsstøtte

• Moden for å erstatte manuelle tellinger som 
fundament for ukentlig rapportering?
• Det må tilsynsmyndighetene svare på
• Det må oppdretterne svare på

• Som teknologileverandør ønsker og forventer vi 
tydelige krav fra tilsynsmyndigheter og 
oppdrettere, og vil sørge for å oppfylle disse



Takk for meg



Bedre dyrehelse. Økt kunnskap. Uten håndtering av fisken.
Som igjen gir trygghet for friskere fisk og økt lønnsomhet.


