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Sammendrag fra gullappseanser TEKMAR 2019 

“SAMSPILL MED LAKSEN - Miljø og digitale innovasjoner i merden for verden?”  

 
Innledning  
Dokumentet oppsummerer det som kom fram under gullappseansene ved rundeborddiskusjonene 
under TEKMAR 2019, Clarion Hotel og Congress, i Trondheim 3.-4. desember 2019.  
 
Presentasjoner og annet materiale fra TEKMAR 2019 er tilgjengelig på www.tekmar.no 
Oppsummeringen er utarbeidet av NCE AquaTech Cluster i samarbeid med TEKMAR.  
 
Topp 10 stikkord: 
 

1. Standardisering av datasystemer og plattformer 
2. Avfallsproblematikk og resirkulering som en løsning på dette 
3. Gjøre data forståelig og anvendbar, hvordan? 
4. Fordeler/ulemper med datadeling 
5. Beredskap, beredskapsplaner og samarbeid 
6. Samarbeid og kommunikasjon i møte med digitalisering 
7. Lus og avlusning 
8. Forskning og utvikling relatert til algeoppblomstringer 
9. Digitalisering som løsning på beredskapsproblemer 
10. Åpning av systemer og API 

 
 

Topp 10 tema med flest innspill:  
  

1. Hva slags (beredskaps)løsninger bør drives frem? 
2. Hva slags (miljø)løsninger bør drives frem? 
3. Hvilke teknologiske løsninger og kompetanse må på plass for å kunne møte de endringer 

som skjer innen miljø og digitalisering i laksenæringen? 
4. Hva må til for å dele data? 
5. Hva må til for at laksenæringen for alvor skal ta steget inn i digitaliseringens tidsalder? 
6. Hvem skal dele og hvilke data skal deles? 
7. Verden endres - mulighet eller trussel for laksenæringen? 
8. Hvilke forbedringsområder relatert til miljø har laksenæringen? 
9. Er laksenæringen klar for å dele data? 
10. Innen hvilke områder ligger det til rette for å gjøre data til informasjon for mer 

bærekraftig produksjon? 
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Notater og sammendrag fra gullappseanser 
Fet skrift i tekst antyder punkter som er gjennomgående i flere borddiskusjoner. 

 
Gullappseanse 1: Verden endres - mulighet eller trussel for laksenæringen?  
 
Sammendrag:  
Generelt sett virker dette å være seansen med færrest innspill, men det ser ut til å være enighet om 
at laksenæringen utvikles mot å bli mer globalisert og at det dermed åpnes for nye 
forretningsmuligheter i andre deler av verden. Dette vil også medføre noen utfordringer og trusler i 
form av konkurranse fra andre land. Lukkede og landbaserte anlegg, samt teknologi, nevnes også 
som noe som kan være både mulighetsgivende og utfordrende for laksenæringen.  
 
Punkter fra notatark: 

● Muligheter for noen, men ikke for alle 
● Biomassemåling og annen sensorikk er det viktigste 
● Vi produserer ikke laks optimalt i dag 
● Teknologi er her for å bli, ting endrer seg raskt 
● Teknologi vil gi oss mer kunnskap om bl.a. miljø - vil få mer kunnskap og bli enda lurere. Kan 

bli utfordrende å vite mer 
● Populasjon, forbruk og alt forsvinner mot østen og Afrika 
● Markedet i Afrika vokser, i tillegg til markedet i Kina -> Norsk laks selger 
● Kultur er viktig dersom man skal etablere seg i andre land -> viktig å bruke lokal arbeidskraft 

der man ønsker å etablere seg 
● Forretningsmuligheter -> nye områder 
● Global konkurranse - kan laksen produseres nærmere kundene? I andre land? 
● Mange aktører fra utlandet - Russland, Iran, Kina 
● Nye produksjonsområder - må vite at folk og fisk tåler det 
● Trussel: flytte næringa til utlandet 
● Regulering - tvinger seg frem 
● Leverandør - kan bidra 
● Kvalitet - sporing av produktet (laks) 
● Tørking av slam -> avsalting (gjødsel), fosfor, biogass 
● Lukkede anlegg? På sjø, på land? 
● Bygging på land vil føre med seg nye utfordringer 
● Bærekraft: skremmende at få bedriftsledere kjenner til bærekraftsmål 
● Krevende å være brems i en “innovasjonshastighet” 
● Mer grønt fokus for å henge med i utviklingen 
● Positivt: nye løsninger “presses” frem 
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Gullappseanse 2: Hvilke forbedringsområder relatert til miljø har laksenæringen? Hva 
slags løsninger bør drives frem? 
 
Sammendrag:  
Deltakerene virker å ha bred enighet om at avfall og avfallshåndtering er en av de største 
forbedringsområdene relatert til miljø, og at systemene for dette ikke fungerer bra nok per dags 
dato. Andre forbedringsområder inkluderer kjemikaliebruk, kobberimpregnering av nøter og fôr.  
Det ønskes bedre ordninger for retur, resirkulering og oppsamling av materialer og avfall, samt 
utvikling av mer slitesterke og miljøvennlige materialer generelt. Mange ser muligheter innenfor 
gjenbruk av både plast og andre materialer. Andre løsninger som foreslås for å gjøre næringen mer 
miljøvennlig er å utnytte alle leddene i produksjonen, ved for eksempel bearbeiding av slam, 
biprodukter og døende fisk. Lusebekjempelse nevnes også som et forbedringsområde relatert til 
både fiskehelse og miljø, og det ønskes bedre avlusningssystemer da mye håndtering av fisk fører til 
dødelighet. Her nevnes det blant annet automatisk lusetelling, nedsenking og luseskjørt. 
 
Punkter fra notatark: 
Hvilke forbedringsområder relatert til miljø har laksenæringen? 

● Plastavfall 
● Slam - Utaskjærs: går inn i økosystemene, innaskjærs: problem -> fosfor 
● Kjemikaliebruk - Hva er oppdaterte tall? Kobber - resirkuleringsproblematikk mht. 

rengjøring/gjenbruk av nøter. Hvilke materialer må brukes i stedet? Kan disse gjenvinnes? 
Impregnering, nylon-nøter. 

● Høytrykksspyling avgir mikroplast og impregnering (kobber) 
● Medikamenter 
● Algeoppblomstring - hva er mulig å gjøre? 
● CO2-avtrykk 
● Fôr 

- Finne alternativer som ikke er menneskemat 
- Ingredienser (alger, lokalt), transport, emballasje 
- Bruk av soya, hvete, mais, ris: viktige matvarer for folk på verdensbasis. Økningen 

hemmer på blå åker og sjømat 
- Bruk av soya fører til avskoging 
- I Norge har vi motsatt problem: gjengroing. Hva med å bruke trær/kvist til fiskefôr? 
- I Amazonas: Mais, soya, bomull, sukker, beiting til kjøttproduksjon. Soya vokser sør 

for 50 breddegrader 
- Lengre vekstsesong, høyere sjøtemperatur 
- Ukraina: om 100 år og rett landbrukspolitikk: mais, hvete og soya. Soya er viktig også 

fremdeles 
● Rømming 
● Omdømme 
● Materialer 
● Drivstoff 
● Skottelus - blir vanskelig med valg av løsning 
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Hva slags løsninger bør drives frem? 
● Er det mulig å jobbe proaktivt? 
● Er man i stand til å jobbe langsiktig? 
● Lønner det seg med en stor kapasitet? 
● Optimalisere produksjon slik at det blir mindre fôrspill 
● Mer miljøvennlige løsninger koster mer, men vi må ta den kostnaden 
● Grønn energi til oppdrettsanlegg (landstrøm) 

- Hydrogen 
- Vindkraft 

● Elektrifisering av anlegg og merder 
● Etablere en felles behandling og oppsamling av plast, kjemikalier, osv. 
● HMS-avvik på avfall -> kulturendring, belønningssystem 
● Holdningsendringer må til 
● Avfallshåndtering - her har vi mye å hente 
● Bedre returordninger - gratis 
● Resirkulering/gjenvinning og gjenbruk av 

- Utstyr, f.eks. fôrslanger 
- Andre materialer enn plast (metaller, osv.) 
- Biprodukter 

● Gjenvinning av energi og næringsstoff er en spennende mulighet 
● Leverandør må vise at det er mottak for materialer som er brukt (det som er brukt kan 

gjenvinnes) 
● Utnyttelse av alle ledd i produksjonen 
● Må optimalisere hele kjeden 
● Samarbeid: slaktebåt, slakteri, utnytte døende fisk 
● Slam fra samling til bearbeidet “verdi”. Ordninger og løsninger for logistikk og bearbeiding 
● Samle opp slam i lukkede anlegg 
● Nøter av miljøvennlig materiale? 

- Bedre og mer kreative materialvalg 
- Mer slitesterke materialer 
- Redusere kobberbruk 

● Dokumentasjon/måling og mer kunnskap som betyr mest og best effekt på miljø 
● Koble miljø og inntjening 
● Hypothermix: kan utnytte fôravfall/slo i sjøvann ved hjelp av hypotermofile bakterier 
● Bellona: prosjekt på havbruksplast i samarbeid med Grieg Seafood Finnmark 
● Krav til gjenvinningsordning, men kostnad å gå først 
● Arbeid med miljøkrav, med likhet for alle. Fotavtrykkrav 
● Omfang: EU-direktiv på plast 
● Styres mest av sertifisering fra markedet 
● Helsefond 
● Bedre avlusningssystem 

- Eksempel: luseskjørt, erfaringer over tid -> tiltak 
● Nedsenking/skjørt/skjerming/flytting 
● Lusebekjempelse er et felles problem for fiskehelse og miljø 
● Canada - lærdom ved algehåndtering -> luseskjørt 15 meter 
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● Vil det bli økt belastning som følge av bruk av skjørt? 
● Automatisert lusetelling ville gitt hundre millioner i besparelser, men metodene er ikke 

godkjent. "Det er bare å si ok". Mye bedre enn å ta ut 20 fisk fra ei not hver uke. Selve 
systemet må selvsagt være testet. Hva er status hos Mattilsynet? Er lusetellere til vurdering?  

● Altfor mye behandling av fisk medfører høy dødelighet 
● Presisjonsmedisinering 
● Lokalitetstildelinger 
● Mer aggressiv desinfisering 

 
 
 

Gullappseanse 3: Er laksenæringen beredt på akutte situasjoner? Hva slags løsninger bør 
drives frem? 
 
Sammendrag: 
Selv om det er noen delte meninger om laksenæringen er beredt på akutte situasjoner, virker de 
fleste å mene at den ikke er det. Uforutsette hendelser er hyppige i næringen og beredskapsplaner 
er ofte basert på tidligere erfaringer. En av de største akutte utfordringene næringen nå møter er 
dødelige algeoppblomstringer. Det bør satses på forskning for å finne ut under hvilke forhold en 
oppblomstring skjer og hva som gjør en oppblomstring giftig. Nye løsninger for å redusere 
påvirkningen av en akutt situasjon må også satses på, for eksempel bruk av nødlokaliteter og 
nødslakting. Bløggebåter har spart mye verdi av laks men har noe lite kapasitet og kan ses på som et 
tegn på et tap i kampen mot dødelighet. Utvikling innenfor digitalisering er et gjennomgående punkt 
i seansen. Kan brukes på flere måter. Både for bedre beslutningstaking og ledelse under akutte 
situasjoner, men også til direkte kartlegging av algeoppblomstringer, lusedata etc. Beredskapsplaner 
må videre utvikles i alle ledd av produksjonen basert både på innsamlet data og tidligere erfaringer. 
Samarbeid og varsling mellom alle aktører nevnes som spesielt viktig.  
 
 
Punkter fra notatark: 
Er laksenæringen beredt på akutte situasjoner? 

● NEI. 
● NEI, ikke egentlig 
● Man er forberedt, men er det godt nok? 
● Ikke forberedt - kapasitetsutfordringer. 

 
Hva slags løsninger bør drives frem? 

● Bløggebåt har noe for seg, har vi erfart. Ja takk! Spart verdi på fisk, spart håndtering i 
anlegg (dødfisk) 

● God løsning: kombinere med ordinær slakting ombord i båt (pakking i slakteri). 
● Fisk slaktemoden: Norwegian Gannet for nedslakting på stedet  
● Bløggekapasitet er også noe lav i forhold til toppbelastning.  
● Bløggebåt - kan virke inn på redusert kvalitet 
● Bløggebåt = et svar på at man har tapt i forhold til dødeligheten 
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● Alger: størst utfordring er at mye er samlet på et lite område. Ikke kapasitet på brønnbåter, 
til tross for solidaritet mellom aktører. 

● Prosjekt for å avdekke hvilke faktorer som gjør Chrysochromulina giftig (statistisk 
forsøksplanlegging, mer forstudier, prøvetaking i felt). Koster ikke mer enn brønnbåt 

● System for å senke ned merdene f.eks. til 50m? Da må det være 100m dypt (Krav) 
● Pumpe opp store mengder vann? Ikke kapasitet. Gjøre en analyse. Krav til lokalitet og utstyr. 
● Beredskap er enormt kostnadskrevende. Betaler det seg? Fordele kostnadene på hele 

næringen? Vil de i Finnmark (f.eks.) være med? 
● Sulte fisken så den går ned.  
● Forskning på hvilke forhold som gjør algene giftige  
● Se til andre land, hvordan de gjør det. Canada.  
● Copernicus 
● Positivt med en løsningsorientert forvaltning 
● Avgjørende med samarbeid 
● Er det mulig å internasjonalisere beredskap? Hva kan vites tidlig --> Hva kan gjøres 
● Store volumer, vanskelig.  
● Må ha worst case plan 
● Samarbeid - varsling 
● Alger, uvær, krig, miljøkatastrofe 
● Markedsføring - beredskap ved dårlig PR - fall i etterspørsel 
● Må ta kostnader for å ha beredskap. 
● Viktig å ha reell beredskap - hvor lang utrykningstid trengs? 
● HMS-regelverk -> risikovurderinger i alle aspekter 
● Smolt på overtid i settefiskanlegg, reservelokaliteter etableres 
● Porsjonsfisk, for liten til slakt, lukket volum m pumping av vann fra 100 m +++ oksygen/luft 
● Samarbeid over regioner - avtaler regionalt før flytting av fisk 
● Bruke brakklagte anlegg i en kritisk periode 
● Modeller for predikering -> digitalisering -> analyse -> forecast 
● Datainnsamling fra fly, satellitt og sensorer 
● Algeovervåkning sammen med annen kystovervåkning. Beredskapsplaner - samordnet 

allokering av ressurser 
● Annet: dødelighet, lokalitet, vær, lus, alger, smitte 
● Kapasitet, mobilitet: ensilasje, bløgging, flytting til nødlokaliteter i elvemunninger. 
● Lus - lusenot + skjørt - ferskvann og brakkvann 
● Lukkede anlegg 
● Brønnbåt m/ferskvann/ kraftverk/vassdrag 
● Flytte anlegg/ fortøyning 
● Satellittovervåking av algeoppblomstring- toksisk 
● NB! Stimulere algeoppblomstring  
● Forsikring 
● Ensilasjekapasitet - felles regionalt --> Fôrflåte og felles finansiering 
● Beredskapslokalitet per region --> evakuering av fisk 
● God bestillerkompetanse hos kundene (oppdretterne) 
● Vilje og evne å beskrive hva man trenger 
● Vurdere hva som vil være en god og tilpasset løsning 
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● Digitaliseringskompetanse på ledernivå 
● Få fremstilt verdiskapingspotensialet 
● Få kartlagt drift og vedlikeholdskostnader for systemer på forhånd slik at man har nødvendig 

beslutningsgrunnlag 
● Mange at situasjonene i næringen er vanskelig å forutse.  
● Derfor blir beredskap ofte utviklet basert på erfaringer. 
● Dagens kapasitet på avlusning er lav i forhold til lokale topper i luseperioden.  
● Har blitt mye mindre skader i avlusingssystemer, men rapporteres inn mye ekstraordinær 

dødelighet 
● Detaljer er viktige, og avgjør utfallet av operasjoner 
● Behov for å standardisere avlusningsoperasjoner? 
● Lus: får ikke ryddet ordentlig opp med de nye løsninger som brukes 
● Fiskebåter kan ha beredskapssertifikat? 
● Dispensasjoner rundt lokasjoner 
● Beredskapsplaner i alle ledd (myndigheter, båter, oppdrettere) 
● Lignende oppsett for kystrederier, som oljevernøvelse? 2 Betalte datoer per år - næringen 

betaler 
● Noen standardisering av fortøyning, utstyr, etc ved behov  
● Trenger en klar handlingsplan på tvers av alle aktører. 
● Andre aktører som kan være med i en nødplan? 
● Nødlokasjoner - tomme? 
● Kan man endre farenivå og mulig kriseplan ut fra parametre som viser økt sannsynlighet? 
● Flere målepunkter i sjø for bedre kunnskap 
● Oksygenering og oljevernutstyr? 

 
 
 
Gullappseanse 4: Er laksenæringen klar for å dele data? Hva betyr det å dele data? Hvem 
skal dele data? 
 
Sammendrag:  
Flere av deltakerne mener at laksenæringen er klar til å dele data, da deling av data gir mulighet for 
utvikling i fellesskap. Det er viktig at data standardiseres gjennom felles systemer og har en felles, 
gjerne skybasert, plattform. Deltakerne ser likevel noen utfordringer rundt datadeling. Disse 
inkluderer sensitive data i forbindelse med omdømme og børsnotering. Noen av deltakerne sier at 
en form for belønning eller press fra myndighetene eller sluttbruker må til for å gjennomføre 
datadeling. 
 
Punkter fra notatark: 
Er laksenæringen klar for å dele data? 

● Ja, laksenæringen er klar til å dele data 
● Må være trygghet/tillit på bruk. 
● Deler mye i dag, miljøanalyse. Lus OK. Alge OK. 
● Hvem tar risikoen og innsats? 
● Insentivet til å dele er ikke tilstrekkelig.  
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● Stor gevinst av å dele gir større åpenhet. 
● Deling av rådata helt ok  
● Ikke så klar for å dele sensitiv informasjon, usikker på hva data blir brukt til. Større risiko enn 

nytte. Bør inn juridisk struktur 
● Dele data = bra 
● Nei, ikke mentalt innstilt på det. Spørs også hvem en definerer som laksenæringen.  
● Er laksenæringen klar til å dele data? Nja, til en viss grad 
● Man må dele, kunnskapen gir oss mulighet til å utvikle oss.  
● Kunne lært mye av å utveksle erfaringer fra samme område, selskapslikheter/ulike 

problemer 
● Ikke teknologisk data 
● Enige om å samarbeide globalt for å bli verdens mest bærekraftige næring 
● Nei, av hvilke data! 
● Økende krav fra sluttbruker om deling av data 

 
 
Hva må til for å dele data? 

● Fiskeridirektoratet (myndighetene) har allerede systemer til å samle inn/lagre/dele denne 
typen data, men næringa må være villige til å få dette til. Dele data systematisk. Rapportere 
oftere/ samme tid. Se til fiskerinæringa. Standardisering er nøkkelord. Hvilke data skal 
brukes og med hvem. Kvalifisering av data. 

● Standardisering av data er avgjørende  
● Eide har et godt utviklet system for temp/salinitet. Flere burde vært på samme plattform 
● Felles plattform / skyløsning for rapportering 
● De som samler data må også få noe igjen.  
● Dele mest mulig av data som er egnet for å være åpne 
● Er positiv for å dele data 
● Er villige til å dele data 
● Mattilsynet  
● Løsninger må være åpne API 
● Har mange gamle systemer som må oppgraderes 
● Viktig å øke datakvalitet og kapasitet. 
● Fornuftig med styrt datadeling, anonymisert?  
● Starte med datasett som alle ser åpenbar verdi av 
● Det må lages en standard med indikatorer på hva som skal måles/rapporteres og hvordan 

(Tillit...) Konkurranse vs felles utvikling/erfaring. Konkurransevridning 
● Rapportering og benchmarking må bidra til nytteverdi (og data). Funn må kunne deles. 
● Må være registrert. 
● Få flyttet "opp" datadelingen til et corporate-nivåer, samarbeidsavtaler 
● Gulrot, til alle deltagere 
● Næringen er enige om at de ikke skal konkurrere om petroleum, IT,  
● Innføre felles ... for å måle anleggs bærekraft og standarder. Eks. ISO 3700 serien 
● Mange teknologiske løsninger finnes, men utfordring å sette i felles system 
● Krav for fiskehelse-rapportering. 
● Endring i organisering: selskapene sitter på programvaren selv, andre aktører kobler seg på.  
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● Barentswatch er viktig for næringen for å få biologisk kontroll. Mer deling vil være viktig for å 
gi løpende status 

● Mangelfull kunnskap ennå 
● Skepsis 
● Vil ikke dele for mye biologiske data og utviklingsdata 
● Frykt før Barentswatch, men er nå et veldig bra verktøy 
● Deling av belastningsdata  
● Kommunikasjon om timing av avlusning + koordinering av avlusning (sekvens av lokaliteter)  
● Alle har sine systemer 
● Hvordan unngå å identifisere hvilke anlegg dataene gjelder? Hvis ca posisjon er oppgitt vil 

det være mulig å finne ut hvem dataene kommer fra.  
● Økt kompetanse for digitaliseringsmuligheter (brukervennlig) 
● Barentswatch 
● FishTalk har vært låst, åpnes etter hvert 
● Statlig initiativ/ midler for å inspirere og drive -> inn i felles systemer og standarder 
● Lære av andre -> bygg og eiendomskraft 
● Drive frem åpne API, ikke lukkede systemer 

 
 
Hvem skal dele og hvilke data skal deles? 

● Ofte en forventning om at små bedrifter tar utviklingskostnader 
● Hvorfor klarer små bedrifter mer spennende ting. 
● Objektive tester 
● Hvem eier dataene? 
● Oppdretterne er eier av data, og det er de som må dele. 
● Dokumentere kvalitet på produkt? 
● Digital markedsplass. Selg dataene til de som ønsker. 
● Sykdomsfakta? Er det farlig å dele? 
● Statistikk av ulykker? Kan gi viktig info. Dele med myndigheter 
● Deling av algedata 
● Hva bør deles? Leder videre til kvalitet på data. Hvem er ansvarlige for data. Hvor riktig er 

disse dataene. Myndighetene vil være sentrale. 
● Åpen næring, deler data, finnes det plattformer for utveksling av data? 
● Når konkurransen tilspisser seg, vil man bli mer tilbakeholden med deling. 
● Barentswatch, helsedata 
● Hvem kan/bør kjøpe/få tilgang til data eks innkjøpere fra andre land.  
● Ikke full åpenhet 
● Hva blir dataene brukt til?  
● Hva er man redd for?  
● Omdømmesensitive data som rømming, lus etc. - Dette må næringa samarbeide om (på 

samme måte som bankene) 
● Vri mot sterkere bærekraft må være konkurransefortrinn. Må få frem risikovurderinger og 

kost-nytte modeller.  
● Har begynt å dele gjennom felles system. Redd for hvem som sitter på data, spesielt 

børsnoterte selskaper.  
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● Deling av rådata helt ok  
● Industrien bør dele data som: Bilder av fisk, data om fisk, vekst, størrelse, mating, miljø 

rundt merdene. 
● Dele data man ikke vil dele? 
● Balansegang / debatt aktuelt mht hvor mye som skal kreves av data fra oppdretterne 
● Data om fôring, fiskehelse og miljø. Eksterne faktorer, temperatur, salinitet og oksygen = 

ufarlig å dele, men kan gi stor gevinst 
● Tekniske data (sikkerhet) -> hvis noe feiler et sted bør info deles 

 
 
             
Gullappseanse 5: Innen hvilke områder ligger det til rette for å gjøre data til informasjon 
for mer bærekraftig produksjon? Hva må til for at laksenæringen for alvor skal ta steget 
inn i digitaliseringens tidsalder? 
 
Sammendrag:  
Diskusjonen blant deltakerne viser at gamle system for deling av data ikke er gode nok. Det må 
diskuteres hvordan de nye systemene skal bli og hva som skal deles, hvem som har tilgang og hvor 
mye myndighetene skal ha å si. Det sees et stort potensial i å digitalisere laksenæringen, der man 
kan ha live data, bruke AI til å analysere data, sammenligne prosedyrer som alle utfører, samt bruke 
data til praktisk utbedring på røkternivå. Deltakerne har diskutert et bredt spekter av næringen som 
kan utbedres ved hjelp av digitalisering og hva som må til for at dette skal skje. For at næringen skal 
ta neste skritt inn i digitaliseringen må det ansettes folk med riktig kompetanse, og gjerne være 
statlige krav eller mål som driver for utviklingen. Det trengs tall, økonomiske analyser og tekniske 
data, og det er et stort fokus og ønske om standardiserte løsninger og brukervennlige, forståelige 
systemer.   
  
 
Punkter fra notatark: 
Innen hvilke områder ligger det til rette for å gjøre data til informasjon for mer bærekraftig 
produksjon? 

● Kamerasyn, sensorer, maskinlæring og kunstig intelligens.  
● Individuell behandling / håndtering av fisk 
● Bruke dataene til fôring.  
● Fôring. Alle gjør det --> burde kunne sammenliknes.  
● Utrydding av lus 
● Kombinasjon av ulike målinger. Profilering av målinger. 
● Nyttig info for forskning for å se de store sammenhengene. 
● Sensorer for å måle oksygen, salinitet, temperatur, pH og vannhastighet 
● Bruke måledata/trender til å forutse hendelser. Nok sensorer, kontinuerlig måling 
● Integrere sensorikk og kommentarer. Brukes i hverdagen. 
● Prediksjon - økt fokus 
● Miljødata (for økt fiskevelferd), smoltdata, hva fisken er eksponert for, utstyr brukt i 

merden, fôr (f. eks hvor fort fôr faller ned), eksempel: realfish. 
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Hva må til for at laksenæringen for alvor skal ta steget inn i digitaliseringens tidsalder? 

● Se behovet og nytten 
● Trenger foregangsbedrifter?  
● Vise økonomien. 
● Lytt til den yngre generasjon. 
● Åpent system 
● Problemet er ikke nødvendigvis viljen 
● Gamle systemer er ikke egnet 
● Må kanskje bygge opp datafangst helt på nytt, der det ikke er tilrettelagt for deling  
● Standardisering er viktig!  
● Åpne API-er 
● Leverandørselskapers ønske om å bruke data i oppfølgingstjeneste hemmer oppdretters 

evne til datadeling, oppdretter må bruke forbrukermakt.  
● Systematisering av data slik at det kan brukes på røkternivå. 
● Dataene må gjøres forståelig 
● Maskinlæringssystemer som kan se sammenhenger. 
● Lære av dataene, trekke ut gjenkjennelige mønster. 
● Øke kvalitet 
● Loggføring 
● Skylagring 
● Øke kunnskapen om ulike typer analyser, inkl. multivariable analyser 
● Måten å tilgjengeliggjøre data  
● Miljødata er konkret, men sensorikken må være kalibrert. Ha protokoller for kalibrering. 
● Fiskehelsedata kan være mer diffust  
● Felles bransjestandard, og noen må ha jobben med å kalibrere. Hvor ofte?  
● Standardiserte protokoller. Mange måler på 3m. 6 meter: der fisken gjerne er ved fôring. 10 

meter: under luseskjørt. Måle på samme dybde 
● Dele data - må kunne graderes  
● Ønsker oss en standardisert plattform. 
● Mål satt av myndighetene - driver. Så kan oppdretterne velge det systemet de vil. 
● Kan være en akselerator 
● Akvakulturregisteret ligger i bunn. Utprøvd 
● Produksjonssystemene må legges til rette for det, men når kravet er der og alle har det 

gjøres dette. 
● Må ha tall, økonomiske analyser, i tillegg til teknisk data 
● Beslutningsstøtte på sjøsida og landsida 
● Gjøre dataene tilgjengelig på en enkel måte (god framstilling) 
● Holdningsendring er nødvendig - Eide Fjordbruk et godt eksempel på noen som går foran.  
● Balanse mellom innsamlingen og databehovet 
● Live data er fremtida 
● Må lage en verdi av dataene. Bruke dataene på en god måte og fort.  
● Det er mange teknologiske løsninger, men hvordan bruker vi dem 
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Gullappseanse 6: Hvilke teknologiske løsninger og kompetanse må på plass for å kunne 
møte de endringer som skjer innen miljø og digitalisering i laksenæringen? 
 
Sammendrag:  
Flere av deltakerne mener at for å kunne møte de endringer som skjer innen miljø og digitalisering i 
laksenæringen er det viktig med et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon. Dette gjelder både 
innad i samme organisasjon, og på tvers av aktører. Både tverrfaglig og digital kompetanse må på 
plass, samt en bygging av kunnskap som gjør det mulig for biologer og teknologer å kommunisere 
enda bedre. Både oppdrettere og andre aktører i næringen bør få økt kompetanse, forstå, være villig 
til å delta og stille krav.  Også nevnt er bruken av standardiserte løsninger; hvilke data som skal 
samles inn, hvilke data som er hensiktsmessig og dokumentasjonen av data. API trengs å bli mer 
åpne, men en standardisering av API begrenser innovasjon. IT-systemene er i utgangspunktet laget 
for en annen industri.  
 
 
Punkter fra notatark: 

● Åpenhet. Forskjellige leverandører må kunne dele data. 
● Kommunikasjon innad i organisasjoner må bedres.  
● Samarbeid og åpen kommunikasjon. 
● Standardisering av API → Begrenser innovasjon  
● Oppdrettere må lære å stille krav 
● Høyere kompetanse hos oppdrettere må til  
● Tillit til leverandør → for mye tillit? 
● Jobbe med mennesker før teknologi 
● Tverrfaglig kompetanse  
● Enes om en gruppe data som skal samles inn  
● Eierskap til data? 
● Utdanningsinstitusjoner må følge opp 
● Samarbeid  
● Fri tilgang til infrastrukturen 
● Standardiserte løsninger og kommunikasjonsprotokoller 
● Et forum/en organisasjon som samkjører utvikling av en teknologiplattform  
● Mer åpne API-er  
● Ulike data fra ulike leverandører  
● Kompetanse: trenger “folkelig GUI” - Apple interface på data (symboler, bilder, videoer) og 

kundefokus på utvikling.  
● Lokomotivet for dette bør være de største oppdretterne. F eks MOWI 
● Mye som skjer som kanskje ikke måles nå. Eide/Searis styringssystem: dataene er samlet, 

men analysene gjenstår. Hvordan kunne automatisere informasjonsbearbeiding slik at man 
bedre forstår sammenhengene? Stort utviklingspotensial, men da er vi tilbake til 
standardisering (format) av data og informasjonskvalitet.  

● Sy sammen teknologi og know-how. Denne konferansen har sannsynligvis påvirket 
utviklingen av dette. Man må se at det virker, dvs det må demonstreres at det har en verdi, 
visualisere nytteverdien.  



13 
 

● Bygge kunnskap og kompetanse slik at biologene og teknologene klarer å kommunisere enda 
bedre om mulighetene.  

● Hjelpe flere til å forstå begrepene 
● Oversikt over hva som finnes og hva som kan brukes.  
● Kontroll på kilde via standardisering av data på “lavere nivå” for integrasjon.  
● Bruk av kunnskap - om det som finnes er dokumentert 
● Populasjon = utvalg - behandle enkeltindivider  
● Dataloggen er et godt eksempel  
● Finnes mye allerede 
● Akustisk telemetri 
● Mye skreddersøm  
● IT-system er i utgangspunktet laget for annen industri. Gjør at oppdatering er mer vanskelig - 

må prate med hverandre  
● Oppdrettere villig til å delta 
● Digital kompetanse  
● Dytt fra myndigheter hjelper 
● Fiskehelse og lus - samordna planer, via 3.part (nøytral) 
● Dødelighet årsak, luseresistens - (manuell pdf i dag) grunnet proprietære data 
● Ulike nivåer, en tredjepart 
● Innkjøpskompetanse må forbedres 
● Pedagogisk innslag  
● Verdiestimering 
● Myndighetskrav (miljø og velferd) 
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