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Det totale tapet av norsk oppdrettslaks i sjøen var på 
59,3 millioner individer i 2019

Dødeligheten er ikke likt fordelt – verken mellom geografiske områder eller mellom lokaliteter



• Operative velferdsindikatorer

• Miljøindikatorer

• Gruppenivå

• Individnivå

• Erfaringsbasert

• Subjektive observasjoner
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Hvordan måle dyrevelferd?
- Er mer enn dødelighet/overlevelse

Øyeblikksbilde Manuelt arbeid

Stress for fiskenLite antall fisk



• Kontinuerlig overvåking av 
tilstanden til fisken og i merden –
følge fisken i sanntid

• Forutsi mulige hendelser

• Bedre kontroll på hva som har 
skjedd/skjer/vil skje

• Bedre beslutningsverktøy

• Mindre manuelt arbeid
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Presisjonsfiskeoppdrett

Føre et al (2018)

Observere – tolke – bestemme - handle



bedre beslutningskontroll



• Atferd (indirekte)
• Svømmeaktivitet

• Temperatur

• Dybde

• Posisjon

• Fysiologiske målinger (direkte)
• Hjerterate

• Oksygenmetning (under utvikling)

Tilgjengelige sanntidsmålinger i enkeltindivider 
av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk

SalmonInsight



Validere sammenhengen mellom målte 
blodverdier og sensordata

• Kalibrering av hjerterate og 
stressmålinger

• Øke nøyaktigheten under 
kontrollerte forhold

Kanylering for å 
kunne ta 
blodprøver 
underveis i 
forsøket

SalmonInsight



• Prototyper på nye implantérbare
sensormerker som kan måle 
oksygenmetning i blod, hjerterate, 
svømmeaktivitet, svømmeretning 
og temperatur på individnivå

• Målingene fra disse sensorene vil 
kunne gi ytterligere innblikk i fiskens 
respons på ulike stimuli 

• Prototypene er loggere som lagrer 
data internt, men er designet for å 
kunne omformes til akustiske merker 
som sender data til mottakere under 
vann i sanntid

Utvikling av nye sensormerker

SalmonInsight



Utvikle teknologiske verktøy og validere biologisk 
betydning av tekniske målinger for å sikre objektiv 
dokumentasjon av fiskevelferd

• AP1: Objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved bruk av verktøyet sensorfisk

• AP2: Teknologiutvikling for visuell og akustisk sanntidsovervåkning av fiskevelferd

• AP3: Integrasjon av fysiske og biologiske data i modelleringsverktøy 

• AP4: Sammenstilling og kommunikasjon til sluttbrukere og administrasjon av prosjektet

• FHF-prosjekt: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901594/
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OWITOOLS

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901594/


Tingenes internett (IoT) ombord på 
fiskehåndteringsbåter og lektere, samt på 
landbaserte håndteringsfasiliteter:

Måle biologiske parametere i 
sanntid på flere steder i systemet 
for å kunne justere operasjonelle 
variabler som for eksempel 
pumpehastighet, spyletrykk eller 
temperatur underveis
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IoT for bedre håndtering av laks

OWITOOLS



Signal fra senderen (oransje, 1) kan mottas og måles 
på utsiden av røret av mottakeren (blått, 2).

Kommunikasjonstest mellom sensorpakken inne i 
røret og utsiden. Røret er fylt med saltvann.
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IoT for bedre håndtering av laks

OWITOOLS



Crowdguard
Veien mot automatiske og 

datadrevne 
trengeoperasjoner

Beslutningsstøttesystem
for trengeoperasjon



Instrumenteringsløsning
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2) Miljødata (O2, 
Temperatur, Strøm, 
etc)

1) Press mellom fisk 
og not

3)Biomassefordeling / 
tetthet/volumestimering

4)Fysiologiske stessmålinger
og adferdsrelaterte
indikatorer

CROWDGUARD



BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM
DAGLIG DRIFT OG UNDER OPERASJONER

CROWDGUARD



TRE NIVÅER

CROWDGUARD



TERMVEL 

• Kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske avlusingsmetoder og 
undersøke hvilket mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske 
avlusinger, spesielt relatert til kritiske faktorer som eksponeringstid og 
behandlingstemperatur i kommersielle avlusingsanlegg. 

• Beste praksis som sikrer forsvarlig fiskevelferd ved termisk behandling

• Samarbeidspartnere: Havforskningsinstituttet, Nord Universitet, Patogen, NCE 
Aquaculture, SINTEF Ocean
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TERMVEL: Skaffe til veie objektiv dokumentasjon av 
kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing

• AP1: Standardisering av datainnsamling, avklaring av 
dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med 
termiske metoder.

• AP2: Effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger 
på fiskevelferd

• AP3: Panikkrespons, eksponeringstid og behandlingstemperatur ved 
termisk avlusing i felt

• AP4: Formidling og kommunikasjon til sluttbrukere og administrasjon 
av prosjektet 
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TERMVEL: Skaffe til veie objektiv dokumentasjon av 
kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing

• AP1: Standardisering av datainnsamling, avklaring av 
dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med 
termiske metoder.

• AP2: Effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger 
på fiskevelferd

• AP3: Panikkrespons, eksponeringstid og behandlingstemperatur ved 
termisk avlusing i felt

• AP4: Formidling og kommunikasjon til sluttbrukere og administrasjon 
av prosjektet 
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TERMVEL: www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901649/

http://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901649/


TERMVEL: Skaffe til veie objektiv dokumentasjon av 
kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing

• AP1: Standardisering av datainnsamling, avklaring av 
dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med 
termiske metoder.

• AP2: Effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger 
på fiskevelferd

• AP3: Panikkrespons, eksponeringstid og behandlingstemperatur ved 
termisk avlusing i felt

• AP4: Formidling og kommunikasjon til sluttbrukere og administrasjon 
av prosjektet 
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Standardiserte data - Revisjon av NS9417

• Hvorfor er det viktig med en slik standard?
• Fisken blir neppe friskere av at vi definerer termer

• Ved standardisering av indikatorer og begreper kan erfaring støttes opp 
gjennom dataanalyser

• Like definisjoner på tvers av selskap og bedrifter gir muligheter for samarbeid

• Gode dataanalyser kan gi oss klarere svar på utfordringene 
havbruksnæringen møter hver dag
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Teknologi for et bedre samfunn
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