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15 minutters agenda

1. Kort om Spillfree

2. Hva betyr god fôring?

3. Hva skal til for at ny fôringsteknologi gir nytte?

4. Biologiperspektivet

5. Operatørperspektivet

6. Teknologiperspektivet

7. Konklusjon

8. Fremtidens fôring
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Kort om Spillfree

• Aquatech-selskap som jobber med å redusere 
fôrspill og øke tilvekstpotensialet i 
oppdrettsmerdene

• 15 ansatte og kontorer på Blåbasen i 
Trondheim

• Flere av våre medarbeidere har lang praktisk 
fartstid fra oppdrettsnæringen, noen over 20 
år

• Våre kunder er små og store oppdrettere og 
leverandørindustri innen akvakultur

• Hovedmål: Mett laks – uten fôrspill

«Fokus på fôring – med fôreren i fokus»



Hva
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Vi utvikler og leverer vi 
praktisk beslutningstøtte
og verktøy for biologisk 
optimalisering

Hvorfor Hvordan
Vi ser et stort potensiale for 

tilvekst og reduksjon av 

fôrspill i næringen. Sammen 

med våre kunder, ønsker vi å 
gjøre lakseoppdrett mer 
effektivt, bærekraftig og 
miljøvennlig

Gjennom å utvikle moderne 
teknologi og tilby 
kunnskapsbygging til folk i 
næringen, er vi i stand til å 
forsterke bevisstheten, 
motivasjonen og prestasjonen 
av den viktigste aktiviteten –
fôring



Videotools
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Beslutnings- og 
analyseverktøy av 
fôringsprestasjoner

• Smart-recorder som gjør det mulig å 
ta ut strategiske opptak av viktige
fôringsscenario

• Vår teknologi er basert på avanserte
algoritmer som leser fôringsintensitet

• Et brukergrensesnitt som er godt
anvendelig for smart-analyse av fôring. 
Må skilles fra vanlig fôringsanalyse

• 2000 oppfølgingsmøter gjennomgått



Videotools
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Maskinlæringsprosjekt

• Spillfree har over 200.000 tre-
minutters videoer av viktige 
fôringssituasjoner

• Videoene blir evaluert basert på et 
objektivt definert kriterie-system 
utviklet av Spillfree

• Vi har 73% korrelasjon så langt på vår 
modell. Dette er bra, men utfordringen 
er å gjøre maskinlæring praktisk 
anvendelig – Det må skape verdi



Learntools
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Nettbasert
opplæringsplattform

• Rettet mot ansatte i
oppdrettsnæringen, med spesielt fokus
på fôring

• Kan brukes til opplæring, 
kartlegging, videreutdanning og
oppfølging

• Interaktive nettkurs er tilgjengelige i
egen nettside med økende
vanskelighetsgrad



Drawtools
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Digitalt illustreringsverktøy
og simulator

• Kan beskrive og illustrere faktiske 
fôringsscenarier ved hjelp av 
animasjoner

• Simulatoren gjør brukeren i stand til å 
styre og kontrollere fôret, 
aktivitetsnivå på fisken, 
miljøparametere, kameraposisjon m.m. 

• Brukes f.eks. i diskusjoner rundt ulike 
fôringssituasjoner eller som 
supplement i opplæring



Aquatools
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Strategisk beslutningsstøtte
for biologisk optimalisering

• Et effektivt planleggingsverktøy som
modellerer effektene av endring

• Basert på avanserte kost-nytte modeller 
kan brukeren få rask innsikt i effektene 
av biologiske og økonomiske 
konsekvenser – og deretter oppnå økt
produksjon, lønnsomhet, 
fiskevelferd og bærekraft

• Tilgjengelige modeller: MTB-model, 
Investment model, Harvest model, Cost-
benefit feed, Cost-benefit vaccination, 
Cost of disease og Optimization
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Hva betyr egentlig god fôring?



Reduksjon i fôrfaktor
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Økning i tilvekst
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Biologi. Mennesker. Teknologi.
Samspillet mellom høy kompetanse på biologi, samarbeid med 

riktige folk i næringen og teknologiske fremskritt utgjør 
verdiskapningen. For at næringen skal kunne bli bedre på fôring, er 

det essensielt med tett samarbeid og bottom-up utvikling



Biologiperspektivet

• Utfôret mengde (høy utfôring 
sammenlignet med modell) og posisjon 
på fisken (forlater overflata) er indirekte 
og usikre indikatorer på at målsetningen 
er nådd

• En mer direkte og sikrere indikator er å 
observere gjennom kamerabruk, at 
fisken er mett og at fôr ikke sløses

• Hovedbudskap: Fôringsprestasjon 
må måles på riktig måte daglig per 
merd
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Operatørperspektivet

• God fôring krever trening på gode 
fremgangsmåter for å kjøre kamera, og 
god forståelse av fôringsadferd

• Mange av fôringsløsningene bærer preg av 
man ikke stoler på fôringsoperatøren. Man 
velger å stole på indirekte indikatorer i 
stedet for operatørens direkte 
observasjoner

• Lager regler som overstyrer operatøren 
(f.eks. maks 7m kameradyp)

• Hovedbudskap: Ha tro på egne 
fôringsoperatører. Sørg for at de får 
kunnskap og trening. Gi de frihet til å 
ta egne beslutninger. De må kunne 
jobbe etter mål som er målbare
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Teknologiperspektivet

• Videoanalyse som teknologi kan forbedre 
fôringen veldig mye

• Videoanalyse er en forutsetning for 
teknologien maskinlæring av adferd

• Maskinlæring har et stort potensial for å 
forbedre og effektivisere fôringen videre

• Hovedbudskap: Teknologien må være 
kompatibel med fôringskunnskapen 
og være praktisk anvendelig for 
operatørene
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Konklusjon

Nye teknologier kan revolusjonere fôringen og skape stor nytte for oppdretterne, men det betinges av følgende:

Biologi: Fôringsprestasjon må kunne måles daglig, og det må være målbart om målet nås eller ikke

+ Mennesker: Oppdretterne må utvikle sine fôringsoperatører og gi de frihet til å finne beste fremgangsmåter

= Teknologi: Teknologileverandører må la biologi og operatørers fremgangsmåte ligge til grunn i utviklingen

(Erfaringsmessig er det gjerne teknologien som ligger til grunn for både fremgangsmåte og biologi)

Hovedbudskap: 
For å oppnå nytte med ny fôringsteknologi må biologi og mennesker ligge til grunn i utviklingen. Dette taler 

for mer «bottom-up», og mindre «top-down» prosesser i utviklingen av fôringsteknologi

17



Fremtidens fôring

• Fremtidens fôrere er profesjonaliserte innen biologisk optimalisering og jobber med målinger og analyse for best mulig 
tilvekst, fiskehelse, miljø og bærekraft.

• De sitter i mindre grad og sliter med å få med seg alt på flere skjermer. Algoritmer vil kunne ta bort mye av det monotone 
konsentrasjonskrevende arbeidet. Fôrerne vil være i stand til å kunne kontrollere at algoritmene fungerer som de skal, og 
kunne tilrettelegge for optimale situasjoner. 
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Takk for meg
Gjerne følg oss på        og       eller les mer på www.spillfree.no

Kontaktinfo:

Daglig leder, Vidar Myhre

vidar.myhre@spillfree.no

http://www.spillfree.no/
mailto:Vidar.myhre@spillfree.no
http://linkedin.com/company/spillfree
https://www.facebook.com/spillfreeanalytics

