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Hva er rømming og hva betyr det?

• Tap av husdyr

• Tap av mat og andre produkter

• Tap av investerte ressurser

• Tap av omdømme

• Klimagassutslipp

• Negativ påvirkning på andre bestander (villfisk) 
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Hvordan rømmer fisken?

• Hull i not – Antall rømte fisk og hendelser

• Not under vann

• Hull og not under vann: 92% av rømt fisk

• Lekkasje fra kar og utslipp ved transport

• Annet, ukjent og mistet fisk

2010-2016: 1 770 000 | 250.000 / år

2017-2021: 570 000 | 115.000 / år3

Kilde: H. M. Føre, T. Thorvaldsen, Årsaker til 
rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016, 
SINTEF Rapport, 2017.

Figur: Direkte årsak til rømming av fisk 
(2010-2016) fordelt på antall fisk

Figur: Direkte årsak til rømming av fisk 
(2010-2016) fordelt på antall hendelser



Hull i not

• Hvordan oppstår hull i not?
• Kontakt med bunnringkjetting

• Lodd, dødfiskpumpe og fortøyning

• Arbeidsoperasjoner (trenging pga. avlusing)

• Hvordan unngår vi hull?
• Utstyr og operasjoner

• Rutiner, erfaringsoverføring og organisatoriske faktorer

• Spesifikt tiltak: Smarte undervannsfartøy

4 Fiskeridirektoratet, https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-
analyse/Roemmingsstatistikk

Kilde: H. M. Føre, T. Thorvaldsen, Årsaker til rømming 
av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016, SINTEF 
Rapport, 2017.

Figur: Medvirkende årsak til rømming av fisk på grunn av 
hull i not, 2010-2016.

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk


Hva er et smart undervannsfartøy?

• Sensorplattform som beveger seg under vann
• Planlegge og utføre bevegelser

• Selvstyring - Autonomi

• Sensorer og instrumenter
• Kamera, trykksensor, kompass

• Datainnsamling og -analyse

• ROV: Remotely operated vehicle
• Fjernstyring med autopilot

• AUV: Autonomous underwater vehicle
• Selvstyrende
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Bilde: SINTEF Ocean



Hva er et smart undervannsfartøy?

6

Eksponert bide



Hvordan kan smarte undervannsfartøy 
bidra til null rømming?

Preventive tiltak
• Overvåking av operasjoner

• Håndteringsoperasjoner

• Holde ønsket kurs og posisjon relativ til operasjon

• Sensorikk for å overvåke operasjon og rapportere 
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Aktive tiltak
• Inspeksjon av not

• Før, under og etter operasjoner

• Små skader og hull

• Reparasjon av skade eller hull

Bilde: Bent HaugaløkkenBilde: SINTEF Ocean



Utvikling av smarte undervannsfartøy

Prosjekter tilknyttet utvikling og bruk av smarte 
undervannsfarkoster
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CrowdGuard

Utvikle teknologi som kan kvantifisere og 
dokumentere tilstanden på operasjonen

• Realisere trengevakt

Kilde: Birger Venås

Bilde: SINTEF Ocean



CROWDGUARD - Partnere
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RACE: Fish-machine interaction
Minimere påvirkningen undervannsfartøy 
har på fisk i kompleks og dynamisk miljø

• Undersøke fiskens oppførsel

• Utvikle metoder for minimal påvirkning
• Kamerasystemer og maskinsyn
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FRIPRO: CHANGE
Undervannsrobotikk I dynamisk skiftende miljø

• Utvikle grunnleggende kunnskap 
• Modellering av ubemannede undervannsfartøy 

• Avanserte styringsalgoritmer.

• Fiskens oppførsel, struktur-deformasjoner og ekstern påvirkning

Bilde: SINTEF Ocean Bilde: SINTEF Ocean



• Kunnskap og teknologi for autonomi 
for undervannsdroner
• Planlegge bevegelser

• Dynamisk miljø, bevegelige strukturer og fisk

• Testing i felt med ulike farkoster

• Skarv Technologies og Eelume
• Trondheimsbedrifter

• Autonomi og robotikk

• Løsninger for software og hardware

• Teknologileverandører 

12

Bilde: SINTEF Ocean

ResiFarm 



Autonomatisk notfølging
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• Utviklet gjennom Artifex

• Automatisk følge notveggen
• Ønsket hastighet og avstand

• Avlaste operatør

• Muliggjørende teknologi
• Automatisk notinspeksjon med kamera

• Automatisk reparasjon av hull

• Andre avanserte styringssystemer
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Teknologi for et bedre samfunn
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