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«Løsninger som støtter økt fiskevelferd, forbedret kvalitet og bærekraftige verdier»

Vi utvikler software til å digitalisere og optimalisere fiskeoppdrett

FISHWELL TECHNOLOGY



Fishwell Technology AS

Fishwell Technology ble etablert i 2019 for å spesialisere utvikling av software og digitaliseringsløsninger 
for oppdrettsbransjen. Noen av områdene det er fokusert på er:
• Analyse av fiskeadferd/stressnivå under trengning for bedre kvalitet og redusert dødelighet. 
• Video analyse & datasanking  for å predikere stressnivå i sanntid
• Datasanking, dokumentasjon og avviksanalyser for optimalisering av “beste praksis”

OK Marine
• Har vært leverandør av kvalitetsutstyr til fiskeri og oppdrettsbransjen siden 2008
• OK Marine er eid av Egersund Group

• Ledende leverandør til fiske og oppdrettsindustrien 
• Hovedkontor I Kristiansand 
• Representert med kontorer i Sør-, Midt- og Nord Norge  
• Internasjonale kontorer i Chile, UK, Canada og Island  I samarbeid med Akva Group 

• Egersund Group eier 62% av Oslo Børs listet  Akva Group (market cap. NOK 2,6 mia.)

Lerøy , Sandholmane mfl.
Testing og samarbeide om utvikling av digital dødfisktelling

SAMARBEIDE OM UTVIKLING



VIDEO-INTERVJU
ANALYSE

TRENGING
STRESSMÅLING PÅ 
LAKS & ØRRET

DØDFISKTELLING

FRA VIDEO ANALYSE TIL DØDFISKTELLING



DETECTION   - SPORING OG ANALYSE 

https://vimeo.com/651247723/7152f033ed

Fishwell Technology :

https://vimeo.com/651247723/7152f033ed


Digitalisert dødfisk telling

• Fishwell Technology og OK Marine har 
lansert GOODeye

• Digitalisering og dokumentasjon av pålagt 
daglige dødfisktelling iht myndighetskrav

DIGITAL DØDFISKTELLING

Detection

• Basert på opptak over silekasse analyseres
video basert på ML/AI 

• GOODeye leverer maskinlæring for å 
spore og telle forskjellige fiske arter som 
laks, rognkjeks, leppefisk

Analyse og diagnose

• Utvikler analyse og diagnose

• GOODeye utvikler moduler for måling av 
biomasse, skader, tapsårsaker mm. basert på 
dødfisktelling



UTVIDET SPORING AV DATA

SPORING PÅ FLERE NIVÅER   - BEDRE DATAGRUNNLAG

INDIVIDUELL FISKETYPE 

• Sporer og teller flere fisketyper 
• Laks/ørret/rognkjeks/leppefisk

• Teller kun en fisk ad gangen selv når der kommer mange

ÅRSAKER – KARAKTERISTIKA

• Sår og skader
• Filet
• Taperfisk

Dødsårsaker bygges med referanse til ny bransjestandard



BEDRE DATAGRUNNLAG

DAGLIG DATAFANGST DIREKTE MOT DATABASER

FLERE HENDELSER

• Registrere hendelser direkte eller via f.eks.  Barentswatch

• Plasserer hendelser i samme tidslinje som tellingene

ANALYSEGRUNNLAG

• Utvidet database inkluderer telling, årsak og hendelser

• Sammenstille dødsårsaker og hendelser

• Analysere tidsserier



LOKALT – ENKELT SYSTEM 

LOKAL INSTALLASJON KOMBINERT MED SKYLØSNING

• Plug/play lokal installasjon oppdateres gjennom skyløsning
• Monteres både på eksisterende og nye installasjoner
• Rapportering via Dashboard

ANNEN DATAFANGST
• API til Fishtalk / fagsystem for oppdrett 
• API til Barentswatch / andre systemer

SIKKERHET

• Lokasjon låst bak sertifikat/VPN, unike pr lokasjon
• Lokal WiFi prekonfigureres på tablet per lokasjon
• Fishwell lagrer sertifikat, passord og relevante, sensitive 

opplysninger i sikre, krypterte løsninger



TRENING OG TESTING ØKER PRESISJON

LÆRING OG TRENING

• Databasen oppdateres kontinuerlig gjennom skybasert
innhenting av video opptak

• Læringen øker kontinuerlig presisjonen
• Meget stor kapasitet gjennom automatiserte prosesser som 

“pseudo labelling”,

TESTING OG KVALITETSIKRING

Testing under utvikling:
• Manuell revisjon av video bilder
• Manuelle telleskjemaer referanse

Periodiske tester, produksjon
• Test mot fysisk telling
• Test mot lagret videomateriell

Sanity sjekk - referanseverdier og periodiske rutiner



HVA TILFØRER DEN NYE TEKNOLOGIEN

Bedre presisjon ved digital telling
• Teller flere arter
• Håndterer telling med mye fisk samtidig
• Teller arter og skader

Bedre datagrunnlag

Leverer mer data til database -
bedre analysegrunnlag

Mer konsistente data

Henter data direkte fra kilden-
maskin til maskin

Data / hendelser – andre kilder
• Henter data på hendelser fra flere kilder
• API mot fagsystemer
• API mot andre systemer



HVA TILFØRER DEN NYE TEKNOLOGIEN

Mer informasjon
+ Store mengder mer konsistente data (Big data) 
+ ML/analyse av store datamengder
+ Årsaker og hendelser i tidslinje
= BEDRE INFORMASJON

Mer presis dokumentasjon
Data/informasjon går direkte fra flere kilder
Ferdig definerte/konsistente data leveres direkte til 
dokument.

Bedre beslutningsgrunnlag
Sammenstilling av data kobler dødsårsak og hendelser 

Sparer tid og kostnader
Betydelige besparelser pr anlegg pr år

Håndhold tablet
Avløser papir på merdekanten

Raskere og bedre analyse 
Større datamengde gjennom maskinlæring /AI
Årsaker og hendelser i tidslinje

Standard årsaker
• Bruke std enhetene
• Velge årsaker pr bruker



GOODEYE

https://www.dropbox.com/sh/ulq090ba3w83fw6/AAAu5AooZ-
mP1yx7GMSsJ10Za?dl=0&preview=GOODeye+final.mp4

https://www.dropbox.com/sh/ulq090ba3w83fw6/AAAu5AooZ-mP1yx7GMSsJ10Za?dl=0&preview=GOODeye+final.mp4
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