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OVERVÅKING RAPPORTERING INNSIKT

men datadeling kan bidra t il…

ÅPENHET

TULL



Tilgang t il data har økt  eksponent ielt

Autonome 
farkos ter

Sentralisert 
operas jon

Roboter 
kontrollerer

Droner 
overvåker

ForskningÅpne kilder Indus tri Myndigheter



5

Vi er bekymret  
for  å dele  data 
fordi… …andre kan t jene 

penger  på mine 
data

…andre kan 
misbruke mine 

data

…det  koster  for  
mye å utvikle 

digitale løsninger  
for  å dele

«Jeg må anset te  fler  på finans & 
rapporter ing enn i produksjon» Produsent
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Norsk havbruk i forkant  med deling av lusedata

Foto: Thomas Bjørkan, Wikipedia
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«Et ter 10år vet  vi 
for t sat t  ikke 
hvilke t ilt ak som 
funker» Lusekoordinator

«J eg bruker mer tid på  å  s ammens tille data  i Excel 
enn å  jobbe med tiltak» Fis kehels epers onell
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Nye lusedata

• Enkle brukergrens es nitt for å  analys ere data

• Sammens tille med øvrige havdata 

• Rapportere på forebyggende tiltak

• Økt grad av automatis ering

Webin ar om  n est e ver sjon  av Lusedat a
Teamsmøte 9.Desember  kl09:00 - 10 :00
Påmelding www.ops- sjomat .no
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Økte krav t il 
indust r ien  for   
bevaring av natur  
og biomangfold
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Mens vi venter 
på standarder  
utvikler  
finanssektoren  
egne algoritmer
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Automat isert  Miljørapporter ing
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• Dele data (samtykke basert )

• Jobbe sammen - på tvers av 
egen verdikjede og i tet t  
samarbeid med myndigheter 
og forskning 

Indust r ien i front

..for  å bedre fiskehelse & velferd, ta vare på natur  & 
biomangfold, redusere kostnader , øke verdset telse 

og omdømme t il indust r ien



Takk for  meg!
www.c4irocean .ear th
www.oceandata.ear th

Krist ine Hartmann | kr ist ine.hartmann@oceandata.earth
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