
Hvor er "missing links" og forbedringsmuligheter 
innen antallskontroll for laks?

Andreas Misund, SINTEF Ocean.  



Kontroll er avgjørende og ønskelig
Kontroll på lakselus

Kontroll på biosikkerhet

Kontroll på fôring

Kontroll på biomassen

Kontroll på fiskevelferden 

Kontroll på rømming

Kontroll på antall



….men vanskelig

- 464 986 000.

Innrapportert tall til
FiskDir per oktober, 2022: 

eller 464 986 000? 

"Sånn totalt sett så er jo erfaringen at 
tallene stemmer, totalt på det utsettet fra 
den båten. Utfordringen er at det kan bli 
avvik på antall på merdnivå."



" Ei stor klype salt"



"Alle" vet det er 
antallsavvik

Men skyldes det kun 
teknologien?

Eller er det andre 
faktorer som kan spille 
inn?



Hvor har man fasiten?

"Ellers er det slakterapporter som er der vi har 
kontroll på antallet"

"Antallssikringen vår, det vi er tryggest på, er tallene 
vi får etter vaksinering. For da blir hver enkelt fisk 
registrert i vaksinemaskinen som vaksinert, og de 
tallene er vi trygge på at de er rett"

Men hvor er "missing links"?



God antallskontroll er 
mer enn teknologi! 

• "Antallskontrolldiskursen" domineres av teknologi, 
men teknologien har sine begrensninger

• Nøyaktighet i antall laks må prioriteres
• Telling er i hovedsak en "sekundæroperasjon"
• Vil man forbedre antallskontrollen må man kanskje 

våge å legge inn mer innsats mot andre områder 
enn kun teknologi



Antallskontroll kan påvirkes av mye – direkte og indirekte

Operasjonelle 
faktorerFiskevelferd

Miljømessige 
faktorer

Organisatoriske
faktorer

Teknologiske 
faktorer

Menneskelige
faktorer Antallskontroll

• Kompetanse
• Kommunikasjon
• Samarbeid

• Produksjonsplanlegging
• Logistikk
• Informasjonsflyt

• Tidspress
• Menneskelige og 

materielle ressurser
• Trenging av fisk

• Optimal bruk
• Kalibrering
• Pumpehastighet
• Snittvekt

• Værforhold; strøm, bølger
• Partikler, turbiditet.

• Sykdom
• Håndteringshistorikk



Hvor er forbedringsmulighetene?

• Datakvalitet
• Sikre god informasjonsflyt mellom produksjonsledd 
• Standardisering av dokumentasjon
• Forenkle journalføringen

• Produksjonsstrategi
• Unngå splitting av fisk etter vaksinering
• 1 kar = 1 merd  
• Unngå håndteringsoperasjoner?

• Kjennskap til teknologiens begrensninger
• Sikre optimale forhold så langt det er mulig
• Mer nøyaktig snittvekt 



Takk for oppmerksomheten!

Andreas Misund, SINTEF Ocean
Kontakt: Andreas.Misund@sintef.no

Les mer om Presisjon ved telling av laks (PRESAL) 
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901684/

mailto:Andreas.Misund@sintef.no
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901684/
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