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Datadeling og digital 
standardisering



● Datadeling = Deling av informasjon

● Datadeling er ikke nytt, men det siste tiåret har gitt oss digital kompetanse, ny teknologi, 
juridiske rammeverk, og rammeverk for å dele.

● Hoveddrivere for at datadeling er realiserbart i 2022:
• Økt tilgjengelighet, mengde og kvalitet på data samt lave kostnader knyttet til lagring, prosessering og overføring

• Kulturendring: I dag forstår vi data bedre og vi er klare for å se på det som en ressurs vi vil investere ressurser i. 
Dette gjelder industri, forskning, forvaltning og til og med som enkelpersoner.

• Samfunnet og offentligheten forstår viktigheten av gode rammer for datalagring og deling. Bevissthet rundt 
muligheter og risikoer rundt deling er kritisk og noe man stadig forstår mer av. (i.e. GDPR, cookies osv)

Hva er datadeling?

https://eudatasharing.eu/what-data-sharing



«Det er vanskelig å se for seg hvordan man kan 
bekjempe en sykdom uten data om det som kan 

forårsake sykdommen.»

Eksempel: Høyrelevant datadeling i dag

Pandemisenteret, https://www.uib.no/pandemi/141494/datadeling-ga-raske-covid-19-svar



● Deling av data er i dag en ekstremt sterk driver av online business. 

● «Cookies» - sporing av oppførsel og interesser...

● Og vi aksepterer ...

● Irriterende og påtrengende ... Men det fungerer og skaper ny innsikt i brukerbehov, oppførsel, 
ønsker, interesser ...

● Disse dataene om oss sysselsetter digitale markedsførere og analytikere i hopetall og er «big
business» fordi det skaper verdi

● Kan vi dele flere «laksecookies» som skaper ny business, ny verdi og nye muligheter?

Eksempel: «Alle» deler



• Å kombinere data fra forskjellige kilder kan øke verdien av resultatene og tjenestene som følger 
med mange størrelsesordener.

• Deling av data muliggjør samarbeid og datadrevet beslutningstaking, gir sanne fakta til 
politiske beslutninger og forvaltning, samt forsterker potensialet til å påvirke samfunnet
forøvrig.

• Tilgang til høyoppløst, kvalitetsdata er uvurderlig for innovasjon og forskning

• Deling av data og informasjon kan være en konkurransefortrinn i møte med andre kulturer som 
er mindre tillitsbasert enn den norske.

• Økt deling mellom industri, forskning og myndigheter kan gjøres sikkert, ryddig, og lovlig.

Hvorfor datadeling i vår bransje?

https://eudatasharing.eu/what-data-sharing



«Data and analytics leaders who share data 
externally generate three times more measurable
economic benefit than those who do not.»

Gartner, Sixth Annual Gartner Chief Data Officer Survey

Datadeling er en nødvendighet for å ta ut potensialet i data

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/data-sharing-is-a-business-necessity-to-
accelerate-digital-business

https://cisr.mit.edu/publication/2020_1001_DataSharing_WixomSebastianGregory

Historisk sett har vi delt minimalt med data. Vi deler det 
vi må (forvaltning)

Forskere hos MIT CISR finner at denne delingen ikke 
strekker til. For å realisere potensialet i data må deling av 
data bety nye data på nye måter.

Datadeling 2.0



● Pålagt rapportering

● Barentswatch!!!

● Samarbeidsfora innen fiskehelse ser vi langs hele kysten

● Leverandører henter data fra oppdrettere for analyse og kontekst

● osv.

Men vi trenger større bredde i datasettene, bedre datakvalitet, mange flere deltakere og ikke 
minst systematisk deling og samhandling for å løse det vi står ovenfor …

Og noe deler vi allerede …



Kilder: 

https://www.nrk.no/vestland/veterinaerinstituttet-sin-fiskehelserapport-for-2021_-54-millionar-fisk-doydde-i-oppdrettsanlegg-1.15885075
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gMBMA/miljoeproblemer-hindrer-vekst-i-oppdrettsnaeringen
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/ja36O9/regjeringen-vil-gi-mer-baerekraftig-vekst-i-lakseoppdrett
https://www.nrk.no/trondelag/sjomat-norge-onsker-a-femdoble-sjomatnaeringen-_-vil-koste-500-milliarder-1.14501218

Situasjonen er utfordrende 

Ambisjonene for vekst er store

https://www.nrk.no/vestland/veterinaerinstituttet-sin-fiskehelserapport-for-2021_-54-millionar-fisk-doydde-i-oppdrettsanlegg-1.15885075
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gMBMA/miljoeproblemer-hindrer-vekst-i-oppdrettsnaeringen
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/ja36O9/regjeringen-vil-gi-mer-baerekraftig-vekst-i-lakseoppdrett
https://www.nrk.no/trondelag/sjomat-norge-onsker-a-femdoble-sjomatnaeringen-_-vil-koste-500-milliarder-1.14501218


● Trafikklyssystemet er et statlig styringsverktøy for 
forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk 
lakse- og ørretoppdrett.

● Trafikklyssystemet må alle oppdrettere forholde seg til, 
og det kan gi enorme følger. I både positiv og negativ 
retning.

● Harde fronter mellom forsking og forvaltning på den ene 
siden og næring på den andre. Spesiellt i enkelte 
områder.

● Uenighet om modellene som brukes i vurderingen

● Enighet om manglende tilgang på data og svak 
datakvalitet

Eksempel: Trafikklyssystemet



● Hva er det som påvirker vår evne til å vokse
• Politikere og de rammene som settes av myndigheter
• Eksisterende regelverk - Forvaltning
• Hva samfunnet og miljøet vi opererer i tror og mener om oss - opinionen
• Evnen vår til adressere og løse dyrevelferdsproblemene våre og miljøpåvirkningen våre

● Hvordan kan vi påvirke med data?
• Kunnskap basert på data – «Sanne fakta»
• Informasjon og kommunikasjon med fakta
• Innovasjon basert på data
• Samarbeid og samhandling

● Kan datadeling være et verktøy som gjør at ikke «alle skjæres under ên kam»? Kan vi jobbe mot en 
mer forutsigbar og rettferdig forvaltning der det lønner seg enda mer å vise forbedring og utvikling 
basert på faktiske data?

• Spisset lokalitets- og områdeforvaltning?
• Unntaksvekst?
• Transparens skaper tillit – Tillit skaper muligheter til å være mye mer  direkte i tiltak

Kan vi gjøre noe med det?



● Bygge tillit gjennom gode samarbeidsprosjekter og stor åpenhet

● Forenkle og forbedre prosesser

● Gi forutsigbarhet

● Legge til rette for utvikling med enda bedre rammevilkår basert på fakta fra data

● Belønne
• Fiskehelse og velferdstiltakt

• F.eks, teknologi

• Klima og bærekraftstiltak

• Faktisk «performance»

● Mindre pisk, mer gulrot!

Hva kan forvaltningen gjøre?



Utfordringen – Delingsvilje kommer fra verdi
Verdi er i stor grad en subjektiv variabel

Disclaimer: Dette er en illustrasjon av presentatørens subjektiv oppfattelse av delingsvilje



Hva skal til for at vi får i gang en delingskultur på data i havbruk?

● Vi er avhengig av «first movers» – Pionérene – Disse har tro og tålmodighet og tenker langsiktig

● Motivasjonen må være stor nok – «What´s in it for me?»
• Vi må skape «relativt kortsiktige» gevinster gjennom samhandlingsprosjekter på data og analyse siden.

• Kan deling av data belønnes?

● Kunnskap og trygghet
• Hva er datadeling?

• Hva er de juridiske rammene og hvordan vet jeg at mine data er trygge?

• Hva risikerer jeg?
• «Kan jeg risikere at tilsyn eller direktorat får tilgang til alle dataene mine?»

● Deling av data må sees på som et supplement til egen datastrategi, ikke noe som gjør en 
mindre konkurransedyktig.

Delingsvilje er en ukjent faktor



● Gode prosjekter med data kan endre etablerte 
sannheter og skape ny kunnskap, har stort 
innovasjonspotensiale og kan endre hvordan vi forvalter 
ressursene våre

Eksempel: NMBU, Sjømat Norge og Aquacloud
samarbeider om prosjekt for å standardisere taps- og 
dødsårsaker, vi samler inn reelle, kategoriserte data fra 
næringen og deler videre til Veterinærinstituttet for 
innsikts og analysearbeid. 

Unik, ny data, og på sikt er det grunnlaget for ny kunnskap 
som er kritisk for framtidig vekst.

Standardisering og deling er 
avgjørende for kunnskapsbasert 
vekst!

Kilder:

https://www.intrafish.no/nyheter/vil-ha-
flere-aktorer-med-pa-prosjekt-om-
dodelighet/2-1-1338849. 
https://www.intrafish.no/samfunn/nytt-
system-skal-redusere-dodelighet-i-
akvakultur-potensial-til-a-redusere-tap-med-
rundt-5-milliarder/2-1-1078179
https://www.nmbu.no/fakultet/vet/institutt
er/prodmed/aktuelt/node/41314

https://www.intrafish.no/nyheter/vil-ha-flere-aktorer-med-pa-prosjekt-om-dodelighet/2-1-1338849
https://www.intrafish.no/nyheter/vil-ha-flere-aktorer-med-pa-prosjekt-om-dodelighet/2-1-1338849
https://www.intrafish.no/samfunn/nytt-system-skal-redusere-dodelighet-i-akvakultur-potensial-til-a-redusere-tap-med-rundt-5-milliarder/2-1-1078179


Hvordan forholder vi oss til deling av data?

Free stockphoto: https://www.rgbstock.com/photo/oGGyVM2/Ostrich
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Vi kan starte i det små ...



Takk for meg!

kristian@aquacloud.ai

https://www.linkedin.com/in/kristianblom/

Kristian Blom

mailto:kristian@aquacloud.ai
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