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På hvilket grunnlag tas beslutninger? 

If we have data, let’s look at 
data. If all we have are 
opinions, let’s go with mine

- James L. Barksdale,
Netscape CEO

“
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Samfunnsoppdraget (mission) til Ecto

Innsikt og ny kunnskap fra 
analyse av data for bedre og 
raskere beslutninger som 
resulterer i bedre drift. 
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Ecto utvikler programvare for oppdrettsnæringen som kombinerer kunnskap om 
biologi, statistikk, maskinlæring, programvareutvikling, data-integrasjon, database og 
prosjektledelse

30+ personer med fokus på programvareutvikling for å få innsikt og kunnskap basert på data

Biology og 
fiskeoppdrett ProsjektledelseData-

integrasjon
Data Science and 
statistikk 

Programvare-
utvikling
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Ecto tilbyr programvaremoduler for kontroll og innsikt for å ta bedre beslutninger
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51) https://snl.no/maskinl%C3%A6ring
2) https://snl.no/stordata

Definisjon (www.snl.no)

Maskin
-læring 1)

Stordata
(Big data) 2)

• Maskinlæring (ML) er en spesialisering innen kunstig intelligens (AI) 
• Datamaskiner finne mønstre i store datamengder
• Maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert

• Store mengder med digitale data
• Mangeartede (hetrogene) 
• Ustrukturerte
• Dynamiske: Verdiene er i hyppig endring

Hva er definisjonen av maskinlæring og stordata (big data)? 

https://snl.no/maskinl%C3%A6ring
https://snl.no/stordata
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Store forventninger anvendelsen av maskinlæring (ML)

DrivereForventet vekst i markedet for kunstig intelligens og maskinlæring 

1 Source: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market
2 Including hardware, software and services
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Økende tilgang på store 
mengder digitale data

Reduserte kostnader på 
prosessorkraft

Reduserte kostnader for 
lagring av data

Automatisering og 
optimalisering av 

prosesser og behov for 
raske og bedre 
beslutninger

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market
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Fly-industrien sparer drivstoff
Jordbruk oppnår bedre kontroll med 

volum (biomasse) og tidspunkt 
for høsting 

Og mange andre industrier 
konkurrerer på nye premisser 

grunnet ML .... 

ML-algoritmer beregner optimal mengde 
drivstoff som trengs for en spesifikk flytur 
basert på ruteavstand og høyder, flytype, vekt 
og værforhold.

Årlige besparelser per fly:
• Drivstoff: 80 tonn
• Karbonutslipp: 250 tonn

ML gir bønder prognoser for tidspunkt for 
innhøsting (leveranse) med høy nøyaktighet 
basert på data om værforhold (regn, 
temperatur osv.), plantevernmidler og 
informasjon om tidligere produksjonssykluser.

Bank og finans Telecom

Bilindustri Energi

Maskinlæring har allerede transformert måten industrier oppererer – og vil fortsette å 
gjøre det
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Ufullstendig 
datagrunnlag

Tidkrevende manuelt 
arbeid

Suboptimalt valg av 
metode for avlusing

Suboptimal 
prioritering av 

lokasjoner og merder

Kjennetegn

Det vanligste beslutningsunderlaget for avlusinger
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Kombinerer «alle» 
relevante datakilder

Store datamengder

Automatisert  og 
oppdateres like ofte 

som nye data 
kommer til

Kjennetegn

Maskinlæring anvendt for prediksjon av lusenivå - for planlegging og prioritering av 
avlusing
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Fiskehelse-
rapporter

Interne kilder Eksterne kilder

Hva er datagrunnlaget for maskinlæringsmodellen for prediksjon av lus?



11

Prediksjon av 
lusepress fra
“nabolaget” 

Prediksjon av 
lusenivå

Prediksjon av 
utbrudd

Flere ML-modeller kombineres for å predikere målparametrene lusenivå, dødelighet 
og effekt av avlusing
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Predikert lusenivå 1, 2 og 
3 uker frem i tid

Historiske lusenivåer, 
behandliger og 

dødelighet

Prediksjon av dødelighet 
(risiko) etter avlusing

Prediksjon av lusenivå 
etter avlusing

Kjennetegn
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Helhetlig oversikt over historisk, nå og fremtid (for selskap, lokasjon og merd)

Historikk Prediksjon

Beslutningsstøtte fra prediksjonsmodellen 
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FordelerFordeling av fordeler

Reduserte direkte 
behandlings-kostnader

Sparer tidsbruk og 
personell-kostnader

Bedre tilvekst pga. 
mindre sulting og stress 

for fisken

Redusert dødlighet som 
konsekvens av 

behandling

Hva er fordelene – eller substansen for lakseoppdretterne?
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Risiko for 
sykdom

Tilvekst
og

biomasse

Kvalitet

Appetitt

Flere anvendelsesområder for maskinlæring i lakseoppdrett
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Tid
Kuleramme Hullkort Stormaskiner PCs Excel Maskinlæring

Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år?
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Tid
Kuleramme Hullkort Stormaskiner PCs Excel Maskinlæring

Maskinlæring

Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart   med bremsene på i nye 20 år?…med ny og bedre
beslutningsstøtte…. 
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