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Naturen har utviklet 30 000 fiskearter på 
450 millioner år 

Foto: Wikipedia 



Disposisjon 

 Hva er god dyrevelferd? 
 Erfaringer fra automatisering i andre husdyrnæringer 

● Melkeproduksjon 
● Fjørfeproduksjon 

 Eksempler på automatisering i fiskeoppdrett 
● «Svøm-inn» til bedøvelse før slakting 
● Flytting av fisk vha lys 
● «AutoFish» (sortering, merking og vaksinering) 

 Hvordan ivareta fiskens velferd ved automatisering? 
 Oppsummering 



Hva er god dyrevelferd? 

Fire prinsipp for god dyrevelferd 
1. God fôring 
2. God oppstalling og godt miljø 
3. God helse 
4. Mulighet til å utføre grunnleggende atferdsbehov 

 
 Viktig ved automatisering i husdyrproduksjonen: 

Unngå utstyr eller prosesser som utsetter dyra  
for skader og stress! 



Automatisering i melkeproduksjon:  
Melkeroboten  

Foto: wikipedia 

Foto: Norsk Landbruk 

Foto: DeLaval 

 
Detta va’ godt! 

Mekanisering erstatter  
ikke menneskelig  
tilsyn! 



Automatisering i fjørfeproduksjonen:  
«Høsting» av slaktekylling 

Foto: http://www.fwi.co.uk/articles/16/03/2009/114358/chicken-harvester-cuts-bird-stress-in-slaughter-process.htm 

Foto: Nationen  Foto: blogg.bt.no 

Må bruke både «hode 
 og hjerte» når du høster 
kylling, vettu! 



Automatisering i fiskeoppdrett: 
«Svøm-inn» og ensretting av fisk før 
bedøvelse  

 

Foto: C. Mejdell & K. Jensen 

Foto: K. Gismervik 



Automatisering i fiskeproduksjon: 
Bruk av lys ved flytting av fisk 

 

Fisken fulgte en  
bevegelig lysskinne  
(ca 10 cm per sekund) 

Foto fra Sluttrapport 12.2.2010 : The use of rheotactic and optometry in order to slaughter salmon at a rested state (Rheoopto) 



 

http://www.nmt.us/products/afs/afs.shtml 



Hvordan ivareta fiskevelferd ved 
automatisering? 
Kunnskap om naturlig atferd og velferd hos settefisk 

Utvikle systemer med utgangspunkt i biologien og stor 
nok kapasitet 

Identifisere kritiske kontrollpunkter ved utstyret 

Innlemme dette i brukermanualer  

Opplæring av personell 
Fritt etter Arve Nilsen, 
Veterinærinstituttet: 
Dokumentasjon av fiskevelferd 



Menneskekontrollert eller maskinstyrt 

- ivaretas fiskevelferden når vi 
automatiserer? 

Ingen motsetning mellom god fiskevelferd og 
automatisering! - forutsatt: 
 Teknologien utvikles på biologiens premisser 
 «Spill på lag med fisken»  

● Utnytt fiskens naturlige atferd for å unngå stress 
og skader 

 Stor nok kapasitet på utstyret er viktig 
 Maskinen kan ikke erstatte menneskelig tilsyn! 

● Opplæring og forståelse hos operatør 
 

 



Foto: Aqua Gen 

«Når rogna blir stressa så følger den deg med aua..» 
 sitat Brit Tørud 

Foto: www.storvik.no 
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