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Tekset 5 og 6 Februar 
Tema:  Hvilke oppgaver kan automatiseres 
 -Flytting og sortering av fisk 
  



Marine Harvest avd Slørdal 
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Litt om meg selv 
› Begynte med oppdrett i 1981, da med hummer. 
    Begynte på Slørdal i 1986  
    Har vært driftsleder siden 1992 
Kort om anlegget i Slørdal 
• Bygget i 1987 
• Konsesjon på 1 mill 
• Konsesjon på 5 mill i 2013 
• Produksjon 
• 1 åringer (200g 120g 70g April, mai juni) 
• 0 åringer (80g og 70g Aug,Sept) 

 
En av de første som begynte med sjøvannstoleransetester sammen med Trond Rosten 
Produserte som de første i Norge kommersiell  0 åring 1994 
Har vært med på utviklingen av vaksineringsmaskinen til Skala Maskon. 
Prosjekt på elveperlemusling sammen med Nina og Fylkesmann i Nord Trøndelag 
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› Utfordringer: 
› Stress (ned tapping av kar, kar som står nedtappet over tid, variasjon i 02 nivå, over og  

undermetning. 
› Skade på fisken (håndtering,håving,kosting, pumpeslanger) 
› Smitte (Rør, slanger og fiskepumper som er vanskelig å rengjøre 
› felles pumpe kum og prosess vann som brukes til å føre fisken tilbake til kar. 
› Teknisk utstyr (fiskepumper rør eller slanger) 
› Personell/kunnskap (Bruk av vikarer i intensive perioder) 
› Tapt tilvekst/kvalitet  (Høyere dødelighet, lavere utsett svekt) 

 
 
 

Flytting av fisk 



Aktuelle løsninger 
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› Sentral plassering av sorterings stasjon (Vakum) med automatisk styring. 
› Helt lukkede rørsystem mellom kar og sorteringsstasjon. Automatisk åpning og lukking ved 

hvert kar)  
› Flyttbare eller faste kameraer i hvert kar for kontinuerlig overvåking av prosessen 
› Rørsystem som er lett å rengjøre, automatisk vasking etter endt arbeidsoperasjon. 

 
› Ny type settefiskanlegg 
› Utnytter fall mellom avdelinger 

 
 
 



Sortering 
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› Utfordringer 
› Gammel teknologi (Sorteringsmaskiner, ikke videreutviklet noe særlig de siste 20 år. Ujevn 

sortering, litt for stort standardavvik, Problemer i forhold til håndvaksinering.  
› Undermåls fisk (Små fisk som kan bli med smolten ut i sjøen) 
› Arbeidskrevende (mye flytting av slanger, tungt) 
› Sortering av fisk skjer som regel på tidspunkt da arbeidspresset er stort 
› Sulting Taper tilvekst 
› Fiskevelferd, Finneslitasje, sår, varierende vannkvalitet 

 



Aktuelle løsninger 
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› Vaksinerinsmaskin Skala Maskon 
› Maskinen sorterer fisken i 4 størrelser. Størrelsen på fisken justeres på maskinen 
› Gir en veldig jevn og fin fisk 
› Hindrer at usmoltifisert fisk blir satt i sjøen 
› Sortering før vaksineringsmaskin vil ytterligere heve kvaliteten 

 
› Sortering av fisk ved levering om bord i brønnbåt for å ta ut småfisk og tapere. 

 
› Fisken blir sorter i et rør der hver enkelt fisk blir målt og veid ved hjelp av kamera 
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