


Tekset 2016 
 
 Vinneroppskriften: 

Settefisk som en del av totalplanen 

 

 



 Leverandør av programvare innenfor biologisk planlegging, 

budsjettering, rapportering, vedlikehold og optimalisering 

 Vært i markedet siden 2003. Startet med Lerøy Aurora 

 10 ansatte med høy kompetanse innenfor biologi, økonomisk 

styring, beslutningsanalyse, programmering og praktisk 

bruk av styringsverktøy i oppdrett 



Produkter: 







 Horizon Planner (HP) dekker behovet til både matfisk og settefisk for kort og langsiktig biologisk 
planlegging. 

 HP er koblet sammen med produksjonskontroll slik at planen hele tiden er oppdatert med ferske 
tall. 

 HP er knyttet sammen med Horizon Budsjett og øvrige produkter i Horizon-familien. 

 HP dekker behovet for informasjon til hele verdikjeden, så som brønnbåt, settefisk, matfisk, 
slakteri og salgsapparat. 

 HP er et fleksibelt og brukervennlig planleggingsverktøy som kan brukes på valgfritt 
detaljeringsnivå. 

 

 

 

 



• Produksjonsstrategien for selskapet (kost, max prod, jamn slakting, kunder?) 

• Produksjonsregulerende forhold (MTB, lokaliteter, restriksjoner) 

• Vekstmodeller/dødelighet/miljøforhold 

• Kapasiteter (smolt/brønnbåter/slakteri/salg) 

For de fleste er hovedmålet å produsere mest mulig pr konsesjon 

 

 

 

 

 

Planlegging av smoltproduksjonen som en del av verdikjeden 

En god plan for selskapet krever kjennskap til; 



 

Mulig å øke produksjonen av matfisk vesentlig ved å optimalisere smoltutsettet (10-30%?) 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegging av smoltproduksjonen som en del av verdikjeden 

Utsettet av smolt er helt avgjørende for å kunne produsere i forhold til 
den strategien oppdrettsselskapet har. 
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Horizon planner har en versjonshåndtering som gjør det enkelt å rapportere i forhold til budsjett og tidligere prognoser. 

 

 









• Tenke både kortsiktig og langsiktig, kortsiktige løsninger kan ha innvirkning på den langsiktige planen 

• Ha egnet verktøy for å kunne utarbeide planer 

• Oppdatere og avviksbehandle planene regelmessig 

• Ha god kommunikasjon i verdikjeden 

• Skaffe seg så mye fleksibilitet som mulig 

• Bruk erfaringstall 

 

 

 

 

 

Vinneroppskriften? 



NORGE, Trondheim                                                                      Adresse:  

Strindfjordveien 1, 7053 Ranheim                                (+47) 400 02 865                                                                                        

In fo@infront -x .com                                                                                   

www.infront -x.com 

 

Kontakt 

CHILE,  Puerto Montt                                                       

Kontakt:  Fernando Rol ler i                                                          

(+56) 981 83 940                                                    

fernando@infront -x.com                                            

www.infront -x.com 
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