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Hvordan vil oppdrett se ut om 20 år? 

HAV LUKKET VIDEREUTVIKLING

…men hvordan vil vi har kontroll på 
Fiskehelse, Fiskevelferd og Fiskens utvikling om 20 år?

Vi tror på alle



Hva gjør andre bransjer?

• Storfekontrollen etablert 1997

• Individregister med info om
o Helsestatus

o Tilvekst

o Avl 

o Sporbarhet

• Personnr. og helsekort

• Elektronisk merket fra 2017

Foto tilhører Nortura SA 



Kontroll på hvert individ

Hver pomfritt sjekkes for:

• Råte

• Missfarging (grønn/brun)

• Skall

• Friteringskvalitet 

• Lengde

 Skadede produkter sorteres ut

Foto tilhører TOMRA systems ASA



Hva om vi kunne ha kontroll på hvert individ i en merd? 

• Gjenkjenne sykdommer

• Telle alle lakselus 

• Følge individuell vektutvikling  

• Behandle kun fisk med behov



Dette er spennende tenkte vi

• Svært teknologisk utfordrende

• Utrolig spennende næring

• Mulighet til å få løftet et stort 
og ambisiøst prosjekt



43 år samlet erfaring fra Tomra 

Kamera Spektroskopi Laser Røntgen Sortering

Alle foto og illustrasjoner på denne siden tilhører TOMRA systems ASA



Erfaring under vann

Skille rømt oppdrettslaks fra villaks i elv



Teknologi crossover til havbruk

- ikke bare fra olje 



Link til video

https://youtu.be/SvMusv4R8qE
https://youtu.be/SvMusv4R8qE


Respons fra Næringen

«Paradigmeskifte»  

«Månelanding»  

«Det mest spennende prosjektet i næringen på 20 år» 

«Endelig et konsept som reduserer produksjonskostnadene»



Behandling kun av fisk som trenger det

• I dag trenges hele merden ved 
lusebehandling og slakt

• Hva om bare 20% av fisken 
treger behandling? 

Overgang fra gruppe- til individbehandling engasjerer



Bekjempelse av lus

• Fisken er primært under 
lusebelte

• Utsortering av lusesamlere

• Automatisk lusetelling

Fantastisk for smittepresset på lokaliteten



Mål om halvering av svinn

• Tidlig sykdomsvarsel

• Utsortering av smittebærere

• Sterkt redusert håndtering av 
fisken



Fôr reduksjon – redusert spillfôr

• Redusere over- og underfôring
med biomasse kontroll

• Ikke fôre på døene fisk

Til glede for miljø og økonomi



Cermaq

En perfekt partner for iFarm

Foto: EWOS/Vidar Langeland Foto: EWOS/Vidar Langeland



Utvikling av merd og not



Utvikling av sensor



Prikker kan følges i hele sjøfasen

Consistent melanophore spot patterns allow long-term 
individual recognition of Atlantic salmon 

Studie utført av HI fra ca. 100 gram til ca. 3 kg 
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