
Bedre måling & kontroll av vannkvalitet
Via digitalisering og kompetanse

Endre Steigum
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Vi leverer instrumenter til de som jobber i industri og forskning

VWR en leverandør av «gjør-det-selv» utstyr

2

2/18/2018

>60 ansatte med lab kompetanse og fagkunnskap  

Regionale kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim

Leverer instrumenter og forbruksvarer til biologiske og kjemiske analyser 

Tilbyr opplæring i ulike metoder og anvendelse
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Noen observasjoner fra en leverandør

- Anleggene allokerer mer ressurser til måling av vannkvalitet
- Utstyr

- Prosjektering av bygg

- Stillinger

- Brukerne opplever at de mangler (til en viss grad) optimalt utstyr
- Så enkelt som mulig

- Nøyaktighet

- Fleksibilitet
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1) Forstå og måle de vanligste parameterne i vannet
1) Årsaker & virkninger 

2) Kritiske nivåer og grenseverdier

2) Hvordan være sikker på at målingene sine er korrekte?
1) Usikkerhet

2) Feilkilder

Ved tilsyn av Akvakulturdriftforskriften § 57 ser Mattilsynet på journalføring 

av relevante parametere for vannkvalitet og vannkvalitetstiltak. 

Tilbakemeldinger fra settefiskprodusenter
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Digitalisering 
Å gå fra bearbeiding av kunnskap til databehandling
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• - Utfordringer: Dødelighet, vekst, fiskehelse, fôrfaktor, apetitt

• Hjelper oppdretteren å ta bedre avgjørelser 

• systematisere/effektivisere og å minske menneskelig feil

• - Loggføring er ofte et krav fra selskapet, myndigheter og kunder

Økt digitalisering – mer rapportering og data
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Konsolidering av kompetanse hos produsentene
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Kontroll på vannkvaliteten 
helautomatisert eller integrert teknologi?



9

Måling av vannkvalitet som en prosess

Input
Informasjon-
behandling Output

Reaksjon

- Alarm

- Kalking

- Utlufting

- Flytting

Kalkulasjon

- Sensor

- Kalkulator

- Tabell

- Målere

Observasjon

- Temperatur

- pH

- CO2

- NH4
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Måling av vannkvalitet som en prosess
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Mer av det menneskelige element i prosessen
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VWR har tror på å styrke brukerens rolle mer

Input
Informasjons-

behandling Output

Mer nøyaktige MÅLINGER gjennom bedre integrerte teknologiske 

løsninger og kompetanse gir bedre kontroll

Sitat settefiskprodusent: «den teknologiske utviklingen 

går for maks produksjon men regner ikke med biologi» 
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Vi arrangerer kurs i måling av vannkvalitet



14

Ta kontakt for mer info

Kurs i måling av vannkvalitet 

- 27 September 2017, Bergen

- 10 Januar 2018, Bergen

- 13 Mars, Helgelandskysten

- 15 Mars, Bodø

- Juni, Tromsø

- Nor-Fishing 2018, Trondheim

- September 2018, Bergen
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Noen av våre partnere og underleverandører


