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Settefiskproduksjon

• I drift: laks og ørret (Kilde: SSB)

• 111 selskaper
• 180 tillatelser (laks og ørret)
• 227 tillatelser i 2019 (nyeste tall)

• Trender(Kilde: SSB):

• Økende arbeidsinnsats
• Økende salg av laksesmolt
• Økning i salgspris pr. stk
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Utfordringer hemmer vekst

Utviklingslisenser, skifter I maritime 
industri, høy pris på laks og ønske om 
vekst gir investeringsvilje og setter fart 
på utvikling. 

Industrien sitter også igjen med høyt 
nivå av opparbeidet kompetanse som 
resultat av innsatsen

En spesiell tid med høy 
innovasjonsrate

FhSim: SINTEF Ocean

CHANGE: SINTEF OceanMerdROV: SINTEF Ocean

Ocean Farm 1: SalMar

Egget ®: Marine harvest

Havfarm: Nordlaks

Atlantis Subsea Farming



Økende etterspørsel etter smolt og post-
smolt nødvendiggjør teknologiske løsninger 
for å møte etterspørsel

Graf: SSB
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Produksjon: 6M smolt årlig

Søknad: 7.5M smolt årlig Produksjon: 60.000 Tonn årlig

Landbaser oppdrett
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RAS system

Overvåkningssystem Overvåkningssystem på flere 
plattformer

Vaksineringsmaskin Fôringsrobot Avansert miljøovervåkning

Avanserte 
produksjonsenheter

Sorteringsmaskin

Bilde: ScaleAQ
Bilde: ScaleAQ Bilde: ScaleAQ

Bilde: ScaleAQ

Bilde: Vaki Bilde: Skala Maskon Bilde: Vard Bilde: Blue unit



Behov for økt automatisering av overvåkning og 
operasjoner i landbasert oppdrett. 
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Bilder: Sinkaberg-Hansen

Prosjektpartner Autosmolt2025
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Illustrated by Mats Mulelid

Inspeksjon Manuelt

Fjerning av død rogn Manuelt

Vasking av tanker Manuelt

Vannkvalitetstesting Sensor, labtester

Sensorvedlikehold Manuelt

Vedlikehold av utstyr Manuelt

Sortering av biomasse Automatisert

Vaksinering Automatisert 

Fôring Delvis automatisert

Fôr fordeling Manuelt, tabeller

Biomasse estimering Manuelt 

Overvåking av 
smoltifisering

Manuelt

Fjerning av avfall Delvis automatisert

Eksempel på Automatiseringsnivå landbasert oppdrett 



Visjon

• Bringe smoltindustrien nærmere Industri 4.0
• Øke nivået av automasjon og objektivitet i 

smoltproduksjon operasjoner
• Reduser avhengigheten av manuelt arbeid 

og subjektive vurderinger
• Øke nøyaktighet, presisjon og repeterbarhet
• Flytte ansattes ansvar over til mer krevende 

og interessante oppgaver. 
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Denne fremgangsmetoden baserer seg på at intern logistikk og operasjoner som 
avhenger av overvåkning og vedlikehold løses med helt nye autonome og robotiserte 
løsninger 

Illustrated by Mats Mulelid
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Modulære systemer

og selvgående, myke

autonome roboter

Illustrated by Mats Mulelid



Veien til autonome smoltanlegg

• Systemer for kontinuerlig overvåkning av miljø og fisk

• Systemer for å tolke miljødata, fiskeoppførsel og helse

• Systemer for å bedre integrere biologi og teknologi

• Systemer som kan handle uten menneskelig inngrep for å forhindre 
uønskede hendelser

• Fleksible autonome systemer for å utføre tidligere manuelle 
oppgaver

11



Autonome systemer for smolt og post-smolt
produksjon (AUTOSMOLT2025)

• AUTOSMOLT 2025 vil utvikle ny teknologi for 
• Data samling og analyse 

• Autonome operasjoner og vedlikehold

• Tilpasse en holistisk fremgangsmåte mot en standardisert, forutsigbar og intelligent 
smoltproduksjon I fremtiden12



Forskningsaktiviteter for 
Autosmolt2025
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FA1: Optimalisering av smoltproduksjon

FA2: Overvåkning av produksjonsenhet 

FA3: Autonome operasjoner

Bilde: FESTO

Bilde: Mari Skatvold



Optimalisering av
smoltproduksjon
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Design av ny neste 
generasjons 
smoltproduksjon

Utvikle ny teknologi og 
matematiske modeller for 
smoltproduksjons enheter

Utvikle teknologi med høy grad av autonomi

Bilde: Mari Skatvold



• Grunnlaget for autonome, selv-overvåkende produksjonsenheter
• Teknologi og metode for data fangst, overføring, lagring og analyse
• Kompakt og modulære løsninger som kan tilpasses etter behov

• Trygg operasjon og bærekraftig produksjon
• Utvikle intelligente systemer for analyse og bruk av innsamlet data I kontroll applikasjoner. 
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Overvåking av produksjonsenhet 

Bilde: Mari Skatvold



Konseptstudie og design
• Analyse av operasjoner
• Utrede spesifikasjoner for autonom operasjon
• Identifiser hardware og software løsninger
Utvikle kompakt robotisert verktøy
• Utled metode og komponenter nødvendig for utvikling av autonom 

robotisert verktøy
• Utvik autonom, modulær og kompakt løsning for både nå, og 

fremtidens smoltanlegg
Utvikle et fleksibelt robotisert verktøy for vaskeoperasjoner
• Utvikle konsept for autonom, fleksibel, selv-driven løsning

Autonome operasjoner 
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Bilde: FESTO



• Møte fremtidens behov for laksesmolt

• Øke lønnsomheten til smoltproduksjon

• Produsere mer robust og høyere kvalitets 
smolt repeterbart.

• Få mer kontroll over produksjonsparametere

• Redusere tap i produksjon

• Øke trivsel og helse til ansatte ved å fjerne 
repetitive manuelle oppgaver

Oppsummering 
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Illustrated by Mats Mulelid



Teknologi for et bedre samfunn
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