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Hvilke utfordringer må vi løse?



Fundamentale 
utfordringer i dag som 
må løses for at 
industrien skal vokse:

Nye områder

Kontroll på lus

Dødelighet/svinn

Kontroll og dokumentasjon

Lukkede anlegg

Digitalisering

Bærekraft, fiskevelferd og ‘license to operate’

Generiske utfordringer:

Kostnadsreduksjon og effektivitet



Aquaculture companies

Government and 
regulators

Feed producers

Service suppliers

Research institutes
and universities

Technology suppliers

Naturlig nok, er vi alle fokusert på oppdretter
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Hvilken kunnskap kan vi skape sammen?
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Vannfôring
Fôring under overflaten
Vannfôring muliggjør fôring under overflaten, i områder 
med mindre lus. Det er også mulig å fôre gjennom 
barrierer som nottak eller lignende.

Strømforbruk
Betydelig redusert strømforbruk.

Mikroplast
Ved å transportere pellet i vann er det ikke forventet noe 
mikroplastutslipp fra fôrslangene. Fôrslangene vil på 
denne måten vare lengre. En trenger heller ikke 
antistatiske fôrslanger ved transport med vann.

Kapasitet
Enorme utfôringskapasiteter over store avstander.

Miljøstøy
Ved å transportere pellet i vann vil en ikke oppleve 
samme miljøstøy på fôrflåte eller i merdanlegget.

Levetid
Vannfôringsanlegget fra ScaleAQ er basert på sikre, 
intuitive løsninger som sikrer oppetid på anlegget og 
trygghet for operatørene.

Vedlikehold
Gjennom bevisste materialvalg og gjennomtenkt design 
minimerer vi vedlikeholdet på utstyret.



Framtiden trenger presisjonsoppdrett
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Områder og 
tillatelser

Miljødokumentasjon, 
sameksistens, regler for 
eksponerte områder, etc.

Fasiliteter
HMS, sikkerhet, merder, 

miljø, etc.

Fisk og biologi
Generell tilkomst og  

egnethet, 
sykdomskontroll

Personell og 
kompetanse

Fôr
Logistikk

Driftsteknologi
Fôring, overvåkning, dødfisk etc.

Sikkerhet, kontroll og dokumentasjon
Data: Lus, HMS, strukturelle krefter, massedød, utslipp, 

adferd, fiskevelferd, etc.



1. OBSERVERE

2. TOLKE

3. BESLUTTE

4. HANDLE

Illustrasjon: Tilpasset fra Martin Føre, NTNU

Nær fremtid:
Autonome, prediktive system for 
beslutning eller autonomi

Til nå:
Manuell, erfaringsbasert resonnement 

Presisjonsoppdrett
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RAS GjennomstrømningGjenbruk

Landbasert Sjøbasert

Lukket Semi-lukket

Begge strategiske vekstområder (landbasert og sjøbasert) deler felles teknologier:

Vannbehandling Partikkelfjerning og 
fiskelogistikkEnsilering

KameraLys

Fôringssystem

Sensorer Software



RAS GjennomstrømningGjenbruk

Landbasert Sjøbasert

Lukket Semi-lukket

Presisjonsfôring

Optimal vannkvalitet

Overvåkning og kontroll på fiskehelse og vekst

Optimal regulering av lys

Kontroll og datastrømmer på tvers av de 
forskjellige systemene og produktene

Presisjonsoppdrett

Renhold og hygiene

Begge strategiske vekstområder (landbasert og sjøbasert) deler felles behov:



RAS GjennomstrømningGjenbruk

Landbased Sjøbasert

Lukket Semi-lukket

Presisjonsfôring 

Nærmere kikk på presisjonsfôring:



Presisjonsfôring:
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Overvåkning av adferd

Pelletdeteksjon

Tilleggsdata:
Vannkvalitetsparametere
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Resultatene blir betydelige:

Beslutningsstøtte Autonome 
operasjoner

vs.

Presisjonsfôring 

Optimal vannkvalitet

Overvåkning og kontroll på fiskehelse og vekst

Optimal regulering av lys

Renhold og hygiene

Økt velferd og effektivitet – reduserte kostnader

Høyere grad av forutsigbarhet og kontroll – mindre risiko

Bærekraftig

Forståelse av komplekse interaksjoner

Muliggjør industrivekst i CAS



• Fiskefôr er den største 
bidragsyteren til CO2 - utslipp i 
lakseindustrien.

• Effektivitet i å omdanne fôr til mat 
har en massiv innvirkning på 
CO2 fotavtrykket. Presisjonsoppdrett forbedrer biologisk prestasjon ved å 

forbedre FCR og redusere svinn.

Dette er den mest effektive måten å redusere CO2 –
fotavtrykket på i oppdrett! 

Fôr
69%

Andre
31%

CO2 utslipp: Fôr



“Vi optimaliserer et 
suboptimalt skjema”

>



WE ARE
AQUACULTURE
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