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Hvordan vil oppdrett se ut om 20 år? 

HAV LUKKET VIDEREUTVIKLING



Laks – en sunn matkilde for verden

• Innen 2050 har verdens befolkning økt til 9 milliarder

• FN estimerer at matetterspørsel vil øke med 60%

• Fôrfaktor – menge fôr nødvendig for 1 kg vekst: 
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Laks Kylling Gris Storfe

Kilde: Global Aquaculture Alliance



Havbruk er en vekstnæring for Norge

• Dagens produksjon er 1,2 millioner tonn per år

• Politisk visjon å nå 5 millioner tonn per år innen 2050

• Global etterspørsel etter laks øker med 12% / 200.000 tonn per år

Firedobling av norsk oppdrett innen 2050



Areal og miljøutfordringer

• Arealutfordringen: Hvor skal nye merder plassers? 

• Miljøutfordringen:
o Lus 

o Rømning

o Svinn/dødelighet – i dag 20%

o Utslipp av medikamenter, avføring og spillfôr

Vekst avhenger av næringas evne til å løse utfordringene



Utviklingskonsesjoner

• Fiskeridirektoratet åpnet for søknader november 2015

• Formålet - utvikle teknologi som kommer akvakulturen til gode

• Bidra til å løse miljø- og arealutfordringene

• Utviklingskonsesjoner kan konverters til kommersielle konsesjoner 



Har stimulert til stor innovasjon

HAV LUKKET VIDREUTVIKLING ÅPEN

Eksempler på søknader

Link animasjon

Link animasjon Link animasjon

https://youtu.be/uQfs2NYUJnw
https://youtu.be/V1ON7NMHL5s
http://www.haugeaqua.com/Technology/
https://youtu.be/RMhiWcY6NZA
https://youtu.be/SvMusv4R8qE
https://youtu.be/uQfs2NYUJnw
http://www.haugeaqua.com/Technology/
https://youtu.be/RMhiWcY6NZA


Utviklingen produksjonskostnader laks Norge

Kilde: Audun Iversen, Nofima. «Kostnader for lakseoppdrett i konkurentland» okt. 2016



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



Individgjenkjenning åpner muligheter

• Pigmentering, kroppsmål og 
andre særtrekk identifiserer

• Helsejournal for hver fisk

• Følge individuell vekstutvikling
o Taperfisk identifiseres 

o Fôrrespons måles



Cermaq

En perfekt partner for iFarm

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



Utvikling av merd og not



Utvikling av sensor



Utvikling gjennom iterasjoner og læring




