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Et lite tilbakeblikk på en fantastisk 
veksthistorie – basert på innovasjon!

Leverandører 
vs oppdretter

Alt hastet Hvem var de -
pionerene

Hvordan jobba 
de?



1.Sterk politisk støtte – politikere og “havbruks” 
departement som ønsker vekst

2.Tror på vitenskap, investerer i FoU og utdanning

3.Høy tillit mellom næring, forvaltning og
forskning

Den norske «suksess» modellen for vekst og 
innovasjon



56 Partners





Hva sier trendsetterne

1.Nye måter å produsere fôr på
2.Automatisering av oppdrett
3.Flere arter i samme produksjon
4.Digitale kopier av laksen
5.Oppdrett til havs
6.Landbasert kan bli en «game changer»



Min egen glasskule
1.Oppdrettsmerd 2.0
2.RAS for deler av produksjon
3.Instrumentell hjelp til styring 

og røkting i oppdrettsfasen 
4.Digitalisering på bransjenivå 

for løsning av fiskehelse og 
velferd

5.Digital ID; laksens «blockchain»
6.Etablering av felles valuta for 

bærekraft



Framtiden er ikke 
nødvendigvis å dra til 
mars før man har
kommet seg….

Oppdrettsmerd 2.0
Før vi digitaliserer laksen
må vi….
Er veien til bærekraft å 
skrote det vi har gjordt
før



Semilukket merd, eller Oppdrettsmerd 2.0, er 
det viktigere enn både RAS og havmerder?

Bilder fra AquaPro, Sysla og 
Vaki.



Pass på kapitalavkastningen

Skal vi utvikle næringen må det være 
ved hjelp av teknologi som øker 

produktivitet, og ikke teknologi som gir 
oss en framtidig stivhet i 

kostnadsstruktur båret av alt for store 
avskrivninger og avhengig av fortsatt 

stigende priser

EY – Norwegian Aquaculture Analysis 2019

Lars Liabø – Sjømat Norge, Tromsø 9. januar



Et eksempel på et Start-Up som tenker slik:
IMPACT 9

Kilde: John Fitzgerald, IMPACT-9



A. Beslutningsstøtte til produksjon i 
merd, fra intuisjon og data til 
faktabasert innsikt

• Det er innsikten som har verdi, ikke dataene. 
Innsikten trenger ikke komme fra samme leverandør 
som lager sensor. 

• AI og analyse er spesialkompetanse som ikke alle 
skal ha

B. Biostatistisk analyse, vi må utdanne 
de rette talentene

• Og vi må få dem til vår næring

Før vi digitaliserer laksen, må vi løse 
tre fundamenter

Fra data til innsikt



Før vi digitaliserer laksen, må vi løse tre fundamenter

Data, standardisering og deling

A. Økt kultur for kontrollert deling i data 
innen miljø, velferd og helse fordi det 
nesten alltid er flere selskap i samme 
“badekar” og som er i samme smitte pool

B. Lavt hengende frukt – «felles 
kontoplan»
• Utvikle standarder slik at systemer bør 

kunne snakke sammen og lik struktur 
– dette er ikke det samme som deling

C. Åpne protokoller muliggjør deling, men 
dataeier styrer når og med hvem



Før vi digitaliserer laksen, må vi løse tre fundamenter

ID system

1. Vi mangler laksens 
folkeregister

2. Kunne følge ID på grupper fra 
rogn til fat, mye viktigere enn 
«datafisken»

3. Jeg lanserer nærings digitale 
flaggskip «Salmon farmers 
Block Chain»



Markedet driver produsentene mot å tenke 
enda mer  bærekraft





Hvorfor nye, hva med de gamle?

Kilde: Nofima 2019

Eksempel; 
• Redusere fotavtrykk med 1 % på alle 

råvarer – bør være oppnåelig.
• En ny råvare med 25 % lavere 

fotavtrykk må oppnå en 
innblandning på 5 % i norsk 
oppdrettsfor for gi samme miljø 
effekt

• Da blir behovet i Norge ca 80.000 
tonn 

• Ingen nye råvarer de siste ti (20 år) 
som brukes med mer enn 5 %



Sertifisering

Kilde: Nofima 2019



Så et hjertesukk mot slutten

Kilde: Professor Margareth Øverland, Foods of Norway, NMBU



1. Teknologivalg må tåle hverdagen, ikke bare i
dag men under “normale” rammevilkår
2. Digitalisering; fokuser på datakvalitet, 
datadeling og veien fra data til innsikt
3. Alt nytt er ikke nødvendigvis bærekraftig
4. Bærekraft trenger måltall og en valuta som
viser om vi beveger oss i rett retning


