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Vi former

fremtidens 

bærekraftige

akvakulturnæring

EGEN VERDIKJEDE

Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet

i vår egen verdikjede, inkludert underleverandører.

KUNDENE VÅRE

Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt 

rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige.

BRANSJE OG SAMFUNN

Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig 

bransjerolle innen bærekraft.



Torstein Kristensen
Head of Biology, ScaleAQ

Bor i og jobber fra Bodø, Samboer, 2 egne og 3 bonusbarn

NIVA i 12 år, forskning på akvakultur og villfisk

Div. offentlig miljøforvaltning i 2 år

Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur i 5 år

ScaleAQ siden nov 2020, I&D avdelingen

• MSc i fiskefysiologi, NTNU 2001

• PhD i vannkvalitet i smoltproduksjon, NMBU 2013

• "nesten" grunnfag i filosofi, NTNU



Teknologileverandørens misjon

Technology supplier Aquaculture producer (customer)

Products and 

services

Efficient production

Profitability

Sustainability

Continuous improvement

Innovation and engineering

Regulatoriske forordninger definerer rammene



Teknologileverandørens misjon

Technology supplier Aquaculture producer (customer)

Products

Efficient production

Profitability

Sustainability

Continuous improvement

Innovation and engineering

Hvilke utfordringer må løses?, Hvordan samarbeide om løsningene?



Aquaculture companies

Government and 

regulators

Feed producers

Service suppliers

Research institutes

and universities

Technology suppliers

Alle fokuserer på oppdretter, naturlig nok
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MEN: vi 

trenger mer

samarbeid i

alle 

retninger



Aquaculture companies

Government and 

regulators

Feed producers

Service suppliers

Research institutes

and universities

Technology suppliers

Bedre og hurtigere kunnskapsgenerering ?



Presisjonsoppdrett

Precision feeding

Monitoring of water quality

Monitoring and control of fish health and growth

Automated light regulation

Cleaning

Illustration: Adapted from Martin Føre, NTNU



“We are optimizing a 

suboptimal scheme”



Min påstand: Forbedret dyrevelferd er en viktig driver 
for inkrementell innovasjon, men er mindre fokusert på i 
konseptutvikling basert på myndighetsinsentiver.



“We are optimizing a 

suboptimal scheme”



Eksempel: miljøteknologiordningen



Hvordan ble skalaen på det vi holder på med slik som 
den er i dag?....og skal alt bare bli større?

• Vi må erkjenne at dagens skala delvis er bestemt ut i fra 

andre formål enn ivaretakelse av god dyrevelferd.
• Enhetsnivå (i sjø): antallsbegrensning satt ut i fra rømming, 

tetthetsgrense ut i fra dyrevelferd

• Lokalitetsnivå: Hovedsakelig belastning på ytre miljø

• Regional struktur: Smittehensyn, «passerprinsippet»

• Er det nødvendigvis slik at skala må økes for å 

ivareta god lønnsomhet i nye 

produksjonskonsepter?



Teknologiutvikling i bærekraftens navn?....
og er dyrevelferd en drivende faktor i dette?



Lakselusbekjempelse driver utviklinga

Presisjonsoppdrett bør oppnå mer enn å avhjelpe lakselus-situasjonen

Bekjempelse av
lakselus

Fjern

Ikke-
medikamentell

Reduser

Fysisk Adferdsmessig

Geografisk

Unngå

CAS 

Landbasert

CAS 

Sjøbasert

Fysisk skjerming

Eksponerte lokaliteter



Skala for vurdering av teknologi

-3

Maksimal 
forverring

Betydelig 
forverring

Moderat
forverring

Likt dagens 
produksjon

Moderat
forbedring

Betydelig 
forbedring

Fullkompensert

-3 -2 0 1 2 3-1



«Vi har nok kunnskap til å definere 
nåtilstand for akvakulturproduksjon!»

• Alle indikatorer kan defineres og diskuteres 
opp mot nåtilstand

• Forbedring/forverring på alle indikatorer kan 
diskuteres, og forslag til ytterligere 
forbedring/kompensering gis et robust 
fundament

Hva måler vi oss mot?



Hvilke valg skal man ta?

Lus Rømming Dyre-

velferd

CO2

utslipp

Energi-

forbruk

Utslipp 

C, N, P

Miljø-

gifter

Areal-

beslag

Sirkularitet Score

OAS –

kystnært

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OAS –

eksponert

1 0 0 -1 0 0 0 0 0 ?

OAS – til havs 2 0 1 -1 -1 0 0 1 0 ?

Semilukket 1 0 1 -1 -1 1 0 0 0 ?

FLO 2 2 ? -1 -1 2 2 0 ? ?

Land 3 3 ? -2 -2 2 2 -2 ? ?

Eksempel:

Totalscore må vektes avhengig av viktigheten av indikatorene…
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• Høyere materialforbruk?

• Høyere energiforbruk

• Er forbedringer på de andre 
indikatorene mulig?

• Anslår slamfjerning på 10-20%, 
men må dokumenteres

• Anslår halvering av antall lusebehandlinger: 
må dokumenteres

• Anslår noe forbedret dyrevelferd og 
helsegevinst av strømhastighet: må 
dokumenteres

Vortex – semilukket konsept



Fysisk barriære- Vortex semilukka merdkonsept



Hvordan oppnå presisjonsoppdrett semilukka?

• Sikre gode miljøforhold gjennom 

optimalisering av vannutskiftning, 

oksygen, temperatur og strømhastighet

• Ytterligere forbedring og automasjon av 

operasjoner

• Velferdsovervåking

• Fiskelogistikk og dødfiskhåndtering

• Fôring



Eksponert
Akvakultur

Biologi

Konstruksjoner

Pålitelighet og
sikkerhet

Operasjoner

Fôring

Dødfisk

Renhold





Biologisk prestasjon, 
eksponerte lokaliteter

Svømmekapasitet: Strømsterke

lokaliteter kan gi utfordringer, men laks 

er en god «maratonsvømmer» og vi har 

god kunnskap om hva de tåler.

Bølgeeksponering: I hovedsak går 

fisken dypere, men tåler mye så lenge 

oppdrettsvolumet er bevart og sloshing

unngås

Fasteperioder: Periodisk fôringsstopp 

tolereres godt av laks (3-4 uker!), og 

kompensasjonsvekst forekommer

A B

C D

Ponerer på eksponert rapporterer om 

svært gode biologiske resultater !



Hvordan oppnå presisjonsoppdrett eksponert?

Illustration: Adapted from Martin Føre, NTNU

• Kvalitet på post-smolt!

• Ytterligere forbedring og automasjon av operasjoner

• Velferdsovervåking

• Fiskelogistikk og dødfiskhåndtering

• Fôring



Automatisk integrert dødfiskopphenting

• Premiss for eksponert oppdrett

• Muliggjørende for nedsenka 

merder

• Nyttig forbedring for alle andre?

MÅ kobles til  både diagnostisering og 

Forskriftsmessig avlivning!



Forbedret 
fôringsteknologi= 
forbedret velferd?

• Fôrsvinn

• Tilvekst

• Fôrfaktor

• Energieffektivitet

• Utslipp av mikroplast

• Materialbruk

• Lus

• ++++

Vannfôring vs luftfôring



Forbedret fiskevelferd ved håndteringsintensive operasjoner



Utviklingsløp 
Thermolicer:

Teknisk og 
biologisk 
dokumentasjon 
på plass for 
utviklingsløpet

PROTOTYPE PRODUKT

VIDEREUTVIKLET PRODUKT

Plassbygg, skreddersøm

Færre rørbend

Høyere vannhastighet

Forbedrede detaljer

CORE server for lagring

og overføring av data



Rørlengde: 33-meter x 2

Vannhastighet: 1,1 m/s

Max kapasitet: 254 t/h



TPI prinsippskisse

Data fra «kjørecomputeren»

• Temperatur, snitt og detaljert

• «Pådrag», snitt og detaljert

• Alarmer og sentrale 

handlinger

Data fra Oppdretter

• Snittstørrelse og historikk

• Daglig dødelighet før og etter 
behandling

• Fôringsdata

• Temperatur, O2

Data fra fiskehelse

• Diagnostisert sykdom

• OVI’er

• Lus inn-ut

• Andre observasjoner?

Benchmark, historiske data

TPI



WE ARE
AQUACULTURE


