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Et av de største, uavhengige 
forskningsinstituttene i Europa
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3,2 MRD NOK
Omsetning

450 MILL NOK
Internasjonalt salg



SINTEF Ocean skal være et 

verdensledende forskningsmiljø 

innenfor marinteknisk og 

biomarin forskning
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Havbruksteknologimiljøet hos SINTEF Ocean…
… er del av verdens ledende nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljø, og en partner som er tett på norske 
næringsaktører. Noen roller, posisjoner og samarbeid i:

• Senter for fremragende forskning, SFI EXPOSED

• TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede 
laksekonferanse innen sjøbasert lakseoppdrett

• TEKSET, innovasjon for settefisk

• NTNU, veileder og rådgiver

• SFF, Senter for fremragende forskning AMOS ved 
NTNU

• NCE Aquatech / NCE Aquaculture / NCE Blue Legasea

• AQUAEXCEL 2020 (europeisk infrastruktur prosjekt)



Teknologiutvikling på biologiens premisser
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Fullskala havbruks 
laboratorium SINTEF ACE…
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… administrerer STR0023.

… er en åpen ressurs for å gjennomføre forsøk i fullskala ved kommersielle 
lakseanlegg. 

… tilbyr båt, måleutstyr, tilgang til fisk og folk til vitenskapelige forsøk, 
oppdragstesting/-evaluering og dokumentasjon av utstyr. 

… er faglig rettet mot det biologisk-teknologiske merdmiljø, konstruksjons-, 
overvåknings- og automasjonsteknologi til framtidens drift og operasjon basert 
på fiskens premisser ved gjeldende miljøforhold. 

… har fokusområde i Midt-Norge ved gjennomføring ved egen 
akvakulturtillatelse.

… tilbyr tilgang til to kommersielle akvakulturtillatelser til taredyrking



OCEAN Space Center: en 
nasjonal spydspiss
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Hvordan skape innovasjon sammen med 
teknologibedrifter og sjømatnæringen?

Industrien
Produktutvikling og

bruk av
forskningsresultater

Teknologi-
bedrifter

Innovasjon

SINTEF
Tverrfaglig anvendt
oppdragsforskning

Test og
drift

Prototype

Demo

Teknologi-
utvikling

Konsept
utvikling

Idé

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

TRL 4

TRL 3

TRL 2

TRL 1

*TRL (Technology Readiness Level): Indikerer hvor
moden en teknologi er. 

Ta en enda større 
rolle for å løfte 
fram Start-ups.



Laks er en viktig næring for Norge
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Utfordringer i havbruksnæringen

• LUS!!…som en kanskje begynner å få kontroll på

• Fiskehelse

• Fiskevelferd / Tap

• Rømming og annen miljøpåvirkning

• Biomasseestimering / Fôring

• Begroing

• Fôrkilder

• Tilgang på produksjonsareal/ vekst12



Teknologisk "state of the art" i norsk 
havbruksindustri
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https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-
tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser/Soekere-antall-og-biomasse


Teknologiske trender som vil treffe havbruk 
med større kraft
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NOEN UTVALGTE FOU-

PROSJEKTER
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AUTOMASJON I HAVBRUK

• Antall oppdrettsanlegg øker

• Mer eksponerte områder

• Behov for undervannsinspeksjon.

• Overvåking av fiskevelferd

• Reduksjon av kostnader



Resource Extraction

Undervannsrobotikk - Subsea anvendelse

Science

National Defence

Telecommunications

Constraction, Inspection 
and Maintenance

Archeology

Search and Recovery

Aquaculture

Collaboration with AMOS-ITK NTNU and Eelume



Automatisert inspeksjon - forebyggende vedlikehold
UTFORDRING: Forebygge rømming



Overvåking i merd - INDISAL - PROSJEKT
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INDISAL: Enabling technology 
for identification 
of individual salmon in 
commercial fish-cages

Project Owner: Sealab AS

Project leader: Christian 
Schellewald (SINTEF Ocean)

UTFORDRING: FISKEVELFERD



NYTTEVERDI 

• INDISAL er et ambisiøst prosjekt som kombinerer utviklingen av kamera / 
belysningsteknologi med state-of-the-art maskinsyn- og maskinlærings teknologier

• Prosjektet vil ...

... gi mye bedre undervanns-videoteknologi for overvåking av fisken i merdene

... bidra til å automatisk trekke ut velferdsindikatorer fra undervannsopptak.

... legger grunnlaget for en individuell fiskeobservasjon.

20 Gir mulighet for individuell behandling av fisken God fiskevelferd



Bedre trenging og fiskeflytting
• CROWDGUARD prosjektet: Bedre kontroll med trenging i merd. 

Prosjekteier Nærøysund Aquaservice (NFR)

• KVALISYS: Sensorfisk finner tilstand i lusespylemaskiner (FHF)
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BIOMASSEKONTROLL OG 
FÔRINGSTEKNOLOGI

222222

"Enhver sulten fisk finner en pellet 

& 

enhver pellet blir spist av en fisk"

Deltagere:
AKVA group ASA, Cermaq, Lerøy, SalMar, Måsøval
Fiskeoppdrett, Nortek, Norbit, SINTEF OCEAN, NTNU, 
SINTEF.



Kunnskap og metoder for å forebygge rømming

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 2017-2019               www.hindrerømming.no

http://www.hindrer%C3%B8mming.no/


Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk
Samarbeid mellom SINTEF og NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura

Norges forskningsråd 2016-2019
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Automatisering av sjømatproduksjon 



HAND

FLEXIBLE
ROBOT AUTOMATION

EYE

SENSOR TECHNOLOGY

BRAIN

BIG DATA AND 
DEEP LEARNING

Ny kunnskap og teknologisk forskning for en mer automatisert og effektiv matproduksjon 



Robotens hjerne
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Via VR (kunstig virkelighet) og maskinlæring lærer roboter å 
utføre enhetsoperasjoner som mennesker



• FME HighEff: – Energieffektiv 
slakteprosess for laks.

• OptiHelix: – Optimalisert kjøling av 
laks

• Fillet –O: – Direktesløying og 
superkjøling av laks

Energieffektivisering  
ved slakting av laks
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Tilgang fôr
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Viktigste utfordring
• Tilgang på marint råstoff

• Import av fôr-ingredienser 
påvirker miljø (tap av 
landbruksareal, frakt)

• Omega3 innholdet i fisken 
reduseres

SINTEF sitt bidrag
• Dyrking og høsting av nye ressurser 

som kan erstatte soya, bl.a.
• Tare

• Mesopelagisk fisk

• Plankton

• Bruk av restråstoff fra villfisk 
(sirkulærøkonomi)



Takk for oppmerksomheten!
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