
 



«Det e itj nå så kjæm ta sæ sjøl» 

Sven J. Kolstø 

Havtek 

«Oppdrettsnæringen trenger ny teknologi – hvem skal utvikle den?» 

 



Status på laks 
• Næringen har vært i vekst lenge 

• Veldig lønnsom industri 

• Hvilke utviklinger har vi hatt?  
• Tremerder til dagens 157-metringer 
• Automatisk fôring 
• Og mange andre..  
• En ekstrem utvikling!  
• ? 

• Hvor blir det av utviklingene vi ikke 
kunne sett for oss? 

 
 



Problem 1:  
Det koster å utvikle teknologi, men lønner det seg? 

• Lakseindustrien genererer 
store overskudd 

• Hvem sitter igjen med 
pengene?  

 



Har vi råd til teknologi? 
Årsresultat Årsresultat 

Har vi råd til teknologi? 



Tar vi oss råd til teknologi? 
Årsresultat 

s 



«Oppdretterne er ikke villige til å betale for kvalitet» 

• Utsagn fra flere leverandører 

• Hvorfor? 
• Egen bestillerkompetanse?  

• Dårlig kommunikasjon fra leverandører? 

• Fører uansett til at man får dårlige produkt, som ikke fungerer 
• Dette fører til at man blir skeptisk til teknologi 

• Dette fører til at man ikke får utviklet ny teknologi 



Adgang påbudt! 
 

• Gjennom fem år på NTNU – aldri sett næringen der 

• Bedriftspresentasjoner er enkelt – men koster litt 

 



Problem 2 – Pengebruken i dag 

• Det brukes penger gjennom FHF – etter hensikten? 
• FHF-prosjekter må være forankret i handlingsplan – ref. 

«utviklingene vi ikke kan se for oss» 

• Veldig godt egnet for å få opp forskningsprosjekt på 
viktige områder 

• Ikke godt egnet for å kommersialisere mere teknologi  

• Trengs mer kommersialiseringstankegang 
• Fiskeri- og Havbruksnæringens Investeringsfond (FHI) 

• % av omsetning går hit – investerer i bedrifter som vil ha nytte 
for næringen 

• Overskuddet fra fondet kan gå til FHF 

 



Ferdig med klagingen! Hvordan kan vi få mere teknologi?  

• Det finnes klare unntak fra klagingen 
• Avlusing – mange prosjekt hvor næringen er inne med store beløp 
• Lus er et så stort problem at det er stor betalingsvilje også for utvikling 
• Men: Det finnes mange andre problemer som kunne og burde vært løst på 

samme måte 



Eksempel: NASA før og nå 

• Problem: Vanlige penner kunne ikke brukes i verdensrommet 
• Brukte mange hundretalls millioner på å lage dette 

• ... Russerne brukte blyant 

• Snev av fiksjon og fakta, men poenget er: hva gjør NASA i dag?  

 





SHARE THE PROBLEM 

• Oppgave: Bli enige om 5 problemer som skal løses 

• Ingeniører er ikke nødvendigvis flinkest til å forstå hva 

som er problemet.  

• Er det èn ting ingeniører kan så er det å løse de 

• Gå ut bredt med problemene 



• Utvikler rømmingssikring.  

• Hvor kom ideen fra – industrien 

• Hvor blir ideen utviklet – NTNU 

• Jobbet med Salmar fra dag 2 

 



 
Sammen så veier vi flere tonn 
• Vi må bestemme oss: Synes vi 

teknologiutviklingen er god nok i dag?  
• Hvis nei, så:   

• Se på betalingsviljen hos oppdrettere 
• Få inn ingeniørene!  
• Gå ut bredt med problemene 



 


