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Refleksjoner etter TEKMAR 2019, 3.-4. desember  
 
Undertegnede, som kjenner bransjen litt mer fra «innsiden» enn opinionen, dog kun fra september 
2006 etter oppkjøpet av AS Nielsen & Johnsen i Trondheim som senere ble fusjonert inn i EIVA-SAFEX 
AS, gir jeg herved noen innspill og refleksjoner gjennom disse årene uten å fremlegge dette som 
noen «fasit», men som et subjektivt innlegg fra leverandørsiden. 
 
Økt kvalitet i anleggene og ikke minst innen forankring  

Første utfordringen som vi tok tak i i 2007, var å etablere et langt større og markant kvalitetsregime 
for våre produkter hvor testbenk og etter hvert spektrograf, ble installert for å ha kontroll på 
dokumentasjon. Ikke minst for å verifisere de sertifikatene som ble mottatt fra produsenter og andre 
leverandører. 
Vi hadde hatt meget dårlige erfaringer, også fra norske støtteleverandører som nok som oss var i god 
tro, om at dokumentasjon fra produsent var i samsvar med sluttproduktene. 
 
Norsk Standard 9415 - NYTEK og behandling av konsesjoner 

Dette har etter hvert kommet godt på plass og bidratt til at vi har bedret sikkerheten mye, selv om 
det fortsatt er mer å gå på i positiv betydning. 
 
Det er flere årsaker til dette. 

1. Norsk Standard må ikke i sin faggruppe bruke produsenter av utstyr som erfaringsmessig 
fremmer sine subjektive syn. De må søke fagkompetanse som er uavhengig og som ser objektivt 
på dette. 

2. NS9415 er i dag mer et «tak» for kvalitetsutvikling siden det å oppnå og fylle kravene er for 
«lett». Brukeregenskaper er ikke definert, men mer rene materialegenskaper som ikke alltid er 
best mulige mot de arbeidsvilkår som gjelder i en næring hvor dynamiske krefter og egenskaper 
er langt mer avgjørende enn styrke og statiske laster som på landbasert industri. 

3. NS 9415 burde heller vært et «gulv» for å fremme produktutvikling og å sette søkelyset på de 
best mulige løsninger, siden forankring er meget kritisk. «Ryker» denne er dette kanskje det mest 
ødeleggende for bransjen hvor 0-visjonen mht rømming er målet. Utover dette kan en forflytning 
av et anker gjøre at alle forutsetninger for beregning av anlegget kommer i «fri flyt» slik at 
kreftene blir fordelt vesentlig annerledes. Det er vel ikke uten grunn at enkelte oppdrettere 
endrer utnyttelsesgraden ved å øke enkelte kritiske forankringselementer. I denne sammenheng 
burde vel ankerfestene prioriteres. 

4. Hvorfor det er krav til resertifisering etter 5 år mot at det er 20 år i offshore er meget relevant. 
Dette betinger at NS9415 blir mer et «gulv» slik at oppdrettere får mer fokus på andre viktigere 
oppgaver. Antall operasjoner bør gå ytterligere ned slik at dette gir bedre HMS og redusert risiko. 
Vi ser på andre områder at produsenter og andre interesseparter får lagt inn «bomstasjoner», 
resertifiseringer og kontrollkrav som ikke gir bedret HMS, men heller faktisk øker risikoen og øker 
også kostnadene i bransjen.  
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5. I forlengelsene av NS9415 og godkjenningskrav bruker enkelte oppdrettere bare et Excel-ark hvor 
de setter inn dimensjon og pris, uten å vurdere de egenskapene som er viktig for å hindre 
kjettingbrudd, kutt/slitasje av syntetfiber og forflytning av anker mv. og derved sikre anlegget 
best mulig.  

6. Fordelen med et anlegg med lavere utnyttelsesgrad (overdimensjonert) er langt lengre levetid, 
større sliteflater og færre arbeidstimer for arbeidsbåt og bruk av dykkere. Det gir også langt 
bedre muligheter for gjenbruk av komponenter. Dette er meget lønnsomt og gir faktisk redusert 
antall operative operasjoner som igjen gir redusert risiko for avvik og i verste fall rømming.   

7. Som et moment til myndighetskravene mener jeg at behandling av konsesjoner må forenkles og 
ikke minst styres på en slik måte at anlegget blir optimalisert mht. utlegg. Et eksempel er at bare 
ved å vri anlegget kan man optimalisere mulighetene for forankring utover at det kan gi bedre 
strømforhold og derved bedre fiskevelferd samt optimalisering av veksten. «Trange» krav til 
plassering og for omstendig behandling av søknaden, er ingen garanti for beste mulige løsning!  

8. Hva skal til for til for å bringe frem gode beslutningsdata? I Canada benyttes et avansert 
analyseverktøy (CFD) som viser hvordan strømforholdene er langs med land og langt utenfor 
anlegget. Øvrige miljødata blir også registrert som oksygennivå, salinitet, temperatur og 
hastighet.      

Hvem kommer på TEKMAR og hvordan ta dette videre? 

Etter flere år på TEKMAR, som også denne gangen inneholdt mye bra, stiller jeg spørsmålet om dette 
blir for teoretisk og lite operativt. Deltagerlisten inneholder snart ikke lenger oppdrettere, selv om 
det faktisk er de som sitter med mest erfaring! 
 
«Alle» snakker om digitalisering og innhenting av data via sensorer.  
 
Noen relevante spørsmål: 

1. Vi ser ikke bare innen havbruk at selv enkle digitale løsninger på vei mot Industri 4.0 ikke blir tatt 
i bruk med unntak av de som er mest fokusert på effektivitet i det daglige, se som eksempel 
www.ecosafe.no  

2. Unge spennende mennesker i bransjen som har kompetanse og innsikt har etablert nye løsninger 
for å samle data i bransjen. Men vet vi hva vi ønsker å bruke disse dataene til? Dog kan dette 
arbeidet gå parallelt med andre mer operative oppgaver og etter hvert møtes i et «veikryss» 
lengre fremme hvor dette blir forenet. 

3. Erfaringene fra industrien ellers på land viser at det er mange begrensinger som må på plass for 
etablering av Industri 4.0. Et utvalg som har utarbeidet en oversikt for næringsministeren viser at 
det tar opp mot 10 år før alle disse begrensingene er på plass. Det hevdes at utfordringen/ 
begrensningen ofte er en ledelse som ikke har helhetsforståelse og forståelse av kompleksiteten 
av digitaliseringen.  

4. Et gammelt ordtak sier: «Veien blir til mens du går!». Det samme gjelder nok også her. Arbeid på 
flere fronter som uansett bringer dette fremover.  

5. Innovasjon er ofte krevende. Ikke overraskende er det ofte mindre selskaper og/eller 
enkeltpersoner som går i front, ref. Kvarøy Fiskeoppdrett med sitt BLOCKCHAIN prosjekt.  

 

 

http://www.ecosafe.no/
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6. Sensorteknologien er faktisk mer eller mindre på plass slik at alle «verktøyene» for digitalisering 
er til stede. Flere selskaper jobber meget aktivt med automasjonsprosjekter som vil fremme økt 
produktivitet og bedre samlet HMS.  

7. Nøkkelen fremover blir å basere løsningene på åpne systemer fremfor proprietære (lukkede) 
systemer. Sistnevnte er en av de tunge begrensningene for innføring av Industri 4.0, siden all 
data må kunne fungere på samme plattform. 

Lus- og algeutfordringene 

Jeg skal være forsiktig med å ha sterke meninger om dette, siden dette utover rømminger, er 
bransjens største utfordring. Jeg har ikke nok faglig bakgrunn innen dette, men kjenner noen 
momenter om operative forhold og har lest innlegg fra fagsiden. 

1. For strenge lusekrav. Kravet er 0,2 kjønnsmodne hunnlus per fisk. Er dette fornuftig og 
bærekraftig? Leste en artikkel av Tor Atle Mo, som er luseforsker, og er ikke lus en naturlig del av 
biologien og gir nye utfordringer for bransjen? Er det for mange kommersielle interesser som 
påvirker skjerpet lusekrav, ref.  det som er nevnt under økt frekvens på resertifiseringer? 

2. Å avluse slaktefisk som uansett skal ut av merd er helt unødvendig og utsetter fisk for stress og 
økt laksedød og frigjør lus fra fisk til vannmassene som da fester seg til laks i en annen merd som 
ligger i strømretningen.  

3. De operative oppgavene knyttet til fjerning av lus er så krevende at de gir økte muligheter for 
rømming. Sikkerheten øker også markant for personellet som arbeider på anlegget og i båtene 
når lusekravene er for strenge. 

4. Kvaliteten på fisken og dens velferd er også et moment i denne sammenheng ved stadig å bli 
utsatt for metoder som hverken fremmer kvalitet eller velferd. Det er som noen hevder, «Det 
beste blir det godes fiende». 

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood hadde et meget bra innlegg om algeovervåkning. Uten at jeg 
kjenner detaljene rundt dette, er kanskje samhandling og felles varsling en av løsningene. 
Det skal finnes opp mot 40 tusen forskjellige alger. Så hvem som er «venn», les ikke giftig, eller 
«fiende», les giftig, er vel mildt sagt krevende å avdekke.  
Mao. konsentrasjoner av algene er ikke viktig. Det er de som er giftige som er avgjørende. 
En overvåkning via satellitt er vel en av mulighetene.  Som tidligere militær kaster jeg frem et forslag 
om at det med jevne mellomrom settes opp «varslingsbluss» på tvers av kysten fra Finnmark og 
sørover for å avdekke alger uten å beskrive hvordan dette kan løses teknisk, men selv dagens 
sensorteknologi kan vel brukes! 
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Sikkerhet - Sjøen er en farlig arbeidsplass - Nye materialer  

For mange år siden utviklet EIVA-SAFEX et kurs sammen med MOWI mht. kunnskap om sikre 
operasjoner på anleggene hvor særlig løfteoperasjoner knyttet til flere forhold skulle bedres. 
Vi utviklet etter hvert en SJA, Sikker Jobb Analyse, for bruk ved særlige krevende oppgaver. Denne er 
fordelt i bransjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg opplever at stadig flere har blitt langt mer bevisste på disse forholdene, men det er noen 
grunnleggende regler som alltid må ligge i bunn: 

1. HMS må være forankret i ledelsen, ikke bare en «tale» ved julebordet om hvor viktig HMS er! 
2. Grunnleggende orden må ligge i bunn. Min erfaring fra et utall kurs ute på anleggene langs 

kysten, er at de anleggene som har best orden har best fokus, ikke bare på sikkerhet og HMS, 
men de har også de beste produksjonsresultatene. 

3. Holdning er 80 % og 20 % er gode rutiner. Mao. er det det som skjer inne i hodet på hver og 
en av oss som er helt avgjørende.  

4. Erfaringer og tester fra Forsvaret viser at å få nok søvn er vesentlig. Søvn må tillegges særlig 
vekt ved lange arbeidsøkter. Fokuset for å unngå uhell og ulykker blir markant redusert ved 
mangel på søvn.   

 
 
 
 
 



 

Side 5 
 

 

Innenfor nøter kan det trolig gjøres mer med valg av nye materialer som reduserer behovet for 
vasking og generell nothåndtering ved at det kan gå lengre tid mellom hver operasjon. 
Vanngjennomstrømning gir økt vekst og bedre fiskevelferd siden groing ikke skjer i samme grad ved 
bruk av nye materialer. 
Dette passer vel også inn mot FNs bærekraftmål og vi unngår kobberbehandling av nøtene. 
 
Skaper NS9415 rom for videre utvikling også her? Standarder og krav til dokumentasjon og uttesting 
kan kreve så mye av leverandør av nye materialer at dette blir valgt bort til fordel for kjente og 
benyttede standarder.     
 
Hvor går bransjen? - Fremtiden - der vi skal tilbringe tiden vår 

En forrykende utvikling av en bransje som har bare muligheter. Den er viktig for hele verden sett opp 
mot helse, næringsinnhold og bærekraft fremover. 
Norsk teknologi innen andre områder brukes i stor grad, og nordmenn har generelt stor 
innovasjonsevne. Vi har ofte «funnet opp» smarte løsninger som etter relativt kort tid blitt kjøpt opp 
av forretningsutviklere som ofte henter den store «gevinsten»!  
 
Jeg tror bransjen er på god vei til å finne gode løsninger som nok blir en kombinasjon av dagens 
kystnære løsninger med noen justeringer. Bla. med langt flere landbaserte smoltanlegg for å drive 
frem smolt til opp mot 1 kg for videre vekst. Enten i kystnære løsninger eller lengre til havs. 
 
Trolig vil de kystnære sjøbaserte løsningene inneholde to nivåer. Hvor fase en er en eller flere 
lukkede «ringer» for smolt levert fra landbaserte anlegg.  
Videre over i fase 2: Vekstperiode opp til 2-3 kg og deretter over i dagens «åpne» ringer/nøter i 
samme anlegg frem til slakteperiode på 5-6 kg. Dette vil redusere eksponeringstiden for ikke minst 
lus og andre forhold, siden laksen er mer motstandsdyktig i denne vektklassen.  
 
 
 
Oslo, 21. januar 2020 
 
 
Ole Martin Martinsen 
Daglig leder 
EIVA-SAFEX AS 
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