
Horizon Optimizer
Hva skjer med produksjonen ved større smoltutvalg?



Agenda

• Hvem er vi?

• Hva er utfordringen?

• Hva er løsningen

• Noen praktiske eksempler



Vår Visjon

Infront-X AS skal bidra til å gjøre våre kunder til de mest veldrevne 

og lønnsomme selskapene innen fiskeoppdrettsnæringen.



▪ Leverandør av programvare innenfor:
✓ Biologisk planlegging og budsjettering

✓ Rapportering

✓ Vedlikehold

✓ Optimalisering

✓ Datafangst



Samle data

Behandle 
data

Lage nye 
prognoser

Rapportere
og

analysere
data



Utfordringen



Utfordringer på merdnivå

• Slik ser en graf med alle planer for et stort 
selskap i Norge ut

• Det er store veldig mange merder å holde 
styr på med hensyn til utsett, vekst, 
flytting og slakting

• En må også passe på at en holder seg 
under MTB grensene både på lokalitet og 
selskap/region

• Og en har kanskje også spesielle 
konsesjoner som en på ta hensyn til, FoU, 
grønne, mørkegrønne, delte/samdrift og så 
videre



Utfordringer på lokalitetsnivå

• Dagens MTB regime gjør at du har en 

absolutt grense du aldri kan gå over, 

samtidig som du ønsker å ligge så tett opp 

mot den grensen hele tiden

• Dette kan skape utfordringer når noe 

uforutsett skjer

• Tidlig utslakt

• Sykdom

• Endringer i utsettsplaner
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Utfordringer på selskapsnivå

• Oppdrett innebærer store investeringer 

noe som krever at en kan analysere 

konsekvensene av disse

• Hva vil en slik investering bety for 

produksjonen

• Når vil den være lønnsom

• Vil en slik investering medføre at vi får 

andre flaskehalser

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.techeconomy.it/2012/06/01/il-roi-degli-open-data-questo-sconosciuto/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Ting vil ikke gå som planlagt!



Løsningen



Horizon Optimizer

• Horizon Optimizer er et resultat av over 15 års forskning og utvikling.

• Horizon Optimizer er i ordinært bruk i store oppdrettselskap i dag.

• Erfaringer i bruk av Horizon Optimizer viser en betydelig gevinst i 
form av økt utnyttelse av konsesjonene

• I tillegg har det vist seg å være et særdeles nyttig verktøy for å finne 
flaskehalser, så som lokaliteter/størrelse på lokaliteter, tilgang på 
smolt og i forbindelse med planlagte investeringer ( f eks i postsmolt)



Horizon Optimizer

• Integrert med Horizon planner.

• Toveis kommunikasjon mellom Horizon planner og Horizon
Optimizer. Dette medfører at løsningen i optimizer kan brukes som 
en biologisk prognose/slakteplan uten merarbeid.

• Optimaliserte planer kan brukes i Horizon budget

• Eget rapportverktøy med mulighet for å sammenligne ulike 
løsninger og finne årsaker til avvik.

• Optimalisering på uke-til-uke eller måned til måned.

• Kort implementasjon og opplæringstid.



Hva tar optimizeren hensyn til

• Oppdrettsfasiliteter

• MTB, ulike modeller pluss endringer

• Konsesjonstyper

• Eierforhold / samdrift

• Lokaliteter

• Merder

• Utsetts og slaktevindu

• Slakt

• Slaktekapasitet

• Slaktestørrelser

• Brønnbåtkapasitet

• Minimum slaktevolum per uke

• Priser på slaktefisk

• Fisk

• Smolttilgang, størrelse antall og dato

• Smoltpriser

• Tilvekst og fôrfaktormodeller

• Tilpasset hvert enkelt anlegg

• Fôr, priser og effekt

• Dødelighet

• Behandlinger



Gevinst optimalisering

▪ Til enhver tid vite hva som er det optimale å gjøre på lang og 
mellomlang sikt. ( f eks etter nødslakt av en lokalitet)

▪ Hyppige og lite arbeidskrevende oppdatering av prognoser
▪ Bedre tid til å arbeide med biologisk analysearbeid



Strategisk optimalisering

Utsettplaner 5 år frem i tid.
Slakteplaner 5 år frem i tid.

Brukes til:
▪ Beslutningsstøtte for produksjonsstrategi.
▪ Beslutningsgrunnlag for investeringer på land og sjø.
▪ Finne flaskehalser på lokalitets (land/sjø), område og regionnivå
▪ Oppfølging etter vesentlige endringer
▪ Budsjett/langsiktige prognoser



▪ Hyppige (ukentlige) oppdatering av slakteplan.

▪ Tettere oppfølging av MTB på lokalitetsnivå

▪ Hyppigere og bedre informasjon til salgsapparat og ledelse

▪ Rullerende prognose med valgfri tidshorisont på ukenivå.

▪ Valgfri startpunkt slik at ikke dag-til-dag planer ikke blir påvirket

Taktisk optimalisering



Noen eksempler



Smolttilgang

• Den faktoren vi som oftest finner at 

begrenser produksjonen er tilgang 

på smolt av rett kvalitet, størrelse 

eller mengde

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_salar_smolts.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Startvekt

• For å kunne kjøre noen simuleringen 

lager jeg et demo anlegg

• 13 konsesjoner 10140 t MTB

• 8 lokaliteter på 5600 t hver

• Ligger i Nordland

• Slaktekapasitet, brønnbåt osv tilpasset 

at anlegg av denne størrelsen

• Vi har følgende alternativer

• 100 vs 120 grams fisk 01.05

• 75 grams fisk 01.09 vs 15.08

• For å illustrere effekten antar jeg at det 

er bare disse to utsettene i første 

omgang



Større og tidligere smolt

• Du kan enkelt regne ut hva det betyr å 

få en smolt som er 120 gram i stedet 

for 100 i mai, eller hva det betyr å få ut 

en 75 grams i august i stedet for i 

september

• Men hvordan vil dette påvirke den 

totale produksjonen i ditt selskap?
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Startvekt

• Putter alle opplysninger inn i 

Optimizeren og får følgende output

• Nøkkeltallsrapporter og grafer

• Slakteplan

• Utsettsplan

• MTB utnyttelse på alle nivå

• Fôrplan

• Vekst, dødelighet, FCR, SGR 



Startvekt

Scenario Sløyd(t) 
BM/gen

Mer-
produksjon (t)

Verdi ved 30 
NOK i DB 

(1000 NOK)

100 mai / 75 sept 15.372 0 0

120 mai / 75 sept 15.526 154 4.620

100 mai / 75 aug 15.736 364 10.920

120 mai / 75 aug 15.920 548 16.440

• Vi har følgende alternativer

• 100 vs 120 grams fisk 01.05

• 75 grams fisk 01.09 vs 15.08
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Andre simuleringer 

• Dette var bare 1 utsett pr smolttype, så 

effektene vil bli store

• For å se på andre effekter er det kanskje litt 

mer realistisk å se på et litt mer spredt usett

• I de neste eksemplene vil jeg bruke 7 utsett

• 100 grams vårfisk april – juni

• 75 grams høstfisk aug til nov

• Da vil produksjonen se slik ut og det settes 

ut ca. 4 millioner smolt per år



Helse

• En godt smoltifisert laks vil som regel 

takle overgangen til sjøvann veldig bra 

med bra tilslag og lav dødelighet

• Gledelig nok har QTL rogn mot INP 

redusert dødeligheten i den første 

tiden

• Det kan være flere årsaker til at det dør 

fisk tidlig i produksjonen, men jeg tror 

det kan være mye å hente på enda mer 
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Helse

• To scenarier

• 1,0% dødelighet i 3 måneder så 

0,3% resten av produksjonen

• Akkumulert 6,7%

• 0,3% dødelighet per måned i 

hele produksjonen

• Akkumulert 4,9%
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Scenario Sløyd(t) 
BM/gen

Mer-
produksjon 

(t)

Verdi ved 
30 NOK i DB 
(1000 NOK)

Ekstraverdi 
per smolt

utsatt 
NOK/stk

1% / 0,3 17487 0 0 0

0,3% 17693 186 5580 1,39



Veksthastighet

• Om vi ser på tilvekthastighet etter 3 

måneder så ser vi det samme som på 

dødelighet

• Selv innenfor samme selskap ser vi 

store forskjeller

• En smolt uten problemer vil også som 

regel få et meget godt tilslag

• Dette gir seg utslag i bedre vekst noe 

fisken ofte drar med seg lenge
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Veksthastighet

• Tre scenarier

• EGI 110 hele vekstperioden

• EGI 115 første år i sjø så EGI 110

• EGI 120 første år i sjø så EGI 110

Scenario Sløyd(t) 
BM/gen

Mer-
produksjon 

(t)

Verdi ved 
30 NOK i DB 
(1000 NOK)

Ekstraverdi 
per smolt

utsatt 
NOK/stk

EGI 110 17673 0 0 0

EGI 115 17693 21 630 0,21

EGI 120 18103 431 1293 0,43
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Optimal produksjon

• Ingen tvil om at små forbedringer kan gi utslag 
på produksjonen og lønnsomheten, men

• En større smolt kan kompenseres med en 
litt mindre smolt litt tidligere

• En høyere smoltdødelighet kan 
kompenseres med litt flere fisk satt ut
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Optimal produksjon

• Her er en nesten helt optimal 

utnyttelse av konsesjonene

• 75, 100 eller 150 grams fisk 

7 måneder i året

• Gir ca 1000 tonn mer-

produksjon i forhold til 6 

utsett



Du må ta kommandoen

• Dette er bestillingslisten for 
smolt fra Optimizer

• Får du denne smolten i rett 
kvalitet så vil du ha de beste 
forutsetninger for å produsere 
det som Optimizeren sier



Oppsummering

• Mye å hente på å bestille den riktige smolten til riktig tid og av god kvalitet!

• Vi må snu på det som ofte er tilfellet i dag

• Matfiskanlegget må bestille antall smolt, dato og størrelse, så må 

settefiskanleggene bruke de tilgjengelige metoder for å levere dette

• Horizon Optimizer vil hjelpe deg med hva du skal bestille

• STIM kan kanskje hjelpe settefiskanleggene til å produsere det som 
sjøanleggene vil ha med hensyn til størrelse og kvalitet


