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Hva er «stordata»?

«Samfunnets evne til å utnytte informasjon på nye måter for å 
produsere nyttig kunnskap eller varer og tjenester med høy verdi.»

«...ting man kan gjøre [med data] i stor skala, som ikke kan gjøres i en 
mindre skala, for å oppnå ny innsikt eller skape nye verdier.»

[Mayer-Schönberger & Cukier (2013): Big Data: A revolution that will transform how we live, work and think]
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Hvorfor er stordata aktuelt akkurat nå?

• Den fjerde industrielle revolusjon – drevet av fremskritt innen:
• datavitenskap
• kunstig intelligens
• kommunikasjon
• robotikk
• ...og mange andre områder i grenselandet mellom den fysiske og digitale verden

• «Tingenes internett»
• Sensorer overalt – også på fiskefartøy
• Lettere tilgang til datakilder – til sjøs så vel som på land
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Store muligheter i datadeling

• Fiskere deler informasjon allerede i dag.
• Sosiale medier (sonarbilder, fangst)
• Olex

• Alle tjener på å ha mer og bedre informasjon

• Den som vil få, må også gi

• Deling på ulike nivå
• Mellom enkeltfartøy
• Internt i rederi
• I hele flåten

6

• Med forskningsmiljøer
• Med forvaltningen



DataBio: Pilotstudier, pelagisk fiskeri

Pilotstudie Formål Indikator
Immediate 
operational 
choices

Beslutningsstøtte til skipper om kortsiktige operasjonelle 
valg som kan minimere energi- og tidsbruk i fiske.

Fangst-
effektivitet

Fisheries 
planning

Koble historiske fangstdata med oseanografiske simuleringer 
for å forutsi hvor det vil være mest fisk i nær fremtid.

Fangst-
effektivitet

Stock 
assessment

Utforske hvordan automatisk innsamling av hydroakustiske 
data fra fiskefartøy kan brukes som ekstra datagrunnlag for 
bestandsestimering.

Market 
predictions and 
traceability

Utforske hvordan prediksjon av fiskepriser kan bidra til 
bedre planlegging av, og økt avkastning fra, pelagisk fiske.

Prediksjons-
treffsikkerhet
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SmartFish

• Maskinsyn-/AI-system  for deteksjon av fangstsammensetning
• Under tråling, i ringnot, på transportbånd, med smarttelefon (små båter)

• Kan gi mer presist og målrettet fiske

• Trenger store mengder data for "opplæring" av algoritmene

• Meget detaljerte fangstdata kan sendes i sanntid til land
• Beslutningsstøtte for fiskerederi

• Sanntids miljøovervåkning

• Sanntids fiskeriforvaltning
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Teknologi for et bedre samfunn


