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•Styre i FHF

•Faggruppe i FHF 

(hvitfisk, pelagisk, havbruk)

•Ressursgruppe-Tørrfisk

•Styringsgruppe i prosjektet

•Workshop/konferanser



Prioriteringer hvitfisk 2016

Rammebetingelser
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• Økt automatisering i konvensjonell produksjon:

– Automatisk pakking klippfisk i konsumpakker (PIB)

– Utvikling/effektivisering automatisk prosess for å 

fylle og tømme tørkevognene i klippfiskproduksjon 

– Sluttføring av sperremaskin til tørrfiskproduksjon.

– Utvikle en effektiv sløyemaskin for landanlegg: 

automatisk treing av hoder til tørking.

– Automatisk sporing langs hele verdikjeden.

Prioritering konvensjonell 2016



Prioritering konvensjonell 2016 
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• Redusere energi og driftskostnadene ved:

– Optimal inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk. 

Sammenligne kvalitet i sluttprodukt ved bruk av 

tradisjonelt lager alternativt klimastyrt lager.

– Klippfisktørking: implementeringstiltak ved 

reduksjon av energiforbruk og økt tørkekapasitet.

• Utnyttelse av restråstoff fra konvensjonell produksjon

• Dokumentere utfordringer ved regelverk og 

markedskrav knyttet til holdbarhet av konvensjonelle 

produkter og convenience produkter



Sperring

Rengjøring / skylling

Henging på hjell

Utetørking

(c.a. 3 mnd.)

Inntak

Fjerning nakkebein

Palletering

Ettertørking

Sortering

Lagring/Emballering/Pakking

Marked / utvanning / luting

Holdbarhet

Råstoffmottak

Sløyd og hodekapping

FoU
Prosjekter



Sperring

Rengjøring / skylling
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Utetørking
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Ettertørking

Sortering

Lagring/Pakking

Marked / utvanning / luting

Holdbarhet
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Sløyd og hodekapping
PIB-Automatisk treing av hoder

1. Utvikling av Sperro 2012

2. Optimalisering av sperremaskin 2014-2015

3. Videreføring av sperro-verktøy 2016
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1. Forstudie holdbarhet tørrfisk



• Optimalisering av Sperremaskin 2016 (2 maskiner) 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901075 http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901195

• Optimal inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk

Pågående prosjekter tørrfisk

AUTOMATISERING/EFFEKTIVISERING:

PRODUKSJONSKVALITET/ MARKED

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901075
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901195




• Utvikling av teknologi for automatisk treing av 

fiskehoder til tørking (PIB)

• Forstudie «Holdbarhet tørrfisk»

Nye prosjekter tørrfisk2016

AUTOMATISERING/EFFEKTIVISERING:

PRODUKSJONSKVALITET/ MARKED



Holdbarhet på klippfisk (900856)

Utfordringer ved regelverk og markedskrav
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• Dokumentere holdbarhet på klippfisk/saltfisk 

ved ulike lagringsbetingelser (4C, 25C, 30C, 

35C) for å komme frem til en anbefalt 

holdbarhet og lang lagringstid.

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900856

Partner:  Nofima, Sjømat Norge, Sjømatrådet, 

Fjørdlaks, Sevrin Tranvåg, Nergård, Br. Sperre

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900856






Behov for annen formidling enn et «vanlig seminar»:

«Det er vanskelig å ta seg tid i en travel hverdag til felles 

seminar. Det er mye bedre for oss produsentene å få en god 

diskusjon over bordet»

«Vi har drevet mye etter antagelse, men nå har vi fått 
dokumenter av vi ikke har gjort så mye feil»

Implementering:

Formidling Rasjonell klippfisk produksjon





Ressursgruppe Tørrfisk mai 2016

Bedrifter:

- Arne Mathisen, Lofoten Viking

- Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS

-Rune Stokvold, Lofotprodukt AS

- Geir Børre Johansen, Røst Sjømat AS

- Jens Gylseth, Steinfjorden Sjømat AS



Forslag til ny ressursgruppe Tørrfisk 

mai 2016

Bedrifter:

-Arne Mathisen, Lofoten Viking

- Rolf Jentoft, Rolf Jentoft AS

- Rune Stokvold, Lofotprodukt AS

- Olaf Pedersen, AS Glea

- Erling Falch, SAGAFISK AS

- Jørund Johansen, Røst Sjømat AS



Innspill?


