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Nofma-forsker Silje Krisofersen og Sintefforsker Harry Wesavik hos Lerøy Norway
Seafoods på Melbu.
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Hos Lerøy Norway Seafoods på Melbu har de to ulike
fletlinjer, en tradisjonell og en med ny teknologi som
røntgen, 3D-kamera og vannjet. Det ga forskere ved
Nofma og Sintef en unik mulighet til å fnne ut hvor
efektiv den nye teknologien er.
- Et slikt forsøk er aldri gjennomført før, sier
prosjektleder Harry Wesavik som er forskningsleder
ved Sintef Ocean.
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Valkalinjen hadde i 2018 et loinsutbytte på
31,5 prosent mot hovedlinjens 27,6
prosent.
VIS MER
Vannjet i sedet for kniv
Forskerne har målt både kvalitet og efektivitet ved de
ulike linjene over to sesonger.
- Det er to faktorer som er viktig ved innføring av ny
teknologi: Kvaliteten på råsofet er avgjørende.
Dessuten trenger ny teknologi tilpasning og
kompetanse, sier Wesavik.
Den nye fletlinjen ved Lerøy Norway Seafoods har
blant annet en ny type fletmaskin fra Baader, og
robotteknologi fra Valka. Fisken blir røntgenfotografert
for å fnne de spesielle tykkfskbeina som skal skjæres
bort. Ved hjelp av 3D-kamera blir råsofet avbildet og
oppdelingsmønseret beregnet. I sedet for kniv, er det
en kraftig vannjet som skjærer som en laser gjennom
fsken.

Vannjetkutter fra Valka.
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Både Valka og Marel leverer slike vannkuttemaskiner.
- Vi så at efektiviteten ble bedre på den nye linjen, sier
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seniorforsker Silje Krisofersen ved Nofma.
Må forberedes
Det andre året hadde den nye linjen, kalt Valkalinjen,
26 prosent økning i efektivitet på operatørnivå,
sammenlignet med hovedlinjen. Den hadde også
bedre loinsutbytte.
- Men det kom det sise året. Vi fkk ikke de samme
forskjellene det førse året på grunn av behovet for
tilpasning og læring, sier Krisofersen.
Å gå til innkjøp av masse ny teknologi er nemlig ikke
nok til å forbedre produksjonen, ifølge forskerne.
- Jo mer man forbereder organisasjonen på ny
teknologi, jo sørre sannsynlighet er det for å lykkes,
sier Wesavik.
Råsofet avgjørende
Hos Lerøy Norway Seafoods på Melbu vise forsøkene
at Valkalinjen totalt sett har en bedre ytelse enn
hovedlinjen. Men fortsatt var ikke det fulle potensialet
tatt ut.
- Ny teknologi er ikke alltid utprøvd, det kan være
nødvendig med en innkjøringsperiode. De som tar imot
teknologien må bli kjent med den, sier han.
Dessuten vil råsofet som kommer inn, uansett være
avgjørende for kvaliteten, kapasiteten og utbyttet.
- Ingen ny teknologi kan reparere dårlig kvalitet på
råsofet. De nye linjene bør gi mer srømlinjeformet
produksjon, slik at hvis kvaliteten i utgangspunktet ikke
er bra, kan de i alle fall bevare kvaliteten på fletene.
Men ingenting kan ersatte godt råsof, undersreker
Krisofersen.
( VILKÅR )
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