
Projektets titel
Fishguard

Projektets formål
At skabe et softwarebaseret system, der automatisk overvåger fiskeadfærd i fiskeopdræt 
ved hjælp af videokameraer. Systemet vil løbende analysere fiskenes adfærd og advare,  
når den ændrer sig markant. Overvågningen vil blive integreret med målinger af andre  
fysiske parametre på anlægget (såsom ilt, pH, mm.). Endeligt vil systemet monitorere  
døgnet rundt og give mulighed for remote-adgang til data og alarmopsætninger. Faktorer  
som sygdomme, dårlig vandkvalitet, lave iltkoncentrationer og længere tids stress kan 
mindske tilvæksten, nedsætte immunforsvaret og udløse behandlingskrævende sygdomme 
hos fiskene. Disse faktorer påvirker svømmeadfærden og kan detekteres. 

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed? (max 3)

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed? (max 3)

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling? (max 3)

Milepæl 2
Tilpasning af software

Milepæl 1
Kameratype og belysning

Milepæl 3
Fiskeadfærd hos  
smittede fisk

Milepæl 4
Fiskeadfærd i  
konsumopdræt

Milepæl 5
Formidling af projektets 
resultater

Projektets støtte fra GUDP
kr. 3.262.822

Projektets samlede budget
kr. 4.761.322

Projektets væsentligste resultater: Der er ud-
arbejdet et skalerbart kamerasystem til over-
vågning af fiskeadfærd, som kan bruges af  
fiske opdrættere direkte, og som kan levere  
data til et mere overordnet overvågnings- og 
kontrolsystem på fiskeopdræt.

Projektets største udfordring: Tekniske ud-
fordringer med at få en robust løsning til kamera 
og belysning tog længere tid end forventet.  
Generelt var det en udfordring at lave et system,  
der passer til forskellige typer dambrug og 
fiskearter og således mange forskellige forhold. 

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Overvågning af adfærd hos opdrætsfisk kan 
være med til at gøre en forskel for akvakultur-
branchen. Overvågning af adfærden vil vise 
signaler for stress og dårlig trivsel hos opdræts-
fisk tidligt, forbedre fiskevelfærden og mindske 
risikoen for sygdomsangreb.

Forbrug af medicin og hjælpestoffer fra akva-
kultur belaster miljøet via udledning af rest-
produkter til vandmiljøet. Tidlig erkendelse af  
unormal adfærd i fiskeopdræt vil muliggøre  
hurtig og effektiv behandling og dermed 
nedsætte forbruget af medicin og hjælpestoffer. 

Opdrættere vil kunne sikre en optimal foder-
udnyttelse og minimal miljøbelastningen pr.  
produceret fisk.

Permanent overvågning af adfærden hos op-
drætsfisk vil give opdrættere mulighed for at 
reagere hurtigt, hvis adfærden er unormal. Dette 
vil reducere omfanget af produktionstab - dels 
ved at forhindre længere tids stresspåvirkning 

og dels ved at minimere omfanget af sygdoms-
udbrud. Sygdomme og stress hos opdrætsfisk 
nedsætter vækst og rentabilitet i akvakultur-
anlæg.

Tænk bredt, hvis du ønsker at engagere dig i 
grøn omstilling – grøn omstilling kan nemlig 
være mange ting.

Følg op på delprojekter og hold god kontakt til 
projektpartnere. 

Hold fokus på praktiske udfordringer, så de løses 
så tidligt i projektperioden som muligt.
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