
Nyhetsbrev



AKVANTI

Takket være tett samarbeid med Skien Kraftproduksjon* og Grenland Sportsfiskere* har vi 

forsøkt å løse det vi mener er de største utfordringene for innsamling av mer informasjon 

under vann. *Spesiell takk til Sverre Revhaug og Dag Natedal 

Kamerasensorer med fiskegjenkjenning for å gjøre fiskemonitorering enkelt og fleksibelt.

Mer kunnskap under vann – enkelt og mer kostnadseffektivt!

DAGENS INSTALLASJON DAGENS VEDLIKEHOLD



Om oss

Bachelor i Miljø-, 
ressursforvaltning og 
biologi
Master i Entreprenørskap og 
Innovasjon
Startet LEDO AS

MATHIAS ELVESTAD VETLE BREKMO

GRUNNLEGGERENE

HÅGEN TOVERUD

Maskiningeniør
Bachelor økonomi
AI + Datascientist

CEO Programvareutvikler Maskinutvikler

Maskiningeniør 
Designer og utvikler 

kameraløsninger 
med programvare

HILDE HAUGRUNAR KLEMETSDAL

CTO & PARTNER UTVIKLER (OPPLÆRING)

6 år i IT & Cyber
Forsvaret
Programvarearkitektur
Servere/lagring,
Teknisk prosjektleder

Master i teoretisk 
matematikk

Lærer og utvikler 
brukervennlighet i 

programvare



Veien så langt - 2019

Teamet gikk sammen i januar 2019 basert på 
kamera og kunstig intelligens vi utviklet for å bistå
forskere i et prosjekt ved NMBU. 

2019 – Q1

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/37533

2019 – Q2

Etter gjennomslag på søknader fra Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge fikk selskapet inn 1.1 MNOK for å videreutvikle løsningene våre 

2019 – Q3
- Rettet oss fra akvakultur mot elver og vannkraft etter å ha blitt kjent med dagens 
teknologi som vi så muligheter for å modernisere. 

- Samarbeidsavtale med Skien Kraftproduksjon og Grenland Sportsfiskere

- Som en demo utviklet vi et skybasert videoverktøy for å lette hverdagen med 
videogjennomgang. Dag Natedal fra GS påpekte en økt effektivitet med over 50%.
Dette er også vår metodikk for å få bestemt opplæringsmateriale for algoritmer. 

2019 – Q4

En tidligere mockup versjon av 
videoverktøyet. Webbasert 
opplastning, gå igjennom video, 
last ned ferdig excel. 



Veien så langt - 2020

- Dialog med SKP om test av våre løsninger i Skotfoss

2020 – Q1

- Får med teknisk guru Runar Klemetsdal på laget

- Påbegynner utviklingen av hele systemet/infrastrukturen
som skal fungere bak magien.

2020 – Q2

- Kommer bla. inn i YEI-France for å 
se på muligheter internasjonalt.
Frankrike har 500 fisketrapper og 
egne ansatte som utelukkende ser 
og teller fisk manuelt

https://www.yeifrance.com/

(Rekker kun å drikke champagne med 
ambassadøren før COVID-19 kommer)

- Ferdig monterte prototyper

- Får støtte av Skien Kraftproduksjon til å gjennomføre pilot 
«DIGISTAIRS» for plassering av kameraer Skotfoss

- Får Hilde med på laget

- Første fiskeselfie

2020 – Q3

- DIGISTAIRS START

- Stabilitet på plass



DIGISTAIRS



Illustrasjon av trapp i Skotfoss

«DIGISTAIRS»

OVERORDNEDE MÅL

1. Samle dokumentasjon i konsesjonssammenheng

2. Demonstrere AKVANTI løsninger

BEHOV

1. Live-feed tilgang

2. Spole/søke i video (Tidsstemplet)

3. Prosjekttilgang

4. Videodeteksjon av fisk for telling av 
opp/ned vandring

5. Test av artsgjenkjennelse

6. Enkel monterbarhet og vedlikehold med 
HMS ivaretatt 



Veien så langt – «DIGISTAIRS»

Avbildet (f.v) : Sverre Revhaug, Dag Natedal, Hågen Toverud



Veien så langt – «DIGISTAIRS»

Kvalitetssikre og forbedre HW-løsning

HARDWARE

Utarbeide testmetoder for å 
kvalitetssikre produkt

Låse hardware-design som skal være 
vanntett 

MILEPÆLER

Montasje og tilknytning infrastruktur

Prototypeserie plassert i fisketrapp

Brukerfeil
Det går ikke alltid smertefritt. Spesielt når 
vårt ikke-tekniske personale (daglig leder, 

Mathias) skal kvalitetssikre, men istedenfor 
napper ut ledninger, og bruker skrue-lim 

fremfor skruetetting.    

UTFORDRINGER PÅ VEIEN

Posisjonering
Nederste bildet var 
originalposisjon. Vi var fort nede 
for å endre dette da vi forstod at 
fisken hviler i svingene (som på 
øverste bildet)



Veien så langt – «DIGISTAIRS»

PROSJEKTPLATTFORM

MILEPÆLER

LIVE-FEED tilgang

Spole/søke i video (tidsstemplet)

Prosjekttilgang

AKVANTI plattformen
Det arbeides kontinuerlig med å få en helhetlig plattform på plass med tilgang til alle 
filer, live, statistikk og videoverktøy for gjennomgang av fiskevideoer. Alle deler er 
utviklet men mangler å bli sydd sammen inn på plattformen.

Videoverktøy V.2

Live-feed

Prosjekttilgang



Veien så langt – «DIGISTAIRS»

Implementere rammeverk på kamera

PROGRAMVARE PÅ KAMERA -
MASKINLÆRING

Teste fiskegjenkjenning

Utvikle rammeverk for maskinlæring

MILEPÆLER

Telling av fisk

AKVANTI 
gjenkjenningsteknologi
For å kunne posisjonere kamera 
enkelt og fortsatt monitorere fisk 
effektivt må fiskegjenkjenning 
opplæres. Dette er en demo 
over status per nå der rød skrift 
t.v. viser sannsynlighet for fisk på 
video, og t.h. viser sannsynlighet 
for støy (ikke-fisk).

Dette foregår LIVE. Video 
tilgjengelig for de som måtte 
ønske.



Veien videre – «DIGISTAIRS»

Implementere rammeverk på kamera

I KORTE TREKK

Utvikle treningssett med
prosjektverktøy for artsgjenkjennelse

Ferdigstille prosjektverktøy

MILEPÆLER

Fordi dette effektiviserer måten vi får 
opplæringsmateriale til kunstig intelligens

Når vi er trygge på at rammeverk kun gir 
video med fisk

Sammen med lokal kompetanse; Dag 
Natedal

Teste modell for artsgjenkjenning

NESTE NYHETSBREV

- Mindre om oss

- Status på antall passerte fisk

- Status på antall arter
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