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Bakgrunn 
VRI Agder har tildelt Digin prosjektmidler med mål om å forstå bedre utnyttelse av blockchain i 
anvendelser innenfor smarte samfunn/byer og IoT.  Digin har videre engasjert Effera som primær 
utøvende part av prosjektet. Prosjektets ramme er totalt ca. 100 timers jobb inklusiv research, 
sammenstilling og rapport.  
 
Rapporten har som mål å beskrive overordnet og lettfattelig hvordan blockchain praktisk kan 
benyttes i forskjellige problemstillinger uten detaljert beskrivelse av tekniske spesifikasjoner.  
 
En problemstilling som egner seg å implementere som en demonstrator på er beskrevet. 
Hensikten med demonstratoren vil være å illustrere praktisk bruk av blockchain samt presentere 
den på et frokostmøte i regi av Digin. 
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1 Hva er Blockchain? 
Blockchain eller blokkjede er en teknologi som de siste årene har fått mye oppmerksomhet som 
en driver av nye typer tjenester som kan utfordre eksisterende tjenester innenfor et bredt 
spekter av bransjer (finans, energi, smarte byer/samfunn, helse mm.). Blockchain er spådd å bli 
en sentral komponent og byggekloss som vever seg inn i mage framtidige digitale tjenester på 
samme måte som internett har gjort. 
 
Kort fortalt så er blockchain en teknologi som sørger for å sikre integriteten til relaterte 
transaksjoner. Det gjøres ved at transaksjoner grupperes i blokker og der hver blokk også 
inneholder et spor av foregående blokker. Validering av transaksjonene gjøres distribuert, men 
ulike implementasjoner av blockchain bruker ulike algoritmer og mekanismer. Hovedhensikten 
er alltid å sørge for at majoritet av nettverket kommer til enighet om den korrekte historikken av 
transaksjoner. 
 
Blockchain skiller seg vesentlig fra andre teknologier og forretningsmodeller som benytter 
transaksjoner ved at validering er åpen og distribuert over mange aktører. I dag bruker de fleste 
kjente transaksjonsforvaltere, som banker eller myndigheter, som regel en sentral 
database/transaksjonshistorikk (ledger) og en sentral aktør som administrerer systemet. 
 
Overordnet er målet at blockchain kan komplementere, sikre og effektivisere transaksjoner av 
verdienheter og rettigheter. 
 

1.1 Historikk 
Dokumenterte transaksjoner og eierskap er og har vært et av fundamentene i det siviliserte 
samfunnet i over tusen år.  Et av de beste eksemplene er Vilhelm Erobreren sin «Doomsday» bok 
fra år 1086. Målet med boken var fullstendig oversikt over befolkning, verdier og eiendommer i 
det nylig erobrede landet med tanke på utskrivning av skatter. Boken ble brukt for å avgjøre 
eiendomsdisputter helt fram til 1960. 
 
I dag er de fleste transaksjoner og verdier dokumentert digitalt. Det er flere utfordringer med 
disse systemene: 

1. De krever stor grad av tillit, enten det er myndighet, stat eller privat aktør. Selv om mange av disse 
instansene er stabile finnes det mange eksempler på konkurs, overtagelser, nedleggelser eller 
overstyring.  

2. Meglere eller mellommenn brukes hyppig, og dette er ineffektivt og kostbart.  
3. Systemene er sentraliserte noe som gjør det sårbart for angrep og endringer uten demokratisk 

godkjenning. 

 
I 2009 foreslo Satoshi Nakamoto (pseudonym til fremdeles ukjent person/personer) en løsning 
på disse utfordringene innen pengetransaksjoner. Systemet ble kalt Bitcoin og var basert på 
blockchain teknologi. Bitcoin sikret automatisert overføring og åpen transaksjonshistorikk uten 
behov for mellommenn eller et sentralt system/eierskap. 
 
Bitcoin har vist seg å fungere stabilt og teknologisk, og er det foreløpig beste beviset for 
mulighetene ved bruk av blockchain teknologi. I dag er verdens gullreserver bare 200 ganger 
mere verdifullt enn Bitcoin valutaen i omløp. Uansett hva man mener og tror om Bitcoin så er 
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teknologien i stor grad blitt validert, og dette har i de siste par årene medført enorm investering 
og forskning på nye anvendelsesområder med bruk av blockchain.  
 

1.2 Overordnet Beskrivelse av Teknologi 
Blockchain teknologien fokuserer på følgende hovedfordeler: 

1. Sikkerhet – hver transaksjon er digital signert og matematisk garantert for å sikre autentisitet og 
motstand mot endringer.  

2. Delt system – alle aktører har tilgang på alle transaksjoner og dermed stor grad av åpenhet og 
transparent informasjon. Mekanismer, som for eksempel majoritets avstemming, avgjør om en ny 
transaksjon er gyldig eller ikke. 

3. Distribuert system – transaksjonene ligger ikke lagret et sentralt sted, men som kopier hos 
(potensielt) alle aktører. Dette sikrer at det er vanskelig for en eller et fåtall av aktører å alene ha 
kontroll på informasjonen. Dette sikrer integriteten til informasjonen. 

4. Digital mellommann - Automatisk konsensus og «megling» av transaksjons gyldighet gjør 
transaksjonene friksjonsfrie og effektive.     

 
Teknisk sett fungerer dette med at data/informasjon blir kryptert ved hjelp av en hash-funksjon. 
Den resulterende hash’en består av et predefinert antall tall og bokstaver og er unik for de 
dataene som er kryptert og brukt krypteringsalgoritme.  
 
For et gitt blockchainsystem bestemmer man seg for at for eksempel de fire første tallene i en 
gyldig hash må være ‘0000’.  Dette oppnås med å hash’e data/informasjonen sammen med et 
tall kalt «nounce». Med andre ord så må man finne ut hvilken «nounce» som sammen med 
data/informasjonen generer en hash som starter med ‘0000’. 
 
For å sikre integriteten til en blockchain legger man i tillegg til foregående kjede-element’s hash 
slik at denne også er en del av informasjonen som skal hash’es for å få et gyldig kjedeelement 
(block) i en blockchain. 
 
Dette er illustrert i figur nedenfor.  
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1.3 Typer BlockChain 
Blockchain teknologien får først verdi når man kan utnyttet fordelene inn mot en konkret 
problemstilling. Problemstillingene vil kreve egne overbygg og systemmoduler. 
Pengeoverføringer, som f.eks. Bitcoin søker å løse, krever konto-identifikatorer (Bitcoin wallet) 
og en måte å sikre at blockchain aktørene har insentiver til å verifisere transaksjoner («coin 
base», «mining» belønning, transaksjonsgebyr). Måten Bitcoin bruker blockchains gjør at den er 
definert som en kryptovaluta. Kryptovaluta er en type digital enhet som bruker kryptografi for å 
koble verdienheter, digitale signaturer, «peer-to-peer» og direkte transaksjoner over et 
desentralisert system.  Ved hjelp av system som Bitcoin har kryptovalutaer demonstrert «proof 
of value» av den underliggende blockchain teknologien.   
 
Generelt kan Blockchain sammenlignes med en database teknologi hvor verdien først 
fremkommer når man legger til ekstra funksjoner og moduler som gir konkret verdi, og løser et 
gitt problem. En annen sammenligning er internett hvor det er moduler som for eksempel 
nettlesere som gir verdi. 
 
Siden problemstillingene kan ha store forskjeller i krav til f.eks. hastighet, skalerbarhet, tillit og 
beslutningsriktighet finnes det mange varianter av blockchain systemer, og det er naturlig å tro 
at flere systemer vil eksistere kommersielt på lik linje som myriaden av databaser. 
 
Modenheten til blockchain kan beskrives ved hjelp av Gardner Hype curve. I dag ligger 
blockchain i fasen «Peak of Inflated Expactations» som betyr at det er mye oppmerksomhet og 
stor grad av ukritiske vurderinger av mulighetsrom.  Videre er det forventet at flere av blockchain 
mulighetene ikke er realistiske (eller det finnes bedre alternativer), og flere påbegynte systemer 
vil miste moment og kapital. Det antas at etterhvert vil enkelte blockchain baserte systemer bli 
globalt verifiserte og kommersialiserte, men at dette tar normalt noen år.  
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Det er naturlig å tenke seg 3 hovedtyper blockchain: «Public», «Private» og «Permissioned». 
«Public» er blockchain i sin reneste form hvor ingen trenger stole på noen (for eksempel Bitcoin). 
«Private» er et system hvor en eller noen få aktører stoles på og kan overstyre transaksjoner, 
mens «Premissioned» er en hybridløsning mellom de to overnevnte. 
 
I dag finnes det et flere hundrevis blockchain baserte systemer, og nye kommer til neste hver 
uke, innen hver av disse hovedtypene. Felles for alle er at de søker og å være skape nye mere 
effektive fundamenter i forhold til hva som brukes i dagens forretningsmodeller. 
 
De vil være uhensiktsmessige å beskrive alle systemene, og det er her fokusert på å overordnet 
beskrive et utvalg av de mest kjente, aktive og populære blockchain systemene uten å gå i 
detaljer. 
  
Bitcoin. 
Som nevnt er Bitcoin en kryptovaluta og det systemet som initierte mye av forskningen og 
investeringene rundt blockchain. Bitcoin og dagens markedsledende kryptovaluta systemer kan 
beskrives av figuren under. Den illustrerer Bitcoin’s klare markedsdominasjon. Det er også 
interessant at i løpet av det siste året har mange flere aktører kommet til, samt at enkelte 
kryptovaluta som Ripple, Bitcoin Cash og Etherum har hatt relativ vekst langt høyere enn Bitcoin. 
Det er selvsagt vanskelig å tolke for mye av en slik figur, men den indikerer at dette er et marked 
med mange og raske endringer.  Totalverdien av kryptovaluta er over 140 milliarder dollar, og 
Bitcoin alene er verdt 65 milliarder dollar. 
 

 
 

https://coinmarketcap.com/charts/
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Etherum. 
Etherum ble dannet i 2014 som en neste generasjons blockchain og er kjent for støtte av smarte 
kontrakter. Smarte kontrakter i kjeden vil kunne eksekveres automatisk gitt gyldig input. Dette 
kan være betalinger i forhold til tid eller andre typiske kontraktfestede eksekveringspunkter. 
Systemet er åpent, «Public» og mere fleksibel og enklere å tilpasse enn Bitcoin    
 
Hyperledger. 
Hyperledger er et åpent system som er både «public» og «private» og utviklet av et konsortium 
av industriledere innen bank, finans, IoT, leveranse og teknologi. Medlemmene jobber og deler 
et mangfold av prosjekter basert på Hyperledger. IBM er en av de mest aktive medlemmene, og 
har lagt på tilleggsfunksjonalitet som ekstra sikkerhet og infrastruktur funksjonalitet. IBM selger 
sin versjon via sin kjente Bluemix katalog, og er dermed et manifest på at store internasjonale 
aktører satser og ser verdi av blockchain teknologi.    
 
MultiChain. 
Multichain er et åpent system for utvikling og utrulling av «private» blockchains enten innen eller 
mellom organisasjoner. Målet er å løse utfordringer med bruk av blockchain innenfor den 
institusjonelle finansielle sektoren ved å tilby både sikkerhet og kontroll innen private peer-to-
peer nettverk.  
 
IOTA. 
IOTA er et nytt system som baserer seg på blockchain, men som også fraviker standard 
blockchain teknologi. De bruker begrepet «Tangle» og ikke «blockchain» for å beskrive 
strukturen og transaksjonsmekanismen, og hver aktør må selv verifisere andre transaksjoner for 
kunne sende sin egen, m.a.o. «mining» er innkapslet i selve systemet.  IOTA er fremdeles en 
veldig ung og ny teknologi (selv om den er blant topp 10 i kryptovaluta markedsverdi) og det er 
naturligvis en del usikkerhet rundt validiteten av konseptet. IOTA er eksempel på et konsept som 
prøver å løse de mest kjente utfordringene i dagens blockchain løsninger, og et av hovedmålene 
er støtte for gebyrfrie mikrobetalinger mellom maskiner i et IoT nettverk. Hvis konseptet viser 
seg å fungere vil det være potensielt svært disruptivt innenfor blockchain samfunnet, og kunne 
defineres som en utvidelse av blockchain teknologien. 
 
Azure Blockchain as a Service 
Microsoft tilbyr et blockchain økosystem via sin Azure skyløsning. De støtter flere forskjellige 
typer systemer inklusive Etherum og Hyperledger. På samme måte som IBM tilbyr de 
tilleggsfunksjonalitet og infrastruktur slik at man raskt kan komme i gang og sette opp et 
fullverdig Enterprise system. 
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2 Praktisk Anvendelse av Blockchain 
Egenskapene til blockchain teknologien dekker de overordnede behovene for et digitalt medium 
for verdi- og eiendeltransaksjoner enten det er penger, aksjer, identiteter, kunst, objekter, 
eiendom, IP el. Alle disse transaksjonene er fundamentale i samfunnet, og blockchain kan 
representere en potensiell forbedring og erstatning av mange av dagens løsninger. 
 
Dette kapitelet gir en oversikt over konkrete anvendelser og utfordringer ved bruk av blockchain. 
Den første seksjonen beskriver kort mangfoldet anvendelsesområder. Smarte Samfunn eller byer 
er et populært tema i tiden, og derfor blir potensiell bruk av blockchain beskrevet litt mere 
utførlig i andre seksjon.  Videre er det viktig å beskrive utfordringer og begrensninger ved 
teknologier som lover store forbedringer og effektivitet. I den siste seksjonen er en 
demonstrator beskrevet for gi ekstra dybde i en gitt reell anvendelse.  
 

2.1 Generelle Anvendelser 
Banktjenester og betalinger. 
Innenfor disse løsningene er det store besparelser i forhold til mellommann kostnader. Kjente 
muligheter er raskere oppgjør og lavere transaksjonsgebyrer for penger og verdipapirer. I tillegg 
er det enklere å levere banktjenester for personer i utviklingsland som i dag ikke har tilgang til 
tradisjonelle tjenester.  De fleste banker ser i dag på blockchain løsninger for å være i forkant av 
en eventuell teknologisk endring, samt effektivisere egne løsninger. BitCoin og Abra er 
eksempler på systemer som opererer i dette segmentet.  
 
Cyber sikkerhet. 
Selv om transaksjonene er åpne, er blockchain resistent mot uautoriserte endringer og dermed 
begrenses mulighetene til å utnytte svakheter ved hjelp av endret programkode eller data.  I 
tillegg er det ingen mellommenn eller sentrale punkter å angripe. 
 
Leverandør kjede forvaltning (Supply Chain Management). 
Transaksjonene er dokumenter i en permanent desentralisert database og man kan åpent 
overvåke en vare i dens bevegelse fra produksjon til sluttbruker. Dette kan redusere både 
menneskelige feil, kost og tid. Integriteten til varen er også ivaretatt ved å gjøre plagiering veldig 
krevende. Flere aktører levere blockchains innenfor dette området (Blockverify, Fluent, 
Provenance) 
 
Markedspredikeringer. 
Man kan kostnadseffektivt og sikkert sette opp virtuelle aksjer i et hvilket som helst marked, 
f.eks «hvem blir neste statsminister?».  Resultat og utbetalinger skjer automatisk. Utover rene 
økonomiske insentiver får man også predikeringer basert på «Wisdom of the crowd» kontra 
ekspert predikeringer. Et eksempel er plattformen Augur. 
 
Nettverk og IoT. 
Desentralisert nettverk av IoT enheter vil forenkle kommunikasjons og punkt til punkt deling av 
informasjon kontra dagens tradisjonelle sentralisere styringssystemer. Dette er potensielt mye 
mere effektivt og sikkert, og dermed åpner for større grad av informasjonsdeling mellom 
forskjellige aktører. Samsung og IBM har utviklet konseptet ADEPT som illustrer dette. 
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Forsikring. 
Forsikringer er i stor grad basert på tillit. Blockchain teknologi kan brukes til å verifisere flere data 
elementer som typisk inngår i forsikringskontrakter (identitet, fakta vurdering). Man kan videre 
bruke smarte kontrakter for å automatisere utbetalingsprosessen hvis en sett med kriterier blir 
verifisert. Aeternity er et blockchain system som blant annet støtter slike typer muligheter. 
 
Privat transport og kjøretøydeling. 
Ved bruk av blockchain kan tjenester større grad komme forbrukere og ressurseiere til gode.  
Uber og Nabobil skaper verdi ved å sentralt forvalte andres verdier mot en mellommann gebyr, 
mens en blockchain løsning kan i større grad fjerne dette megler behovet. For eksempel tar 
Nabobil/Uber 20% i mellommann gebyr.  Videre kan tilsvarende systemer også mere effektivt 
brukes til betaling av parkeringsavgifter og bomringer.   
 
Desentralisert datalagring 
Data er i dag ofte lagret og forvaltet sentralisert i forskjellige løsninger i skyen (Microsoft, Google 
eller Amazon er sentraliserte i form av at de er en aktør). Dette er sårbart for datatap, 
integritetsbrudd og menneskelige feil. Distribuerte løsninger basert på blockchain kan i større 
grad sikre både integritet, sikkerhet og robusthet. Storj er et system som åpner for at alle som 
har ekstra lagringskapasitet kan dele denne og får direkte betalt.  
 
Veldedighet. 
Flere veldedighets organisasjoner er kritisert for manglende kontroll, ineffektivitet og korrupsjon. 
Donerte verdier går til administrasjonsgebyrer og det er vanskelig å vite at de blir brukt på den 
måten som var intensjonen. Et blockchain basert system kan sikre både transaksjonssynlighet og 
riktig mottaker/bruk. Smarte kontrakter kan også benyttes for å automatisere betalinger basert 
på oppfylte kriterier. 
 
Valg og avstemming.  
Innenfor tillitsbaserte prosesser som valg er det åpenbart at blockchain kan effektivt sikre mot 
valgfusk samt effektivisere slike demokratiske prosesser. Sidene identitet og valg da ligger i en 
blockchain blir det veldig vanskelig å genere falske velgere eller manipulere valgene til velgerne. 
En interessant tanke her er også smarte kontrakter som regulerer stemmer/valg mot lovnader i 
valgkampen eller fremtidige saker.  
 
Stats- og myndighetssystemer. 
Disse systemene er ofte byråkratiske, trege, lite transparente og ineffektive, men essensielle for 
samfunnet. I utviklingsland er de også preget av stor grad av korrupsjon. Blockchain baserte 
systemer vil i større grad sikre åpenhet og verifiserte endringer. Velferdssystemer (trygd, skatt, 
etc.) bør kunne automatiseres betydelig. GovCoin er et slikt eksempel i Storbritannia. 
 
Helse og omsorg. 
En av de viktigste egenskapene til disse systemene er at de er sikre med tanke på personvern, 
men samtidig må være enkle og aksessere for raskere og bedre diagnoser. Blockchain baserte 
teknologier vil i stor grad muliggjøre dette og erstatte dagens utdaterte systemer. 
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Energideling. 
I dag kjøper de fleste energi fra sentraliserte aktører som opptrer som mellommenn. Blockchain 
kan åpne for at privatpersoner som selv genererer strøm (sol, vind, bølge, etc.) kan selge i 
strømmarkedet uten dyre transaksjonskostnader og gebyr.  
 
Musikk og intellektuelt eierskap. 
Innen musikkbransjen og andre bransjer som omhandler kunstnerisk IPR har i dag en stor 
skjevfordeling i forhold til hvem som sitter igjen med gevinsten. Dette gjelder is særlig grad 
mindre aktører som er relativt maktesløse mot de store promotørene og merkeorganisasjonene. 
Blockchain vil potensielt sikre en verdioverføring i direkte linje mellom artist og konsumer, og i 
mye større grad vil gi verdiskapning til den som faktisk skapte verdien – ikke mellommenn. 
Mycelia og Mediachain er for eksempel et selskap som lager løsninger for musikk bransjen. 
 
Konsumerprodukter 
For å handle varer må man ha tillit til butikkens eller markedsplassens betalingssystem – og 
akseptere den prisstigning et slikt system og gebyrer innfører. Blockchain teknologi kan i 
motsetning, koble kjøper og selger direkte. Smarte kontrakter kan sikre at leveransen foregår 
riktig. Ofte velger man produkter og markedsplasser basert på rykte og anmeldelser. Blockchain 
vil også kunne hjelpe til å sikre at for eksempel anmeldelser ikke er falske eller manipulerte. 
OpenBazaar er eksempel på et slikt system. 
 
Eiendom 
Ved salg og kjøp av eiendom er byråkrati, manglende synlighet, svindel og feil/mangler ofte 
utfordringer. Dette fører også til relativt høye dokumentavgifter for å gjennomføre en 
transaksjon. Blockchain er egnet for å løse disse utfordringene, samt sikre at eierskap er 
dokumentert og vanskelig og manipulere. Særlig i mindre utviklede land er det dårlig og usikret 
dokumentasjon på eierskap av eiendom eller ressurser. 
 
Delingsøkonomi. 
De siste årene har delingsøkonomi er blitt en populær måte og sikre finansiering til 
nyoppstartede selskaper. Systemer som er basert på blockchain vil redusere avgifter og 
kostnader forbundet med prosessen og samtidig åpne for at mindre aktører kan kjøpe mikro-
andeler og ikke bli stengt ute av f.eks. store og profesjonelle Venture Capital selskaper. 
 
Sertifikater. 
Et av de største sertifiseringsselskapene, DNV GL, har tatt et viktig steg mot å effektivisere hele 
sertifiseringsbransjen basert på blockchain. Konkret betyr dette at når et DNV GL sertifikat blir 
utstedt, sendes samtidig informasjon ut i blockchain’en, og hvert sertifikat får utstedt en digital 
identitet. Alle sertifikater er kryptert, sporbare og lagret distribuert i et nettverk av 
datamaskiner. De som trenger tilgang til sertifikatet kan via en QR-kode umiddelbart få 
bekreftelse på om et selskap har gyldig sertifikat, samt nødvending detaljer om sertifiseringen. 
Foreløpig er det er bare DNV som kan utstede og oppdatere sertifikater i blockchain’en så dette 
er et eksempel på delvis tillit til en gitt aktør. Løsningen gjør det langt enklere å avsløre svindel 
med sertifikater, og dermed særdeles vanskeligere å benytte forfalskninger. 
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Disse mulighetene er noen av årsakene til det enorme fokuset på blockchain. Samtidig er det få, 
om noen, løsninger som er modne og fullt ut kommersielle eller allment aksepterte. Mange av 
forslagene til bruk av blockchain krever at eksisterende samfunnskritiske systemer endres 
radikalt og dette medfører en automatisk forsiktighet og lav implementeringshastighet. Ved 
inntog av slike disruptive teknologier er det samtidig alltid en risiko for at selskaper og bedrifter 
blir for passive og nølende, og dermed akterutseilt.  
 
Forskjellige industrier vil også adaptere blockchain teknologi på forskjellige tidspunkt grunnet 
behov, reguleringer, politikk og risiko. Den finansielle sektoren er kommet lengst, men man antar 
optimistisk at det fremdeles er 3-5 år før man oppnår kritisk masse. Andre industrier vil 
sannsynlig følge raskt etter siden teknologien per definisjon da er blitt allment akseptert. 
 
En av grunnene til at teknologien beveger seg relativt raskt mot kritisk masse er at den passer inn 
iden digitale transformasjonen som pågår og har pågått i alle industrier i flere år. 
 
Selv om det fremdeles er utfordringer med teknologien, og den er umoden, har veldig mange 
store teknologiske selskaper allerede utarbeidet infrastruktur og utviklingsmiljøer nødvending for 
rask uttesting av forskjellige forretningsvisjoner. 
 
I dag er veldig mange blockchain prosjekter igangsatt, men det vil ta tid før de blir adoptert og 
standardisert. Dette er allikevel en fase som er naturlige for slike disruptive teknologier. Det 
eksistere allerede systemer som funger for mindre oppgaver og som er alternativer til 
eksisterende systemer.  
 
Siden blockchain er en grunnleggende teknologiendring er det viktig at man gjør selskaps- og 
markedsmessige strategiske vurderinger fortløpende slik at man forberedt når større 
gjennombrudd inntreffer. I tillegg har man da større mulighet til å sette både taktiske og 
strategiske retninger for egen virksomhet samt påvirke behov og tjenester. Dette ser man typisk 
innenfor de sektorer som antatt først vil benytte blockchain i større utstrekning. For eksempel så 
er de store revisor/advokat firmaene EY, PwC, KPMG og Deloitte aktive på dette siden de yter 
eller forvalter tradisjonelle mellommenn tjenester og blockchaintype teknologi representerer en 
klar digitaliseringstransformasjon for dem.  
 
Blockchain er for øyeblikket på balansepunktet mellom muligheter og fordeler mot risiko, 
kompleksitet og umodenhet. 
 

  



 
 
 
 

Page 13 
CONFIDENTIAL: THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS INTENDED ONLY FOR THE PERSONS INVOLVED IN THIS PROJECT. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE USED BY OR DISCLOSED TO 
THIRD PARTIES WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM EFFERA AS 

 

2.2 IoT og Smarte Samfunn 
En viktig komponent for å utnytte Blockchain i Smart Samfunn/Byer er gjennom IoT. I en slik 
setting innkapsles sensorer/datainnsamlingsenheter(IoT) i infrastrukturmiljøet hvor 
befolkningene oppholder seg. Generelt er IoT er et mye bredere felt som inkluderer områder 
utenfor smarte Samfunn/byer som f.eks. sosiale medier, industri, forsynings- og 
leverandørkjeder.  
 
IoT handler i stor grad om distribuert datafangst. Grunnen til at blockchain er relevant er sikker 
og åpen desentralisering som er mindre sårbar mot hacking og nedetid enn en sentral data 
server.   
 
Smarte Samfunn/Byer kan defineres som urbane områder hvor teknologier som «Smart Grids» 
og «Smart meters» forbedrer og effektiviserer infrastrukturen for elektrisitet, vann, avfall og 
andre primære behov. Ordet «smart» referer til bruk av teknologi som kan automatiseres med 
data nettverk som for eksempel er basert på blockchain. 
 
Blockchain teknologi vil være viktig i å sikre integriteten til data siden viktige samfunnsfunksjoner 
i større grad er avhengig av dette (Sykdoms spredning, forurensning, transport, krisehåndtering 
tjenester). For eksempel så benyttes kameraer og sensor i Singapore til å måle forurensing, 
befolkningstetthet, lokale vindstrømninger og andre værdata til å predikere bevegelser og 
konsekvenser av luftbårne sykdommer. 
 
Et enkelt eksempel på hvor blockchain og IoT til sammen kan skape en mere effektiv og 
automatisert tjeneste for et Smart Samfunn, er parkering. Parkeringsgebyrer blir automatisk 
belastet bileier basert på at lokasjonssensor detekterer at man står på en gitt parkeringsplass. 
Blockchain sikrer igjen integriteten til lokasjonsdata og bil, samt at verditransaksjon forgår uten 
mellommann gebyr.  
 
Et annet eksempel er el-bil selskapet Wanxiang som lager batteridrevne biler(Karma) som kan 
benyttes i en Smart By sammenheng. Bilkostnaden for innbyggere reduseres ved at man leier 
bilbatteriene via blockchain. Gjennom innsamlet data kan man overvåker batteri status og ha full 
tilstandskontroll. Dette vil muliggjøre vedlikehold og distribusjon av brukte batterier slik at 
vedlikeholdskost og batteriavfall blir mere effektivt. Forretningsmodellen til batteri leverandøren 
blir å selge elektrisitet/motorkraft og ikke batteri i seg selv. Viktigheten av blockchain er igjen at 
man sikrer integriteten til data. Man kan også ta dette eksemplet lengre og se for seg en 
blockchain som oppbevarer all data for et kjøretøy økosystem (eierskap, finansiering, 
registrering, forsikring og vedlikehold). Billeverandører trenger dermed ikke selge biler lengre, 
men heller ta betalt for bruk/transport. Bruker trenger ikke tenke på billån, forsikring eller 
vedlikehold samtidig som han bare betaler en tjeneste. 
 
IIoT er IoT for industrier. Innenfor dette området vil fokus være sikkerhet og lønnsomhet for en 
gitt bedrift. I dag brukes mange sensorer internt i bedrifter og det er ikke alltid behov for 
“mellommann” og sikker distribuert lagring for alle disse prosessene. Blockchain kan allikevel 
tenkes viktig i forbindelses med IIoT og deling av data med andre selskaper og i grensesnittet 
med omverden.  
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I andre IoT/IIoT settinger er det et klart behov for megling mellom sensorer i et peer-to-peer 
datautvekslings nettverk, enten det er identitet eller kostnader. For eksempel kan en sensor 
måle en gitt verdi, men automatisk betale for at en annen enhet skal prosessere dataene. Videre 
kan man også tenke seg at selskaper abonnerer på sensorer og betaler automatisk for sensor 
data. I disse tilfellene er det behov for systemer som har blockchain egenskaper som åpenhet, 
innebygd sikkerhet og lave eller veldig små gebyrer slik at effektivitet er sikret. 
 
Innenfor industrien er det en ny trend som kalles «Industriell mash-ups» hvor man kobler 
forskjellige selskapers industri ressurser, sensor data og teknologier i en slags digital delt-
økonomi markedsplass. På denne markedsplassen kan deltagerne i større grad utnytte ressurser, 
kunnskap og kapabiliteter utenfor egen kjernevirksomhet, og dermed skape nye 
forretningsmodeller. Slike partnerskap kan potensielt erstatte tradisjonelle integrasjoner som 
Joint Venture og M&A som i mange tilfeller er lite effektive og kompliserte. Blockchain teknologi 
vil være egnet for å regulere slike samarbeid (lav tillit, ingen mellommann, automatiske 
kontrakter, verdioverføring, distribuert lagring, direkte kobling).  
 
For privatmarkedet finnes det i dag løsninger som Datum hvor privat personer kan lagre data og 
bruke blockchain for å selge dette videre. Eksemplet på typisk IoT data vil være sosiale nettverks 
data, smarttelefon bruk og hjemmesensor bruk. Det kan her nevnes at nye personvernregler 
som GDPR også øker behovet for løsninger som sikrer personlige data bedre enn i dag. 
 
Utover de eksemplene som er nevnt her finnes det mange flere områder innen IoT og Smarte 
Samfunn hvor blockchain kan tenkes brukt: Helseovervåkning, identitetskontroll, generell 
betaling for lavkost varer, beting for enkle og private tjenester koblet mot skatt. 
 

 
Figur 1: Illustrasjon på Smarte Samfunn og IoT løsninger. Blockchain kan i mange 

tilfeller hjelpe å sikre integriteten til sensorene og dataene de utveksler. 
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2.3 Begrensninger og utfordringer for Blockchain 
Selv om Bitcoin har fått et godt fortfeste som kryptovaluta er det fremdeles stor skepsis til om 
den vil bli en løsning som faktisk er bærekraftig. I dag er størsteparten av transaksjonene mellom 
spekulanter, og ikke som betaling for kjøp og slag av varer og tjenester.  
 
En annen grunn er at den, som betalingsmiddel, i stor grad benyttes i den illegale økonomien 
grunnet at transaksjonene er vanskelige å spore eller beslaglegge. Bitcoin er i dag den foretrukne 
oppgjørsmiddel i det «mørke internett» hvor illegale produkter som for eksempel våpen og 
narkotika omsettes. På grunn av disse grunnene er det rimelig å anta at myndigheter og stater vil 
potensielt forby kryptovalutaer som Bitcoin eller tilsvarende.  Myndigheter som tradisjonelt 
benytter sensur og sentralisert kontroll, som for eksempel Kina, har og vil naturlig iverksette 
preventive tiltak mot slike valutaer.   
 
Bitcoin eller smarte kontrakter via Etherum kan virke som ideelle systemer i en perfekt verden, 
men anonymitet og ikke-reverserbare transaksjoner kan også være en ulempe. Ved for eksempel 
tyveri eller hacking vil eierne av stjålne verdier ha store utfordringer med å få tilbake eiendelene 
– og transaksjonene vil av systemet, per definisjon, være gyldig. Med andre ord er disse 
systemene ikke egnet for feilsituasjoner. Av denne grunn er det også naturlig å tro at generell 
bruk av blockchain først vil foregå i private systemer hvor man aksepterer en delvis sentralisert 
styring, men fremdeles fjerner deler av mellommann behovet og sikrer transaksjonsintegriteten.  
Dette er en naturlig risikoavveiing i påvente av at en ny teknologi modnes - på samme måte som 
bedrifter omfavnet intranett før man aksepterte å legge informasjon på internett. 
 
En av de største utfordringene til utbredt kommersialisering av blockchain ligger i å argumentere 
for at andre eksisterende løsninger/teknologier ikke kan løse de samme problemstillingene 
tilfredsstillende. For en gitt problemstilling er det alltid viktig å tydelig definere hva kravene er og 
hvordan en ny teknologi gir klare fordeler. Blockchain gir fordeler kun innenfor problemstillinger 
som kan dra stor fordel av de unike egenskapene til blockchain. Nedenfor er egenskapene som 
bør være oppfylt for at blockchain er riktig teknologivalg for problemstillingen. 
 
Krav om delt database. 
Blockchain er en teknologi som fokuserer på at databasen/informasjonen er delt mellom 
aktørene. Hvis dette ikke er en viktig del av kravene så er ikke blockchain riktig teknologivalg.  
     
Krav om multiple skrivere. 
Blockchain er en database som krever mange aktører som skriver informasjon/transaksjoner til 
databasen/blockchain’en. 
 
Krav om lav tillit blant aktørene. 
Når mange aktører skriver til en delt database vil det være en viss grad av mistillit mellom 
aktørene. Mistillit defineres her som at en aktør ikke er villig til at en annen aktør kan endre eller 
modifisere transaksjoner som man selv har lagt inn. Videre aksepterer man ikke uten videre 
andres proklamering av hva som er riktig. Med andre ord er blockchain en teknologi som 
fokuserer på at man trenger en delt database med mange skrivere som ikke stoler på hverandre.  
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Krav om direkte kobling. 
Mange av problemstillingene som i dag søkes løst av blockchain har fordyrende mellommenn. 
Dette er fungere i dag, men er ikke optimalt. Problemstillingen bør ha krav om direkte kobling 
mellom brukerne slik at denne styrken i blockchain teknologien utnyttes. Det er her viktig å 
vurdere om mellommenn har en verdi i form av feilavstemming og ansvar, og at eventuell 
effektivitet og kostnadsbesparelser med bruk av blockchain overgår denne viktigheten.  
 
Krav om transaksjoner mellom aktørene. 
For at blockchain skal være effektfull må man ha transaksjoner mellom aktørene og disse 
transaksjonene må være relaterte til hverandre. For at dette kravet skal muliggjøres er det 
nødvendig med et regelsett for hva som er gyldige transaksjoner. Dette regelsettet er 
fundamentalt annerledes enn vanlig «constraints» i en relasjonsdatabase da det baserer deg på 
legitimiteten til transaksjonene kontra tilstanden til databasen på et gitt tidspunkt. Hver 
transaksjon sjekkes mot regler på hver node i nettverket og basert på total vurdering blir 
transaksjonene verifisert eller ikke. For kryptovaluta er en enkel regel at summen av 
ressurser/valuta er konstant før og ette en transaksjon er lagt til. 
 
Krav om godkjent transaksjonslogg. 
Transaksjonslogg er en kjerne i en blockchain samt en full historikk av alle nødvendige 
transaksjoner som også er godkjent av alle aktører. Dette er viktig for integriteten av hva som 
har skjedd og som videre skal være mulig med hensyn til gyldige transaksjoner. Transaksjoner 
blir godkjent basert på konsensus regler mellom node aktørene. Dette er en forskjellig 
godkjenningsmetode hvor hver enkelt nodeaktør har betydelig mindre makt enn det fåtall 
aktører som administrerer tradisjonelle og sentrale databaser. 
 
I blockchain løsninger er det også viktig å ha klart for seg hvordan verdiene faktisk kan 
konverteres i den reelle verden – en kritisk masse må akseptere og respektere dette som verdi. 
Bitcoin er det enkleste tilfellet siden det finnes banker som er villige til å veksle Bitcoins mot 
reelle penger eller butikker som leverer varer basert på kjøp med Bitcoin. 
 
Man bør også vurdere de praktiske problemstillingene rundt blockchain som f.eks.: treg 
transaksjonstid, irreversible transaksjoner og energiforbruk (ved krevende og avansert 
kryptogodkjenning). 
 
Oppsummert er det viktig å tenke gjennom om problemstillingen krever de overnevnte 
egenskapene. Samtidig bør man vurder om eksisterende, betydelig mere modne og utprøvde 
løsninger kan løse samme problemstilling med akseptabel kost/fordel. 
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2.4 Demonstrator – Hvordan blockchain kan styrke IoT for verdi- og 
leverandørkjeden i matproduksjon  

Målet med denne seksjonen er å beskrive litt mere konkret og i dybden på hvordan et blockchain 
basert system kan fungere for en IoT relatert problemstilling. 

2.4.1 Introduksjon til problemstilling 
WHO publiserte i 2015 sine første globale estimater på matbårne sykdommer. 
De vanligste årsakene til matforgiftning er 31 forskjellige agenter. Det er ikke hensiktsmessig for 
oss å gå gjennom alle disse, men dette inkluderer bakterier, virus, parasitter, giftstoffer og 
kjemikalier. Globalt på ett år blir i gjennomsnitt 1 av 10 personer syk grunnet matbårne 
sykdommer og lider av matforgiftning, det verste utfallet av dette er at 420 000 personer mister 
livet hvert eneste år. Barn er spesielt utsatt, og står for 30% av disse tilfellene, mens de bare står 
for 9% av den globale folkemassen. (WHO, 2015) 
 
Selv om fattige regioner Sør-øst Asia og Afrika lider de største konsekvensene (WHO, 2015), så 
har hele verden en utfordring når det gjelder å øke kvaliteten i produksjon, transport og 
distribusjon av matvarer for å bekjempe disse problemene.  
 
For å øke kvaliteten har vi behov for samarbeid og kommunikasjon mellom alle leddene i verdi- 
og leverandørkjeden, fra landbruk til utsalgssted. Vi trenger tillit, transparens og sikkerhet. I dag 
blir det meste dokumentert manuelt, hovedsakelig på papir, og en leveranse av matvarer kan 
ende opp med enorme mengder dokumenter før det når endepunktet. Det er vanskelig og 
tungvint å beholde oversikten i alle papirene, og det er også problemer her relatert til 
dokumentforfalskning, og personlige feil et sted i leverandørkjeden.  
 
Om vi utvikler og benytter teknologien til dens potensiale, kan blockchain og IoT bidra til å gjøre 
store forbedringer for hele leverandørkjeden og forbrukerne. 
 

2.4.2 Hva kan IoT gjøre? 
IoT er en av de største utviklingsområdene innen teknologi, tankene er mange og forventningene 
er store. Smarte enheter finner vi overalt i samfunnet, både i hjemmet og ute i det profesjonelle 
markedet. Denne sammenkoblingen av enheter kan lede til store omveltninger, men ikke uten 
utfordringer. 
  
Rettet mot matindustrien kan digitalisering og bruk av IoT for kontroll, automatisering og 
dokumentasjon bidra til å øke tillit og kvalitet helt fra landbruket til kjøkkenbordet. 
Ved bruk av sensordata kan man i sanntid spore og kontrollere verdier på råvarer på tvers av 
aktører og ledd i leverandørkjeden. Dette kan bidra til å effektivisere mange forretningsprosesser 
i organisasjoner, spesielt mellom transport, produksjon og salg.   
I motsetning til avlesninger, skriftlig dokumentasjon og dobbelkontrollering ved henting og 
avlevering kan mange tidkrevende arbeidsoppgaver gjøres overflødige, eller støttes opp om, ved 
bruk av smarte enheter.  
 
Fra et forretningsperspektiv kan sanntidstilgang og deling av data på tvers av ledd og aktører 
skape tillit og forutsigbarhet. Dette vil blant annet bidra til å redusere “bullwhip effekten”, som 
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er et kjent fenomen i leverandørkjeder (små endringer eller uforutsigbarheter i en ende av 
kjeden, kan forplante seg ledd-for-ledd og ha store konsekvenser på den andre enden). 

2.4.3 Hvordan blockchain styrker IoT 
Så hvorfor er akkurat blockchain en så lovende infrastruktur for IoT? 
Dagens IoT har mange utfordringer som ikke er løst. Det første svake punktet er sentralisert 
infrastruktur som støtter opp under nettverket. Prisen på enheter er presset, og leverandører 
eksperimenterer med abonnementskostnader og salg av data for å finansiere infrastrukturen 
som brukerne benytter, ettersom salg av enheter som lever i 10, 15 eller 20 år i seg selv ikke 
subsidierer driftskostnadene. Dette leder til utfordringer i forhold til personvern, overvåkning og 
sikkerhet.  
 
Det er også mangler når det gjelder transparens og tillit mellom ledd i IoT, og man kan ikke stole 
på at all data er sann og ikke har blitt endret eller manipulert, hvor de originale dataene blir 
sensurert eller fjernet.  
 
Her kommer blockchain og tangle (IOTA) inn i bildet. IoT utnytter ikke prosesseringskraften og 
kapasiteten som er tilgjengelig i dag. Som et eksempel så er kontorer og tilhørende enheter 
primært aktive mellom 37 og 40 timer hver uke, mens det er 168 timer å ta av. Derfor er det 
interessant å se på hvordan vi kan utnytte denne maskinkraften til noe konstruktivt, som å fjerne 
behovet for kostbar og usikker sentralisert infrastruktur. Ved bruk av blockchain kan “tingenes 
demokrati” sikres, ved at makten beholdes av brukere og enhetseiere. 
 
I en slik modell vil hver enkelt ting bidra med noe lett mining, men ikke til den graden som 
Bitcoin krever, kun nok kryptografisk arbeid til å sikre transaksjoner. På denne måten kan hele 
nettverket desentraliseres ned til de aktuelle enhetene, som selv sikrer informasjonsutveksling. 
Blockchain vil også gi oss tillit mellom enheter og aktører i de forskjellige leddene, i form av 
transparens og uforanderlighet.  
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2.4.4 Blockchain og IoT for denne problemstillingen 
Når det gjelder spesifikt for leverandørkjeder i matproduksjon har blockchain flere tydelige 
styrker over tradisjonell infrastruktur. IoT og blockchain kan gi leddene kontroll med uforanderlig 
og transparent informasjon som utveksles i nær sanntid. Det at sensordata er uforanderlig og 
sikret kryptografisk gjør at man i mindre grad behøver å fokusere på kontinuerlig kontroll og 
revisjon av informasjon. Man kan ha tillit til at informasjonen er sann, og ha tilgang til en 
komplett historikk. Dette vil være svært behjelpelig hos slakteri og meieri, da tilgang til journal og 
dyrehistorikk vil være tilgjengelig med full historikk, og informasjonsutveksling med 
landbruksaktører forenkles (ref. Vedlegg - Intervju med melkeprodusent). 
 
Vi har i dette eksempelet inkludert leddene: 

1. Landbruk og bønder 

2. Transport til slakteri 

3. Slakteri 

4. Transport til varehus/lager (import/eksport) 

5. Varehus og/eller lager 

6. Transport til utsalgssted og butikker 

7. Utsalg 

8. Kunde / sluttbruker 

I Norge i dag har landbruk gjennomgått en digitaliseringsprosess over de siste årene, mange 
tidligere manuelle oppgaver har blitt automatisert ved automatiske fôringssystemer, 
melkeroboter og datasystemer med oversikt og historikk over individuelle dyr. Om det er melk- 
eller kjøttprodukter, så hentes disse av tankbiler eller slakteritransport, og leveres til meieri eller 
slakteri. Fra meieri eller slakteri blir produkter transportert til utsalg eller til mellomlagring i 
varehus, før det til slutt ender opp i butikkhyllen.  
 
Ved bruk av sensordata og en blockchain for leverandørkjeden kan vi her sikre trygg og 
uforanderlig informasjonsutveksling mellom leddene, for å sikre at matproduktene våre blir 
behandlet riktig og transporteres under gode forhold mtp. temperatur, bakterietall og 
lagringstid. 
  
Transparens og historikk tilrettelegger for bedre produksjons- og salgsprognoser, som blant 
annet kan bidra til å redusere den tidligere nevnte “bullwhip effekten”, og øke forutsigbarheten i 
kjeden. 
 
Et konkret eksempel for sluttbrukeren er at produktene i hylla avleses ved å skanne en QR-kode, 
og en full historikk over produktet vil være tilgjengelig. Man kan se opphavet til produktet, 
potensielt helt ned til gårdsbruk og informasjon om dyret, og hvordan produktet ble transportert 
og behandlet på veien. Dette vil eliminere behovet for tillit til en tredjepart for kunden, og man 
vil motvirke at saker som hestekjøttskandalen i 2013 utfolder seg, hvor produkter umerket 
inneholdt hestekjøtt, og hvor det var antatt at flere av dyrene ble brukt innen medisinsk 
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forskning før de ble solgt til slakteri. (NRK, 2013) I tillegg vil dette bidra til å øke forbrukerens obs. 
på matkvalitet, og bidra til å sikre at vi kjøper og spiser mat som er bærekraftig og styrker 
folkehelsen som helhet, med tanke på produkter som stammer fra produksjon hvor hyppig bruk 
av veksthormoner og antibiotika er vanlig, og at vi sikrer produksjon som verdsetter og ivaretar 
dyrevelferd.  

2.4.5 Betalinger og smarte kontrakter 
En leverandørkjede vil i mange ledd kunne ta nytte av bruk av smarte kontrakter, i likhet med 
øvrige situasjoner hvor tillit mellom flere aktører er nødvendig. Man kan tilpasse en smart 
kontrakt til å håndtere betalingen mellom ulike ledd basert på forhåndsgitte parametre, noe som 
forenkler betalingsprosessen aktørene imellom. For eksempel kan satser og parametre med 
grensenivåer satt av landbruksoppgjør automatisere betalingsløsninger mellom landbruk og 
slakteri/meieri (ref. Vedlegg). 
 
Slike parametre kan eksempelvis også være kvalitet på varene, at temperatur på varene ikke har 
gått over eller under en gitt terskel, tidsfrister, med mer. Ved å bygge opp en interorganisatorisk 
leverandørkjede på blockchain ved bruk av smarte kontrakter vil man derfor kunne minske 
kostnader og effektivisere betalingsprosessen mellom de ulike leddene.  
En kjøper vil kunne føre inn midler til en konto administrert av den smarte kontrakten, og basert 
på reglene fastsatt i kontrakten mellom de to(eller flere) partene vil den smarte kontrakten 
gjennomføre betalingene med endringer dersom noe ikke gikk etter planen, eller i sin helhet 
dersom alle vilkår er oppfylt. 
En selger vil også kunne bevise sin dedikasjon til et oppdrag ved å legge inn egne midler i en 
smart kontrakt som for eksempel overholder tidsaspektet, og dersom selgeren klarer å levere på 
tiden vil midlene tilbakeføres. Om ikke, vil en forhåndsdefinert bot trekkes fra kontoen 
automatisk.  
 
Avtaler som disse har potensiale til å revolusjonere handelsindustrien, både når det kommer til 
varer og tjenester. Profesjonelle aktører innen alt fra landbruk til teknologi vil kunne gjøre 
avtaler på oppdrag og fastsette rammene som gjennom transparens og tillit tilbudt av blockchain 
teknologien vil kunne fasilitere både inngåelse av avtaler samt at de blir overholdt.  

2.4.6 Konklusjon 
Leverandørkjeden i Norges matproduksjon har et stort forbedringspotensiale. Det er mye 
manuelt arbeid som kan automatiseres ved bruk av teknologi, og vi ser allerede innføringen av 
dette med eksempler som automatisert foring og melkeroboter.  
Likevel er det mange ledd som kan ytterligere forbedres, da spesielt innen transport, kontroll av 
varer ved overlevering og overvåkning av kvalitet og informasjon vedrørende varene som 
transporteres. Det er her IoT og blockchain kan forbedre situasjonen.  
Først og fremst ved bruk av sensorer til å monitorere leverandørkjeden i sin helhet for å 
forminske manuell dokumentasjon, men også ved bruk av blockchain-teknologien til å sikre at 
data som produseres er transparent og tillitsfull mellom de ulike partene.  
 
Ved bruk av smarte kontrakter vil man også kunne forbedre betalingsprosessen og til dels 
automatisere denne, slik at man ved en konkret avtaleinngåelse kan sette vilkår som de ulike 
partene i kjeden må overholde, samt konsekvensene ved mislighold av disse vilkårene.  
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Blockchain og IoT vil altså kunne ha stor innvirkning på leverandørkjeder verden rundt, spesielt 
da i land som Norge som allerede har en veletablert matindustri som er kjent for å ta i bruk ny 
teknologi for å forbedre prosessene sine.  

2.4.7 Referanser: 
WHO, hentet 11.10.2017 fra: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-
disease-
estimates/en/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJAkUo1QKRoyhlYznMnfhZ
g%3D%3D  
NRK, hentet 20.10.2017 fra: https://www.nrk.no/urix/21-pagrepet-i-hestekjottskandale-
1.11421122  
  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJAkUo1QKRoyhlYznMnfhZg%3D%3D
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJAkUo1QKRoyhlYznMnfhZg%3D%3D
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJAkUo1QKRoyhlYznMnfhZg%3D%3D
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BJAkUo1QKRoyhlYznMnfhZg%3D%3D
https://www.nrk.no/urix/21-pagrepet-i-hestekjottskandale-1.11421122
https://www.nrk.no/urix/21-pagrepet-i-hestekjottskandale-1.11421122
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2.4.8 Vedlegg - Intervju med melkeprodusent 
Hvilket volum av melk produseres? 
På årsbasis produserer jeg ca. 430 tonn med melk, eller rundt 35 tonn pluss-minus hver måned. 
 
På hvilke parameter blir betaling gitt for leveranser?  
Først og fremst baseres betaling for mengde med faste satser som er satt fra 
landbruksoppgjøret, mens markedspris kan påvirke disse satsene til en viss grad. Samtidig blir 
det satt en viss grense med tanke på priser utenlands. 
Kvalitet har også noe å si for hvilken sats det betales for. Er det mangler eller dårlig kvalitet på 
leveransen blir det trekk av prisen. Dette baseres på grenser i fettprosent, proteinnivå, 
bakterietall og celletall. Dette testes når leveransen ankommer meieriet, og så får vi en 
tilbakemelding om det var noe trekk på leveransen.  
 
Vi får en del data lokalt på blodinnhold og konduktivitet i melken fra robotsystemet, men dette 
er for egen referanse for å kunne finne ut om spesifikke dyr har noen sykdommer eller andre 
skader. I tillegg til lokale data blir melken daglig testet for blod og antibiotika på meieriet, så om 
noen har levert dårlig melk vil hele forsyningen kastes.  
Meieriet tar også stikkprøver fra leveranser hvor de måler melken, og en veielapp med 
informasjon vil leveres til bonden. Om veielappen inneholder tall utenfor grensenivå, starter vi 
selv en måling for å lokalisere problemet.  
 
Når det gjelder kjøtt blir betalingen satt ved måling av fett, om det er for mye fett vil det bli trekk 
i betaling. I tillegg tas det prøver av hvert enkelt dyr, hvor de sjekker bakterienivåer og ser etter 
infeksjoner, antiobiotika, med mer. Dette er sporbart tilbake til gårdsbruk og individuelle dyr via 
en dyrejournal gjennom kukontrollen. Dyrlegene fører journal og logger når dyr blir behandlet 
gjennom levetiden. Det bygger veldig på at det må være en klar historikk og sporbarhet for hvert 
dyr, og kontrolleres opp mot KSL (Kvalitetssikring i Landbruk) sine standarder. 
 
Er det noen problemer med dagens løsninger? 
Ja, absolutt. Det er overdokumentering og overrapportering på alle fronter. Det meste 
rapporteres allerede flere forskjellige steder, og to ganger i året må fullstendige rapporter 
leveres inn. Det er for dårlig samhandling, og det tar mye tid. Samtidig er det viktig at dette 
gjøres riktig for å passe på at vi beholder høy matkvalitet i Norge, vi har strengere rutiner en de 
fleste andre land, og er best i verden på å begrense bruk av antibiotika.  
 
Hvor lang tid tar det mellom avlevering og betaling? 

- Det utbetales på månedsbasis. Ved slutten av hver måned blir gjort et oppgjør, og den 

10. hver måned mottar jeg dette. 

 
Hvilke betalingsledd, hvem betaler til hvem? 

- Det betales direkte fra meieriet 


