Årsrapport 2006 HAVBRUK – en næring i vekst
Innledning
Navn på programmet: HAVBRUK – en næring i vekst
Programmets hovedmål:
i) Fremskaffe kunnskap som grunnlag for en lønnsom og verdiskapende havbruksnæring
basert på bærekraftig og markedsrettet produksjon.
ii) Sikre at forskningsmiljøer og norsk havbruksnæring utvikler kunnskap på høyt
internasjonalt nivå innen områder som er viktige for utviklingen av næringen.
Virkeperiode: 2006 – 2015
Programmet viderefører arbeidet i det forrige havbruksprogrammet: Havbruk – Produksjon av
akvatiske organismer, 2000-2005 samt havbruksrelaterte prosjekter i Innovasjonsdivisjonen,
Biot2000 og SIP.

Økonomi
Programmets finansieringskilder:
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
76,2 mill. kroner
Landbruks- og matdepartementet (LMD)
2,0 mill. kroner
Fondet for forskning og utvikling
20,4 mill. kroner
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
bidrar med midler til prosjekter som prioriteres av begge,
FHF-bidrag i 2006 ca
12,0 mill. kroner
Disponibelt budsjett 2006
133 mill kroner1
Forbruk:
129 mill kroner

Aktiviteter
Utlysninger
Programmet hadde følgende utlysninger av ledige midler for 2006.
Søknadsfrist

Prosjekttype

Ant søknader

Søkt beløp

Tildelt 2006

15. juni 2005

Forskerprosjekter og KMB

156

260 mill. kr

42,2 mill. kr

13. oktober 2005

BIP

29

26,8 mill. kr

8,45 mill. kr

26. april 2006

Styrke internasjonalt samarbeid

26

5,88 mill. kr

3,64 mill. kr

Løpende

Arrangementsstøtte

10

0,877 mill. kr

0,57 mill. kr

Det ble tildelt til sammen ca 55 mill. kroner til nye prosjekter i 2006.
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Inkludert overføringer, som var særlig store pga ubenyttede FONDs midler.
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Faglige prioriteringer
Havbruksprogrammet bevilger midler til temaer som er sentrale både for videre utvikling av
laksenæringen, for oppdrett av nye arter og for leverandørnæringen. Det legges vekt på å
utvikle høy kompetanse i alle ledd i forskning, næring og forvaltning, som er en forutsetning
for en trygg utvikling av havbruksnæringen.
Prioriteringene for 2006 var gitt i Handlingsplan 2006 som har følgende delprogram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategiske satsinger for konkurransefordeler og verdiskapning
Strategisk grunnforskning
Bærekraft
Produksjon av laksefisk
Produksjon av andre arter
Kunnskapskultur og innovasjon for havbruk (Arrangementsstøtte)

Delprogrammene innebærer en synliggjøring og prioritering av strategisk grunnleggende
forskning, forvaltningsrettet forskning og næringsrettet forskning. Strategisk grunnleggende
forskning støttes først og fremst i delprogram 1 og 2, og skal etter planen utgjøre 40 – 60
prosent av innsatsen. Forskning som kan være til nytte for forvaltningen kan finnes i flere av
delprogrammene, men særlig i delprogram 3 Bærekraft. Den næringsrettede forskningen
finnes i første rekke i delprogram 4 og 5, og i brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).
Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) kunne rettes mot alle deler av programmet.
Programmets innsats i forskning på torsk tar i tillegg til Handlingsplanen utgangspunkt i Plan
for koordinert satsing på torsk, som er en felles plan for Forskningsrådet og Innovasjon
Norge. En justering av denne planen ble gjennomført og lagt fram av Forskningsrådet,
Innovasjon Norge og næringen i april 2006.
Internasjonalt samarbeid
Programmet legger vekt på internasjonalt samarbeid der det kan bidra til å styrke prosjektene
og øke kompetansen. Det ble utlyst midler til prosjektetableringsstøtte for å styrke internasjonalt samarbeid. Utlysningen var særlig rettet mot samarbeid med Nord-Amerika, men
inkluderte også andre land. I statsbudsjettet for 2007 er det avsatt midler til FoU-samarbeid
med India om fiske- og dyrevaksiner. Forberedende arbeid ble igangsatt i 2006.
Formidling
Programstyret innførte ordningen Kunnskapskultur og innovasjon for havbruk for å støtte
konferanser og andre formidlingsaktiviteter for næringen. En egen utlysning av
arrangementsstøtte o.l for 2006 resulterte i støtte på kr 510 000 til åtte konferanser/seminarer/
andre arrangementer i 2006.
Programmet har en aktiv rolle når det gjelder å formidle resultater fra forskningen og har
vedtatt å bruke programmets hjemmesider som en hovedkanal i dette arbeidet.
Kommunikasjonsplan HAVBRUK 2006 – 2015 ble vedtatt i 2006.
Ordningen med Nyhetsbrev fra Havbruk ble videreført fra det forrige programmet. Det ble gitt
ut fire nyhetsbrev i 2006: Om havbruksteknologi, om programkonferansen 2006, om nye
fôrråvarer og om infeksiøs lakseanemi (ILA). De to siste var i regi av det nye programmet.
Ordningen med faktaark ble gjenopptatt, og det ble publisert flere nye faktaark i 2006.
Den nye Prosjektdatabasen som nå er tilgjengelig fra programmets nettsider, er et meget
nyttig verktøy for informasjon om prosjekter.
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Boka Havbruksforskning: Fra merd til mat ble utgitt til avslutningskonferansen for
programmet Havbruk – Produksjon av akvatiske organismer som ble arrangert i Bergen 29. –
31. mars med nærmere 400 deltakere. Konferansen markerte også starten for det nye
havbruksprogrammet HAVBRUK – en næring i vekst.
Boka ble trykt i 2000 eksemplarer som er distribuert til næringen, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Høsten 2006 ble det satt i gang arbeid med å oversette boka til engelsk.
Nøkkeltall, aktiviteter i året
Antall prosjekter: 184 herav 68 nye
Antall dr.gradsstipendiater: 52 herav 28 kvinner
Antall postdoktorstipendiater: 33 herav 12 kvinner
Antall deltakende bedrifter: 30 herav 4 nye (siste 4år)
Havbruksprogrammet hadde relativt mange prosjekter i 2006. For en del skyldes dette at
mange prosjekter ble overført fra andre program, Biot 2000 og det tidligere Havbruksprogrammet som ble avsluttet i 2005. Som en følge av spesielle utlysninger i 2006 ble det i
tillegg til de vanlige prosjektene også satt i gang flere mindre prosjekter, prosjektetableringsstøtte og arrangementsstøtte.
Blant dr. stipendiatene var kvinneandelen over 50 prosent, mens den blant post docstipendiatene var 36 prosent. Programstyret har til nå ikke sett behov for å sette inn spesielle
tiltak for likestilling.
I den brukerstyrte forskningen var det særlig leverandørnæringen som var aktiv i 2006. Ca 75
prosent av midlene gikk til prosjekter der leverandørindustrien er kontraktspartnere, 18
prosent gikk til prosjekter der produsenter av marine arter er kontraktspartnere mens fire
prosent gikk til prosjekter der lakseprodusenter er prosjektpartnere.
Administrasjon
Antall møter i programstyret: 9
Administrative kostnader: 1,482 mill. kroner
Et av programstyremøtene ble kombinert med besøk på/møter med følgende institusjoner og
bedrifter i Stavangerområdet: Universitetet i Stavanger, IRIS, Marine Harvest AS i
Hjelmeland (Kjeaurda – produksjonsanlegg for kveite, Bastlid – produksjonsanlegg for laks,
Ryfisk – prosesseringsanlegg med ventemerder, slakteri og fileteringslinje, Rygro –
produksjon av lakseolje. Det ble også gitt en orientering om CAC (Centre for Aquaculture
Competence AS), men det var ikke lagt opp til besøk da anlegget var pålagt restriksjoner pga
sjukdom), ARC Skretting forsøksstasjon på Lerang, AkvaSmart ASA på Bryne samt EWOS
Innovation i Dirdal.

Resultater
I sin rolle som et stort program skal Havbruksprogrammet være en toneangivende aktør
innenfor strategisk planlegging og finansiering av havbruksforskningen i Norge. Siktemålet er
at dette skal bidra til videre vekst og utvikling av laksenæringen, oppdrett av nye arter og
leverandørnæringen. Høy kompetanse i alle ledd i forskning, næring og forvaltning anses som
en forutsetning for den videre utvikling av havbruksnæringen. Ved strategisk bruk av
virkemidlene (forskerprosjekter, KMB, BIP) legger programstyret til rette for målrettet
forskning innen for temaene som programstyret prioriterer. Innenfor den rammen som
programmet har, har det vært mulig å få i gang noen større prosjekter på utvalgte emner.
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Programstyret mener dette har vært viktig med sikte på å ha sterke internasjonale forskningsmiljøer. Programstyret har lagt vekt på å styrke den grunnleggende forskningen på strategisk
viktige temaer, samtidig som den næringsrettede og forvaltningsrettede forskningen også
ivaretas. I tillegg til bruk av egne ressurser samarbeider programmet med andre programmer
og virkemidler som bevilger midler til havbruksforskning.
Programmet har i sin korte funksjonsperiode bare i noen grad frembrakt resultater og funn.
Imidlertid har prosjekter som programmet tok over fra tidligere program, gitt grunnlag for
konkrete resultater.
Nye arter
Innenfor nye arter har fokus i denne perioden i hovedsak vært rettet mot torsk. Flere
prosjekter har bidratt med resultater som kan få betydning for den videre utviklingen av
torskenæringen. Resultater fra forskning og erfaringer fra oppdrett av torsk de siste par årene
har vist at intensive metoder for oppdrett er velegnet også for oppdrett av torsk, og metodene
blir nå videreutviklet og optimalisert. Flere oppdrettere produserer i dag torsk etter metoder
som gir god vekst, lav dødelighet og god kvalitet. Torsk er etter hvert en etablert art i
oppdrett, men fortsatt gjenstår en rekke utfordringer både av næringsmessig og
forskningsmessig karakter. Felles plan for koordinert satsing på torsk er et viktig dokument i
FoU-arbeidet for oppdrett av torsk.
I perioden har programmet også hatt aktivitet på kveite og stort kamskjell. For kveite har dette
bidratt til ny kunnskap som kan forbedre utbytte og regularitet i intensiv yngelproduksjon og
redusere problemer med øyenvandring. Videre er det frembrakt ny kunnskap om fettmetabolisme i kveitelarver. For kamskjell er det fremskaffet kunnskap som gjør det mulig å oppnå
svært høy overlevelse og utbytte av larver ved hjelp av de rette produksjonssystemene og uten
bruk av antibiotika. Det er også utviklet kondisjoneringsmetoder som gjør det mulig å
produsere yngel fra ulike lokaliteter størstedelen av året. Og det er oppnådd svært gode
resultater med bruk av spesielle yngelsamlere som substrat for nedslag av larver og ved økt
vannsirkulasjon i karene. Resultatene er allerede implementert i næringen og har ført til
forbedringer i produksjonen.
Helse
Helsesituasjonen hos laks i oppdrett er vurdert som god, og det brukes svært lite
medikamenter i forhold til den store mengden fisk som oppdrettes. Det finnes imidlertid
tapsbringende sykdommer der kunnskapen er mangelfull. Økende produksjon av torsk
gjenspeiler økende sykdomsproblem hos arten. I perioden prioriterte Havbruksprogrammet
forskning om tapsbringende sykdommer, både smittsomme sykdommer og produksjonsrelaterte sykdommer, videre forskning om sykdomsfremkallende egenskaper hos bakterier,
virus og parasitter samt om epidemiologi og nye metoder der nye molekylærbiologiske
teknologier inngår.
Av resultater kan nevnes at det er fremskaffet ny kunnskap som er viktig for forståelsen av
virusinfeksjoner hos fisk generelt, om viktige immunmekanismer ved infeksjon med IPNvirus og om infeksjon med pankreas disease (PD)-virus. Det er utviklet ny metodikk for å
kunne studere immunmekanismer og for viruspåvisning. Dette vil kunne anvendes i både
forskning, forvaltning og ved utvikling av vaksiner mot de aktuelle infeksjoner.
Videre er det oppnådd resultater som i dag benyttes ved kontroll og bekjempelse av IPN i
settefiskfasen og senere i produksjonssyklus. Flere oppdrettsselskaper har nå gått inn i et
opplegg hvor de regelmessig typer virusstammene ved utbrudd. Dette blir retningsgivende for
hvordan fisken behandles, ikke minst hvorvidt de blandes med andre grupper av fisk.
Resultatene fra denne forskningen er allerede blitt tatt i bruk i praktisk sykdomskontroll.
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Forskning har gitt verdifull informasjon om genetisk variasjon mellom ulike IPNV-isolater
samlet fra et bredt geografisk område langs norskekysten. Denne informasjonen vil kunne bli
viktig for eksempel i framtidig vaksineutvikling.
Funn viser at det er viktig å optimalisere miljøforhold både i settefisk- og matfiskanlegg for å
redusere problemer med PGI (Proliferativ gjellebetennelse). Antall fisk som settes ut, må
tilpasses lokalitetens bæreevne, og fisken må gis best mulige forhold. En ren not godt plassert
i strømretningen vil redusere risikoen for høy dødelighet ved sykdomsutbrudd. Samtidig er
det viktig at fisken har gode forhold på settefiskanleggene før den settes ut i sjøen.
Fôr og ernæringsmessige forhold
Knapphet på marine fôrressurser har bidratt til økt oppmerksomhet om alternative fôrressurser. Fra 2006 prioriterte programmet en kunnskapsplattform om nye marine fôrressurser. Også forskning mot andre alternative fôrressurser, som mikroalger og høyere
planter, er prioritert. I denne sammenheng vises det dessuten til Aquaculture Protein Centre,
som er et av Forskningsrådets Sentre for fremragende forskning (SFF).
Det legges også vekt på forskning om ulike arters ernæringsmessige behov, og kunnskap som
bidrar til bedre forståelse av prosesser rundt utnyttelse av næringsstoffer hos ulike arter i
oppdrett. Handlingsplan for FoU-innsats innen fôrresurser til akvakultur er et viktig
dokument, i tillegg til programmets Handlingsplan. Av resultater fra dette området kan det
nevnes at forskning har bidratt til større forståelse for hva som skjer mellom ulike ledd i
verdikjeden når fettsyresammensetningen i fôret til laksen endres. Dette er viktig dokumentasjon fordi planteoljer i økende grad tas i bruk som energikilder i fiskefôr og derved gir rom for
videre vekst i denne næringen.
Det er videre frembrakt resultater som viser at vegetabilske fôrråvarer kan benyttes i torskefôr
uten tap av tilvekst eller slaktekvalitet. Forskningen har dessuten bidratt til økt grunnleggende
forståelse for fordøyelsen i torsketarmen. Slik kunnskap er vesentlig for å optimalisere fôrsammensetningen. Design av skreddersydd slaktefôr er et tema med et stort potensial i torskeoppdrett, både for å bevare god filetkvalitet og for å tilføre fisken komponenter som kan bidra
til bedre helse hos mennesker.
Tidligere lærdom som tilsier at fettvev er et passivt energilager, er forlengst forlatt også i fisk.
Det er påvist et komplekst samspill mellom genregulatorer i dette vevet og andre sentrale
organer. Det vil gjøre oss bedre i stand til å forstå mer av laksens natur og være nyttig lærdom
ved formulering av fremtidens fiskefôr.
Det er også fremskaffet økt kunnskap om hvordan fargepigmentene tas opp, deponeres i
muskel og brytes ned i laks. På sikt vil denne kunnskapen kunne bidra til å redusere behovet
for å tilsette pigmenter i fôret for å oppnå riktig filetfarge, og til å redusere fôrkostnadene for
den enkelte oppdretter.
Bærekraft
Bærekraft kom inn som tema i programmet fra 2006. Det skal sikre kunnskap som gir
grunnlag for at all produksjonen og alle produkter utvikles innenfor akseptable rammer for
bærekraft, miljø, dyrevelferd og trygg mat. Resultater fra denne forskningen kan få stor
betydning for arbeidet med optimale rammebetingelser for næringen.
For 2006 er det prioritert prosjekter innenfor miljø, trygg mat og dyrevelferd. Det er nylig satt
i gang flere prosjekter, og foreløpige resultater tyder på interessant og nyttig kunnskap innen
temaer som sporing av rømt fisk, interaksjoner mellom vill og oppdrettet torsk, lakselus,
algetoksiner og dyrevelferd.
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Høydepunkter og funn med vekt på torsk
Det er stor interesse for torsk, og vi har i denne årsmeldingen valgt å fokusere på resultater
fra forskningen på torsk.
Temperaturkontroll kan redusere misdannelser hos torsk
Misdannelser i skjellettet har vært et betydelig problem i utviklingen av torsk som ny
oppdrettsart. Forskning har fremskaffet kunnskap som gjør at forekomsten av skjellettmisdannelser, særlig nakkeknekk, kan reduseres ved å holde temperaturen lav de første ukene av
startfôringen. Beindannelsen hos torsk skjer i løpet av startfôringsfasen. Det er derfor naturlig
at prosessen kan påvirkes av ulike miljøfaktorer, som temperatur. Temperaturkontroll i
anlegget kan derfor være én type tiltak som settes i gang. Dette kan få betydning for det
økonomiske resultatet og for fiskens helse og velferd.
Forsøkene viser imidlertid at temperatur alene ikke løser alle misdannelser, og at det også er
andre faktorer som medvirker til dette. Det gjennomføres videre studier på dette området.
Troms Marin Yngel AS. Prosjektleder Øyvind Jørgensen. Prosjekt 157802.

Kan stimulering av torskens naturlige immunsystem gi bedre overlevelse?
Yngelproduksjonen av torsk er preget av høy dødelighet, delvis forårsaket av hissige
bakterier. For å redusere dødeligheten kan en mulig strategi være å stimulere det naturlige
(innate) immunsystemet. Potensialet til det naturlige immunforsvaret er en hurtig, sterk og
ikke-spesifikk respons mot en rekke patogener. Det er gjennomført forsøk for å studere
virkningen av immunstimulanter på forskjellige immunparametre, vekst og overlevelse.
Forsøkene viste at glukan fra mikroalger ser ut til å egne seg som immunstimulant i torsk.
Glukan i fôr har potensial til å gi økt overlevelse og vekst i en kritisk fase for torsken. Det er
også utviklet ny metodikk for å karakterisere mikrobielle samfunn i tarmen hos torskelarver,
og for å studere effekter av ulike vekstbetingelser på mikroorganismene. Metoden vil kunne
brukes i målinger av bakteriesamfunnets respons på ulike behandlinger.
Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Prosjektleder Jarl Bøgwald. Prosjekt 153066.

Kan probiotika beskytte torskeyngel mot sykdom?
Også i et annet prosjekt er det lett etter gunstige bakterier som beskytter mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. Flere tusen bakterier fra oppdrettsanlegg og villfisk er isolert
ved hjelp av robotiserte teknikker for å studere ulike egenskaper. De mest lovende bakteriene
er deretter testet på torskelarver. Enkelte av dem ga økt overlevelse i laboratorietestene. Disse
er gode probiotika-kandidater for torskeyngelproduksjon. Utskifting av tarmfloraen hos
torskeyngel med probiotika, vil være en spesielt gunstig fremgangsmåte. Det er imidlertid
nødvendig med mer uttesting i fiskeforsøk før metoden kan tas i bruk. Det må også utvikles
en metode som oppdrettere kan bruke for å gi fiskelarvene levende bakterier.
SINTEF Fiskeri og havbruk. Prosjektleder Jorunn Skjermo. 2004-2006.

Oljebaserte vaksiner synes å bli godt tolerert av torsk
Vaksinasjon med injeksjonsvaksiner gjennomføres allerede i norsk torskeoppdrett. De lokale
og systematiske reaksjonene på vaksinasjoner er imidlertid lite kjent. Det er nå gjennomført et
prosjekt for å studere reaksjoner på injeksjonsstedet etter bruk av vaksiner med ulike
adjuvanssystemer (hjelpestoffer). Resultatene viser at torsken synes å tolerere godt de
oljebaserte vaksinene som hadde det beste potensialet i forhold til å gi lokale reaksjoner på
injeksjonsstedet. Disse vaksinene viste moderate, lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.
Observasjonene er basert både på makroskopiske studier og undersøkelser av vevssnitt
(histologiske undersøkelser). Resultatene gir grunnlag for å si at torsk kan vaksineres med
oljebaserte vaksiner, og at reaksjonene på injeksjonsstedet er milde og forsvinner over tid.
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For første gang har en også klonet og sekvensert et cytokin – IL1ß – fra en torskefisk. Også
den genomiske organiseringen av genet til IL1ß er kartlagt og presentert. Dette er ny
kunnskap som kan gi bedre grunnlag for å forstå mekanismene ved bruk av adjuvansholdige
vaksiner. Resultatene er viktige i arbeidet med å utvikle vaksiner som kan beskytte torsk i
oppdrett mot infeksjoner.
Norges Veterinærhøgskole. Prosjektleder Øystein Evensen. Prosjekt 141924.

Vekstraten hos kysttorsk og skrei kan forbedres gjennom selektiv avl –
molekylære verktøy er viktige for økt forståelse av fysiologiske prosesser
Stabil tilgang på egg og melke av god kvalitet er en flaskehals i yngelproduksjon av kveite og
torsk. Økt kunnskap om de mekanismer som styrer eggmodning er helt nødvendig for å
forbedre forutsigbarheten i produksjon av egg og melke.
I et nylig avsluttet prosjekt er genene for viktige nøkkelfaktorer i sluttmodning av egg klonet
og sekvensert i både torsk og kveite: ”sluseproteinet” StAR (Steroidogenic Acute Regulatory
Protein), nøkkelenzymene aromatase og 20ß-hydroxysteroid-dehydrogenase, samt reseptorene
for hormonene FSH (follikelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). Det er
utviklet kvantitative metoder for å studere hvordan disse genene blir uttrykt i ulike faser av
slutt-modningen. Dette vil være meget gode verktøy for å forstå kritiske faser i oppbyggingen
av gonader, sluttmodning og gyting. På sikt kan denne kunnskapen bidra til bedre rutiner for
stamfiskhold og til stabil eggproduksjon.
Resultater fra studier av søskengrupper av torsk produsert i småskalasystem, tyder ikke på
forskjeller i vekst mellom kysttorsk og skrei, men en betydelig additiv genetisk variasjon i
vekstrate ble observert for begge typene. Dette betyr at vekstraten hos torsk kan forbedres
gjennom selektiv avl. Resultater fra dette og andre prosjekt viser at nye molekylære verktøy
blir svært viktige for å øke vår forståelse av hvordan sentrale fysiologiske prosesser blir
regulert. De verktøyene som er utviklet i dette prosjektet, blir nå brukt til å videreutvikle og
finstille metoder for å kontrollere tidlig kjønnsmodning og gyting hos torsk og kveite, og også
for å gi sikrere indikatorer på eggkvalitet og hvilken betydning denne har for larvens videre
utvikling.
Genetisk forbedring må ses i et langtidsperspektiv. En god basis innenfor moderne kvantitativ
og molekylær genetikk vil være en forutsetning for å utnytte avlsprogrammenes potensial fullt
ut. Disse vitenskapene må også integreres ved design av effektive avlsprogram.
Havforskningsinstituttet. Prosjektleder Birgitta Norberg. Prosjekt 139630. Prosjektperiode 2000-2006.

Temperatur viktig for reproduksjon for torsk
Hensikten med prosjektet var å undersøke hvordan temperatur gjennom ulike deler av
reproduksjonssyklusen påvirker reproduksjonsutvikling, gametkvalitet og eggproduksjon hos
atlantisk torsk. Mer spesifikt er det undersøkt effekter av temperatur på plasmanivået av
kjønnssteroider hos hunnfisk av torsk. Videre har det vært et mål å identifisere steroidehormonet som induserer oocyttens sluttmodning hos torsk og studere hvordan dette og andre
steroidehormoner regulerer vekst og modning av torskens oocytter.
Resultatene viser at temperatur, både gjennom gonadens vekstfase og i perioden for ovulasjon
og gyting, i betydelig grad påvirker både torskens gytetidspunkt, gyteperiodens lengde,
eggoverlevelse og normal embryoutvikling. Eggproduksjonen ble også påvirket av temperatur
gjennom gonadenes vekstfase. I arbeidet med å identifisere det modningsinduserende steroid
(MIS) hos torsk er det vist at denne arten høyst sannsynlig benytter seg av et progestin, som er
forskjellig fra det en finner hos mange andre arter fisk, for eksempel laksefisk.
Resultatene vil ha stor betydning for hold av stamfisk fra torsk. Særlig vil dette gjelde egg- og
yngelproduksjon som må skje utenfor den naturlige perioden for gonadeutvikling.

7

Optimalisering av stamfiskens temperaturbetingelser vil være økonomisk besparende både i
forhold til nødvendig antall fisk i en stamfiskebestand, og for utnyttelse av klekkerikapasitet.
Fiskeriforskning AS. Prosjektleder Helge Tveiten. Prosjekt 159669. Prosjektperiode 2004-2006.

Stressgener hos torsk – verktøy for videre studier
For å kunne måle hvordan ulike former for stress påvirker genekspresjon hos en art, må en
kjenne nukleotid-sekvensene til de genene som skal undersøkes. Dette gjøres ofte ved å
sekvensere deler av de uttrykte genene, såkalte expressed sequenced tags (EST). Når en har
sekvensert deler av genene, kan de brukes til å studere genekspresjon i individer som er blitt
utsatt for miljøstress. I et nylig avsluttet prosjekt var målet å sekvensere noen av de mest
sentrale stressresponsive genene hos torsk og bruke disse i genekspresjonsanalyser.
Prosjektet har bidratt til å utvikle et verktøy som kan bidra til å utvide vår biologiske
kunnskap om torsk og hvordan torsk responderer på ulike miljøgifter og annet stress som
påføres fisk gjennom oppdrett.
NIFES. Prosjektleder Pål A. Olsvik. Prosjekt 159197 Prosjektperiode 2004-2006

Ulike torskestammer har ulik vekst
The use of microsatellite DNA profiling to estimate performance traits for single families and selected cod
strains

I et nylig avsluttet prosjekt ble kysttorsk fra fire områder samlet inn og brukt til stamfisk.
Avkommet ble slått sammen ved klekketidspunkt og vokste opp under identiske miljøbetingelser. Mikrosatelitt DNA-profiler ble brukt til å identifisere avkom til familie og
stamme. Det ble påvist forskjeller mellom ulike stammer av torsk når det gjelder gytetidspunkt, overleving og vekst til markedsstørrelse. Dette er kunnskap som kan bli viktig både i
forvaltningen av ville torskestammer og for utviklingen av kommersielt oppdrett av torsk.
Havforskningsinstituttet. Prosjektleder Knut E. Jørstad. Prosjekt 153155. Prosjektperiode 2003-2006.

LEIF – sikrere vurdering av eutrofiering fra fiskeoppdrett
Det er gjennomført et prosjekt der hensikten var å avklare når eutrofiering fra fiskeoppdrett
kan bli et miljøproblem, og hvordan det skal håndteres. Eutrofiering fra fiskeoppdrett har
tidligere blitt beregnet ved hjelp av boks- og budsjettmodeller. Med en koblet fysisk, kjemisk
og biologisk dynamisk modell slik, som LEIF (Lokaliteter sin bæreevne: Eutrofiering fra
fiskeoppdrett i Fjordsystemer), er det mulig å komme fram til mer sikre resultater. Den direkte
nytteverdien er at man kan vurdere bæreevnene til ulike fjordsystemer med større sikkerhet.
Det kan være et viktig bidrag i videre satsing på fiskeoppdrett og samtidig beskytte miljøet.
Dette er spesielt viktig i forbindelse med implementeringen av EUs vannrammedirektiv.
Prosjektet har bidratt til at en numerisk modell er implementert for Hardangerfjorden.
Modellen inkluderer utslipp fra samtlige oppdrettsanlegg i området. Miljøeffekten av disse
utslippene er vurdert. Modellen viser at dagens utslipp har liten eller ingen betydning for
eutrofitilstanden (overgjødsling) i Hardangerfjorden. Simuleringer er også gjort med tidobbelt utslipp fra fiskeoppdrett. Selv med en slik økning vil problemene med overgjødsling
være begrensede, men det er store lokale forskjeller mellom oppdrettsanleggene i fjorden. Det
er også gjort forsøk der utslippene er konsentrert til ulike områder i fjorden.
Resultatene og metodene som er utviklet i LEIF, vil bli en viktig brikke i MOLO (MOmLokalisering) som er et system for miljøtilpasning og rasjonell arealbruk av akvakultur. Det
dekker både planleggings- og driftsfasen. Fiskeri- og kystdepartementet har bedt
Havforskningsinstituttet om å prioritere utviklingen av systemet.
Havforskningsinstituttet. Prosjektleder Morten Dahlberg Skogen. Prosjekt 153166. Prosjektperiode 2003-2006.
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Resultatindikatorer for året
Avlagte doktorgrader: 4
Vitenskapelig publisering: 162 artikler
Annen publisering/formidling: 85
Antall godkjente sluttrapporter: 44

Samlet vurdering og utfordringer framover
Framdrift
Prosjektporteføljen i 2006 var sammensatt av prosjekter som var overført fra andre program
og prosjekter som det nye programstyret bevilget midler til.
Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) som ble
gjennomført ved institutter, universiteter og høyskoler, utgjorde ca 80 prosent av
bevilgningene, mens brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) som ble gjennomført ved
bedrifter, utgjorde ca 20 prosent av bevilgningene. Av bevilgningene til institutter og
universiteter gikk 64 prosent til institutter og 36 prosent til universiteter og høyskoler.
Figur 1 viser bevilgningene fordelt etter institutter, universiteter og høyskoler, og figur 2 viser
prosjekter fordelt etter prosjekttyper.
Institutte r
U& H

36 %

Figur 1 Bevilgninger 2006
fordelt etter bevilgninger til institutter og U&H.
64 %

20 %

FP
BIP
KMB
Andre

5 % 1 %

Figur 2. Bevilgninger 2006 fordelt etter prosjekttype.
74 %

De brukerstyrte midlene (BIP) utløste til sammen 64 mill. kroner i ekstern finansiering, som
kommer i tillegg til bevilgningen fra Havbruksprogrammet. De representerer dermed en FoUinnsats på til sammen ca 91 mill. kroner i 2006. Figur 3 gir oversikt over programmets BIP
fordelt etter næringssektor i 2006, og figur 4 viser næringssektorenes medvirkning med
eksterne midler for hele prosjektperioden.
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Figur 4. Prosjektportefølje BIP 2006.
Medvirkning per næringssektor
for hele prosjektperioden.
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Programmet hadde aktivitet i alle delprogram i 2006. Av bevilgningene gikk 56 prosent til
forskning på laksefisk, 27 prosent til forskning på torsk, 9 prosent til forskning på andre
marine arter og 8 prosent til prosjekter som ikke var innrettet mot spesielle arter. Til sammen
17 institusjoner mottok bevilgninger fra programmet i 2006.
Figur 5 viser bevilgning per delprogram, figur 6 viser bevilgning per art i 2006, og figur 7
viser bevilgning per institusjon i 2006.
Figur 5. Bevilget per delprogram
2006. Prosentvis fordelt.
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Figur 6, Bevilget per art 2006.
Prosentvis fordelt.
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Figer 7. Bevilget til FP og KMB 2006
fordelt etter bevilgning
per institusjon
mill kroner

20
15
10
5
0

en

re
nd
A
o
sl
iO
U
ø
od
iB
H
B
M
U
U
TN
N
ES
IF
N
f
ri
ke
F

TE
IN

I

s
Fi

S

V

g
er

AF

H

iB

KV

V
N

U

A

I
H

10

Måloppnåelse, nytte og samarbeid
I bevilgningene for 2006 fulgt programmet i stor grad planen og hadde aktivitet alle delprogrammene.
Under delprogram 1 ble det etableret to kunnskapsplattformer i 2006: Skeletal malformations
in farmed salmon and cod: a functional approach to determine causalities and mechanisms
og NEW MARINE FEED RESOURCES The building of a consortium towards exploitation of
un-utilised marine resources for diets to farmed fish. Kunnskapsplattformene er prosjekter
som etableres på tvers av fag og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt, med sikte på å
bygge best mulig kompetanse på viktige områder for konkurransefordeler og verdiskapning.
Aktiviteten i delprogram 2 Strategisk grunnforskning ble i 2006 større enn planlagt, noe som
må ses i sammenheng med at programmet fikk overført mange prosjekter fra andre programmer ved overgang fra det forrige Havbruksprogrammet, og ved omlegging av
programstrukturen i Innovasjonsdivisjon. Under delprogram 2 Strategisk grunnforskning ble
det gitt prioritet til prosjekter som kan sikre langsiktig og strategisk kunnskapsutvikling på
høyt internasjonalt nivå i forskningsmiljø, næring og forvaltning.
Prosjektene er knyttet til følgende tema:
Tema
Produksjonsbiologi og miljøforhold
Helse
Alternative fôrråvarer og ernæring
Genetikk og avl
Produksjonsteknologi
Produktkvalitet – sunn mat

Ant prosjekter
9
28
10
8
2
4

Herav nye i 2006
1
9
4
2
1
3

Under delprogram 3 Bærekraft ble det gitt prioritet til prosjekter som skal sikre kunnskap for
at all produksjonen og alle produkter utvikles innenfor akseptable rammer for bærekraft,
miljø, dyrevelferd og trygg mat. Prosjektene er knyttet til følgende tema:
Tema
Miljømessige og økologiske effekter
Trygg mat og trygt fôr
Dyrevelferd

Ant. Prosjekter
6
3
8

Herav nye i 2006
2
2
2

Under delprogram 4 Produksjon av laksefisk (5 prosjekter derav 2 nye i 2006) og delprogram
5 Produksjon av andre arter (8 prosjekter derav 3 nye i 2006), ble det gitt prioritet til
prosjekter som skal sikre kunnskap for utvikling av verdiskapning og lønnsomhet basert på
bærekraftig og markedsrettet produksjon i alle ledd. Av de nye artene er hovedinnsatsen rettet
mot torsk, men forskning på arter som kveite og skjell er også prioritert.
Utøvelsen av havbruk er i stor grad knyttet til distriktene, og forskningen har i vesentlig grad
distriktspolitisk relevans. Programmet har klare miljørelaterte mål både med sikte på å
redusere uheldige virkninger på miljøet, og for å studere effekter av eventuelle miljø påvirkninger. Det gjelder bl.a. forskning som kan bidra til å hindre rømming av fisk, forebygge
og bekjempe sjukdom, redusere fôrspill, forbedre dyrevelferd og bærekraftig produksjon.
70 prosent av nye forskerprosjekter og KMB i 2006 hadde internasjonalt samarbeid.
Samarbeidet inkluderte ulike universiteter og institutter i flere land, bl.a. UK, USA, Canada,
Sverige, Danmark, Nederland. En ekstra utlysningsrunde om prosjektetableringsmidler for
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internasjonalt samarbeid gjorde det mulig å etablere samarbeidsplattformer, utveksle forskere
og studenter og arrangere workshops som skal bidra til økt samarbeid, særlig rettet mot NordAmerika. Det forventes at det vil føre til konkrete prosjektsøknader om større prosjekter.
Handlingsplanen la opp til samarbeid med Matprogrammet og Arealprogrammet for å utvikle
kunnskap om markedsadgang og hvordan markedene fungerer, og kunnskap til støtte for
næringsutvikling, handelspolitikk og arealpolitikk. I 2006 ga Havbruksprogrammet innspill til
de to programmene om nytte og relevans til relevante søknader.
Utvikling og implementering av nye teknologier blir stadig viktigere i havbruk. Det er etablert
samarbeid med FUGE med sikte på å ta i bruk bioteknologi og genomforskning innenfor
havbruk. I 2006 hadde Havbruksprogrammet faglig oppfølging av 15 strategiske program
(SIP) med en samlet bevilgning på ca 47 mill. kroner.
Samarbeidet med FHF, Fiskeri – og havbruksnæringens forskningsfond, fortsatte i 2006 og
bidro til at flere prosjekter som prioriteres av både næringen og Havbruksprogrammet, kunne
støttes. Også samarbeid med Innovasjon Norge bidro til støtte til prosjekter som prioriteres av
både Havbruksprorgammet og Innovasjon Norge.
Utfordringer framover
Havbruksprogrammet arbeider med store utfordringer knyttet til viktige tema for den videre
utviklingen av havbruksnæringen: nye arter, helse, fôr, og ernæringsmessige behov, avl og
genetikk, produksjonsbiologi og – teknologi, trygg og sunn mat, miljømessige konsekvenser,
dyrevelferd, bærekraft, transport og logistikk, produktkvalitet og markedskrav. Hver art har
spesielle utfordringer og krav, en kan ikke overføre all kunnskap til nye arter.
Internasjonalt er det nå flere land som utvikler moderne havbruk, og Norge er en pioner i
denne utviklingen. Det er en betydelig og viktig utfordring for Norge å beholde sin rolle som
en av verdens ledende nasjoner innen moderne havbruk. Interessen fra forskningsmiljøene for
å gjennomføre forskning i havbrukssektoren er stor. Det er et betydelig tilfang av meget gode
og relevante prosjektsøknader, og årlig må en rekke meget gode prosjektforslag avslås på
grunn av for lite midler. Også fra næringens side er det en betydelig interesse for forskning.
Samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og andre aktører i
næringen blir en viktig oppgave framover.
Det er også en utfordring for programmet å legge til rette for at havbruksforskningsmiljøer
kan konkurrere om og få tildelt midler over andre virkemidler, for eksempel SSF (Senter for
fremragende forskning), SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) o.a. når disse lyses ut.
Internasjonalt samarbeid får økende betydning innenfor havbruk, og programmet skal bidra til
at norske forskningsmiljøer framstår som attraktive internasjonale samarbeidspartnere, bl.a.
inn mot EUs 7. rammeprogram.
Det er viktig å kunne styrke grunnleggende forskning og samtidig opprettholde fokus og
innsats på problemløsende og brukerstyrt forskning. God kontakt og samordning med
næringen blir viktig for å komme fram til gode løsninger.
Samarbeid med andre programmer er viktig i den helhetlige havbruksforskningen, og her er
programmet en pådriver. Matprogrammet, Arealprogrammet, MAROFF og programmet
Havet og kysten er viktige programmer for samarbeid. Framgangen innen den molekylærbiologiske forskningen har bidratt til betydelige framskritt for havbruk, særlig innen
12

biologisk forskning, helseforskning, avlsforskning og forskning om fôr og ernæring. Også
andre nye teknologier, som material- /nanoteknologi og IKT, har allerede stor betydning i
havbruk. Det blir viktig å videreføre denne utviklingen. Samarbeid med de Store
programmene FUGE, NANOMAT og VERDIKT blir derfor viktig. For HAVBRUK kan det
også bli meget nyttig å samarbeide med deler av humanmedisin og olje-/gassforskningen.
Nordområdene framstår som en stor og viktig satsing, og Havbruksprogrammet har en viktig
plass i denne satsingen. Sentrale oppgaver for HAVBRUK er kunnskap om biologiske
tilpasninger til arktiske forhold, produksjonskonsepter tilpasset arktiske forhold, biologisk
kunnskap og teknologi som reduserer risikoen for uheldige miljøpåvirkninger.
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