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Samarbeidet Norge-India

Tigerreke er ett av forskningsobjektene
i Norge-India-samarbeidet.
Foto: Nicholas Robinson

Forskning gir goodwill
– India er langt framme innenfor bioteknologi og vil ventelig
akselerere fra Norge. Oppdrett, spesielt av reker, er en stor,
men umoden næring i India. Her kan Norge ha muligheter til
å etablere industrielt samarbeid dersom vi oppnår goodwill
– som vi kan få gjennom forskningssamarbeid.
Det sier Espen Rimstad, professor i virologi
ved Norges veterinærhøgskole. Han leder
deler av forskningssamarbeidet med India,
med mål om å utvikle nye og mer effektive
vaksiner til akvakultur. Han mener et godt
forhold mellom India og Norge på nasjonalt
plan vil ha store fordeler.
– Flere nordmenn lærer å kjenne indiske
universitets- og forskningsmiljøer, og India er
en kommende økonomisk og forskningsmessig stormakt. De har samtidig store og gode
forskningsmiljøer som vi kan ha stor nytte og
glede av. Et samarbeid med India vil derfor
være gunstig – sett i et langsiktig perspektiv.

Satsingsområde
Produksjon av animalske proteiner ved
hjelp av akvakultur er et uttalt satsningsområde i India, både for innenlands matproduksjon og til eksport. Her kan Norge ha
mye å bidra med innenfor forskning, teknologi, sykdomsbekjempelse og -kontroll, og
for forvaltningsregimer.
– Fiskeoppdrett er en global aktivitet. I
Norge har vi en god posisjon og kan være i

førersetet på fiskehelse i framtida. Men det
stiller krav til økt internasjonalt samarbeid
på området. Selv om vi kan mønstre stor ekspertise på havbruk, har vi en lang veg å gå
for å skaffe alle ønskede vaksiner i Norge,
hevder Rimstad.

Bevisst handling
Det tok tid å opparbeide tillit og god kontakt med de indiske forskerne etter at forskningssamarbeidet ble etablert.
– Det er store kulturelle forskjeller, og
det har vært en bevisst handling å ha felles
møter to ganger i året. Møtene har vært
konstruktive, vi er blitt godt kjent med
hverandre og samarbeidet i prosjektet har
stadig gått bedre.
India har mønstret dedikerte og kunnskapsrike forskere som det har vært enkelt
å kommunisere med. De har alle bakgrunn
fra studier og arbeid i USA og Storbritannia.
– Men til tross for stor interesse for vårt
forskningssamarbeid fra indiske myndigheters side, har det vært lite penger internt til de
aktivitetene vi har satt i gang, sier Rimstad.

Samarbeidet om fiske- og dyrevaksiner
er en del av vaksineforskningssamarbeidet som ble avtalt mellom statsminister
Jens Stoltenberg og Indias forskningsminister Sibal i desember 2005. Selve
forskningsavtalen er inngått mellom
Forskningsrådet og Avdeling for bioteknologi under det indiske vitenskaps- og
teknologidepartementet (DBT).
En felles utlysning i Norge og India
resulterte i fire prosjekter som startet
i 2008, inkludert ett prosjekt om dyrevaksiner.
Fra norsk side er samarbeidet finansiert med 20 millioner kroner årlig,
mens DBT har finansiert den indiske
delen av prosjektene.
Forskergrupper fra 11 norske institusjoner og bedrifter er involvert.

Faglig tyngde
Prosjektleder Espen Rimstad påpeker at
dette prosjektet er såpass stort at det har
tilstrekkelig faglig tyngde til å få til et omfattende faglig samarbeid på flere områder
samtidig. Det gjelder blant annet viktige
eksperimentelle vaksineforsøk.
– Fra norsk side har et vært viktig å
teste ut vaksine mot ILA, og dette har vært
meget effektivt. Vi har også bidratt med
elektronmikroskopiske studier av reketarm
til den indiske delen av prosjektet og har
dermed bidratt til å løse problemer for våre
indiske partnere, sier han.

Vaksiner for skalldyr, fisk og fugl
Prosjektleder: Espen Rimestad, Norges
veterinærhøgskole
Øvrige norske partnere: Universitetet
i Tromsø, Veterinærinstituttet, Intervet
Norbio AS
Norsk budsjett: 33 mill. kroner
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Sigve Nordrum
Programstyreleder

Internasjonalt
samarbeid
Forskningsmiljøer i andre land har metoder, erfaringer og kompetanse som
kan hjelpe norsk havbruksforskning
framover. Samarbeid med disse miljøene kan bidra til at vi oppnår ny og
viktig kunnskap raskere og billigere enn
ellers, og til å styrke kvaliteten på forskningen. Det gir merverdi.
Men samarbeid med forskere i andre
land kan også være utfordrende. Det er
krevende å etablere gode prosjektgrupper og å søke finansiering. Det finnes
flere finansieringskilder, men ikke lett å
holde oversikt over mulighetene.
Prosjekter som kan dokumentere
internasjonalt samarbeid, blir prioritert
ved søknadsevaluering i HAVBRUK. Men
samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer må tilføre prosjektet kvalitet på
en synlig måte. Norsk havbruksforskning
ligger langt framme innenfor programmets prioriterte temaer, men innenfor
tilgrensende temaer, som bioteknologi,
human ernæring og miljøfag, er mange
utenlandske miljøer kommet betydelig
lenger enn oss.
Flere norske forskningsmiljøer har
siden 2008 vært engasjert i samarbeid
med India om vaksineforskning. Dette
har vært en betydelig og målrettet satsing for Havbruksprogrammet. På tross
av kulturforskjeller og visse startproblemer har samarbeidet gitt resultater og
kan åpne nye muligheter for bedrifter og
forskningsmiljøer. Vi presenterer resultater og erfaringer i dette nyhetsbrevet.

Global akvakultur
Produksjonstall 2008, FAO (The State of
World Fisheries and Aquaculture 2010)
• 28,8 mill. tonn ferskvannsfisk, hvorav
karpe står for 70 prosent. Størst produksjon i Kina (71 %) og India (16 %).
• 5 mill. tonn skalldyr, først og fremst
reker som er den raskest voksende
oppdrettsarten.
• 3,3 mill. tonn laksefisk o.a., først og
fremst atlantisk laks der Norge er
verdensledende produsent.
• 15,5 mill. tonn marin fisk, bløtdyr o.a.

Karpe er en viktig art
i asiatisk og indisk
fiskeoppdrett.
Foto: Nicholas
Robinson

Motarbeider sykdom
hos reker og karpe
Norske og indiske forskere har samarbeidet om å identifisere og
registrere gensekvenser hos karpefisk. Resultatet er den første
omfattende databasen med kartlagte gensekvenser for denne
fisken, som er en svært viktig oppdrettsart i India.
– Databasen inneholder 137.000 gensekvenser og er en viktig ressurs for framtidig
genetisk forskning, påpeker seniorforsker
Nicholas Robinson ved Nofima som har ledet den norske delen av dette norsk-indiske
samarbeidsprosjektet. Oppdrett av karpe i
Asia har langt større betydning for global
matforsyning enn norsk lakseoppdrett.
Målet med prosjektet er å bedre motstandsdyktigheten mot sykdom hos karpe og
tigerreker, som også er sentrale i indisk oppdrett. Oppdrettsmiljøene i prosjektet består
av mindre damanlegg for reke og karpe og
drives av fattige bønder på landsbygda.
Sykdommene furunkulose og hvitflekksyke har dramatisk innvirkning på produksjonen av henholdvis karpe og reker i India
og på verdensbasis. Ved å utvikle tester og
metoder for å forbedre resistensen mot disse alvorlige sykdommene, vil prosjektet bidra
betydelig til mer bærekraftig og produktiv
akvakultur i denne regionen.
– Utbrudd av hvitflekksyke kan resultere
i hundre prosent dødelighet i anleggene,
forteller Nicholas Robinson.

teller Robinson. Genkartleggingen gir derfor
et stort potensial for å finne gener som er
viktige for sykdomsresistens og andre viktige
egenskaper hos reker i oppdrett.

Genetiske forskjeller

Nye verktøy

Forskerteamet er nå i ferd med å identifisere gener som kan knyttes til sykdomsmotstand hos karpefisk.
Hundre av de femtitusen genmarkørene
(enkelt-nukleotid-polymorfism eller SNP)
som er identifisert, viser forskjeller i genuttrykk mellom linjer av karpe som i utgangspunktet var selektert for høy og lav mottakelighet for sykdom. Resultatene tyder
på at den mer motstandsdyktige fisken uttrykker andre gener eller har mer av enkelte
gensegmenter enn den mindre motstandsdyktige fisken. Dette kan utnyttes i det videre
arbeidet for å øke motstandsdyktigheten
mot sykdom og viser nytten av databasen.
– Også for tigerreker har vi identifisert
mer enn 136.000 gensekvenser. Mer enn
femti prosent av de påviste DNA-segmentene representerte hittil ukjente gener, for-

Prosjektet har vært nyttig for begge parter.
Blant annet har samarbeidet gitt de norske
partnerne verktøy som kan brukes i nye prosjekter på arter som laks og torsk.
– Samarbeidet har bidratt til å heve den
faglige profilen både i India og i Norge. Det
er viktig på dette området som raskt er i
ferd med å bli et stort forskningsfelt internasjonalt, avslutter Nicholas Robinson.

Må videreføres
Nofima-forskeren, som opprinnelig er fra
Australia, har god erfaring fra samarbeid og
kommunikasjon med de indiske forskerne.
– Vi har hatt utfordringer både når det
gjelder forfatterskap, fordeling av arbeid og
bruk av underleverandører. Vi hadde for eksempel noen vanskeligheter og forsinkelser
ved oppstart av prosjektet i India på grunn
av usikkerhet fra indisk side om lokale finansieringsordninger. Men alle uklarheter er
løst med tidlig planlegging og god gjennomføring av prosjektet, sier Robinson.
De store datamengdene som er opparbeidet gjennom prosjektet, vil danne grunnlag
for søknader om ytterligere finansiering og
dermed videreføring av det verdifulle arbeidet. – Dette vil i første omgang være nyttige
for indiske oppdrettere, men det vil også kunne bidra til å øke matproduksjonen i India.

Sykdomsforebygging hos karpe
og tigerreker
Prosjektleder: Nicholas Robinson,
Nofima Marin
Øvrige norske partnere: Fridtjof Nansen
Institutt, Akvaforsk Genetics Centre
Norsk budsjett: 10,7 mill. kroner

Sikrer mer og sunnere fisk
Samarbeid mellom indiske
og norske forskere fører
Norge nærmere effektive
vaksiner for laks, torsk og
kveite. Samtidig bidrar norske
forskere i verdenseliten til
økt sjømatproduksjon i et av
verdens mest folkerike land.
Siden 2009 har norske og indiske forskningsmiljøer drevet intensiv grunnforskning på jakt etter nye og bedre vaksiner
mot bakterie- og virusinfeksjoner hos fisk
og reker i oppdrett. Til tross for at norsk
oppdrett er svært forskjellig fra det indiske,
kompletterer indiske forskningsmiljøer den
norske kompetansen.
Prosjektet omfatter studier av «eksotiske» arter i oppdrett, som f.eks. kveite ved
Havforskningsinstituttet, torsk ved institusjonene i Tromsø og reke ved Universitetet
i Nordland. Disse artene kan være verter for
sykdomsframkallende bakterier og virus
beslektet med de som er utbredt i indisk
oppdrett.

Kompletterer kunnskap
Professor Indrani Karunasagar ved College
of Fisheries Research i Mangalore koordinerer seks indiske forskningsinstitutter i
prosjektet. Tross åpenbare forskjeller, finner
forskerne likheter mellom akvakulturnæringene i de to landene.
– Indisk oppdrett benytter andre arter og
sliter med andre sykdommer enn i Norge.
Men vi står begge overfor utfordringer knyttet til bakterier og virus. Norge er verdensledende innenfor effektive vaksiner. Nå
bidrar indiske forskere til å finne proteiner
som nå kan prøves ut i vaksiner på torsk og
laks, sier Karunasagar.
Nylig presenterte forskerne sine funn
for hverandre under en samling i Tromsø.
Roy Ambli Dalmo ved Universitetet i
Tromsø leder forskningssamarbeidet fra
norsk side.
– Hittil i prosjektet har vi i stor grad holdt
på i våre egne laboratorier. Egentlig er det
først nå at det virkelige samarbeidet star-

ter, sier Dalmo, og sikter til
videre analyser, utprøving av
testvaksiner og utveksling av
prøveresultater.

Verdensledende
Nofima har allerede gode
erfaringer fra å dele laboratorium med indiske partnere.
En indisk PhD-student var
ved instituttet i tre måneder
og i en periode ved Norges
Fiskerihøgskole sammen
med Roy A. Dalmo
– De indiske forskerne
Nylig møttes indiske og norske forskere i Tromsø for å sammenstille
er faglig dyktige, og de er
kunnskap som kan bidra til nye og bedre fiske-vaksiner også for norsk
gode diskusjonspartnere. Vi
oppdrettsnæring. Prosjektleder Roy A. Dalmo foran til venstre.
har nå utvekslet forskningsFoto: Torkil Marsdal Hanssen
materiale slik at de neste
undersøkelsene kan utføres,
– Vi trenger lokal kompetanse om arter
sier forsker Helene Mikkelsen ved Nofima.
og sykdommer i de deler av verden vi skal
Karunasagar er ikke mindre tilfreds med
engasjere oss. For oss er dette prosjektet
samarbeidet.
viktig fordi det gir oss en anledning til å bli
– Norge er verdensledende på fiskehelse.
kjent med de indiske miljøene og hva de
Dere var først i verden til å ta i bruk fiskekan, sier Bjørn Brudeseth, avdelingsleder for
vaksiner og til å utnytte vaksiner til å øke
formuleringsteknologi i Pharmaq.
produksjonen i oppdrett av laks, sier hun
og er klar på at Indias ambisjoner om økt
Viktig forskningsinnsats
sjømateksport krever et paradigmeskifte i
Roy Ambli Dalmo mener prosjekter som
nasjonens oppmerksomhet om fiskehelse.
vaksinesamarbeidet med India, bidrar til
– Hele verden stiller krav om sikker mat.
å finansiere viktig forskning i Norge. Både
Alle som vil selge sjømat til det internasjohan og Pharmaq frykter konsekvensene
nale markedet, må utvikle systemer som tildersom bevilgningene til forskning på fiskefredsstiller forbrukernes krav. I dette bildet
helse reduseres.
blir gode vaksiner viktig, fordi det er bedre å
– Vaksineselskapene trenger god grunnforebygge enn å behandle, sier Karunasagar.
forskning innenfor fiskehelse. Denne forskSamarbeid med næringsliv
ningen kan gi gjennombrudd for teknoloKarunasagar er svært tilfreds med at vaksinegier som kan bidra til å utvikle nye, lønnselskapet Pharmaq er en del av det norske
somme oppdrettsarter både her hjemme
partnerskapet.
og i andre deler av verden, sier Brudeseth.
– Det er nytt for oss å ha et kommersielt
selskap som partner i et forskningsprosjekt.
Indisk-norsk samarbeid om
Jeg håper vi kan få til samarbeid mellom
vaksiner til fisk og skalldyr
forskning og næringsliv i India også. Det er
Prosjektleder: Roy Ambli Dalmo,
nødvendig for å utvikle de vaksineprodukUniversitetet i Tromsø
tene våre forskningsresultater legger til
Øvrige norske partnere: Nofima
rette for, sier Karunasagar.
Marin, Havforskningsinstituttet,
Pharmaq legger heller ikke skjul på at
Norges veterinærhøgskole, Pharmaq,
Asia er interessante markeder for selskapet.
Universitetet i Nordland.
Selskapet har allerede kontor i Vietnam, og
Norsk budsjett: 44 mill. kroner
vurderer fortløpende tilstedeværelse også
andre steder i Asia.

Foto: Nicholas Robinson
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Tall for havbruksforskning
Ifølge de siste tallene fra NIFU bruker Norge nå mer enn
1,3 milliarder kroner årlig til havbruksrelevant forskning.
Dette er nesten 400 millioner mer enn i 2007, men økningen
skyldes først og fremst at tallene for næringslivet er mer
representative enn tidligere.
Reelt sett har det faktisk vært en nedgang i
næringslivets forskningsinnsats fra 2007 til
2009. Det positive er at vi nå har et riktigere
bilde av næringslivets innsats enn kartleggingene tidligere har gitt. Og siden innsatsen
ved forskningsinstitutter og universiteter og
høgskoler har økt, har det totalt sett likevel
vært en økning i havbruksforskningen på 3,7
prosent i perioden. Til sammenligning har
den samlede nasjonale forskningsinnsatsen
økt med 2,3 prosent i denne perioden.

Havbruksforskning 2009 fordelt på
programområder
Larver, yngel, smolt 11%
Annet 1%
Øk., marked, samfunn 4%
Slakting, distr., kvalitet 7%
Teknologi, utstyr 6%
Matfisk 9%
Fangstbasert oppdrett 2%
Avl, genetikk 7%
Helse, sykdom 23%
Miljøeffekter 9%
Fôr/ernæring21%

Mest laksefisk

ordelt på I overkant av 900 millioner kroner, ca. to

tredeler, ble brukt til forskning på laksefisk,

Havbruksforskning 2009 fordelt på
forskningsutførende sektor

Larver, yngel, smolt 11%
mens omtrent 400 millioner ble brukt på
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Øk.,marine
marked, samfunn
arter.4%Nesten halvparten av innSlakting, distr., kvalitet 7%
satsen
var
Teknologi,
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Matfisk
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fôrressurser og ernæring og Helse og
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genetikk 7% Disse temaene utgjorde en enda

Næringsliv 40%
Instituttsektor 47%

UoH-sektor 13%
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9%
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fordelt på flere temaer og hadde hovedvekt

på larver og yngel.
Det er verdt å merke seg at det har vært
en betydelig vekst i innsatsen på miljøeffektstudier som nå er på linje med temaer som
Larver, yngel, smolt og Matfisk.

Instituttsektoren størst
Nesten halvparten av havbruksforskningen
foregår i instituttsektoren, 40 prosent i
næringslivet og 13 prosent ved universiteter
og høgskoler. Halvparten av forskningen
foregår på Vestlandet, mens Nord-Norge
og Østlandet står for 19 prosent hver og
Trøndelag har 12 prosent.
De viktigste finansieringskildene for
havbruksforskning er næringslivet (43 %),
det offentlige gjennom basisfinansiering
av forskningsmiljøene o.l. (24 %), og Forskningsrådet (24 %). Det kommer også noe fra
FHF, EU, SkatteFUNN og andre fond.

Stand på Aqua Nor
Forskningsrådet finansierer omtrent en firedel av all havbruksforskning, og her har
det bare vært en beskjeden vekst fra 2007.
Havbruksprogrammet er det viktigste av
Forskningsrådets virkemidler for havbruksforskning, men også FUGE, Matprogrammet,
Natur og næring og Maroff finansierer prosjekter som er relatert til havbruk.
Forskningsrådet vil også i år ha stand
på Aqua Nor i Trondheim (16.–19. august)
sammen med Innovasjon Norge. Her vil vil
vise at forskning og innovasjon er viktig for
å oppnå økonomisk, miljømessig og sosialt
bærekraftig vekst i norsk havbruk, og presentere hele bredden i tilbudet av støtteordninger for bedrifter og forskningsmiljøer.

HAVBRUK – en næring i vekst
Havbruksprogrammet skal framskaffe
kunnskap for økonomisk, miljømessig
og sosialt bærekraftig vekst i norsk havbruk og bidra til at norske forskningsmiljøer utvikler kunnskap på ledende
internasjonalt nivå. I løpet av perioden
2011–2015 vil programmet prioritere
følgende temaer:
› Bærekraftig sjømatproduksjon
› Frisk fisk
› Framtidens fôr
› Andre oppdrettsarter
› Miljøvennlig havbruksteknologi
› Genetikk og avl

