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Sammendrag
Programplanen angir overordnede faglige og økonomiske behov for programmet og skal være
et samlende dokument som motiverer til innsats på tema som dekkes av programmet. Den har
et perspektiv som dekker hele programperioden, inntil 10 år, med mulighet for revideringer
under veis.
Programmet HAVBRUK - En næring i vekst, er et av sju store programmer som er etablert i
Forskningsrådet (2004). Store programmer er et viktig virkemiddel for å realisere sentrale
forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig nasjonal
betydning med sikte på å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping eller frembringe
kunnskap som bidrar til å løse prioriterte samfunnsutfordringer.
Viktige perspektiver for programplanen ble trukket opp gjennom foresightanalysen av norsk
havbruk som Forskningsrådet gjennomførte høsten 2003 – våren 2004 i samarbeid med
Innovasjon Norge. I tillegg til foresightanalysen er planer og utredninger fra det igangværende
havbruksprogrammet som avsluttes i 2005 HAVBRUK - Oppdrett av akvatiske organismer,
samt andre planer og utredninger viktige perspektiver for programplanen.
Dette store havbruksprogrammet har et mandat som forutsetter kopling mellom
grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon der biologisk og teknisk forskning har en
sentral rolle og med økt fokus på markeds- og samfunnsrelaterte problemstillinger, bærekraft,
strategisk kunnskapsoppbygging og anvendelse av nye teknologier. Det er videre en
utfordring å sikre fler- og tverrfaglig forskning på relevante områder.
Programplanen gir en analyse av status og utfordringer for forskning og næring i
programperioden og har definert følgende målområder for programmet.
•

Lønnsomhet og verdiskapning i næringen

•

Bærekraft, dyrevelferd, miljø og trygg mat

•

Kunnskapsoppbygging i forskning, næring og forvaltning

Innenfor disse målområdene har programmet flere forskningsområder som må ivaretas for å
nå målene og sikre utviklingen for næringen.
Det er ikke gjennomført analyser som viser ressursbehov knyttet til alle forskningsområdene i
programmet til nå. For noen områder er dette imidlertid utredet og viser konkrete behov for
økninger i resursene til programmet. For å kunne nå målene må programmets økonomiske
ramme økes til 150 mill. kroner per år i løpet av de første tre årene av programperioden.
Programplanen er utarbeidet i henhold til mal for programplan for store programmer i
Forskningsrådet. Med utgangspunkt i programplanen utarbeides det en egen handlingsplan
der mål, delmål og delprogram konkretiseres. Handlingsplanen skal gi signaler om løpende
prioriteringer for programmet og være grunnlag for utlysning av forskningsmidler.
Havbruksprogrammet er en del av den marine satsingen og satsingen rettet mot mat i
Forskningsrådet, der også andre program og virkemidler inngår. Samhandling med andre
program og virkemidler blir en viktig oppgave for havbruksprogrammet.
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1. Bakgrunn
Kjennetegn og merverdi av store programmer
HAVBRUK – En næring i vekst, er et av sju Store programmer som er etablert i Norges
forskningsråd (2004). Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å
realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av
langsiktig nasjonal betydning med sikte på å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping eller
frembringe kunnskap som bidrar til å løse prioriterte samfunnsutfordringer. Store programmer
skal gjennom strategisk bruk av ulike finansieringsformer koble grunnforskning, anvendt
forskning og innovasjon, og gå på tvers av fag- og sektorgrenser.
Havbruk – en næring av nasjonal og internasjonal betydning
Norsk havbruk representerer store verdier med hensyn til eksport, arbeidsplasser og bosetting
langs kysten. I løpet av de siste 30 år har norsk havbruksnæring utviklet seg fra å være en
attåtnæring til å bli verdens ledende eksportør av laks og ørret, og bidrar med betydelige
eksportinntekter til landet. Norge eksporterer i dag laks til mer enn 100 forskjellige land og
bidrar til mange arbeidsplasser i andre land, særlig i EU-land. Havbruksnæringen er en av
Norges mest internasjonale næringer som også har lokalt forankret produksjon.
Havbruk er en ung næring med røtter i primærnæringene. Det er en kunnskapsbasert næring
som kan bli en nøkkelnæring i Norge også på lang sikt. Men næringen står i en utsatt
konkurransesituasjon, der begrenset adgang til store markeder og økende konkurranse fra
andre oppdrettsland gjør det vanskelig for bedriftene å opprettholde tilstrekkelig lønnsomhet.
Til tross for at produksjonskostnadene for laksefisk er kraftig redusert, produksjonen er
høyere enn noensinne og sjømat er populært i mange markeder har havbruksnæringen hatt
negativ inntjening de siste årene og bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) fra selve
oppdrettet i verdikjeden er redusert. Imidlertid har ringvirkningene fra næringen vist en
betydelig økning de siste årene og totalt sett er bidraget til BNP fra hele verdikjede havbruk
lite endret 1.
Norsk havbruksnæring står ved en skillevei. Gjennom arbeidet med Foresight analysen,
Havbruk 2020, kom det frem en rekke muligheter for vekst og verdiskapning i norsk havbruk.
Dette fremkommer i Foresight-rapporten Havbruk 2020 – Grensesprengende hvis --- . Det er
behov for en ny giv. Unik kunnskap som kan bidra til å sikre næringen vekst, utnyttelse av
konkurransefortrinn og internasjonale betydning må legges til grunn, næringen må
gjennomføre tiltak som styrker konkurransekraften, og økonomiske, samfunnsmessige og
politiske rammebetingelser må tilrettelegges for å sikre næringens fremtid. Norges
forskningsråd ønsker å bidra til en slik utvikling og legger til rette for et utstrakt samarbeid
med oppdrettsnæringen, utstyrsnæringen, forskningen og myndighetene gjennom etableringen
av det store programmet HAVBRUK – En næring i vekst. Bare gjennom bevisst og langsiktig
satsing på forskning og utvikling vil det være mulig å ta ut det betydelige potensialet for
havbruk Norge har. Dette gir utfordringer for forskningsmiljøene, for myndighetene og for
næringen. Det er nødvendig med robuste forskningsmiljøer som fokuserer på næringens
utfordringer og som er attraktive samarbeidspartnere i internasjonal forskning og som
videreutvikler både den mer grunnleggende og den mer anvendt rettede forskningen. Det blir
også en betydelig utfordring å videreutvikle innovasjon i hele verdikjeden fra grunnleggende
forskning til nærings- og produktutvikling. Oppbygging av egen FoU-kompetanse i næringen
anses som en forutsetning for varig konkurransedyktighet.
1

Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge – en ringvirkningsanalyse. Oppdatering 2002
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Perspektiver for forskningen innen programmets tema
Havbruksnæringen er en del av det globale sjømatmarkedet der konkurransen blir stadig
hardere. Det blir en viktig oppgave å bidra til kunnskap og innovasjon for en faglig forsvarlig
utvikling av havbruksnæringen og som kan bidra til å utvikle konkurransefordeler for norsk
havbruksnæring.
Programplanen angir de overordnede faglige og økonomiske behov for programmet og skal
være et samlende dokument som motiverer til innsats på tema som dekkes av programmet.
Den har et perspektiv som dekker hele programperioden, 2006 - 2015, med mulighet for
revideringer under veis. I tillegg til programplanen utarbeides det en egen handlingsplan der
mål, delmål og delprogram konkretiseres og prioriteres. Handlingsplanen skal gi signaler om
løpende prioriteringer for programmet til forskningsmiljøene og vil være grunnlag for
utlysning av forskningsmidler.
Foresightanalysen Havbruk 2020 som ble gjennomført høsten 2003 – våren 2004 i et
samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er et viktig grunnlag for
programplanen. Til sammen deltok ca 70 personer fra næringsliv, forskning og forvaltning i
arbeidet med analysen, der en kom frem til strategiske anbefalinger rettet mot forskning,
myndigheter og næringslivet. Foresightanalysen har bidratt til impulser og inspirasjon i
arbeidet med programplanen. I tillegg til Foresightanalysen har flere rapporter og planer som
nylig er utarbeidet tjent som viktig grunnlag i arbeidet med programplanen, jfr litteraturlisten.
Programmet skal bidra til realisering av Regjeringens arbeid med marin verdiskapning. Med
hensyn på nasjonal arbeidsdeling vil programmet forholde seg til strukturelle grep som
myndighetene arbeider med innen den blå-grønne alliansen og forskningsmeldingen 2005.
Programmet vil også vurdere nye utredninger om forskningsbehov i tiden som kommer, med
tanke på å kunne implementere eventuelle tiltak i handlingsplanen.
Avgrensninger i forhold til andre relevante program
Programmet HAVBRUK - En næring i vekst, skal ha sitt hovedvirkeområde i hele verdikjeden
for oppdrett av akvatiske organismer, og inkluderer leverandørnæringene i verdikjeden.
Programmet omfatter det tidligere programmet HAVBRUK – Produksjon av akvatiske
organsimer. I tillegg er noe aktivitet fra strategiske program (SIP) og noen prosjekter fra
programmet Bioteknologi i primærnæringene, i tidligere Bioproduksjon og foredling (BF)
overført til Havbruksprogrammet. Programmet er finansiert med midler fra Fiskeri- og
kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. I nullvekstbudsjett utgjør dette en
økonomisk ramme for programmet på til sammen 77.7 mill. kroner. I forslaget til
vekstbudsjettet fra Forskningsrådet er det lagt opp til økte bevilgninger til programmet. For
periodene 2004 – 2008 har programmet en bevilgning på til sammen 81,3 mill kroner fra
Fondet for forskning og nyskapning. Programmet har et samarbeid med Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om aktiviteter som næringen ønsker å støtte.
Programmet er en del av den marine satsingen og satsingen rettet mot mat i Forskningsrådet,
der også andre program og virkemidler inngår. Det vil bli en viktig oppgave å klarlegge
avgrensninger og samarbeidsområder samt å etablere hensiktsmessige samarbeidsformer i
forhold til disse programmene. Dette gjelder særlig programmene:
• Norsk mat fra sjø og land (MAT – programmet)
• Arealbasert næringsutvikling og næringspolitikk for primærnæringene (AREAL –
programmet)
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• Havet og kysten
Kunnskapsutvikling innen marked, videreforedling, trygg og sunn mat, arealbruk og
rammebetingelser forventes i vesentlig grad å bli dekket under programmene Norsk mat fra
sjø og land og Arealbasert næringsutvikling og næringspolitikk for primærnæringene
Grunnlaget for kvalitetsegenskapene legges imidlertid i stor grad gjennom biologiske forhold,
gjennom fôret og andre forhold under oppdrettet og er en oppgave for Havbruksprogrammet.
Det kan imidlertid være vanskelig å sette klare grenser mellom programmene på en del
områder og samspillet mellom programmene blir viktig. Havbruksprogrammet skal ha en
aktiv rolle og stimulere til forskning på områdene med særlig vekt på forskning knyttet til
oppdrettsfasen. Innen markedsforskningen vil Havbruksprogrammet ha særlige interesser for
å utvikle og anvende kunnskap om lite bearbeidede sjøprodukter gjennom hele kjeden.
Moderne bioteknologi bidrar med kunnskap og metoder som kan anvendes på en rekke
områder innen havbruk slik som avlsarbeid, fiskehelse, fôr, foredlingsprosesser, sporing og
miljøovervåking. Over hele veden satses det nå betydelig for å forske fram nye muligheter og
materialer gjennom nanoteknologi. Dette kan få stor betydning for havbruk ved at nye
konstruksjonsmaterialer kan tas i bruk i anlegg og emballasje, likeså sensorer og
katalysatorer. Utviklingen innen havbruk går i retning av økende bruk av IKT, og nye
løsninger og produkter fra IKT-området kan få stor betydning for den videre utviklingen på
områder som kontroll- og styringsverktøy, overvåking, modellering, biomassemåling og
fôrdata.
Det blir en viktig oppgave å utvikle samarbeidet med andre Store program både for å
implementere ny kunnskap til havbruk og å initiere havbrukets behov inn mot de Store
programmene og aktuelle kunnskaps- og teknologiplattformer som er eller blir etablert. Dette
vil i særlig grad gjelde innenfor bioteknologi, informasjonsteknologi (IKT) samt
materialteknologi og nanoteknologi.
Gjennom strategisk bruk av ulike finansieringsformer skal Havbruk koble grunnforskning,
anvendt forskning og innovasjon, og gå på tvers av fag- og sektorgrenser. Det er meget viktig
å ha god kontakt med andre aktuelle virkemidler knyttet til divisjonene Innovasjon og
Vitenskap i Forskningsrådet, dessuten til Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond(FHF). Felles utlysninger og felles prosjekter på tvers av programmer kan i
noen tilfeller bli hensiktsmessig. Programstyret vil i samarbeid med andre program ta
initiativet til dette der det er naturlig. Samarbeidet med andre program og virkemidler vil bli
nærmere konkretisert i handlingsplanen.
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2. Visjon og mål

Visjon:
Havbruk – vår viktigste vekstnæring

Mål
•
•

Fremskaffe kunnskap som grunnlag for en lønnsom og verdiskapende havbruksnæring
basert på bærekraftig og markedsrettet produksjon
Sikre at forskningsmiljøer og norsk havbruksnæring utvikler kunnskap på høyt
internasjonalt nivå innen områder som er viktige for utvikling av næringen

Delmål
•

Sikre kunnskap for utvikling av verdiskapning og lønnsomhet i laksenæringen basert
på bærekraftig og markedsrettet produksjon i alle ledd

•

Sikre kunnskap for utvikling av verdiskapende og lønnsom næringsvirksomhet i alle
ledd basert på minst en ny art i løpet av programperioden og i tillegg fremskaffe
kunnskap om noen utvalgte arter med sikte på kommersialisering.

•

Sikre kunnskap som gir grunnlag for at all produksjonen og alle produkter utvikles
innenfor akseptable rammer for bærekraft, miljø, dyrevelferd og trygg mat

•

Sikre langsiktig og strategisk kunnskapsutvikling på høyt internasjonalt nivå i
forskningsmiljø, næring og forvaltning

Målgruppe
Programmet skal omfatte oppdrett av laksefisk og andre arter i hele verdikjeden samt deler av
fangstbasert havbruk og havbeite, frem til markedet for lite bearbeidete produkter.2
Programmets målgruppe er alle ledd i havbruksnæringen inkludert leverandørnæringen og
ulike kundegrupper, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. Gjennom sitt ansvar for
forvaltning av ressursene samt ansvar for å legge til rette for næringsutvikling innen sektoren
er også myndighetene en viktig del av programmets målgruppe.
Virkemidlene
Programmet skal bidra til utvikling av grunnleggende kompetanse, utnytte nasjonale ressurser
på en god måte og bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon i hele verdikjeden. For å oppnå
dette skal programmet bruke ulike virkemidler. I mange tilfeller kan bruk av tverrfaglige og
tverrinstitusjonelle prosjekter bli viktig.

2

Markedet for bearbeidete produkter ivaretas av programmet Norsk mat fra sjø og land.
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3. Analyse av status og utfordringer for norske
forskningsmiljøer og norsk næringsliv innenfor de tematiske
områder som dekkes av programmet
3.1 Innledning
I det dette kapittelet er det gitt en kortfattet analyse av status og utfordringer for norske
forskningsmiljøer og norsk næringsliv innenfor de tematiske områder som dekkes av
programmet. Analysen bygger dels på utredninger og rapporter som i den senere er utgitt både
av Forskningsrådet og av andre, og dels på vurderinger som er innhentet i forbindelse med
dette arbeidet. Utredningene omfatter sentrale områder som helse, nye fôrressurser og
ernæring, avlsarbeid på aktuelle marine arter, teknologi og utstyr, dyrevelferd,
konkurransefortrinn i sjømatsektoren, oppdrett av torsk, evaluering av norsk biologisk
forskning, blå-grønn matallianse. Faglige oppsummeringer som utarbeides fra de
havbruksaktivitetene i Forskningsrådet som nå avsluttes vil være viktige elementer i
oppfølgingen av analysen, og vil bli tatt med når analysen oppdateres.

3.2 Status for norsk forskning på området
3.2.1 Ressurser og kompetansemiljøer
En undersøkelse som NIFU – STEP har gjennomført for Forskningsrådet, viser at i 2003 ble
det i Norge brukt 684 mill kroner til havbruksforskning, eksklusivt utgifter til større
investeringer. I 2001 var tilsvarende beløp 580 mill. kroner. Utgiftene til havbruksforskning
utgjorde i 2003 ca 3 % av de totale FoU-utgiftene i Norge mot ca 2,5 % i 2001 (foreløpige
tall). Det offentlige bidraget utgjorde ca 60 % av de totale utgiftene, og av de offentlige
midlene utgjorde finansiering fra Forskningsrådet det største enkeltbidraget med ca 60 %.
Bidraget fra Forskningsrådet var vel 250 mill. kroner i 2003 mot ca150 mill. kroner i 2001.
Ca 5 % av de totale midlene kom fra internasjonale virkemidler, viktigst av disse var EU.3
Ressurser fra Forskningsrådet går i første rekke via HAVBRUKS-programmet til institutter,
Universiteter og Høyskoler og til næringslivet. I tillegg bidrar Forskningsrådet med
basisbevilgning i form av grunnbevilgning og Strategiske program til havbruksforskning ved
følgende institutter:
• AKVAFORSK
• Fiskeriforskning
• SINTEF Fiskeri og havbruk
• Veterinærinstituttet
Forskningsrådet bidrar videre med midler innenfor ordningen med Senter for fremragende
forskning (SFF) der de to sentrene, Aquaculture Protein Centre og Centre for Ships and
Ocean Structures bidrar med grunnleggende kunnskap til havbruk innenfor henholdsvis nye
fôrråvarer og ernæring samt havbruksteknologi. Gjennom FUGE er det bevilget midler til
prosjekter og såkalte teknologiplattformer, noen av disse har klar relevans for havbruk, særlig
i tilknytning til forskning om helse, genetikk og avl samt økologiske og milømessige effekter
3

Marin FoU og havbruksforskning 2003. NIFU Skriftserie XX/2005. Liv Langfeldt, Bo Sparebakken og
Susanne Lehmann Sundnes
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av havbruk. Innenfor FUGE er det fra 2005 også lyst ut ledige midler til koordinert satsing på
funksjonell genomforskning på fisk. Havbruksforskning om markeder og foredling er knyttet
til Næringsmiddelprogrammet (nå MAT – programmet) , mens samfunnsforskning er knyttet
til programmet Marked og samfunn (nå AREAL – programmet). Grunnleggende kunnskap
om miljø og forvaltning av ressurser i hav- og kystområder er knyttet til programmet MARE
(nå Havet og kysten). I tillegg bidrar andre program som Bioteknologi, MAROFF og
VAREMAT med støtte til enkelte prosjekter.
Innovasjon Norge bidrar med midler til FoU-virksomhet innen havbruk og Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) bidrar med midler, ofte i samarbeid med
Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Kompetansemiljøer
Det er en rekke miljøer i Norge som bidrar med kunnskap til utvikling havbruksnæringen. De
før nevnte instituttene, AKVAFORSK, Fiskeriforskning, SINTEF Fiskeri og havbruk og
Veterinærinstituttet er sentrale institusjoner. Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for
ernærings- og sjømatforskning (NIFES) mottar basisbevilgning direkte fra Fiskeri- og
kystdepartementet, og disse institusjonene bruker av egne ressurser til havbruksforskning.
Også andre miljøer innen instituttsektoren bidrar med viktig kompetanse. Fiskeri- og
kystdepartementet bidrar med egne ressurser til avlsarbeid på torsk i Tromsø. Av de andre blå
– grønne aktørene er det i første rekke MATFORSK, Norconcerv og Planteforsk som har
aktiviteter som kan være relevante for havbruk. Flere universiteter og høyskoler bruker av
egne ressurser til utvikling av grunnleggende havbrukskunnskap. I første rekke er det
Universitetet i Tromsø / Norges fiskerihøgskole, NTNU, Universitetet i Bergen, Norges
veterinærhøgskole, Norges handelshøyskole, Universitetet for miljø og biovitenskap og
Universitetet i Oslo. Statlige høgskoler bidrar med viktig kompetanse.
3.2.2 Forskning i næringslivet
I næringslivet utfører fôrindustrien og vaksine industrien FoU-arbeid. Flere av de
internasjonale firmaene har sine forskningsavdelinger for havbruk lokalisert i Norge. Også
leverandører av teknologisk utstyr har egen FoU-virksomhet som har betydning for den videre
utviklingen. Flere næringsaktører gjennomfører FoU-virksomhet knyttet til spesielle FoUkonsesjoner. Forskningsrådet støtter flere prosjekter i næringslivet over Brukerstyrte
innovasjonsmidler. Også Skatte Funn bidrar med finansiering til flere av prosjektene.
3.2.3 Havbruksstasjoner og spesiallaboratorier
Havbruksstasjonene er sentrale forskningsinfrastruktur for gjennomføring av
havbruksforskningen både nasjonalt og internasjonalt. I Norge er det store offentlige
havbruksstasjoner ved Havforskningsinstituttet (Austevoll og Matre), AKVAFORSK
(Sunndalsøra og Averøy) og i Tromsø (Kårvika). I tillegg er det en rekke mindre stasjoner og
spesiallaboratorier.
Næringslivet har havbruks- og forskningsstasjoner både i tilknytning til fôrbransjen og i andre
sammenhenger.
3.2.4 Internasjonal havbruksforskning
Internasjonalt er det en rekke miljøer rundt i verden driver havbruksforskning og
havbruksrelatert forskning. Havbruksforskningen ved miljøer i land som Skottland, Irland,
Frankrike, Island, Canada, USA og Chile er særlig relevant for Norge. Det skjer også
betydelig og relevant havbruksforskning ved miljøer i andre EU - land, i Japan og i Australia.
Utviklinga som skjer i Kina og andre asiatiske land innen moderne havbruk følges med stor
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interesse, og forskere ved norske miljøer søker samarbeid med kinesiske og andre asiatiske
forskningsmiljøer.
Norske forskningsmiljøer anses å være internasjonalt i front på en rekke viktige områder av
havbruksforskningen. Det gjelder bl.a. områder innen genetikk og avl, fôr og ernæring, helse,
produksjon av marine kaldtvannsarter, produksjon av laks, miljøeffekter fra havbruk,
teknologi og utstyr. Det at flere internasjonale firmaer velger å være lokalisert i Norge med
sine forskningsenheter knyttet til havbruk, bidrar også til å styrke havbruksforskningen i
Norge. Med tanke på den videre utviklingen i havbruksnæringen og de store utfordringene
den står over for blir det en viktig oppgave å bidra til at de norske forskningsmiljøene fortsatt
anses for å være blant de beste i verden på sine områder.
3.2.5 Internasjonalt konkurransedyktig næringslivskompetanse
I tillegg til utvikling av havbruksnæringen i Norge har norsk havbruksnæring inkludert norsk
kompetanse og leverandønæring også bidratt til oppbygging av moderne fiskeoppdrett av flere
arter i flere land. På en rekke områder konkurrerer nå mange av disse landene med Norge om
viktige markeder. Dette gjelder særlig innen produksjon av Atlantisk laks. I viktige markeder
som EU – markedet gjennomføres importrestriksjoner som rammer norsk og internasjonal
lakseoppdrett. Til tross for FoU-innsats over flere år og oppbygging av faglig kompetanse er
oppdrett av marine kaldtvannsarter enda ikke på kommersielt nivå. Leverandørnæringen
opplever også betydelige problemer bl.a. som følge av kopiering av utstyr og teknikker som er
utviklet i Norge. Forskningsbasert kunnskap og innovasjon blir en viktig innsatsfaktor for å
videreutvikle norsk havbruksnæring som en internasjonalt konkurransedyktig og lønnsom
næring når det gjelder oppdrett av laks og marine kaldtvannsarter, utstyr og kompetanse. Det
er en stor og viktig oppgave for programmet å bidra til dette. Det er behov for grunnleggende
kompetanse samt forskning for å få frem mulige konkurransefordeler, samspillet mellom
forskning, næring og forvaltning blir viktig

3.3 Områder der det er viktig med utvikling av kompetanse sett i lys
av tematisk ramme for programmet og spesielle norske forhold
3.3.1 Innledning
En realisering av visjonen ”Havbruk – vår viktigste vekstnæring” avhenger av at vi er i stand
til å bygge opp grunnleggende kompetanse, og at vi evner å skape verdier av kunnskapen
gjennom å utvikle en lønnsom og bærekraftig næring.
For å øke lønnsomheten i næringen må kunnskap om hvordan markedene fungerer få økt
oppmerksomhet. Dette er relevant både i forhold til aktørenes strategiske valg mht
næringsstruktur og integrasjon mot markedet, samt som grunnlag ved utvikling av prosesser
og produkter. Økt kunnskap om forbrukernes og kundenes krav til produktene gir grunnlag
for større grad av markedstilpasset produksjon. Dette gjelder for laks og ørret, i fremveksten
av nye arter i oppdrett, men også for leverandørindustrien.
Havbruksnæringen må utvikles innenfor rammer som ivaretar hensynet til trygg mat og
ernæringsmessige behov hos forbrukerne, samt basere seg på en bærekraftig utvikling, der
miljøhensyn og hensyn til bl.a. dyrevelferd og fôrressurser vil være sentralt.
Økt fokus på marked i nærings- og forskningsmiljø skal ikke svekke forskningssatsingen
innen biologi og teknologi for å optimalisere produksjonsprosessene, men må komme i tillegg
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til dette. Utfordringen vil være å finne en innretning på forskningsinnsatsen både i
forskningsmiljø og næringen der behovet for tverrsektorielle prosjekter blir ivaretatt samtidig
som det gjennomføres prosjekter av grunnleggende og problemløsende karakter.
En internasjonal evaluering av norsk biologisk forskning Research in Biology and relevant
areas of Biochemistry in Norwegian Universities, Colleges and Research institutes,
konkluderer med at havbruksforskningen ikke er tilstrekkelig fundert i grunnforskning av høy
kvalitet. Dette vil være en hindring for reell nyvinning og varig framgang i næringen.
Forsightanalysen peker på en del av de samme utfordringene. Det vil derfor være viktig at det
satses på grunnleggende basal forskning innen områder som biologi, teknologi, helse og
ernæring.
Utvikling av en kunnskapskultur i næringen, der næringsaktørene aktivt deltar og bidrar i
regionale, nasjonale og internasjonale innovasjonssystemer vil være viktig. Også offentlige
myndigheter vil ha behov for kunnskapsoppbygging for å kunne ivareta de
forvaltningsmessige sider ved en vekst i havbruksnæringen.
Havbruksnæringen er en internasjonal næring både når det gjelder markeder, kunder og
leverandører av kunnskap, produkter og tjenester. Dette innebærer at forskningen må settes
inn i en internasjonal sammenheng.
Programplanen omtaler en rekke forskningsområder. Det viktigste suksesskriteriet for
havbruksprogrammet vil imidlertid være om en evner å se helhetlig på de utfordringer som
næringen, forskningsmiljøene og forvaltningen står overfor. Dette innebærer at en i tillegg til
forskningsutfordringer innen enkeltfag også må fokusere på mekanismer som sikrer at
kunnskapsområdene blir sett i sammenheng.
3.3.2 Strategiske tilpasninger og markedskunnskap
Status
Til tross for betydelige endringer i næringsstrukturen med økt integrasjon mellom ulike ledd i
verdikjeden og internasjonalt eierskap blir største delen av den norske oppdrettsproduksjonen
likevel omsatt i et råvaremarked med til dels stor konkurranse og svingninger i prisene.
Samtidig er strukturen i det internasjonale sjømatmarkedet i endring, med fremvekst av større
enheter med store krav til leveringsdyktighet, kvalitet og logistikk.
Også i fremtiden vil markeder utenfor Norge være de viktigste for havbruksnæringen, enten vi
snakker om produksjon av sjømat eller leverandørindustrien. Det handler om en organisering
av omsetningen som gir mulighet til å ta ut merverdier, og få større innflytelse gjennom å
kontrollere produktene lenger ut mot forbrukerne. Differensiering av råvarekvalitet er en
mulig vei for å oppnå bedre priser for begrensede volum i markedet. Kunnskap om
forbrukertrender, strukturelle endringer i markedene, konkurranseforhold, distribusjons- og
omsetningsformer, organisering og bedriftsstruktur, logistikk med mer vil være av vesentlig
betydning.
Implementering av ny kunnskap krever velvalgte strategier og organisatoriske tilpasninger for
å lykkes. Det vil være en utfordring for næringsaktørene å skaffe kapital, infrastruktur,
nettverk og kompetanse til å gjøre store løft, spesielt gjelder dette ved kommersialisering av
nye arter.
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Utfordringer
• Øke kunnskapen om strategiske muligheter for næringsaktørene innen omsetningsformer,
organisering, allianser, integrasjon og logistikk
• Analyser av markeds- og prismekanismer, inkl. konkurranseforhold mot andre
næringsmidler
• Fremskaffe kunnskap om bedriftsrettede og bransjemessige strategier for innovasjon
3.3.3 Sunn mat – produktkvalitet
Status
Helsedimensjonen ved mat blir stadig viktigere både nasjonalt og internasjonalt. Som en
markedsdrevet produksjon må havbruksnæringen forholde seg aktivt til dette og vite og
utnytte potensialet knyttet til de ulike oppdrettsartene. Skal en lykkes, kreves stor kunnskap
om forbrukerne og deres forhold til produktene i de ulike markeder. Endringer i verdisyn,
holdninger, vaner og adferd må måles og legges til grunn for de tiltak som kan gjøres på
produksjonssiden for å skreddersy fisken for ulike markeder og forbrukergrupper.
Økt kunnskap og bevissthet hos forbrukeren ved det å spise fisk som et forebyggende tiltak
mot sykdom, kan gi store muligheter. På verdensbasis er det økende interesse for mat med
spesielle helseegenskaper (functional foods). Disse produktene kan gjerne være tradisjonelle,
men en har optimalisert råvare og prosess slik at innholdet av bioaktive komponenter er
høyere enn tradisjonelt. Etter som regelverk for merking og omsetning av denne type
matvarer kommer på plass i ulike land, forventes omsetning og tilbud å øke betydelig. For
fisk i oppdrett blir det behov for kunnskap om hvordan fiskens genetiske og fysiologiske
egenskaper, fôrets sammensetning, ulike produksjonsregimer, prosessering og lagring
påvirker innholdet av komponenter av helsemessig betydning i produktene når de spises. Det
blir også viktig med inngående kunnskap om de spesifikke effekter komponentene har og om
dokumentasjon av innhold i produktene. For laksefisk er det mest nærliggende å sikre et høyt
og stabilt innhold av umettede fettsyrer. Samarbeid med forskningsmiljøer innen
trendforskning, forbrukerforståelse og matvitenskap, samt human ernæring og medisin
nasjonalt og internasjonalt blir avgjørende for å lykkes.
Tradisjonell kvalitet knyttet til utseende, smak, lukt og konsistens vil bli like viktige i
fremtiden og må vektlegges gjennom hele oppdrettsprosessen fra utvelgelse av genetisk
materiale for oppdrett, fôr, produksjonssystemer og prosessering fram til ferdig produkt.
Sentrale områder her er sammensetning, innhold og stabilitet av fett i laksefisk. For torsk blir
kjøtt- og skinnfarge, kjøttfylde og kjøttkonsistens, ferskhet og størrelse viktige
kvalitetskriterier. Tilsvarende krav vil bli rettet mot andre oppdrettsarter.
Holdbarhet er en viktig kvalitetsparameter for fiskeprodukter. Det er ikke nødvendigvis en
kobling mellom holdbar mat og helse, men det er ofte en kobling mellom holdbar mat og
produktets sensoriske egenskaper. Under lagring kan det foregå endringer som følge av
kjemiske reaksjoner og/eller vekst av mikroorganismer. Med et høyt innhold av umettet fett er
det å forhindre fettoksidasjon og utvikling av harsk smak en spesielt stor utfordring for
laksefisk. Det er i dag en økende etterspørsel etter naturlige hjelpestoffer og metoder som kan
gjøre et produkt mer holdbart. Dette krever at det utvikles kunnskap slik at en kan ta i bruk
naturlige konserveringsmidler som hemmekulturer og naturlige antioksidanter, og at en
utvikles emballasjeløsninger som bevarer og forlenger holdbarheten av produktene.
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For å kunne møte forbrukerens ønsker og krav om sunn, smakelig og holdbar mat fra
fiskeoppdrett, må forskningen innen havbruk ta høyde for de forhold som har sammenheng
med markedets krav til produktkvalitet. Dette må foregå ved samarbeid med andre
programmer i Forskningsrådet.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap om hvordan genetiske og fysiologisk egenskaper, ulike
produksjonsregimer og fôrets sammensetning påvirker oppdrettsartenes betydning i
humant kosthold
• Fremskaffe kunnskap om hvilke faktorer under produksjonen som har betydning for
sensoriske kvalitet, egenskaper for bearbeiding og holdbarhet av de ferdige matproduktene
• Sikre at kunnskapsutviklingen i havbruksnæringen er basert på de krav markedet setter til
produktkvalitet
3.3.4 Trygg sjømat og trygt fôr
Status
Alle ledd i matverdikjeden har et ansvar for å sikre trygg sjømat. Næringsaktørene har et
ansvar for å ha tilstrekkelige kunnskaper om risikofaktorer som kan være av betydning.
Risikofaktorer i mat og fôr er ethvert smittestoff, parasitter eller kjemiske forbindelser unntatt
næringsstoffer, som i gitte situasjoner representerer en helserisiko for mennesker eller dyr.
Både næringen og myndighetene har et klart ansvar i forhold til forbrukerne når det gjelder
sikring av trygg mat, og uten at den ene kan overta ansvaret for den andre. Kunnskaper om
forekomst og effekten av risikofaktorer er av helt avgjørende betydning for de
rammebetingelser som gjelder for å hente ut potensialet i havbruk. Man kan produsere en på
alle andre måter fortreffelig laks, men den kan ikke omsettes dersom den inneholder for mye
av en kjent risikofaktor eller den inneholder en risikofaktor man vet for lite om.
Siden WTO-avtalen ble undertegnet har anvendelse av risikoanalyse utviklet seg som et
obligatorisk verktøy for å bidra til at grunnlaget for avveiningen mellom sikring av trygg mat
og næringshensynet blir mer etterrettelig. Dette har igjen ført til et meget stort behov for
objektiv kunnskap på vitenskapelig nivå i forhold til å kunne beregne en gitt risiko i nærmere
spesifiserte situasjoner. Slik kunnskap er også nødvendig i forhold til å tilpasse tiltak for å
håndtere en gitt risiko på en slik måte at tiltaket ikke virker mer ”næringshindrende” enn det
som er nødvendig for å sikre trygt fôr og trygg mat.
Det er fremmedstoffer herunder miljøforurensninger, pesticider i råvarer, naturlige giftstoffer
som er produsert av levende organismer (alger, muggsopp, bakterier), legemiddelrester,
prosessfremkalte stoffer og stoffer fra emballasje som utgjør hovedutfordringene for
verdikjeden frem til forbruker. Av disse er det miljøforurensninger, pesticidrester i råvarer og
algetoksiner som vil utgjøre de største utfordringene innenfor dette programmet.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap om fremmedstoffer, herunder biotoksin-problematikk
• Fremskaffe kunnskap om smittestoffer (særlig zoonotiske agens) som har betydning for
human helse.
• Fremskaffe kunnskap om mulig negativ effekt av materiale fra GMO i fôr
• Utvikle metoder for dekontaminering av fôr, vann eller næringsmidler
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3.3.5 Alternative fôrråvarer
Status
Flere utredninger har konkludert med at det kan bli mangel på de tradisjonelle fôrmidlene
fiskemel og fiskeolje i løpet av få år. Dette skyldes forventninger om økt fôrbehov til
oppdrett, reduserte fangstkvanta, økt konkurranse fra internasjonalt oppdrett og husdyrhold,
stigende andel fanget fisk direkte til humant konsum og økt fokus på bærekraftig forvaltning
av verdens fiskeressurser. Det blir derfor vanskeligere å benytte fiskeressurser til produksjon
av fôrråvarer til havbruk.
Mangel på egnet fett kan bli den første begrensende fôrfaktor, men protein til fornuftig pris vil
også kunne bli mangelvare. Utvikling i retning av en mangelsituasjon kan gå raskt og vil
kunne skape problemer for veksten i norsk havbruk om vi ikke er beredt med alternative
fôrråvarer.
Utvikling og produksjon av fremtidens fôrråvarer må omfatte råvarer både fra havet og
landjorda. Fra havet dreier det seg om bedre utnyttelse av marine biprodukter og om fangst på
lavere trofiske nivå (krill og plankton) og det blir viktig med metoder for å kunne utnytte dette
råstoffet optimalt.
I fiskefôr inngår tilsetningsstoff slik som pigmenter, vitaminer, aminosyrer for å supplere
effekten av råvarene. Kunnskapsutvikling om denne delen av fôrutviklingen faller innenfor
havbruksprogrammet.
Produkter fra høyere planter representerer store muligheter som alternative fôrråvarer fordi de
kan dyrkes i store kvanta. Vegetabilske oljer synes å kunne erstatte marine oljer, men en
utvikling i den retning må følges opp med mer kunnskap både om fiskens behov for fettsyrer,
effekter på fiskens helsetilstand og motstandskraft mot sykdommer. Alternative fettkilder må
ses i sammenheng med fettsyresammensetningen i matproduktene og deres effekt på human
helse, samt på markedets holdninger til produktene. For vegetabilske proteinkilder er det
utfordringer knyttet til selve proteinsammensetningen da denne avviker noe fra behov fisken
har ut fra proteinsammensetningen i fiskekroppen. Videre inneholder planter komponenter
(antinæringsstoffer) som hemmer næringsopptak eller som kan være direkte skadelig for
oppdrettsartene. Fôrteknologiske metoder for oppgradering av vegetabilske fôrråvarene er her
sentrale (se pkt 3.7). Moderne genteknologiske metoder bør utnyttes og videreutvikles for å
øke kunnskapen om oppdrettsartenes respons på alternative fôrråvarer.
Fôrråvarer fra mikroorganismer i kultur er en aktuell mulighet for å avhjelpe råvareknapphet.
Bakterieprotein fra naturgass er allerede på markedet, men dagens produksjonskapasitet må
oppskaleres betydelig og produktene må videreutvikles for spesifikke anvendelser.
Fettsyreproduserende mikroorganismer som er blant de viktigste primærprodusentene i havet,
kan også dyrkes i kultur. Det blir viktig å isolere arter og utvikle teknologi som gir en effektiv
produksjon av aktuelle fettsyrer.
På dette området foreligger flere rapporter som gir en god oversikt over status og
forskningsbehov på området og som er viktige dokument for utarbeidelsen av denne delen av
Programplanen. De viktigste av disse rapportene er: Handlingsplan for FoU-innsats innen
fôrressurser til akavkultur, Fôr og fôrmidler – den største utfordringen for vekst i norsk
havbruk, Verdiskapning for norsk landbruk gjennom å utnytte naturressurser, kompetanse og
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nasjonale konkurransefortrinn til produksjon av fôringredienser til oppdrettsfisk og
Alternative Dietary Protein and Lipid Sources for Sustainable Production of Salmonids
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap som forbedrer mulighetene til å utnytte fôrråvarer fra høyere planter
som fôr til aktuelle oppdrettsarter
• Fremskaffe kunnskap som forbedrer mulighetene til å utnytte fôrråvarer fra
mikroorganismer (bakterieprotein, mikroalger i kultur) som fôr til aktuelle oppdrettsarter
• Fremskaffe kunnskap for økt utnyttelse av fôrråvarer fra havet (biprodukter, krill,
plankton)
• Fremskaffe kunnskap om effektiv utnyttelse av pigmentene i aktuelle arter, både gjennom
biologisk utnyttelse og gjennom tiltak for å bevare pigmentene ved oppdrett, slakting,
foredling og lagring.
3.3.6 Oppdrettsartenes ernæringsmessige behov og begrensninger
Status
Behovene for ulike næringsstoffer varierer mellom arter og gjennom livssyklus for hver
enkelt art og dekning av oppdrettsartenes ernæringsmessige behov er avgjørende for
produktivitet, helse og velferd. Dessuten er kunnskap om behovene avgjørende for å unngå
forurensende og uøkonomisk overdosering. Kunnskap om næringsbehov må koordineres med
detaljert informasjon om fiskens utnyttelse av næringsstoffene i fôret gjennom fordøyelse og
absorpsjon. Dette gjelder hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrat så vel som
mineraler og vitaminer.
Det er behov for å avklare minimumsbehov for essensielle fettsyrer hos ulike arter, og
hvordan fôrets fettsyresammensetning påvirker biokjemiske, fysiologiske og helsemessige
prosesser i fisken. Det er videre viktig å kjenne oppdrettsartenes minimumsbehov for
aminosyrer. Ved tilstrekkelig kunnskap om fiskens behov for aminosyrer vil det være mulig å
øke mengden av alternative proteinkilder i fiskefôret kraftig i forhold til dagens praksis.
Behovene for mineraler må også klarlegges. Videre må artenes toleransegrenser for potensielt
toksiske komponenter og ulike antinæringsstoffer avklares.
Behovstall gir ingen opplysning om i hvilken grad oppdrettsartene kan fordøye og utnytte
ulike fôrkomponenter. Fordøyelighet varierer fra et fôrmiddel til et annet og det ligger store
utfordringer i å fastlegge fordøyelighet av alternative fôrråvarer til oppdrettsartene under ulike
miljøbetingelser. Effekter på fôropptak / appetitt, metabolisme og videre virkning på helse,
velferd og til sist matkvalitet er også viktig å avklare. En helhetlig ernæringsbiologi med bruk
av nye metoder på celle- og molekylærnivå er nødvendig for blant annet å kunne utvikle
kunnskap om effekten av fôret på uttrykket av den genetiske koden i dyret.
Marin yngel fôres i dag med levende planktoniske alger og dyr, hovedsakelig rotatorier og
saltkreps (Artemia). Selv om det i dag finnes solid norsk kompetanse på dyrking av
levendefôr til torskeyngel, er forutsigbar produksjon av levendefôr av høy kvalitet fortsatt en
utfordring. Ved økt oppdrett vil det bli behov for overgang til egnet formulert fôr. Det blir da
viktig at yngelens ulike ernæringsmessige behov er kartlagt.
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Utfordringer
• Øke kunnskapen om de ulike artenes ernæringsmessige behov på ulike utviklingsstadier
og miljøforhold
• Fremskaffe kunnskap om fordøyelighet (absorpsjon) og videre utnyttelse av
næringsstoffer fra ulike fôrråvarer hos arter i oppdrett samt den fysiologiske og
biokjemiske forståelse av disse prosessene
• Klargjøre hvilke begrensinger ulike oppdrettsarter har for aktuelle antinæringsstoffer og
potensielt toksiske fôrkomponenter
• Optimalisere fôrsammensetning gjennom livssyklus og ulike miljøforhold hos ulike
oppdrettsarter
3.3.7 Fôr - og fôringsteknologi
Status
Med fôrteknologi menes her teknologiske prosesser i fôrfabrikker som produserer ferdig fôr.
Forskning og utvikling på dette området har fram til i dag i stor grad foregått i regi av de
enkelte fôrprodusenter. I disse miljøene er kunnskapsgrunnlaget betydelig og Norge ligger
langt fremme internasjonalt. Den offentlig tilgjengelige kunnskapsbasen er mer mangelfull.
Ekstrudering og vakuum-coating gjør det i dag mulig å produsere fôr som kombinerer høy
ernæringsverdi og fysisk kvalitet, men som også er kostbar på grunn av høyt energiforbruk,
lav kapasitet og høye investerings- og vedlikeholdskostnader på utstyret. Utviklingen har i
stor grad vært dominert av å være anvendt problemløsende uten tilstrekkelig fokus på de
underliggende årsaksmekanismer. Forståelsen av mekanismene som fører til en bestemt fysisk
og ernæringsmessig kvalitet ved definerte prosesseringsmetoder og -betingelser er derfor
mangelfull. En viktig utfordring blir å frembringe kunnskap som vil kunne brukes til å
optimalisere fôrprosesseringen slik at kostnadene reduseres og næringsverdien av fôret øker.
Denne utfordringen øker ytterligere etter hvert som alternative fôrråvarer tas i bruk.
Fôringsteknologi dekker fôrlager, teknologi for transport av fôr til merd, utfôringsløsninger
med tilhørende teknologi og utstyr for kontroll og styring av fôring. Dette er områder som må
utvikles parallelt med fôrteknologien slik at en sikrer rasjonell og sikker drift av
oppdrettsanleggene. Sentrale områder er oppsamling av fôrrester og eventuelt feces rundt
anleggene.
Utfordringer
• Videreutvikle fôrteknologiske prosesser som forbedrer de ernæringsmessige og
fysiske egenskaper ved fôret
• Optimalisering av prosessbetingelser knyttet til bruk av nye råvarer i fiskefôr og etter
hvert fôr til andre oppdrettsarter
• Utvikle teknologi og metoder for automatisert fôring som ivaretar fiskens behov og
som vil fungere under aktuelle vær - og miljøforhold
3.3.8 Helse
Status
Helsesituasjonen hos norske oppdrettsarter kjennetegnes ved at infeksjonssykdommer
fremdeles utgjør et omfattende problem. I tillegg har flere ikke-infeksiøse tilstander som fører
til misdannelser og dysfunksjoner blitt identifisert den senere tid. Disse lidelsene, som ofte
benevnes som produksjonssykdommer, kan ha sammenheng med intensiv produksjon og har
fått spesiell oppmerksomhet i samfunnet ut i fra etiske og dyrevelferdsmessige hensyn.
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Helseforskningen har først og fremst vært fokusert på isolering og karakterisering av
sykdomsfremkallende agens samt utvikling og evaluering av diagnostiske metoder og
vaksiner. Forskningsbehovet er fortsatt stort da kravet om mer detaljert kunnskap om agens,
sykdomsutvikling, utbredelse, smitteveier og behandlingsmuligheter vil være avgjørende for
hvordan både næring og forvaltning skal håndtere de aktuelle sykdommene, spesielt med
hensyn til sykdomsforebyggende tiltak. Det er tilgjengelig effektive vaksiner mot noen av de
viktigste bakteriesykdommene hos laksefisk, men det er uavklart om eksisterende vaksiner
mot de mest aktuelle virussykdommene gir tilstrekkelig beskyttelse. I de siste årene har
bakterieinfeksjoner vært et økende problem ved oppdrett av marine arter som torsk og kveite,
og for laks er det fremdeles enkelte tapsbringende bakterieinfeksjoner som ikke er under
kontroll. Hos laksefisk er lakselus det største parasittproblemet. I dag bekjempes lakselus med
biologisk (leppefisk) og kjemisk behandling, noe som er problematisk i forhold til
miljøhensyn. Nyere forskningsresultater tyder på at det nå kan være mulig å utvikle en
vaksine mot lakselus. De fleste marine fisk har parasitter, og det er viktig å få biologisk og
epidemiologisk kunnskap om disse artene og deres interaksjon med vertsdyret.
Forskningsinnsatsen på produksjonssykdommer har hittil vært relativ sparsom og fokusert på
faktorer i fôr og miljø som årsak til tilstandene. De dyrevelferdsrelaterte aspektene knyttet til
disse sykdommene kan imidlertid være vel så viktige for næringen som selve
produksjonstapet.
Immunologisk respons ved ulike sykdommer har vært studert i begrenset omfang og har vært
relatert til utvikling av vaksiner. Det mangler fremdeles basal kunnskap om immunsystemet
hos de viktigste oppdrettsartene, spesielt om cellulære mekanismer, noe som til dels kan
tilskrives mangel på viktige verktøy.
Forskning innen de mest aktuelle infeksjonssykdommer hos laksefisk har ført til en vesentlig
forbedret sykdomsdiagnostikk og muligheter for å kunne forebygge og bekjempe
sykdommene. I de senere år har flere sykdomsfremkallende agens blitt identifisert og
karakterisert, og for noen av sykdommene er arbeidet med utvikling av vaksiner allerede
påbegynt.
Helserelatert forskning på marine arter må fremdeles betraktes å være på begynnerstadiet, og
selv om disse artene kan bli infisert av samme agens som laksefisk, kan sykdomsforløpet og
utfallet av denne være forskjellig fra det som er kjent fra laksefisk. Kunnskap om
bakenforliggende årsaker til uilke former for ”produksjonssykdommer” hos ulike synes å
være begrenset.
Bakteriesykdommer hos marine arter synes å være et økende problem, og basale kunnskaper
på dette området er mangelfulle.
For å kunne forebygge og bekjempe sykdommer er det viktig at basal kunnskap om de ulike
kategorier av sykdommer og immunmekanismer prioriteres for å kunne ha et faglig
fundament å bygge på for studier av de enkelte agens og sykdommer. For flere av de viktigste
infeksjonssykdommene mangler det epidemiologisk kunnskap som kan beskrive smitteveier
og risiko for sykdomsutbrudd. Videre mangler vi kunnskap om egenskaper hos de ulike agens
som er viktig for å fremkalle sykdom (virulensegenskaper). For utvikling av effektive
vaksiner, mangler det fremdeles basal kunnskap, både hos laksefisk og marine arter, om de
viktigste immunmekansimene ved de ulike infeksjonene. Kunnskap om årsaksforhold ved
produksjonssykdommer er mangelfull for å kunne forebygge mot denne type sykdommer. I
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tillegg er det flere sykdomstilstander som antas å være infeksiøse men hvor agens ikke er
identifisert, og som er viktig å få avklart for å begrense smitteutbredelse. I Norge finnes det
epidemiologiske miljøer med høy faglig kvalitet som burde utnyttes bedre for å kunne belyse
ulike epidemiologiske problemstillinger, spesielt i forbindelse med molekylær
epidemiologiske studier. Det bør stimuleres til etablering av miljøer for etablering av
teknikker/verktøy som kan være tilgjengelige for de ulike nasjonale forskningsmiljøene innen
fiskehelse.
Rapporten Helse- og sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter, som kom i 2004
”Fiskehelserapporten”, gir en god oversikt over status på dette området og har også en
oversikt over forskningsbehov sett i et 5-års perspektiv. Den er et viktig dokument for
utarbeidelsen av denne delen av Programplanen.
Utfordringer
• Identifisere og karakterisere sykdomsfremkallende agens, og utvikle diagnostiske og
epidemiologiske metoder og verktøy som er egnet til å fremskaffe kunnskap som er viktig
for å forebygge og bekjempe sykdommer
• Fremskaffe grunnleggende kunnskap om produksjonssykdommer som er viktig for å
forstå årsaksforhold og forebygge og bekjempe sykdommer.
• Fremskaffe kunnskap om basal immunologi med spesiell vekt på mekanismer som er
viktige for å forstå sykdomsutvikling og for utvikling av vaksiner herunder også buk av
probiotika, immunstimulanter og andre virkemidler.
3.3.9 Dyrevelferd
Status
Det er et stadig økende fokus på dyrevelferd i akvatisk produksjon fra forvaltning og
konsumenter både nasjonalt og internasjonalt. Vi har et særskilt etisk ansvar for dyr i kultur,
og det er en nasjonal målsetting at produksjonen av mat i Norge skal holde en etisk høy
standard (”Om dyrehold og dyrevelferd”, St.meld.nr. 12, 2002-2003). Velferden til
enkeltindivid er nært knyttet til produksjonsmetoder og -teknologi.
Dyrevelferd er et utpreget integrert og flerfaglig område, der basal kunnskap om dyrenes
adferd, fysiologi og helse står sentralt. Forståelsen av bærekraftig og etisk forsvarlig
produksjon av fisk bør omfatte hele verdikjeden fra produksjon og fram til konsumenten. Det
kan også være en fordel dersom biologiske problemstillinger knyttes opp mot markedmessige
og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
Norge er langt framme på den internasjonale forskningsfronten mht fiskevelferd, men det er
store hull i vår kunnskap innen dette temaet. Noen av disse kunnskapshullene gjelder tema
som er fundamentale for hele velferdskonseptet, hva det betyr og hvordan det måles.
I utredningen ”Dyrevelferd – forsknings- og kompetansebehov” (2005), som er en
videreføring av Stortingsmeldingen om dyrevelferd, er det pekt på en rekke forskningsbehov
hos oppdrettsfisk, inklusiv en del grunnleggende problemstillinger, som for eksempel smerte,
læringsevne og generell adferd, og en del praktiske problemstillinger som deformiteter og
sammenhengen mellom miljøstress og immunrespons. I tillegg må velferdsforskningen danne
vitenskapelig basis for forvaltningens regelverk, utvikling av prosedyrer (”best practise”) i
oppdrettsnæringen og utvikling av nye teknologiske løsninger. Det er viktig å utvikle
objektive og kunnskapsbaserte metoder og kriterier for å evaluere velferd, inklusiv hvilke
miljøfaktorer som fører til redusert velferd og hvor grensene går mellom god og dårlig

18

velferd. Det siste inkluderer etiske spørsmål, hvor det vil være behov for samfunns- og
markedsmessige betraktninger.
Rapporten Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge, gir en god oversikt over status og
forskningsbehov på dette området. Den er et viktig dokument for utarbeidelsen av denne
delen av Programplanen.
Utfordringer
• Utvikling av metoder/indikatorer og objektive kriterier for å evaluere velferd
• Fremskaffe grunnleggende kunnskap om viktige velferdsområder som smerte,
læringsevne og generell adferd hos oppdrettsfisk
• Fremskaffe kunnskap om sammenhengen mellom miljøfaktorer og stress, mestring, helse
og velferd, inklusiv utviklingen og konsekvenser av deformiteter og andre
produksjonslidelser hos akvatiske organismer i oppdrett
• Fremskaffe kunnskap om effektene av sulting, transport- og slaktemetoder på adferd,
stress og produktkvalitet
3.3.10 Produksjonsbiologi
Status
Utviklingen i norsk havbruksnæring har gått i retning av stadig mer intensive systemer med
bl.a. økt kontroll av miljøfaktorer, selektert materiale, intensiv yngelproduksjon, høye
tettheter, redusert vannforbruk, rask vekst, kortere generasjonstid og styrt/årstidsuavhengig
produksjon. En viktig utfordring for norsk havbruksforskning vil være å fremskaffe kunnskap
som bidrar til utvikling av kostnadseffektive, intensive oppdrettskonsepter som samtidig
sikrer normal vekst og utvikling.
Forskningen på området har i stor grad dreid seg om å definere optimale betingelser for
viktige biologiske prosesser gjennom livssyklus, samtidig som en i noen grad har søkt dypere
forståelse for de prosessene en studerer. Slik har en kunnet gi konkrete anbefalinger om
hvordan produksjonene kan optimaliseres, og til en viss grad definere grenseverdier for
sentrale miljøfaktorer. Mye av denne forskningen har vært nokså deskriptiv av natur,
forskningen har i mindre grad kunnet gå i dybden og forklare de underliggende biologiske
mekanismene. Deskriptiv forskning kan være effektiv i å legge grunnlaget for produksjon,
men den skaper liten grunnleggende forståelse for de prosesser en studerer, og vil i det lange
løp ikke skape det nødvendige fundamentet for fremtidig nyskapning og nyvinning.
Internasjonale evalueringer har da også fremhevet mangelen på grunnleggende kompetanse
innen viktige biologiske disipliner som en vesentlig svakhet for en fortsatt livskraftig
havbruksnæring. Spesielt er påpekt Norges svake stilling innen feltene utviklingsbiologi og
helse knyttet til havbruksforskningen. Den raske utviklingen som skjer i biologisk forskning
med bl.a. store muligheter knyttet til utvikling og bruk av molekylærbiologiske metoder, kan
bidra til en helt ny forståelse av grunnleggende biologiske prosesser. Dette kan få stor
betydning for arbeidet med biologiske problemstillinger knyttet til havbruk, og det er viktig at
norsk havbruksforskning er i front internasjonalt på dette området.
Samtidig skjer det stadig endringer i produksjonsformer og strategier, og nye oppdrettsarter
blir introdusert. Selv om deler av den grunnleggende forståelsen er artsuavhengig, vil hver ny
art ha et betydelig forskningsbehov knyttet til sentrale biologiske prosesser. Videre er det
mange eksempler på at produksjonen etter hvert tøyer grensene for hva som er et forsvarlig
oppdrettsmiljø ifht fiskens velferd og normale biologi. Det er mao. et stort udekket
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forskningsbehov knyttet til oppdrettsartenes basale biologi, samspillet mellom miljøfaktorer
og biologien, og særlig til arbeidet med å definere et normalområde som sikrer normal
utvikling og en forsvarlig dyrevelferd og helse.
Utfordringer
• Etablere pålitelige kriterier for kvalitet på rogn og melke samt utrede sammenhenger
mellom oppdrettsmiljø, ernæring hos stamdyr og gametkvalitet
• Fremskaffe grunnleggende kunnskap om normal dannelse, differensiering, utvikling og
funksjon av sentrale organsystemer og egenskaper gjennom tidlig utvikling, første
fødeopptak og metamorfose/smoltifisering og kjønnsmodningsprosessen
• Utvikle kompetansen om regulering av muskel- og skjelettvekst, som grunnlag for en
varig reduksjon i forekomsten av produksjonslidelser
• Videreutvikle etiske forsvarlige metoder for kontroll av kvalitet på yngel, settefisk og
smolt, utrede konsekvenser av miljøforhold for vekst og utvikling som grunnlag for
optimalisering av oppdrettsmiljøet, samt identifisere grenseverdier for sentrale
miljøfaktorer som kan redusere yngel/smoltkvalitet
• Utrede hvordan miljøfaktorer samvirker med ernæring og fysiologisk status i reguleringen
av vekst og pubertet (igangsetting av 1. kjønnsmodning) og videreutvikle metoder for å
styre vekst, pubertet og gytetidspunkt
3.3.11 Produksjonsteknologi
Status
Den teknologiske utviklingen innen havbruksnæringen har vært preget av at det i første rekke
er små selskaper med begrensede ressurser som har vært pådrivere. Til tross for dette har den
norske havbruksnæringen til nå vært ledende i utvikling av ny teknologi. Norske oppdrettere
og utstyrsprodusenter har vist stor kreativitet, og har hatt mulighet til å støtte seg på en
kunnskapsbase innen de teknologiske FOU-miljø. Det blir viktig med økt fokus på å
implementere kunnskap i teknologiske løsninger for å oppnå gevinster av den forskningen
som foretas innen felt som biologi, velferd, helse.
Smoltproduksjonen for laks er en industrialisert prosess med mulighet for relativt god
planlegging og ordrestyrt produksjon. Kostnaden ved smoltproduksjon er en betydelig
innsatsfaktor som det vil være viktig å redusere. Generelt må det utvikles teknologi og
måleutstyr som effektiviserer yngel og smoltproduksjonen. Spesielt er det behov for kontroll
av biomasse og miljøforhold, vannøkonomisering og resirkulering, tilpasse energianlegg til
settefiskproduksjon. Forbedring av utstyr og prosedyrer for vaksinasjon, spesielt med hensyn
på bedre arbeidsmiljø og sikkerhet.
Teknologien som er i bruk for nye oppdrettsarter er i hovedsak basert på erfaringer fra marint
oppdrett i Middelhavet samt modifisert lakseteknologi. Spesifikt for yngelproduksjonen er det
behov for å både forbedre og effektivisere produksjonsprosessene innenfor artenes biologiske
krav. En spesiell utfordring for marin yngel er behovet for levende fôrorganismer. Her er det
nødvendig å utvikle teknologi for industriell produksjon og effektiv bruk av slike organismer i
startforingen. Marin yngelproduksjon setter store krav til både vannkvalitet og
vannbehandling, og det må utvikles teknologi for å kontrollere vannkvalitet slik at de
mikrobiologiske forholdene for larver og yngel sikres.
Det forventes en dreining fra arbeidsintensiv til mer kapital- og kunnskapsintensiv
produksjon. En slik dreining krever forskningsinnsats innen en rekke områder, bla.innen
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informasjonssystemer, automasjon, fjerndrift, mekaniske drift- og hjelpesystemer HMS.
Dagens systemer for tilvekstfasen i sjø av laksefisk oppfattes som relativt effektive. Likevel
har næringen store utfordringer for å ytterligere å øke effektiviteten blant annet ved å redusere
risikoen for rømming, sikre optimal vanngjennomstrømning, hindre begroing på nøter,
forebygge sykdom, håndtere parasitter, samt sikre god dyrevelferd og forutsigbarhet i
produksjonen.
For marine arter må produksjonsteknologi for videre tilvekst og utsett i sjø tilpasses de ulike
artenes biologiske krav. Utstyr og prosesser for de ulike ledd i produksjonskjeden må
utvikles. Det er ikke utviklet produksjonsmetoder og utstyr spesielt tilpasset våre arter og
klimatiske forhold for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.. Det er et stort potensial for å
videreutvikle eksisterende teknologi, og i å utvikle teknologi tilpasset våre arter.
Rapporten Teknologistatus i havbruk, gir en god oversikt over status på dette området. Den er
et viktig dokument for utarbeidelsen av denne delen av Programplanen.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap for å effektivisere smolt produksjon for laks gjennom forbedring av
rutiner, prosesser og teknologi.
• Fremskaffe produksjonsprosesser og teknologi som øker overlevelsen i yngelproduksjon
av marine arter
• Fremskaffe teknologi som forbedrer og sikrer vannkvaliteten, og som muliggjør minimalt
forbruk av ferskvann.
• Videreutvikle dagens anleggskonsepter slik at de kan møte framtidens krav om
effektivitet, kvalitet, dyrevelferd og HMS.
• Fremskaffe kunnskap og utvikle informasjonssystemer som kan sammenstille data fra hele
verdikjeden på en slik måte at man kan skape forutsigbar produksjon.
• Fremskaffe grunnleggende kunnskap om oppførselen til fleksible merd - og notsystemer
samt utvikle beregningsverktøy og simuleringssystemer.
3.3.12 Genetikk og avl
Status
Oppbyggingen av et systematisk avlsarbeid på laksefisk har vært viktig i fremveksten av
havbruksnæringen i Norge, og det er dokumentert avlsmessig framgang på viktige egenskaper
som veksthastighet, alder ved kjønnsmodning, sykdomsresistens og kvalitet. Norge har sterke
grupper innen forskning på genetikk og avl, og norsk kompetanse på området er etterspurt
internasjonalt. Avlsarbeid for nye arter i oppdrett krever at en kan kontrollere hele
livssyklusen, at det er mulig å definere klare avlsmål av betydning for resultatet i oppdrett og
som kan baseres på målbare og/eller registrerbare data, samt at det finnes kunnskap med
hensyn på teknisk/biologisk tilpassing til liv under kulturforhold. Av denne grunn er
avlsarbeidet så vidt startet for noen arter som torsk og kveite. Det er vanskelig og kostbart å
oppdrette familier isolert for disse artene, og molekylærgenetiske metoder vil derfor kunne
effektivisere avlsprogram både for laksefisk og marine arter.
Norge har sterke forskningsgrupper innen avlsforskning, og avlsmessig fremgang har vært et
viktig bidrag til utviklingen av en betydelig laksenæring. Fremveksten av nye oppdrettsarter
vil kreve avlsprogram spesielt rettet mot disse artene, og den raske utviklingen innen
biologisk forskning vil kunne effektivisere slike avlsprogram betydelig. Det er derfor store
utfordringer knyttet til å legge et godt grunnlag for avlsprogram på marine arter, og ta i bruk
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nyvinninger innen genetisk teori, bioinformatikk og molekylær biologi/molekylær genetikk i
tradisjonelle og nye avlsprogram.
Rapporten Muligheter og problemer knyttet til avlsarbeid på aktuelle marine arter i oppdrett,
gir en god oversikt over status på deler av dette området og en oversikt over aktuelle
forskningsbehov. Den er et viktig dokument for utarbeidelsen av denne delen av
Programplanen.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap om genetisk og fenotypisk variasjon, arvbarhet, genetiske
korrelasjoner samt økonomiske verdier for sentrale egenskaper i oppdrettsarter.
• Avklare betydningen i avlsprogram av ikke-destruktive målemetoder for kvalitet,
sykdomsresistens, fiskedyrevelferd, fôrutnyttelse og utnyttelse av nye fôrråvarer.
• Utrede mulighetene knyttet til utvikling av nye seleksjonsmetoder kombinert med
tradisjonell avl samt muligheter for innarbeiding av egenskaper fra villaks i avlsmaterialet
• Utvikle statistiske/biometriske metoder knyttet til molekylærgenetisk informasjon, og
strategier for å ta i bruk ikke-additive genetiske effekter
3.3.13 Slakteprosessen
Status
Oppdrettsnæringen har utviklet seg i retning av færre, men større slakterier hvor selve
slakteprosessen til dels er automatisert fra inntak og frem til videreforedling eller pakking av
fisken. Når det gjelder slakting, stiller ikke fisk på lik linje med fjærkre eller pattedyr. Fisk er
vekselvarm, og avhengig av art har fisk en viss toleranse for hypoksi og lav pH i hjernen
sammenlignet med landdyr. Dette gjør at døden er en tidsavhengig prosess som funksjon av
temperaturen. Det finnes i dag flere godkjente metoder for kommersiell bedøving/avliving av
fisk, men det er fortsatt utfordringer i næringen knyttet til oppskalering og optimalisering av
disse metodene.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap om samspillet mellom artenes biologiske grunnlag (ernæringsstatus,
kondisjon, kjønnsmodning, genetisk opphav) og høstingsprosesser som grunnlag for å
ivareta og styre variasjon i råstoffkvalitet og videre produktutvikling.
• Dokumentere hvilke metoder som sikrer tilfredsstillende bedøving, rask død og god
produktkvalitet under kommersielle betingelser.
3.3.14 Oppdrett på eksponerte lokaliteter (havgående oppdrett)
Status
Utviklingen på verdensbasis går mot økt bruk av eksponerte lokaliteter, og det er i dag flere
internasjonale forskningsmiljøer som jobber for å utvikle teknologi som muliggjør havgående
oppdrett. En slik utvikling er det også tatt høyde for i Nytekstandarden (NS9415), der det
f.eks. er klassifisering av lokaliteter etter grad av eksponering. I fremtiden vil det
sannsynligvis bli drevet oppdrett til havs.
Det blir viktig med systematisk kunnskap om svikt og feil som fører til rømming fra
anleggene og kunnskap for å karakterisere risikobildet, sårbarheten til anleggene og
konsekvensene.
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For utvikling av havgående oppdrett vil det være naturlig å søke å samarbeid med annen
ledende norsk teknologi for eksempel innen olje og gass. Innen olje- og gassektoren har
Norge de siste tretti årene tatt en ledende posisjon innen flere marinteknologiske disipliner og
norske forskningsmiljøer, både innen offentlig og privat sektor er i verdensklasse.
Utfordringer
• Utvikle systemer for fjerndrift av anlegg på eksponerte lokaliteter
• Fremskaffe kunnskap om havbrukskonstruksjoners oppførsel på sterkt eksponerte
lokaliteter
• Utvikle designkriterier for havbrukskonstruksjoner på sterkt eksponert lokaliteter, hvor
både fiskedyrevelferd og konstruksjonstekniske begrensninger ivaretas
3.3.15 Fangstbasert havbruk
Status
På verdensbasis er fangstbasert havbruk en betydelig næring, og utgjorde rundt 20 % av
omsetningen av oppdrettsprodukter i 2003. I Norge er næringen fortsatt liten, men interessen
og aktiviteten er økende. Det er størst interesse for fangst, levende lagring og videre oppfôring
av torsk, sei, hyse, makrell, krepsdyr og kråkeboller. Satsingen på levende lagring av
akvatiske dyr er motivert ut fra økende markedskrav om stabile leveranser og kvalitet på
produktene. I de siste årene har både forskningsmiljøene og industrien selv arbeidet med
optimalisering av levende lagring, og det er utviklet metoder som har bidratt til bedre
overlevelse og kvalitet under fangst, transport, mottak og akklimatisering. Det er et stort
potensial for å utvikle denne typen havbruk ytterligere. Norge ligger langt fremme når det
gjelder forskning omkring fangstbasert havbruk, men fortsatt er det mange utfordringer for å
oppnå bedre overlevelse, helse og velferd hos de ulike artene.
Utfordringer
• Videreutvikle fangstbasert havbruk gjennom mer kunnskap om redskapsbruk, optimal
transport, restituering, fôring, slakting og dyrevelferd
3.3.16 Miljømessige og økologiske effekter av havbruk
Status
En sentral utfordring for norsk havbruksnæring er å begrense rømming fra anleggene. I
laksenæringen har det vært jobbet med teknologiutvikling og forbedring av rutiner for drifting
av anlegget som har ført til en reduksjon i antall rømt laks, men fortsatt skjer det betydelige
havari. Rømming vil også kunne bli et problem når det gjelder de marine artene. Ettersom
produksjonen av marine arter øker, vil mulighetene for økologiske og genetiske interaksjoner
med de omkringliggende ville fiskebestandene kunne bli betydelige fordi marine arter lever
hele livet i saltvann og kan gyte i selve oppdrettsmerden. I tillegg kan enkelte marine arter ha
en adferd som øker sannsynligheten for rømming.
En annen viktig utfordring er å redusere risikoen for spredning av infeksiøse sykdommer
(bakterier, virus, sopp og parasitter) til ville bestander og mellom anlegg. I risikovurderingen
er det en rekke forhold som spiller inn – både av biologisk, hydrografisk og praktisk karakter.
Økt kunnskap om systemets bæreevne og de ulike oppdrettsartenes krav til miljø vil være
viktig for lokalisering av anleggene og riktig utnyttelse av havbruksarealene.
Utslipp av fremmedstoffer, som avlusningsmidler, antigromidler og fôr som inneholder
antibiotika, antisoppmidler og andre tilsetningsstoffer er også et miljøproblem. Vi har
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forholdsvis god vitenskapelig dokumentasjon på nedbrytning av antibiotika, oppholdstid i
sedimentet og generell spredning fra anleggene, men på andre områder, som for eksempel
miljømessig betydningen av avlusningsmidler, har vi fortsatt mangelfull kunnskap.
Den nylig vedtatte lov om havbeite som gjelder utsettinger og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr
og pigghuder kan være et avgjørende steg videre i utviklingen av en ny marin
næringsvirksomhet i våre kystområder med mange utfordringer.
Utfordringer
• Videreutvikle modellverktøy som grunnlag for økt kunnskap om spredning av infeksiøse
sykdommer til ville bestander og mellom oppdrettsanlegg
• Fremskaffe kunnskap om mulige økologiske og genetiske interaksjoner mellom
oppdrettsarter og ville bestander, inkludert arter i havbeite
• Redusere risiko for smittespredning til ville bestander og andre oppdrettsorganismer.
• Fremskaffe kunnskap om hvordan fremmedstoffer kommer ut i miljøet, hvordan de
nedbrytes og hvor de ender opp i næringskjeden.
• Fremskaffe kunnskap for å kunne måle og vurdere effekter av havbeite
3.3.17 Sporbarhet
Status
I kjølvannet av de store matvareskandalene rundt kugalskap, skrapesyke, munn og klovsyke
og dioksin i kyllingfòr har matvaretrygghet og innføring av sporbarhetssystemer fått høy
prioritet i EU. I perioden 2001–2005 innfører EU flere nye lover om sporbarhet på matvarer,
hvor man bl.a. stiller krav om unik identifikasjon, merking av opprinnelsesrelaterte data, samt
dokumenterte tilbakekallingsrutiner i tilfelle feil på produktene.
I tillegg til myndighetene stiller forbrukerne og derved de store supermarkedskjedene en
rekke spesifikke krav til dokumentasjon av matvarer; for eksempel dokumentasjon av
tilsettingsstoffer / fremmedstoffer, fangst- og slaktemetoder, fòringsregimer og fòrinnhold,
prosesseringsmetoder, lagringsbetingelser, samt forhold rundt miljø og dyrevelferd. Samlet
bidrar dette til at den norske eksporterende matvareindustrien står over for en rekke store
utfordringer de nærmeste årene. I dagens globaliserte handel vil sporbarhet være viktig.
Aktørene må kunne framskaffe objektiv dokumentasjon om sine produkter.
Utfordringer
• Videreutvikle det teoretiske og metodiske grunnlaget for sporbarhet og knytte
forskningsfeltene kvantitativ risikoanalyse og sporbarhet tettere sammen
• Utvikle ny og pålitelig teknologi og systemer for fangst og lagring av
sporbarhetsinformasjon og en gjennomløpende infrastruktur for elektronisk sporbarhet i
kjeden fra avl til marked.
3.3.18 Logistikk, distribusjon og emballasje
Status
Norsk havbruksnæring har gjennomgående god transportlogistikk, noe som gjør næringen
konkurransedyktig selv når avstanden til markedene er stor. Transportløsningene er fleksible
og det legges store ressurser i optimal utnyttelse av transportmateriell og kvalitetsmessig
håndtering av varene. Gjennom framveksten av laksenæringen har norsk havbruksnæring
videreutviklet tradisjonell ferskfiskdistribusjon til å bli verdensledende, og leverer i dag
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ferskvarer over hele kloden. Økende konkurranse og mer effektiv distribusjon fra andre
produsentland, markedskrav og prispress krever imidlertid videre utvikling av nye
teknologiske løsninger og det registreres en gryende interesse for å ta i bruk nye løsninger for
transport med skip og tog.
Kostnadene knyttet til informasjonslogistikkfunksjonen er høye siden man i liten grad
utveksler strukturert informasjon elektronisk i forsyningskjeden, manuell databehandling er
fortsatt svært utbredt innen omsetning av sjømatprodukter.
Logistikk er i stor grad en operativ funksjon innen fiskeri- og havbruksnæringen. På mange
måter ligger næringen litt etter andre bransjer, hvor logistikk i større grad benyttes som et
strategisk instrument.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap om styringssystemer for hele verdikjeder hvor det tas hensyn til at
oppdrettsnæringen inngår i en total forsyningskjede: Ordrestyrt produksjon, hurtige
leveranser, stor variasjon, stort utvalg.
• Fremskaffe kunnskap om emballering og pakke- og distribusjonsløsninger tilpasset
markedskrav for ferskvare og som tilfredsstiller krav til miljø og mattrygghet
• Fremskaffe kunnskap for å tilpasse logistikksystemet til krav fra markedsaktører om
hyppigere og dermed mindre leveranser.
• Fremskaffe kunnskap som bidrar til mer effektiv datafangst og datautveksling i
forsyningskjeden og til at logistikksystemet kan utvikles og utnyttes slik at det høyner
produktkvalitet og "kvalitets-image" for norske sjømatprodukter.
• Fremskaffe kunnskap om nye miljøvennlige transportløsninger som reduserer vår ensidige
avhengighet av lastebil.
3.3.19 Marine operasjoner
Status
Fiskeoppdrett bygger på kontrollert tilførsel av innsatsfaktorer. Sentralt i dette er
arbeidsoperasjoner basert på bruk av fartøy. Bruk av fartøy kan sammenfattes i begrepet
marine operasjoner, og i takt med at flytende oppdrettsanlegg blir større, produksjonen per
enhet øker og anleggene plasseres i mer eksponerte områder, - blir utfordringene ved bruk av
fartøy sterkt økende.
Marine operasjoner inkluderer bl.a. nothåndtering, utlegg av forankringssystemer og transport
av levende fisk, utstyr og personell. Trenden er at både hjelpefartøy og brønnbåter blir større.
Dette gir mulighet for bruk av større merder/enheter, og er en respons på strukturendringer i
næringen. Lasting og lossing er operasjoner som i dag er væravhengige, for at produksjonen
på anleggene skal ha størst mulig regularitet vil det være nødvendig å kunne foreta marine
operasjoner mest mulig uavhengig av rådende værforhold. Operasjoner der hensyn til
dyrevelferd blir ivaretatt er et sentralt tema, spesielt når store kvantum fisk både skal flyttes
og sorteres. Videre vil det være viktig å utvikle systemer som ivaretar krav til personells
helse, miljø og sikkerhet
Utfordringer
• Utvikle metoder og systemer for å regulere anløp på havbruksanlegg mest mulig
uavhengig av værforhold.
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•
•

Utvikle konsepter for å håndtere teknologi og mer ekstreme miljøbetingelser, samtidig
som god fiskevelferd ivaretas
Utvikle nødvendige hjelpesystemer for marine operasjoner for store havbrukssystemer.

3.3.20 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Status
Oppdrett på mer eksponerte lokaliteter medfører utfordringer for menneskers mulighet til å
utøve den daglige driften. Selv om stadig større del av arbeidet gjennomføres ved hjelp av
teknologi, vil menneskers tilstedeværelse på anleggene fortsatt ha stor betydning særlig med
hensyn på å utøve en observatør - / kontrollørrolle. Kunnskap som kan bedre sikkerhet og
miljø er følgelig kritisk for å kunne utføre en god og mer kostnadseffektiv produksjon.
Utfordringer
• Fremskaffe kunnskap, rutiner og løsninger som ivaretar god personellsikkerhet innen
havbruk.
3.3.21 Kunnskapskultur og innovasjonssystem knyttet til havbruk
Status
Havbruksnæringen er basert på forskningsresultater og erfaringsbasert kunnskap fra
næringsutøverne. Videre vekst krever at samspillet mellom næringsaktørene,
forskningsmiljøene og myndighetene videreutvikles. Alle aktørene har ansvar for at
kunnskapen som fremskaffes gjennom forskning blir omsatt til verdier for samfunnet.
Næringen må ha holdninger og kultur for å bruke forskning til både kontinuerlig
forbedringsarbeid og til større innovasjoner, samtidig som forskningsmiljøene må hente
inspirasjon og kompetanse fra næringen. Dette innebærer at næringen må være i stand til å
definere sine forskningsbehov. Leverandørnæringen spiller en vesentlig rolle i å omsette
forskningsbasert kunnskap til praktisk verktøy for næringen, og er derfor viktig deltaker i
havbruksklyngen og innovasjonssystemene.
I tillegg til næringsaktører både innen og utenfor havbruksnæringen vil innovasjonssystemene
kunne bestå av regionale og nasjonale myndigheter, virkemiddelapparatet,
kunnskapsinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og hensikten er å utvikle
samspillet og læringen mellom aktørene.
Utfordringer
• Utvikle regionale og nasjonale innovasjonssystem til et verktøy for å formidle kunnskap
mellom næring, myndigheter og forskningsmiljø
3.3.22 Kunnskap som grunnlag for offentlig forvaltning
Status
Myndighetene fastsetter viktige rammebetingelser for videreutvikling av næringen, gjennom å
vedta regelverk for å ivareta hensyn til miljøpåvirkning, etisk bærekraft, sykdomsforebygging,
mattrygghet og arealforvaltning. Forvaltningen er avhengig av oppdatert kunnskap for å
ivareta de hensyn og krav som er fastsatt nasjonalt og internasjonalt, samt være i stand til å
legge premisser for fremtidige standarder. Siden forvaltningen skal ivareta en rekke hensyn,
vil det være nødvendig med en tverrfaglig forskningsinnsats og en tett dialog mellom
forskningsmiljø, forvaltning og næring.
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Dagens oppdrettsaktivitet er lokalisert i kystsonen, og flere steder langs kysten er det allerede
konflikter knyttet til arealbruken, både i forhold til annen næringsvirksomhet, rekreasjon og
vern. Det er behov for økt kunnskap om samspillet mellom havbruk og andre interesser for at
myndighetene skal kunne fastsette rammebetingelser som ivaretar overordnede
samfunnsmessige mål.
Utfordringer
Bidra til tverrfaglig forskning som kan danne grunnlag for offentlige rammebetingelser
knyttet til arealforvaltning, miljøhensyn, dyrevelferd, sykdomsforebygging og mattrygghet

4. Overordnede forskningsområder og grep for å oppnå god
nasjonal arbeidsdeling og tverrfaglig samarbeid
4.1 Overordnede forskningsområder og økonomiske behov
Med utgangspunkt i programmets mål er følgende målområder definert for programmet:
•

Lønnsomhet og verdiskapning i næringen

•

Bærekraft, dyrevelferd, miljø og trygg mat

•

Kunnskapsoppbygging i forskning, næring og forvaltning

Følgende forskningsområder må ivaretas for å nå målene for programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til å øke forståelsen for hvordan rammebetingelser og markedsforhold påvirker
strategiske tilpasninger i havbruksnæringen
Fremskaffe kunnskap om hvordan nåværende og nye markeder fungerer for slik å bidra til
økt lønnsomhet og verdiskaping i næringen, og tilrettelegge for at kunnskap om markeder
inngår i styring av produksjonen og nye produkter
Fremskaffe kunnskap som gir grunnlag for et bærekraftig norsk havbruk gjennom økt
kunnskap om miljøvirkninger og økologiske effekter av oppdrettsvirksomheten
Fremskaffe en kunnskapsbase for produksjon av trygt fôr og trygg sjømat
Fremskaffe tilstrekkelig kompetanse til at det kan utvikles nye og kvantumsmessig
betydelige fôrråvarer som tilfredsstiller fiskens krav til ernæring, vekst, helse og velferd
samtidig som hensynet til produktkvalitet, bærekraftig og etisk produksjon ivaretas.
Fremskaffe kunnskap om velferd hos akvatiske oppdrettsorganismer og definere objektive
kriterier som grunnlag for vitenskapelige baserte vurderinger av dyrenes tilstand i ulike
oppdrettssystemer og under bedøving og avliving.
Øke den grunnleggende forståelsen for oppdrettsarters helse som bidrag til å forebygge og
bekjempe eksisterende og fremtidige helseproblemer i norsk havbruksnæring
Fremskaffe grunnleggende kunnskap om normal vekst og utvikling hos oppdrettsarter, og
bidra til utformingen av nye produksjonsstrategier og -systemer gjennom økt forståelse for
samspillet mellom organismen og oppdrettsmiljøet
Bidra til at norsk havbruksnæring forblir internasjonalt ledende når det gjelder utvikling
og bruk av teknologi og utstyr som sikrer en kostnadseffektiv, miljøvennlig og etisk
produksjon i et trygt arbeidsmiljø
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•
•
•

Fremskaffe kunnskap for videre utvikling av metoder/modeller/teori for avlsprogram som
sikrer videre avlsmessig fremgang innen laksefisk og marine arter
Bidra til strategisk oppbygging av grunnleggende kompetanse innen sentrale fagområder
som fundament for effektiv og forsvarlig oppdrettsvirksomhet
Legge til rette for et velfungerende innovasjonssystem for å koble kunnskap fra nærings-,
forsknings- og forvaltningsmiljø

Punktene er ikke gitt i prioritert rekkefølge, og andre områder vil kunne komme til i
programperioden. En nærmere definering av delprogrammer med prioriterte
forskningsområder og relasjoner i forhold til andre relevante programmer vil bli foretatt i
handlingsplanen.
Dette store havbruksprogrammet har et mandat som forutsetter kopling mellom
grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon og med klar fokus på markeds- og
samfunnsrelaterte problemstillinger, bærekraft, strategisk kunnskapsoppbygging og
anvendelse av nye teknologier. Det er videre en utfordring å sikre fler- og tverrfaglig
forskning på relevante områder. Dette er utfordringer som krever betydelige ressurser. Det er
til nå ikke gjennomført analyser som viser ressursbehov knyttet til alle forskningsområdene i
programmet. For noen områder er dette utredet og viser konkrete behov for økninger i den
økonomiske rammen for programmet.
For forskning på torsk har Forskningsrådet sammen med Innovasjon Norge og næringen lagt
frem en justert plan for oppdrett av torsk, juli 2003. Kostnadene for å utvikle oppdrett av torsk
er anslått til 40 – 50 mill. kroner per år og må ses over flere år. Anslaget inkluderer
kostnadene ved å føre arten frem til kommersiell produksjon og deretter et liknende beløp for
optimalisering og videreutvikling. Årlige kostnader for andre arter kan variere, men de må ha
det langsiktige perspektivet over seg.
Nye fôrressurser til oppdrett er en nasjonal og internasjonal oppgave som krever innsats både
fra det offentlige og næringen. Forskningsrådet har lagt frem en egen handlingsplan for FoUinnsats innen fôrressurser til akvakultur, juli 2003. Sammen med andre programmer har
Havbruk en viktig rolle i dette arbeidet. Kostnadene ved denne forskningen er i planen anslått
til ca 100 mill. kroner per år i årene frem mot 2010.
Helse og sykdom. I en utredning om Helse- og sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter
som er fremlagt av Forskningsrådet, april 2004, er det beskrevet en rekke utfordringer: Økt
kunnskap om virus-, bakterie-, sopp- og parasittsykdommer, helse for nye arter,
produksjonssykdommer, dyrevelferd, grunnleggende kunnskap og bruk av nye metoder og
teknikker. Det antas et behov i størrelsesorden 15 – 20 mill. kroner per år i tillegg til
igangværende aktiviteter til å styrke dette arbeidet. Velferd hos akvatiske organismer er i
tillegg utdypet i en egen utredning som nylig lagt fram (”Dyrevelferd – forsknings- og
kompetansebehov”, 2005), og det økonomiske behovet antas å være betydelig for å kunne
løse alle utfordringene.
Teknologi og utstyr. I en utredning om Teknologistatus i havbruk, fra januar 2003 beskriver
status og utfordringer for rekke oppgaver knyttet til fiskeoppdrett, skalldyr, arbeidsfartøyer,
brønnbåter. Det antas et behov i størrelsesorden 15 – 20 mill. kroner per år i tillegg til
igangværende aktiviteter for å styrke dette arbeidet.
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Kunnskapsoppbygging i forskning, næring og forvaltning. En internasjonal evaluering av
norsk biologisk forskning i regi av Norges forskningsråd (’Research in Biology and relevant
areas of Biochemistry in Norwegian Universities, Colleges and Research institutes’, 2000) og
den nasjonale oppfølgingen fra fagplanutvalget for biologi (2002) konkluderer med at
havbruksforskningen (og dermed næringen) ikke er tilstrekkelig fundert i grunnforskning av
høy nok kvalitet, og dette er en hindring for reell nyvinning og varig framgang. Biologisk
havbruksforskning er i for stor grad innrettet mot empirisk tilnærming, kortsiktig
problemløsing og anvendelse. I tillegg til forskningsbasert virksomhet som kan bidra til rask
problemløsning, har næringen behov for en langsiktig forskning som sikter mot å skape
resultater som er ment å få kommersiell betydning på lang sikt. Nødvendig innsats på dette
området anslås til 30 – 35 mill. kroner per år som må komme i tillegg til igangværende
aktiviteter.
Det som fremkommer gjennom disse utredningene, samt områder som enda ikke er utredet,
men der det også er behov for økt innsats, viser at programmet må tilføres ytterligere ressurser
for å kunne ha tilfredsstillende aktivitet på forskningsområdene og nå målene. I løpet av de tre
første årene av programperioden må programmets økonomiske ramme i første omgang økes
til rundt 150 mill. kroner per år.

4.2 Grep for å oppnå god nasjonal arbeidsdeling og tverrfaglig
samarbeid
Programmet skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å oppnå en god nasjonal arbeidsdeling,
tverrfaglig samarbeid, kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskapning i hele verdikjeden.
Til dette kan programmet benytte ulike virkemidler, forskerprosjekter (FP),
kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) og brukerstyrte innovasjonsprosjekter
(BIP). Dagens virkemidler er strategiske program (SIP), forskerprosjekter, brukerstyrte
innovasjonsprosjekter (BIP) og kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB).
Gjennom bruk av strategiske prosjekter, teknologiplattformer og sentre for fremragende
forskning bidrar Forskningsrådet allerede til en nasjonal arbeidsdeling og kunnskapsutvikling.
Ved deltagelse i prosesser inn mot disse virkemidlene og ved bruk av egne midler til
prosjekter som inkluderer tverrfaglig samarbeid, vil programmet aktivt bidra til samarbeid
over fag- og disiplingrenser, samt en god nasjonal arbeidsdeling. Etablering av forskergrupper
på tvers av institusjoner og regioner som kan sikre en nødvendig ’kritisk masse’ av forskere
rundt noen sentrale tema, såkalte plattformer, kan bli av stor betydning for den videre
utviklingen av havbruksnæringen. Havbruk bør både etablere egne plattformer for
havbruksforskning og legge opp til et økt samarbeid med andre plattformer, og se disse som
både nasjonale og regionale ressurser til havbruksforskningen. Det kan også bli aktuelt å dra
nytte av kompetanse innen flere disipliner ved universiteter og vitenskapelige høyskoler ved å
knytte enkelte problemstillinger opp mot tyngre forskningsmiljø for å sikre høy nok kvalitet
på den strategiske grunnforskningen.
Programmet vil innta en aktiv rolle når det gjelder å oppnå innovasjon og verdiskapning i hele
verdikjeden og vil legge vekt på prosjekter som kan bidra til utvikling av gode
innovasjonssystemer, for eksempel prosjekter der samarbeid mellom flere bedrifter og
institusjoner inngår. Samarbeid med Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) blir viktig. Også samarbeid med andre virkemidler som SkatteFunn og
FORNY blir viktig. Programstyret vil sammen med de aktuelle samarbeidspartnerne ta
initiativ til felles utlysninger og felles prosjekter på aktuelle områder.
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Rekruttering er en viktig oppgave og programmet skal benytte ulike stipender. I havbruk vil
stipender i første rekke være knyttet til prosjektene. Det oppfordres til at stipendiater som
regel søker ut fra egen institusjon, i det minste i deler av stipend perioden.
Norge har noen sterke private FoU-miljøer innen havbruk. Det er viktig for næringen og
forskningsmiljøene i Norge at disse videreutvikles. Programmet skal stimulere til det.
Programmet vil stimulere forskningsmiljøer og næring til å etablere og utvikle moderne
teknikker og metoder som vil bringe forskning og innovasjon videre og kan gjøre forskningen
mer effektiv. Det bør spesielt legges vekt på ulike teknologiske og molekylærbiologiske
teknikker samt informasjonsteknologi, nanoteknologi og materialteknologi.
Programmet vil stimulere til at miljøene innen havbruk utvikler kompetanse og kvalitet som
bidrar til at de kan oppnå støtte fra virkemidler som Strategiske programmer, Senter for
fremragende forskning og Senter for forskningsdrevet innovasjon og at de kan oppnå støtte
gjennom internasjonalt samarbeid som EUs forskningsprogrammer.

5. Internasjonalt samarbeid
Den norske havbruksnæringen er en internasjonalt orientert næring, både med hensyn til salg
av sjømat og andre produkter fra oppdrett, salg av teknologi, varer og utstyr og av
kompetanse. Over 90 % av fisken som produseres i Norge eksporteres og gir grunnlag for
mange arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien bl.a. i EU. Norsk leverandørnæring
eksporterte utstyr og teknologi for mer enn 600 mill kr. i 20014. Noen internasjonale firmaer
har betydelige forskningsmiljøer i Norge.
Norske forskningsmiljøer er på høyt internasjonalt nivå på flere områder innen bl.a. helse, fôr
og ernæring, produksjon, avl, sjømat og human ernæring. Med bakgrunn i oppdrettsnæringens
betydelige internasjonale engasjement vil internasjonalt forskningssamarbeid være viktig for
næringens konkurransedyktighet også i fremtiden.
Den videre næringsutviklingen vil i økende grad måtte baseres på grunnleggende kunnskap av
en betydelig bredde og kompleksitet. Norge kan ikke utvikle all kunnskap alene. Gjennom
tileling av prosjektmidler og initiativ overfor internasjonale samarbeidspartnere vil
programmet stimulere til et aktivt og systematisk internasjonalt samarbeid for å lykkes.
Internasjonalt samarbeid som øker prosjektkvaliteten vil bli vektlagt og skal være en viktig
del av virksomheten i Havbruksprogrammet. På stipendiat – og post-doc nivå oppfordres det
til internasjonalt samarbeid spesielt i form av mobilitet. Programmet vil bidra til at også mer
etablerte norske forskere kan ha forsknings- og studieopphold i utlandet og tilsvarende for
internasjonale forskere ved norske institusjoner.
Lakseproduserende land som Skottland, Irland, Canada og Chile arbeider med aktuell
forskning. Samarbeid med EU blir viktig og det blir særlig viktig å utvikle kontakt til EUs 7.
rammeprogram. Norske miljøer samarbeider også med miljøer bl.a. i en rekke EU-land, Nord-
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Amerika, Japan, Australia. Programmet vil stimulere forskningsmiljøer til å delta i
internasjonale prosjekter.

6. Resultatmål (Suksesskriterier) og resultatindikatorer
Måloppnåelse i programmet skal kunne synliggjøres og vurderes i henhold til resultatmål
(suksesskriterier) med resultatindikatorer. Nærmere konkretisering og kvantifisering av
resultatmål og resultatindikatorene med måltall og milepæler innen programmets løpetid vil
bli gjort i handlingsplanen. Følgende momenter vil være sentrale for dette arbeidet:

Resultatmål (Suksesskriterier)
Høy vitenskapelig kvalitet
• Frembringe FoU-resultater
• Frembringe egne teknologiplattformer og
initiere samarbeid med andre
teknologiplattformer
• Utvikle fagmiljøer som er på høyt
internasjonalt nivå innen sitt område

Styrke forskerrekruttering
• Utvikling av personell med høy kompetanse
innen programmets faglige temaområde

Koblinger på tvers av og forskningstyper, fag
og sektorer
• Utløse potensialet i et styrket samspill mellom
grunnforskning, anvendt forskning og
innovasjon
• Fremme tverrfaglighet
• Utvikle og ta i bruk nye teknikker og metoder
• Nasjonal ledelse og koordinering av
forskningen innen programmets tema
• I samarbeid med andre virkemidler oppnå god
nasjonal arbeidsdeling
Bidra til innovasjon
• Videreutvikle fagmiljøer med kompetanse
som er relevant for næringslivet
• Kommersialisering av resultater
• Utløse det potensiale som ligger i et samspill
mellom grunnforskning og innovasjon i hele
verdikjeden
• Oppnå synergi og få til et samarbeid med det

Resultatindikatorer
• Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter
m/referee
• Publikasjoner i andre vitenskapelig og
faglige tidsskrifter
• Publikasjoner på internasjonale
konferanser m/referee
• Keynote-foredrag og lederoppgaver på
internasjonale konferanser
• Medlemskap i internasjonale fagkomiteer
• Internasjonale priser og andre utmerkelser
• Antall avlagte doktorgrader finansiert av
programmet – fordelt på kvinner og menn
• Antall postdoktorer finansiert av
programmet
• Fullførte hovedoppgaver knyttet til
prosjekter i programmet
• Andel av tverrfaglige prosjekter hvor
forskere fra ulike disipliner deltar
• Eksempler på prosjektaktivitet hvor
grunnforskning, anvendt forskning og
innovasjonsaktiviteter er samspilt
• Innhold i prosjektporteføljen vedr. etikk,
miljø, samfunnsmessige problemstillinger

•
•
•
•
•
•
•

Nye bedrifter etablert på grunnlag av
forskningsresultater fra programmet
Antall patenter
Inngåtte lisenskontrakter
Nye og /eller forbedrede produkter
Nye og /eller forbedrede prosesser
Nye og /eller forbedrede tjenester
Personellutveksling forskning – næring –
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•

øvrige virkemiddelapparatet innen innovasjon
Utvikle kunnskap og innovasjon som gir vekst
i næringens verdiskapning og styrker dens
konkurranseevne og lønnsomhet

Bidra til ny innsikt av samfunnsmessig
betydning
• Bidrag til kunnskapsutvikling for
politikkutforming
• Bidrag til å løse samfunnsmessige problemer
Styrke internasjonalt samarbeid
• Være et brohode for et utvidet samspill med
ledende internasjonale forskningsmiljøer
innen feltet
• Vektlegge deltagelse i internasjonalt
forskningssamarbeid og oppbygging av et
internasjonalt nettverk

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Vektlegge formidling av resultater
• Aktiv formidling som også inkluderer en
syntese av programmets resultater og
anbefalinger om hvordan disse kan følges opp

•
•
•
•
•
•
•

forvaltning.
Antall bedrifter som deltar aktivt i
prosjektene
Eksempler hvor Innovasjon Norge følger
opp forskningsprosjekter finansiert av
Forskningsrådet med å støtte innovasjonsaktiviteter
Eksempler på at programmet har betydd
noe for offentlig forvaltning når det
gjelder å møte samfunns- og
miljøutfordringer
Antall prosjekter i samarbeid med
internasjonale forskningsmiljøer
Antall vitenskapelige publikasjoner i
samarbeid med utenlandske forskere
Fagmiljøenes prosjektportefølje fra EUprogrammer innenfor programmets tema
Volum av internasjonal finansiering
Antall stipendiater/forskere på lengre
forskningsopphold i utenlandske
forskningsmiljøer
Antall utenlandske gjesteforskere knyttet
til prosjekter
Formidlingstiltak rettet mot relevante
målgrupper inkl dialog med finansierende
departementer
Åpne faglige seminarer og ”workshops”
Foredrag på faglige møter
Utgitte bøker
Allmennrettede formidlingstiltak
Formidlingstiltak rettet direkte mot
skoleverket
Oppslag i presse, radio og TV

7. Organisering
Samarbeid og ledelse
Det Store programmet HAVBRUK - En næring i vekst, er det viktigste virkemiddelet i
Forskningsrådet, rettet inn mot havbruksnæringen. Programmet vil legge vekt på å være i
inngrep med andre virkemidler i Forskningsrådet med sikte på en best mulig helhetlig og
slagkraftig nasjonal innsats på området. Dette gjelder andre relevante programmer slik som
Norsk mat fra sjø og land og Næringsutvikling basert på arealressursene - Næringspolitikk for
landbruk, fiskeri og havbruk samt andre virkemidler som strategiske program, senter for
fremragende forskning og senter for fremragende innovasjon. I en del tilteller vil programmet
ta initiativ til felles utlysninger og felles prosjekter med andre programmer, for eksempel
innenfor markedsforskning og forskning knyttet til rammebetingelser. Som en del av
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saksbehandlingen kan det i de tilfellene etableres grupper sammensatt av medlemmer fra de
aktuelle programstyrene for vurdering og prioritering av søknadene, mens beslutning fattes i
programstyret / programstyrene som har det formelle ansvaret for prosjektene. Programmet
skal bidra til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid i havbruksforskningen ved bruk av
virkemidlene slik det er beskrevet tidligere i dokumentet.
I gjennomføring av programmet skal det legges vekt på et interaktivt samspill med aktørene i
innovasjonssystemet, hvor både universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, næringsliv og
forvaltning inngår. Med sikte på å oppnå helhetlig forskning og innovasjon i hele verdikjeden
vil programmet vil Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond være
viktige samarbeidspartnere for programmet.
Programmet ledes av et programstyre med medlemmer både fra forskningsmiljøer, næringsliv
og forvaltning. Programadministrasjonen er etablert i Forskningsrådet og inkluderer
medarbeidere med tilknytning til Forskningsrådet divisjoner.
Strategi for tildeling av forskningsmidler
Søknadenes relevans i forhold til programmets mål og delmål og deres nytteverdi sett i
forhold til næringens behov vil bli vurdert og prioritert ved tildeling av forskningsmidler.
Faglig kvalitet vil være viktig krav til all aktivitet i programmet og ved tildeling av
forskningsmidler vil søknader med høy faglig kvalitet vil bli prioritert. For vurdering av faglig
kvalitet vil programmet søke råd fra eksterne fagpersoner. Dette vil kunne skje enten ved å
benytte fagpersoner enkeltvis eller ved å sette sammen grupper av fagpersoner som bistår
programstyret i evalueringsprosessen.
Programmet har mål om tverrfaglig og nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forskningen.
Der dette vil høyne kvalitet og relevans og nytte i søknadene vil det bli prioritert ved tildeling
av forskningsmidler. Søkernes ”tyngde” nasjonalt og internasjonalt, deres evne til samarbeid
og å levere resultater vil også bli vektlagt ved tildeling av forskningsmidler.

8. Kommunikasjon
Kommunikasjon og resultatformidling skal være en kontinuerlig aktivitet i programmet.
Programmet har høye ambisjoner for resultatformidling og programstyret må arbeide for å
finne frem til egnede metoder for formidling. Det vil bli lagt vekt på å formidle anvendbare
resultater overfor næringsutøvere, forvaltning og andre brukere i tillegg til vitenskapelig
formulert resultatformidling. Programstyret vil søke hensiktsmessige allianser blant
resultatbrukerne for å finne gunstige formidlingsformer tilpasset ulike behov. Utvikling av
innovasjonssystem og arenaer for kobling mellom næringsutøverne, offentlige myndigheter
og kompetansemiljøene vil være sentralt. En kommunikasjonsplan med strategisk forankring i
programplanen og handlingsplanen for programmet vil bli utarbeidet.
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Mandat for programstyret

HAVBRUK – en næring i vekst
1. Bakgrunn
1.1 Store program i Norges forskningsråd
Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale
forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig nasjonal
betydning med sikte på å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping eller frembringe
kunnskap som bidrar til å løse prioriterte samfunnsutfordringer.
Store programmer utvikles gjennom omfattende dialog i og mellom forskningsmiljøer,
brukere og myndigheter. De skal gjennom strategisk bruk av ulike finansieringsformer koble
grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, og gå på tvers av fag- og sektorgrenser.
Økonomisk omfang og varighet skal være utover det som kjennetegner andre virkemidler, og
de skal ha en sterk internasjonal orientering
1.2 HAVBRUK
HAVBRUK er initiert som et stort program i Forskningsrådet.
Det overordnede målet for HAVBRUK er å bidra til å hente ut det potensialet som ligger i
havbruk og bidra til økt verdiskaping for samfunnet fra havbruksvirksomheten. Dette skal
gjøres ved å videreutvikle relevant kompetanse og teknologi. Programmet skal omfatte
oppdrett av laksefisk og andre arter i hele verdikjeden inkludert leverandørindustrien, frem til
markedet. En internasjonalt konkurransedyktig norsk havbruksnæring er nødvendig for å sikre
at sektoren kan bli en bidragsyter til bærekraftig vekst og finansiering av det norske
velferdssamfunnet i fremtiden.
Regjeringen har over en lengre fase arbeidet med verdiskapning i marin sektor under
Regjeringensutvalget for marin verdiskapning (RMV). Arbeidet har vært gjennomført både i
samarbeid og dialog med Norges forskningsråd. Havbruksprogrammet skal bidra til
realisering av regjeringens arbeid med marin verdiskapning.
Programmets målgruppe er primærleddet i havbruksnæringen, leverandørindustrien,
forskningsinstitutter, universitet og høgskoler. Gjennom sitt ansvar for forvaltning av
ressursene samt ansvar for å legge til rette for næringsutvikling innen sektoren er også
myndighetene en viktig del av programmets målgruppe.

2. Overordnede prinsipper
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Programstyret for HAVBRUK er oppnevnt av og rapporterer til styret for Divisjon for store
satsinger. Programstyret skal gjennom programmets virkemidler bidra til å realisere
programmets mål. Dette gjennomføres i samsvar med intensjoner og ambisjoner nedfelt i
Strategien for Norges forskningsråd: ”Forskning flytter grenser”.
Dessuten bygger mandatet på at programstyret skal arbeide i henhold til Forskningsrådets
overordnede prinsipper og retningslinjer for etablering, drift og avslutning av
forskningsprogrammer. Programstyret må legge opp sitt arbeid i hht Retningslinjer for Store
programmer, vedtatt i Hovedstyret 18. desember 2003.

3. Ansvar og oppgaver
3.1 Strategiske oppgaver
•
•

•
•

•
•

Programstyret skal utarbeide forslag til en programplan og handlingsplan etter nærmere
retningslinjer. Programplanen og handlingsplanen og senere justeringer skal godkjennes
av Styret for Divisjon for store satsinger.
Programstyret skal utvikle og gjennomføre programmet ved effektiv bruk av tildelte
ressurser. Dette skjer særlig gjennom bruk av hovedvirkemidlene; forskerprosjekter
(FP), brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), kompetanseprosjekter med
brukermedvirkning (KMB). Det forventes at programstyret gjør seg kjent med
porteføljen av relevante strategiske universitets- og instituttprogrammer (SIP/SUP) og
gir råd om innretning av disse slik at det er mulig å se en helhet i en samlet
havbruksinnsats i Forskningsrådet.
Programstyret har ansvar for å bidra til oppbygging av langsiktig kompetanse som er
relevant for hele det næringslivet programmet HAVBRUK skal betjene. Det skal således
bidra til å utvikle det strategiske kunnskapsgrunnlaget for havbruksområdet.
Programstyret skal bidra til økt samarbeid over divisjons- og programgrenser, stimulere
til tverr- og flerfaglig forskning mellom flere forskningsmiljøer og også internasjonalt
der dette er effektive midler til å nå målene. Programstyret skal også bidra til å utvikle et
eksternt nettverk mot næringsliv og FoU-institusjoner og bidra til å utvikle et godt
institusjonelt samarbeid, nasjonalt så vel som internasjonalt. .
Programstyret kan på eget initiativ eller på bakgrunn av budsjettmessige eller andre
føringer, foreslå faglige justeringer, samlet innsats på programområdet og fremme
forslag til nye, strategisk viktige felt/områder som bør utvikles.
Programstyret kan ta initiativ til å gjennomføre analyser som avklarer FoU-behov
innenfor HAVBRUK sitt ansvarsområde, for på dette grunnlag å få bedre
beslutningsunderlag, og evt. bidra til nasjonalt strategisk FoU arbeide. Programstyret kan
også på anmodning eller etter eget initiativ gi divisjonsstyret og/eller Forskningsrådets
administrasjon innspill til forskningsstrategiske dokumenter og gi råd om hvordan
rammene for forskningen på feltet kan påvirkes.

3.2 Operative oppgaver
•

Programstyret er ansvarlig for at programmet gjennomføres på en mest mulig effektiv
måte innenfor de årlige budsjettrammer. Dersom programmets budsjett endres vesentlig,
slik at planene ikke lar seg realisere, skal programstyret revidere programmets mål,
kortsiktige og/eller langsiktige.
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•

•

•

•

•
•
•
•

Programstyret inviterer til prosjektforslag for å bygge opp en hensiktsmessig
prosjektportefølje gjennom utlysning av forskningsmidler, primært gjennom
Forskningsrådets fellesutlysninger. Dersom forholdene taler for det, kan programstyret
invitere til anbud, eller initiere prosjekter uten utlysning i hht gjeldende lover og
retningslinjer.
Programstyret påser at søknadsbehandlingen er forsvarlig og i tråd med Forskningsrådets
generelle rutiner. Programstyret forutsettes å gjøre seg kjent med disse rutinene.
Programstyret har et spesielt ansvar for å påse at det fastsettes realistiske budsjettrammer
for enkeltprosjekter og at nødvendige bevilgningsvedtak blir slik at overføringer av midler
blir minimale. Det påhviler programstyret en særlig plikt til å ivareta Forskningsrådets
habilitetsregler i søknadsbehandlingen.
Programstyret følger opp igangsatte prosjekter og andre tiltak i henhold til inngåtte
kontrakter og avtaler. Om nødvendig iverksette korrektive tiltak, som for eksempel
reforhandling av kontrakter, avbryte prosjekter, etc. for å sikre at programmets ressurser
anvendes mest mulig effektivt i forhold til å nå de oppsatte mål.
Programstyret godkjenner fremdrifts- og sluttrapporter for prosjekter innenfor
HAVBRUK sin ramme. Programstyret skal ta standpunkt i avvikssaker som
administrasjonen fremlegger i forbindelse med prosjektenes fremdrift, faglige innhold
eller andre spesielle forhold.
Programstyret foretar koordinering og oppfølging av programarbeidet og utarbeider årlig
budsjettforslag, budsjett og årsrapport til divisjonsstyret.
Programstyret skal opptre åpent og planlegge og gjennomføre informasjons- og
formidlingsaktiviteter knyttet til bl.a. forskningsresultater.
Programstyret kan på anmodning fra divisjonsstyret og/eller Forskningsrådets
administrasjon fungere som høringsorgan i viktige saker.
Dersom divisjonsstyret vedtar en ekstern evaluering av HAVBRUK, skal programstyret
bistå med å fremlegge egnet underlagsmateriale. Programstyret står fritt til å gjennomføre
egne evalueringer og følgeforskning.

4. Forretningsorden
Programstyret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når et flertall av medlemmene
ber om det. Normal møtefrekvens vil være fem - åtte møter i året. Divisjonsdirektøren, eller
den vedkommende bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i programstyret.
Programstyrets leder er ansvarlig for møteinnkallelse og at saksliste og sakspapirer sendes ut i
rimelig tid før møtet (normalt en uke).
Programstyret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak gjøres med simpelt flertall blant de habile medlemmene. Ved stemmelikhet gjør
lederens stemme utslaget.
Programstyrets leder skal påse et Forskningsrådets regler om habilitet, forskningsetisk
kvalitetskontroll og andre relevante saksbehandlingsregler ivaretas.
Det føres møtereferater som sendes ut til kommentar umiddelbart etter møtet, og som tas opp
for godkjenning i neste programstyremøte.
Divisjonsstyret ønsker dialog med Programstyrene gjennom årlige møter. Divisjonsstyret
styret kan også ta initiativ til felles møter mellom programstyrene og divisjonsstyret.
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5. Rapportering
Programstyret opptrer på vegne av Forskningsrådet og rapporterer til divisjonsstyret gjennom
divisjonsdirektør.
Programstyret skal utarbeide årlige faglig og administrativ rapporter.
Ved programmets slutt skal det utarbeides en sluttrapport. Den skal bl.a. inneholde en
sammenstilling av enkeltprosjektenes resultater, samt en vurdering av programmets resultater
i forhold til målene.
Programstyret skal også peke på forhold som har påvirket programmets måloppnåelse i
positiv eller negativ retning, samt andre erfaringer for gjennomføringen av programmet som
kan komme planlegging og gjennomføring av nye program til gode.

6. Programadministrasjon
6.1 Organisasjon
Divisjonsdirektør etablerer en programadministrasjon for å ivareta daglig drift av
programmet. Programadministrasjonen består av en programkoordinator / programleder
supplert med nødvendig faglig og administrativ kapasitet. Programlederen utfører alle
administrative funksjoner for programstyret og programmet, rapporterer til programstyret, og
skal sørge for at styrets vedtak blir gjennomført iht. egen instruks. Programkoordinator /
programlederen står faglig ansvarlig overfor programstyret og forventes proaktivt å bidra til at
programmet gjennomføres i samsvar med godkjent programplan.
Som hovedregel vil det bli benyttet eksternt sakkyndige – eksperter og ”referees” - i den
faglige vurderingen av prosjektsøknader/-forslag og eventuelle andre konkrete saker som
underlag for behandling i programstyret. Utgifter til dette skal belastes programmets
bevilgning i henhold til Forskningsrådets satser.
Programstyrets medlemmer mottar møtegodtgjørelse og dekning av reise- og oppholdsutgifter
etter de regler som til enhver tid gjelder i Forskningsrådet.

6.2 Budsjett
Alle utgifter forbundet med programadministrative oppgaver samles i egne prosjekt som
belastes programmets budsjett. Budsjettet skal omfatte programstyrekostnader som honorar
og reise- og møtegodtgjørelse til styrets medlemmer samt utgifter til
programadministrasjonen. Dette vil bli spesifisert nærmere.
Budsjett for programadministrasjon fastsettes i forbindelse med den årlige
budsjettbehandlingen.
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Utgifter til informasjons- og formidlingstiltak samt følgeforskning og evalueringer er ikke en
del av det administrative budsjettet og bevilges som egne prosjekter innenfor rammen av
programmet.

7. Fullmakter
Programstyret bevilger midler til FoU-prosjekter og disponerer midler til
programadministrasjon innenfor de faglige, økonomiske og tidsmessige rammer og
retningslinjer som er vedtatt av Forskningsrådet. Programstyret har ikke fullmakt til å
delegere bevilgningsmyndighet videre.
Programstyret skal påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører
Forskningsrådet forpliktelser som går ut over de gitte rammer og retningslinjer.
Programstyret kan ikke inngå avtaler som påfører Forskningsrådet arbeidsgiveransvar.

8. Justering av mandat
Programstyrets mandat vil av ulike grunner kunne bli justert i løpet av programstyrets
oppnevningsperiode. Forskningsrådet er bl.a. i ferd med å utarbeide mal for programplan og
handlingsplan for Store programmer. Forskningsrådet arbeider også med oppfølging av
anbefalinger fra ”utvalg som har vurdert legitimitet og kvalitet i Forskningsrådets
søknadsbehandling” og med presisering av retningslinjer for store programmer. Dette vil
kunne ha konsekvenser for programstyrets mandat.
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