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Innledning
I forbindelse med avslutningen av programmet arrangerte programstyret konferansen
”Havbruk 2006” i Bergen 29. – 31. mars 2006. Her ble det presentert resultater fra en rekke
prosjekter, og det ble det gitt resultatsammendrag fra flere utvalgte tema. I forbindelse med
konferansen la også programstyret fram boka ”Havbrukforskning: Fra merd til mat” som gir
en oversikt over resultater fra havbrukforskningen 2000 – 2005 og beskriver status og
fremtidige utfordringer på aktuelle tema. Over 90 forfattere fra forskning og næringsliv bidro.
Programstyret betrakter konferansen og boka som en del av sin sluttrapportering, og de som
ønsker mer informasjon om havbruksforskningen i perioden 2000 – 2005, henvises til boka.

Bakgrunn
Høsten 1996 oppnevnte Forskningsrådet en planleggingsgruppe som fikk i oppgave å
utarbeide en Programplan for det nye programmet HAVBRUK – produksjon av akvatiske
organismer. Planleggingsgruppen kom i gang i februar 1997 og hadde følgende sammensetning (daværende arbeidssted er listet):
Sigurd Olav Stefansson, Universitet i Bergen (leder)
Sissel Albrektsen, Sildolje- og sildemelnæringens forskningsinstitutt
Trond Jørgensen, Norges fiskerihøgskole
Morten Lund, Åsen Settefisk, AS
Britt Veie Rossvoll, Direktoratet for naturforvaltning
Magny Thomassen, AKVAFORSK
Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet
Leif Jørgensen, SINTEF
Programstyret
Programstyret ble oppnevnet høsten 1998 med følgende medlemmer (nåværende arbeidssted):
Professor Magny Thomassen, Universitetet for miljø og biovitenskap (leder) 1
Adm. dir. Roar Gudding, Veterinærinstituttet
Seniorforsker Leif Jørgensen, Nord-Trøndelagsforskning 2
Distriksanavarlig Oddbjørn Larsen, Joti Isoterm AS 3
Daglig leder Morten Lund, Åsen Settefisk AS
Seksjonsleder Kari Morvik, Fiskeridirektoratet Region Vest 4
Forskningsleder Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet
Professor Børre Robertsen, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Seniorinspektør Aud Skrudland, Mattilsynet, Distriktskontor Ytre Nordmøre 5
Professor Sigurd Olav Stefansson, Universitetet i Bergen
Professor Guri Eggset, Høgskolen i Hedemark6, vikarierte for Børre Robertsen i perioden
01.08.2000 – 31.07.2001.
Forsker Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet, vikarierte for Birgitta Norberg i
perioden 01.11.2000 – 01.11.2001
Forskningssjef Arne Mikal Arnesen, Fiskeriforskning, vikarierte for Sigurd Stefansson i
perioden 01.08.2003 – 31.07.2004.
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Ved utnevnelse var arbeidsplassen AKVAFORSK
Ved utnevnelse var arbeidsplassen SINTEF
3
Ved utnevnelse var arbeidsplassen AquaLine AS
4
Ved utnevnelse var arbeidsplassen Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane
5
Ved utnevnelse var arbeidsplassen Sunnmøre Fiskehelsetjeneste AS
6
Ved utnevnelse var arbeidsplassen Forskningsparken i Tromsø AS
2
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Obserevatører:
Fagsjef Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge
Rådgiver Anne-Marie Voll, Fiskeri- og kystdepartementet fram til 31.12.2002
Seniorrådgiver Rune Bildeng, Fiskeri- og kystdepartementet fra 01.01.2003
Virkeperiode 1999 – 2006
Administrasjon:
Rolf Giskeødegård, programkoordinator
Ellen Gjøsteen, konsulent
Frode Meland, spesialrådgiver (fra januar 2004)
Knut Helge Osmundsvåg, spesialrådgiver, brukerstyrte innovasjonsprosjekter
Anne Ditlefsen, seniorrådgiver kommunikasjon

Organisering
Programmet ble etablert som et ”heldekkende” verdikjedeprogram som skulle fange opp
forskning som tidligere foregikk i programmene Produksjon av laksefisk, Marine arter i
oppdrett, Fiske- og dyrehelse samt deler av PUSH–programmet. Også den brukerstyrte
havbruksforskningen som tidligere var organisert i et eget program for brukerstyrt forskning,
ble overført til det nye programmet. Det skulle betjene kunnskapskjeden fra grunnleggende
forskning via anvendt forskning til innovasjon og inkluderer virkemidlene forskerprosjekter
og brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Programmet skulle også betjene produksjonskjeden fra avl, stamfisk, klekking og yngelproduksjon til slakting, transport og distribusjon,
og det skulle betjene leverandørnæringen. Verdikjeden for markeds- og samfunnsrettet
forskning ble imidlertid lagt til programmet Marked og samfunn (MARKSAM), og
verdikjeden for bearbeiding av produkter ble lagt til Næringsmiddelprogrammet. Både i
planleggingsarbeidet og i arbeidet med nye prosjektsøknader tok programstyret hensyn til
aktivitet i samarbeidende programmer og aktiviteter.
Deltagere i programmet ville i første rekke være forskningsinstitusjoner og næringen. Flere
departementer med underliggende etater ble antatt å kunne få nytte av resultatene fra
programmet.
Programmets hovedmål og delmål er formulert på følgende måte i Handlingsplanen:
Programmet skal medverke til å sikre og vidareutvikle det faglege grunnlaget for
marknadsretta, miljø- og ressursvenleg produksjon av akvatiske organismar
Delmål
•
Skaffa fram ny kunnskap for å utvikle oppdrett av laksefisk gjennom optimalisering
av metodar for produksjon
•
Leggje det faglege grunnlaget for kommersiell produksjon av marine - og andre artar
ved å få fram sikker kunnskap om artane sin biologi og behov i oppdrett
•
Skaffa fram kunnskap som kan sikre kvaliteten på produktet gjennom heile verdikjeda
i forhold til ønskjene i marknaden
•
Skaffa fram kunnskap som sikrar tryggleik i matvareproduksjon, miljøet dyra lever i
og velferden deira
•
Bidra med kunnskap som kan opne nye vegar for næringsverksemd innan havbruk
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I tillegg til utvikling av laksenæringen skulle programmet bidra til utvikling av oppdrett av
nye arter. I praksis ble dette stort sett marine kaldtvannsarter, men programmet har også
behandlet søknader om oppdrett av ferskvannsarter og oppdrett av mer varmekjære arter.
Næringsvirksomhet basert på oppdrett av nye arter er fortsatt i startfasen i Norge, men antas å
kunne ha et betydelig potensial.
Planene for programmet har lagt til grunn at intensivt havbruk er en ny form for produksjon
av sjømat der kravet til kunnskap er betydelig innen en rekke biologiske, tekniske og kjemiske
fag i tillegg til samfunnsmessige, økonomiske og markedsmessige fag. Ofte er det
kombinasjonen av kunnskaper fra ulike fag som skaper grunnlaget for videre utvikling av
næringen. For næring og forvaltning vil kunnskap være en svært viktig innsatsfaktor for å ta
beslutninger, legge planer og løse oppgaver på kort og lang sikt. Programmets visjon var at
norsk havbruksnæring skal bli en internasjonalt ledende produsent av akvatiske matvarer, og
at Norge skal tilhøre det internasjonale toppnivå innen havbruksforskning. Dette fordrer at
forskningsmiljøene kan arbeide med kunnskpsutvikling, at forskerne kan være med i fremste
rekke i den internasjonale forskningen og at det er god kontakt mellom forskning og næring.
Det fordrer også at forskningsmiljøene må kunne samarbeide nasjonalt og internasjonalt om
oppgaver som skal løses.
En viktig del av programstyrets aktivitet har vært det årlige arbeidet med justering av
Handlingsplan, utlysning, evaluering og tildeling av forskningsmidler, samt evaluering av
fremdriftsrapporter og sluttrapporter fra prosjektene. Signaler fra næring og myndigheter samt
resultater fra forskningen ble lagt til grunn for arbeidet med Handlingsplanen. I dette arbeidet
hadde programstyret også stor nytte av den direkte kontakten med forskningsinstitusjoner og
bedrifter. Etter at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ble etablert, ble også FHF en
viktig aktør i arbeidet med å komme frem til de næringsmessige FoU-utfordringene.
I løpet av programperioden fikk programstyret gjennomført flere utredninger. Disse er
nærmere omtalt under Andre tiltak.
I 2003 – 2004 gjennomførte Forskningsrådet foresightprosjektet Havbruk 2020, der
programstyrets leder deltok. I foresightprosjektet ble det trukket frem en rekke forskningsutfordringer for verdiskaping i hele verdikjeden i den fremtidlige havbruksnæringen.
Programstyret tok så langt som mulig hensyn til dette ved utarbeidelsen av sin siste
Handlingsplan for 2005 som avsluttet programperioden. Her ble det fokusert på blant annet
bruk av nye teknologier og på å vektlegge større prosjekter med tverrfaglig, tverrinstitusjonelt
og internasjonalt samarbeid med sikte på å bygge opp kompetanse.
Økonomi
• Programmets finansieringskilder:
FKD 322,4 mill. kr; LMD 19,9 mill. kr; FOND 64,9 mill. kr; diverse 9,2 mill kr.
• I tillegg har FHF bidratt med 57,4 mill. kr og IN med 2,1 mill. kr til tiltak og
prosjekter som de ønsket å støtte.
• Totalt disponibelt budsjett: 473,8 mill. kr.
• Programstyret har behandlet til sammen mer enn 1000 søknader med samlet
søknadsbeløp på ca 2,3 mrd. kroner. Av dette kunne ca 20 % innvilges.
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Aktiviteter
Programmet ble fra starten organisert i følgende åtte delprogram som reflekterer aktiviteter
knyttet til næringen og forvaltningen. Hvert delprogram hadde eget mål og budsjett.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kvalitet i produksjonen
Slakting, transport og distribusjon
Produksjon og drift
Helse og sjukdom
Fôr, ernæring, fôring og fôrteknologi
Avl og genetikk
Teknologi og utstyr
Miljø

Programmet benyttet flere virkemidler og programstyret vurderte kontinuerlig hvordan disse
skulle brukes. Alle delprogrammene hadde et betydelig innslag av strategisk grunnforskning
og anvendt forskning gjennom Forskerprosjekter. Det ble også lagt vekt på arbeid med
implementering og brukerrettet forskning, men dette varierte mer mellom delprogrammene.
Her var Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) et viktig virkemiddel.
Innovasjonsprosjektene ble ofte gjennomført i samarbeid med andre ordninger som
NUMARIO og SkatteFunn. Ca 80 prosent av prosjektmidlene er bevilget til
Forskerprosjekter, mens ca 20 prosent er brukt til Brukerstyrte innovasjonsprosjekter.
Ved handlingsplanens utarbeidelse ble det nedfelt et sett av etterprøvbare mål som skulle
fungere som en mulig målestokk for det arbeidet programstyret og forskningsmiljøene
utførte. Oppnåelse av disse målene blir vurdert nærmere i beskrivelsen av aktivitet i de
enkelte delprogrammene.

Delprogram 1 Kvalitet i produksjonen
I dette delprogrammet var målene å styrke kommunikasjonen mellom næring og kunder
gjennom bedre felles forståelse av både selve kvalitetsbegrepet og de enkelte
kvalitetskriterier. Dessuten ønsket prorgamstyret å øke det kunnskapsmessige grunnlaget for
bevisst styring av kvalitet gjennom oppdrettsfasen, og å utvikle bedre måleteknikker og
instrumentering for forskning, kvalitetssortering og -gradering.
Resultatoppnåelse og evaluering
Ved programmets start var det en økende forståelse for betydningen av riktig kvalitet på
produkter fra havbruksnæringen. Det var etablert en del kunnskap omkring sammenhengen
mellom behandling før slakting og viktige kvalitetsparametre på laks og regnbueørret, bl.a.
fettinnhold og farge. Men fremdeles var kommunikasjonen med markedene og forståelsen av
kundenes kriterier noe mangelfull.
Dette fikk større oppmerksomhet utover i programperioden, og kundenes økende interesse for
fiskevelferd, etikk og mattrygghet ble også tydeligere i prosjektene. Torsken seilte opp som en
sannsynlig ny, viktig oppdrettsart, og mye av oppmerksomheten rundt kvalitetsparametre og
påvirkning gjennom oppdrettsfasen ble rettet mot denne arten. Egenskaper som farge, tekstur
og vannbindingsevne ble utpekt som viktige, og påvirkning gjennom oppdretts- og
slakteprosessen er til en viss grad beskrevet.
I programperioden ble det satt søkelys på problemene med indre kvalitetsfeil og satt i gang
forskning omkring deformiteter. Det er skjedd en markant økning i kunnskapsnivået om slike
problemer. Senking av temperatur i klekke- og startfôringsperiodene og kontroll på vannmiljø
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har redusert problemene betydelig hos laks og regnbueørret. Samtidig har deformitetsproblemer vist seg i torskeoppdrettet, og her står man fremdeles i startgropen når det gjelder
kunnskap.
Forsking på bruk av nærinfrarød spektroskopi (NIR) og billedbehandlingsteknikker har gitt
lovende resultater med tanke på individsortering basert på fettinnhold og farge, in vivo og online på slaktelinjen. Særlig innebærer mulighetene for in vivo-måling av disse viktige
egenskapene et stort potensial for fremtidig målrettet styring av kvalitet.
Forskning på algegift har bidratt til at skjellnæringen har fått tilgang til bedre analysemetoder
som kan få stor betydning for den videre utviklingen av denne næringen.
Anslått måloppnåelse: Bra til meget bra.

Delprogram 2 Slakting, transport og distribusjon
Her var målene å fremskaffe mer kunnskap slik at det er mulig å utvikle nye metoder og
forbedret teknologi for håndtering og transport av viktige arter i oppdrett. Fiskens velferd og
sikring av god produktkvalitet ble spesielt fokusert.
Resultatoppnåelse og evaluering
Det er utviklet systemer for lossing av fisk fra brønnbåter der vannstanden i lasterommet ikke
reduseres. Dette har medført redusert håndteringsstress hos fisken. Ved slakteri skjer
overføringen enten ved pumping eller overføring til ventemerd. Noe er kjent om metodenes
betydning for stress og kvalitet, men mye gjenstår å lære på dette området.
Betydningen av lav vanntemperatur og ikke minst redusert stress før slakting for rigor-forløp
og kvalitet på laksefileter, er blitt grundig dokumentert i programperioden. Det er vist at
optimal håndtering utsetter de prosesserne i muskelen som fører til dødsstivhet med mange
timer, noe som har gjort det mulig å filetere laksen rett etter slakting. Slik pre-rigor filetering
er allerede tatt i bruk i store deler av industrien og åpner muligheten for nye superferske
produkter av høy kvalitet.
Havbruksprogrammet har hatt begrenset aktivitet på pakke- og emballeringsmetoder fordi
temaet ligger i grenseland mellom dette programmet og andre program. Det er gjennomført
prosjekter med felles finansiering fra Havbruksprorgammet, Næringsmiddelprogrammet og
Varemat, og det er vist at emballasjens utforming i sterk grad påvirker salget. Kundene ønsker
å se produktet de kjøper før kjøpsbeslutningen tas. På dette forskningsområdet som kan ha
stor betydning for næringen, står det mye igjen å gjøre.
Antatt måloppnåelse: Middels bra til bra.

Delprogram 3 Produksjon og drift
Et viktig mål i dette delprogrammet var å fremskaffe mer grunnleggende kunnskap om
biologien til laksefisk i ferskvann og sjøvann, som fundament for effektiv og sikker
produksjon av både settefisk, smolt og matfisk av høy kvalitet. Dessuten var det et ønske å
bedre kunnskapsgrunnlaget for hold av stamdyr og yngel av marine arter i oppdrett. Det var
også et mål å øke forståelsen for den virkning oppdrettsmiljøet har på organismen, og å utrede
årsaker til produksjonslidelser ved oppdrett i intensive systemer.
Resultatoppnåelse og evaluering
Mangel på kunnskap har i stor grad ført til en ”prøve og feile”-strategi når det gjelder styring
av modning i oppdrett, både rundt generell stamfiskhåndtering, årstidsuavhengig gyting ved
lysstyring, fôring og fôrsammensetning. Prosjekter med mål å øke den grunnleggende
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forståelsen av de morfologiske, molekylære og fysiologiske endringene som skjer gjennom
modningsprosessen, ble derfor prioritert. Gener som er viktige for modningsprosessen er
identifisert i laks, torsk og kveite, og fordeling av ulike hypofysehormon er kartlagt.
Utviklingen av kjønnsceller er studert i detalj i hannfisk ved både normal og lysstyrt modning.
Høy vanntemperatur (12-14 °C) viser negative effekter på gyting og gametkvalitet i torsk og
laks. For å sikre optimalt innhold av næringsstoff i eggene, ble det utviklet et stamfiskfôr til
kveite med høyere nivå av vitamin C, spesifikke B-vitaminer og fettsyrer som gir bedring av
eggkvalitet. Stamkveiter med høyt individuelt fôrkonsum ga eggrupper med høyere
befruktning og overlevelse, og dermed større potensial for å gi flere kveitelarver av høy
kvalitet. Variabel tilgang og kvalitet på egg fra kveite er imidlertid fortsatt en flaskehals for
kveiteoppdrett.
Samspillet mellom organismen og miljøet er blant de største, viktigste og mest utfordrende
forskningstema i biologisk forskning, også internasjonalt. Utviklingen hos fisk er i enda større
grad enn hos pattedyr styrt av forhold i miljøet, og fiskens fremtoning kan vise stor variasjon
mellom individer med tilnærmet samme arvemateriale. I havbruk er temaet særlig viktig fordi
vi ønsker å tilby et miljø i tidlige, kritiske stadier som sikrer normal utvikling av funksjoner
og egenskaper som er viktige for videre utvikling og vekst. I programperioden er det avdekket
sammenhenger mellom miljøfaktorer som lys, temperatur og vannmiljø, og organutvikling og
organfunksjon hos laks og marine arter. Dette peker på negative sider ved ekstremt hurtig
utvikling i tidlige stadier. Gener som er sentrale for organdannelse og organfunksjon, bl.a.
muskel, skjelett, gjelle og hjerte, er delvis kartlagt og studert og har gitt viktig ny innsikt. For
eksempel synes deformiteter i skjelett og hjerte å være knyttet til både temperatur og
vannmiljø. Smoltkvaliteten er helt avhengig av riktig lysmiljø, og en god smolt kan ødelegges
av selv en kortvarig forverring av vannmiljøet. Muskeldannelse hos fisk er sterkt miljøstyrt,
og grunnlaget for senere muskelvekst, filetutbytte og kvalitet legges i de tidlige
utviklingsstadiene. Riktig fysisk/kjemisk miljø er avgjørende for normal dannelse av hjernen
hos laks.
Hurtig vekst er en forutsetning for lønnsomt oppdrett, men vil også ofte gi mer fisk som blir
kjønnsmoden før oppnådd slaktevekt. Modnende fisk investerer mer i gonadevekst enn i
kroppsvekst, og særlig hannfisken får forringet kjøttkvalitet. Sammenhengen mellom vekst og
kjønnsmodning hos laks og torsk, og hvordan en kan bruke miljøparametere som lys for å
stoppe eller utsette modningen, har derfor vært et prioritert område i programmet. I
lakseoppdrett brukes døgnkontinuerlig tilleggslys hyppig for å stoppe kjønnsmodningen
samtidig som det gir økt vekst. Familiebakgrunn og fôring virker inn på modningsandelen, det
gjør sannsynligvis også en del ukjente faktorer. Hos torsk er lysstyring i merd bare delvis
effektivt; – modningen blir utsatt, men stoppes ikke som hos laks. Forskningen har vært rettet
mot å forstå lysets effekt på torskens pubertet. Effekt av både lysintensitet og lysfarge har
vært undersøkt, men fortsatt mangler mye kunnskap om virkningsmekanismene.
En rekke nye fysiologiske og molekylære verktøy er utviklet i programperioden, og disse vil
bli svært verdifulle for å finne ut mer om det komplekse samspillet som bestemmer
igangsettingen av puberteten hos oppdrettsfisk.
Gjennom programperioden har interessen for velferd hos dyr generelt og fisk spesielt økt
betydelig. Dette er et relativt nytt forskningstema, med store utfordringer og mangel på viktig
basal kunnskap. Det diskuteres fortsatt i hvilken grad fisk kan føle smerte, hvorvidt fisk kan
lide og hvordan man kan vurdere fiskens velferd i et oppdrettsanlegg. Samtidig som
utfordringene er betydelige, er det oppnådd mye i programperioden. Mange forhold i
oppdrettssituasjonen utfordrer fiskens velferd, og man vet i dag mer om hvordan forhold som
vannmiljø, fôring, sosiale interaksjoner og smittepress virker inn. Karakteristisk for
oppdrettsfisk som mestrer sitt oppdrettsmiljø, er høy overlevelse, optimal vekst og god helse.
Velferd er også tett knyttet til naturlige atferdsbehov og hvorvidt disse kan tilfredsstilles i
oppdrett. Vi er også kommet videre i vår forståelse av fiskens stressfysiologi og atferd. Gode
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atferdsindikatorer på fiskens velferd vil være viktige for praktisk anvendelse av kunnskapen.
Her står vi fortsatt ved starten av en viktig forskningsinnsats
Riktig fôringsregime har vist seg å ha stor betydning for normal utvikling i kveitelarver.
Utfôring i måltider i stedet for at larvene har jevn tilgang på fôr, ga meget god pigmentering
og mindre fôrtap sammenlignet med kontinuerlig fôring. Øyevandring i flatfisk er knyttet til
ernæring, og i programperioden er det vist at Artemia anriket over lengre tid hadde en
signifikant positiv effekt, sannsynligvis knyttet til høyere proteininnhold og mindre fett.
Forskning på larvenes ernæringsbehov og fordøyelse har vært prioritert og har ført til økt
kunnskap som ligger til grunn for utvikling av formulert tørrfôr som kan erstatte levendefôr
helt eller delvis.
Programmet har også bidratt til at det nå kan etableres havbeite på hummer og kamskjell, og
at skjellnæringen generelt har fått tilgang til bedre analysemetoder.
Anslått måloppnåelse: Meget bra.
Delprogram 4 Helse og sykdom
Innen dette delprogrammet var målene å fremskaffe mer kunnskap om grunnleggende
mekanismer for utvikling av sykdom, og for å kunne forebygge og bekjempe sykdommer
både hos laksefisk og aktuelle marine arter. Det ble dessuten lagt vekt på å utvikle metoder og
andre hjelpemidler som bidrar til bedre diagnostikk og mer effektive forebyggende tiltak.
Resultatoppnåelse og evaluering
I et forsøk på å ta ”ondet ved roten” har det vært forsket på nye sykdommer og sykdommer
med til dels begrenset utbredelse. Det er utviklet ny kunnskap som har gitt næringen bedre
diagnostiske metoder for både infeksiøs lakseanemi (ILA), pancreas disease (PD) og hjerteog skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Ny kunnskap gir også sikrere og raskere diagnostikk og
bedre grunnlag for forvaltning for eksempel ved utbrudd av virussykdommen ILA.
Forskningen har videre gitt kunnskap om faktorer som disponerer for utbrudd av
virussykdommen infeksiøs pancreas-nekrose (IPN).
Allerede ved programstart i 2000 var antibiotikabruken i lakseoppdrettet sterkt redusert og har
holdt seg lavt fram til i dag. Ved sterk vekst i torskeoppdrett ser vi imidlertid en økning i
forbruk som næringen så langt ikke har kunnet takle. Her trengs det mer kunnskap. Ingen er
tjent med en utvikling tilsvarende den vi så i lakseoppdrett på 1980-tallet.
Forsking på lakselusproblematikk har vært et hovedfokusområde i perioden og har bidratt
sterkt til mer effektive behandlingsformer og muligheter for testing av resistensutvikling.
Generell kunnskap om lakselus og spredning av denne har gitt god effekt i bekjempelsesarbeidet. Nye resultater viser at det er mulig å vaksinere laks mot lakselus, og lakselusvaksine
kan bli en realitet i fremtiden.
Dagens forsking har som oftest mer karakter av kunnskapsbygging gjennom gradvise, små
framskritt (”stein på stein”), enn av de store, revolusjonerende gjennombrudd. Likevel kan
kanskje påvisningen av et nytt ukjent virus som årsak til HSMB, og det solide
karakteriseringsarbeidet av ILA-viruset som er gjennomført av norske miljøer, regnes som
viktige gjennombrudd i sykdomsforskningen innen havbruk. Dette gir et meget godt grunnlag
for å utvikle vaksiner mot disse sykdommene.
Et annet høydepunkt i programmets fiskehelseforskning er identifisering av høyvirulente og
lavvirulente varianter av IPN-virus, noe som vil bedre mulighetene til å redusere tap på grunn
av IPN hos laks i fremtiden.
Anslått måloppnåelse: Bra til meget bra.
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Delprogram 5 Fôr, ernæring, fôring og fôrteknologi
Målene i dette delprogrammet var å utvikle grunnleggende ernæringsbiologisk kunnskap som
basis for utvikling av fôr som sikrer en kostnadseffektiv vekst, normal utvikling og definert
kvalitet, samt sikker produksjon av egg og yngel av høy kvalitet. I tillegg ønsket
programstyret å utvide kunnskapen om muligheter og begrensninger for bruk av alternative
fôrråvarer i oppdrett.
Resultatoppnåelse og evaluering
Klassiske behovsbestemmelser for mikronærinsstoff har ikke vært prioritert i
programperioden. Studier av ernæringsmessige behov har derimot vært knyttet til spesielle
lidelser. Eksempelvis har behov for fosfor og sink blitt studert hos laks i tilknytning til studier
av bendeformiter. Behovet for vitamin C er studert hos kveiteyngel. I tillegg er det vist at en
del av behovet for vitamin A kan dekkes gjennom omdanning av cantaxantin. Eksperimentelt
er det problematisk å gjennomføre klassiske behovsstudier hos marin yngel da anrikning av
levendefôr er vanskelig. En nylig utviklet kortvarig og intensiv anrikningsmetode vil
sannsynligvis være til stor hjelp. Copepoder har vist seg å være gode fôrkilder, og ved
vurdering av andre levendefôr med henblikk på mikronæringsstoff, blir innhold i copepoder
enn så lenge brukt som en form for positiv referanse.
Pigmenttilsetning i fôr til laksefisk bidrar fremdeles betydelig til de totale
produksjonskostnader. Likevel har forskningsaktiviteten på dette området ikke vært spesielt
stor i programperioden. Anvendte prosjekter finansiert både av programmet og av industrien
selv har imidlertid gitt resultater som tydelig viser at mengden pigment i fôr totalt kan
reduseres gjennom livssyklus. Disse studiene bygger på mer grunnleggende kunnskap om
hvilke mekanismer som styrer pigmentopptak og deponering i laksefisk. En reduksjon i
kostnader på 10 prosent, muligens mer, synes absolutt innen rekkevidde. Denne kunnskapen
vil også bidra til mer bevisst styring av pigmentnivå med henblikk på markedskrav.
Katarakt ble mot slutten av 1990-årene ansett som et betydelig og økende problem i oppdrett
av laks, både ved at det var et etisk problem å produsere blind laks, og fordi utvikling av
katarakt førte til dårligere vekst og ofte til stor dødelighet i sjøfasen. Økt kunnskap om bruk
av aminosyren histidin bidro til å begrense utviklingen av katarakt, og problemene med
katarakt anses nå langt på vei å være løst.
Allerede ved starten av programmet i 2000 var det klart at tilgangen på marine fôrråvarer, og
da særlig marint fett, ville kunne bli begrensende for videre vekst i akvakulturnæringen. I
løpet av programperioden økte oppmerskomheten om dette problemet sterkt, og mer av
programmets ressurser ble satt inn på å kartlegge bruk av utradisjonelle råvarer, både fra sjø
og land. Programstyret deltok i utarbeidelsen av en større utredning om fôrressurser til
akvakultur (se under Andre tiltak), og flere prosjekter ble etablert med midler fra både
Havbruksprogrammet og andre kilder. Dette har resultert i mye ny kunnskap.
Effekter av bruk av ulike vegetabilske oljer er studert i detalj, særlig med tanke på produktets
fettsyreprofil. Det er for eksempel vist at en ernæringsmessig ugunstig reduksjon i innhold av
n-3 fettsyrene EPA og DHA etter fôring med vegetabilske oljer, i stor grad kan reverseres
gjennom bruk av marine oljer i den siste perioden før slakting. Mulighetene for bruk av
alternative marine ressurser som raudåte og krill, har vært testet med lovende resultater. Gode
resultater ved bruk av protein produsert på norsk gass gir også næringen nye muligheter
fremover. Forskningsbehovet er imidlertid fortsatt stort.
Ny kunnskap om de marine larvenes næringsbehov og fordøyelse, som har fremkommet i
programperioden, øker mulighetene for å utvikle formulert tørrfôr som helt eller delvis kan
erstatte levendefôr. En viktig flaskehals for utvikling av slikt fôr er imidlertid høy lekkasje av
næringsstoffene på grunn av den minimale partikkelstørrelsen. Her er det gjort interessante
nyutviklinger, spesielt med henblikk på ulike innkapslingsteknikker.
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Fôrfaktoren (mengde fôr per kg tilvekst) har stor betydning for økonomien i produksjonen.
Fôrfaktoren har imidlertid ikke endret seg i kommersielt lakseoppdrett de seneste årene,
muligens på grunn av valg av billigere fôr med noe høyere fôrfaktor, framfor dyrere fôr med
bedre fôrfaktor. Forsking for optimalisering av fôrsammensetning for videre reduksjon i
fôrfaktor har ikke hatt spesiell oppmerksomhet i perioden.
Anslått måloppnåelse: Lite på reduksjon av fôrfaktor, elles fra bra til meget bra.

Delprogram 6 Avl og genetikk
Viktige mål for dette delprogrammet var å framskaffe kunnskap som legger grunnlaget for å
starte avlsarbeid på nye oppdrettsarter, og kunnskap for videreutvikling og effektivisering av
pågående avlsprogram. Utvikling av ny målemetodikk og kunnskap om hvordan den rivende
utviklingen innen genteknologi kan benyttes, var også sentralt.
Resultatoppnåelse og evaluering
Ved starten i 2000 var kveite den arten som fikk størst oppmerksomhet ved siden av
laksefiskene, og det var forventet en snarlig igangsetting av avlsarbeidet. Arbeidet med
kveiteoppdrett møtte imidlertid store utfordringer, ikke minst for yngelproduksjon. Samtidig
oppsto fornyet interesse for torsk som oppdrettsart. Forskningsaktiviteten innenfor
avlsproblematikk for kveite ble derfor mindre enn forventet. Det er utviklet en del kunnskap,
blant annet gjennom evalueringer av eksisterende familiegrupper, og det er utarbeidet et
forslag til hvordan et familiebasert avlsarbeid kan bygges opp og drives. Slikt avlsarbeid på
kveite er imidlertid ennå ikke igangsatt.
Interessen for torsk som ny oppdrettsart kom som nevnt tilbake for fullt i løpet av
programperioden, og mye av aktiviteten innen delprogrammet ble kanalisert til forskning og
kunnskapsoppbygging omkring torsk. Det er blant annet utviklet system for sikker produksjon
av et stort antall full- og halvsøskenfamilier, en viktig forutsetning for å kunne starte et
avlsprogram for en ny art. Det er også gjennomført beregninger av genetiske parametre for
noen få egenskaper, og evaluering og kvantifisering av ”genotype x miljøsamspill” på
familiegruppenivå og på stammenivå (kysttorsk/skrei). Forskningen gjennomført i disse årene
har dannet grunnlaget for det avlsarbeid på torsk som nå er startet.
Genetiske markører som er tett koblet til gener med effekt på en kvantitativ egenskap, kalles
Quantitative Trait Loci (QTL). Funn av slike kan gi mulighet for markørassistert seleksjon.
Hos laks er det blitt identifisert genetiske markører som er koblet til resistens mot ILA, og
potensielle markører for IPN og filetfarge studeres. Et visst grunnlag for implementering av
slike genetiske markører i avlsarbeid er etablert gjennom utarbeiding av statistiske modeller
og metoder.
I kontrollerte smitteforsøk er det vist stor arvelig variasjon i motstansevne mot flere
sykdommer, og i avlsarbeid med laks blir det nå gjort utvalg for bedre resistens mot
furunkulose, ILA og IPN. I studier av lakselus er det funnet høy genetisk korrelasjon mellom
antall lus per fisk under kontrollert og naturlig infeksjon. Det er utviklet statistiske metoder
for bedre analyser av sykdomsegenskaper i genetiske studier.
Ved krysning av ulike elvestammer av laks er det tidligere funnet lav ikke-additiv genetisk
variasjon for egenskapen tilvekst, mens det er funnet relativt stor slik variasjon mellom
enkeltfisk i en og samme populasjon. Slike effekter er ikke undersøkt for andre egenskaper.
Ingen slike studier har vært finansiert i progamperioden, og det er ikke kjent hvordan ikkeadditiv genetisk variasjon eventuelt kan utnyttes i avlsprogram for fisk.
Anslått måloppnåelse: Lite på ikke-additiv genetisk variasjon, elles bra til meget bra.
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Delprogram 7 Teknologi og utstyr
Her var hovedmålet å framskaffe kunnskap som setter aktørene i norsk havbruk i stand til å
utvikle teknologi og utstyr som reduserer rømming av oppdrettsfisk, bedrer arbeidsmiljøet og
sikrer en kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon som kan gi norske leverandører og
teknologibedrifter konkurransefortrinn i eksportmarkedene.
Resultatoppnåelse og evaluering
På grunn av begrensede økonomiske rammer har aktiviteten innen dette delprogrammet vært
lavere enn ønsket. Det har også vært færre gode prosjektforslag enn i mange av de andre
delprogrammene. For en del har dette sin årsak i at det var betydelig innslag av teknologi i
andre delprogram, og at problembildet endret seg i løpet av perioden. Det viste seg at
årsakene til rømming i større grad skyldtes at kunnskap ikke ble tatt i bruk, enn at kunnskap
ikke fantes. I løpet av programperioden ble det i økende grad lagt vekt på prosjekter som
kunne kombinere bruk av teknisk og biologisk kunnskap, og det ble gjennomført flere
prosjekter der dette ble vektlagt. Innen yngelproduksjon har det vært forskerstyrte og
brukerstyrte prosjekter som har fokusert på teknologi og utstyr for produksjon av levendefôr,
partikkelfjerning og rensing av vann i larve- og yngelkar. Denne teknologien er også benyttet
på flere varmekjære arter. I tillegg har det vært aktiviteter innen partikkelseparasjon og
håndtering av slam. I settefiskfasen/landbaserte anlegg har man nådd målet med å redusere
partikkelmengden i avløpsvannet med 80 prosent i forhold til tradisjonelle systemer.
Med kunnskap fra blant annet offshoreindustrien har det vært arbeidet med å utvikle nye
løsninger for havbrukskonstruksjoner som skal tåle kraftige bølger og påkjenninger, samtidig
som det gir fisken et godt oppvekstmiljø og tilfredsstiller krav til en effektiv og trygg
arbeidsplass. En ny not som kan redusere problemer med rømming, er utviklet og patentert.
Anslått måloppnåelse: Liten, pga begrenset finansiering. Sett i sammenheng med teknologiske
prosjekter i de andre delprogrammene, har programmet likevel bidratt til utvikling av
teknologisk kompetanse i større grad enn det resultatene fra dette delprogrammet tilsier.

Delprogram 8 Miljø
Innen dette delprogrammet var målene å skaffe fram kunnskap om hvordan oppdrettsfisk
virker på ville bestander, og å bidra til tiltak som kan redusere negative virkninger, deriblant
interaksjon mellom villaks og oppdrettsfisk og spredning av lakselus. Videre var det et mål å
bidra til kunnskap som kunne redusere negativ virkning av oppdrettsvirksomhet på det marine
miljøet og bidra til bedre lokalisering av oppdrettsanleggene.
Resultatoppnåelse og evaluering
I starten av programperioden ble det særlig fokusert på å skaffe bedre kunnskap om
lokalitetenes bæreevne. Denne kunnskapen har bidradd til at oppdrettsnæringen i dag har økt
forståelse for sammenheng mellom miljøtilstanden på en lokalitet og produksjonsresultatet.
Fra forvaltningens side stilles det i dag strengere og mer spesifikke krav til miljøgransking
både før etablering av oppdrettsanlegg, og ved oppfølgende undersøkelser under produksjon.
Lakselus er betraktet som et alvorlig miljøproblem både for oppdrettsfisken og for ville
laksestammer. Særlig var det stor bekymring for at utvandrende smolt skulle bli så infiserte på
sin vandring mot havet at den gikk til grunne på veien. Ganske tidlig i programperioden
valgte derfor programstyret å skaffe fram bred kunnskap om lakselus. Lakselusas biologi,
fysiologi, adferd og preferanser er blitt undersøkt. Det er skaffet fram en mengde
grunnleggende kunnskap som er tatt i bruk både av næring og forvaltning i arbeidet med å
bekjempe lakselus. Som beskrevet under delprogram Helse og sykdom, har dette bidratt til
mer effektive bekjempelsesstrategier.
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Virkninger av rømt oppdrettsfisk på ville laksestammer er undersøkt og dokumentert i
programperioden. Derimot gjenstår det dessverre å skaffe fram tilstrekkelig kunnskap om
virkningen av kjemiske innsatsfaktorer på miljøet.
Med begrensede midler har miljøsatsingen i Havbruksprogrammet blitt integrert i flere
delprogram. For eksempel er det bevilget midler over delprogram Helse til forskning på
lakselus. Delprogram Teknologi og utstyr har bidratt til utvikling av mer rømningssikre
merder, og delprogram Produksjon og drift har bidratt til å sette fokus på vannkvalitet både i
sjø og på land.
Anslått måloppnåelse: Liten med henblikk på kjemikaliebruk, ellers bra til meget bra.

Forskerrekruttering
Havbruksprogrammet hadde som et viktig mål å bidra til forskerrekruttering og
doktorgradsutdanning. Ved starten i 1999 var det 25-30 stipendiatårsverk innen fagområdet.
Med de store utfordringene programstyret så for seg knyttet til en videre utvikling av
oppdrettsnæringen, ble det et mål å øke antall stipendiatårsverk til totalt 30-35, minimum 20 i
selve programmet, og de resterende finansiert gjennom bl.a. strategiske programmer og
midler fra Forskningsfondet.
I 2005 var antallet doktorgradsstipendier tilknyttet programmet 38, noe som viser en meget
god måloppnåelse. Til sammen har programmet hatt 61 stipendiater, derav 25 kvinner. 21
stipendiater har til nå disputert, derav 9 kvinner. Tabell med oversikt er vedlagt.
Fra Forskningsrådets side har betydningen av postdoktorstipendier fått større oppmerksomhet
de siste årene, og dette har medført økte bevilgninger til denne typen stillinger. Programmet
har hatt 20 post doc i perioden, derav 9 kvinner. Programstyret har lagt vekt på oppfølging av
stipendiatene ved deltagelse på programkonferansene og andre møter.

Samarbeid
SIP (Strategiske programmer)
Programstyret har hatt ansvar for faglig oppfølging av relevante Strategiske programmer
(SIP). De årlige bevilgningene til SIPer utgjorde sammen med bevilgninger fra andre
programmer etter hvert en vesentlig del av Forskningsrådets totale bevilgninger til havbruk.
Med sikte på en helhetlig satsing tok programstyret så langt som mulig hensyn til andre
aktiviteter ved tildeling av egne midler. Programstyret har hatt ansvar for oppfølging av 28
SIPer for til sammen ca 270 mill. kroner. Ikke alle er avsluttet ved programmets avslutning.
Oversikt over SIPene er vedlagt.
NUMARIO (Nasjonalt utviklingsprogram for marine arter i oppdrett)
I første delen av programperioden var det et omfattende samarbeid med NUMARIO. Denne
ordningen ble opprettet i 1997 gjennom en ekstra bevilgning fra FKD, KRD og LMD.
Ordningen ble gjennomført i samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Programstyret sluttbehandlet enkelte søknader og avga uttalelse til IN om søknader som
skulle sluttbehandles der. NUMARIO ble avsluttet i 2002.
Utfasingen av NUMARIO i 2002 medførte at aktørene måtte finne nye kilder for finansiering
av sine FoU-oppgaver. Det bidro til økt behov for brukerstyrte prosjektmidler fra
Havbruksprogrammet. Også SkatteFUNN ble etter hvert en viktig kilde for finansiering av
FoU-virksomheten for aktørene fra NUMARIO.
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Næringslivet
Det har vært et mål for programmet å ha samarbeid med nærings- og bransjeforeninger innen
ulike deler av havbruksnæringen og med andre brukere som for eksempel
forvaltningsinstitusjoner. Dette bidro til et bedre grunnlag for å gjennomføre
forskningsoppgaver av generisk karakter og i arbeidet med å formidle forskningsresultater.
FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)
Programmet har samarbeidet med FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) siden
ordningen ble opprettet. FHF har hele tiden hatt en representant som observatør i
programstyret. Dette samarbeidet har bidratt til å klargjøre FoU-områder som prioriteres av
bdåe næringen og Havbruksprogrammet.
FHF har gitt økonomisk støtte på til sammen ca 57 mill. kroner til prosjekter eller temaer i
Havbruksprogrammet. Dette har bidratt til økt innsats på grunnleggende og mer
problemløsende forskning inn mot disse områdene.
Innovasjon Norge (IN)
Innovasjon Norge har vært en viktig samarbeidspartner i programperioden og har vært
representert med en observatør i programstyret. Dette samarbeidet har hatt særlig betydning i
arbeidet med de mer innovative prosessene i programmet. I samarbeid med IN og næringen
bidro programstyret til utarbeiding av en koordinert plan for oppdrett av torsk. Planen ble
oppdatet to ganger i løpet av programperioden og var et viktig innspill til arbeidet med
Nasjonal strategiplan for oppdrett av torsk som ble utarbeidet av en gruppe nedsatt av
Regjeringsutvalget for marin verdiskapning.
Andre program i Forskningsrådet
Verdikjeden for markeds- og samfunnsrettet forskning var lagt til programmet Marked og
samfunn (MARKSAM), og programstyret for Havbruk har vurdert nytte og relevans av
havbruksrelaterte søknader til MARKSAM. I samarbeid med Næringsmiddelprogrammet ble
det etablert forskning bl.a. om tema som fôr til fisk, kosthold og human helse, emballasje og
logistikk. I prorgammet Marine ressurser, miljø og forvaltning (MARE) ble det gjennomført
relevante prosjekter knyttet til algeproblematikk og havmiljø. Funksjonell Genomforskning
(FUGE) bidro med større havbruksrelaterte prosjekter innen genomikk, og Maritim
virksomhet og offshore installasjoner (MAROFF) bidro med forskning om fartøyteknologi og
teknologi for større konstruksjoner.
SkatteFUNN
Programstyret etablerte en klar holdning til anvendelse av SkatteFUNN. Brukerstyrte
prosjekter som fikk støtte over Havbruksprogrammet, ble sjelden støttet med mer enn ca 30
prosent av prosjektkostnadene. Dermed ble det plass til annen offentlig finansiering, for
eksempel SkatteFUNN, i tillegg, og programmets midler til Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter kunne dermed utnyttes bedre.

Formidling
Programstyret la hele tiden vekt på formidling, og utarbeidet egen plan for formidling og
kommunikasjon. Programstyret iverksatte en rekke formidlingstiltak, og programmets
nettsider http://www.forskningsradte.no/havbruk ble en av flere sentrale kanaler for
formidling fra programmet. Programmet har også etablert samarbeid med andre nettsteder
(kyst.no) for lettere å kunne nå deler av næringslivet.
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Faktaark
Alle avsluttede prosjekter ble oppfordret til å lage et faktaark. Faktaarket på 2 A4-sider
oppsumerer resultatene fra prosjektet og redegjør for hvordan resultatene kan benyttes, samt
informerer om hvordan ytterligere informasjon fra prosjeket kan hentes. Faktaarkene ble
publisert på programmets hjemmesider.
Nyhetsbrev
Høsten 2003 ble det etablert et nyhetsbrev for Havbruksprogrammet. Hensikten var å
presentere journalistisk bearbeidet (popularisert) informasjon fra programmet gjennom
reportasjer fra prosjekter og annen sentral aktivitet. Nyhetsbrevet inneholdt også en leder
(skrevet av programstyreleder) og notiser med informasjon av mer generell karakter fra
programmet. Etter to utgivelser det første året er nyhetsbrevet kommet ut med fire nummer
per år. Det er distribuert som bilag til bladet Norsk fiskeoppdrett, etter en egen
abonnementsliste og via pdf-format på programmets nettsider.
Deltagelse på messer og andre arrangementer
Programmet har deltatt med stands og presentasjoner på fagmessene AquaNor og Norfishing
som arrangeres i Trondheim.
Programkonferanser har vært et sentralt virkemiddel i programmets formidlingsarbeid, og
programstyret har arrangert fire store programkonferanser: 2001 i Trondheim, 2002 i Tromsø
(samarbeid med Vill-laks programmet), 2004 på Gardermoen og avslutningskonferansen i
Bergen i mars 2006. Konferansene er i første rekke møteplass for forskere, men fungerer også
som en kontakt- og formidlingsarena overfor forvaltning og næringsliv som har stått for 25-30
prosent av deltakelsen på konferansene.
Programstyret har også stimulert til at konferansene skal være en arena der unge forskere og
stipendiater kan presentere resultater fra forskningen sin muntlig eller i posterpresentasjoner.
Avslutningskonferansen i Bergen hadde rekordoppslutning med i overkant av 400 deltagere.
Her ble det presentert en rekke spennende og tankevekkende fordrag både i plenum og i
fagsesjonene.
Allmennrettet formidling
Siden 2000 har programmet deltatt på med utstilling og aktiviteter på Forskningstorget i Oslo
i forbindelse med de årlige Forskningsdagene. Dette har flere år gitt en del
medieoppmerksomhet om havbruksforskning. Videre bidro Havbrukdprogrammet til
tilrettelagt informasjon om havrbuksforsknng for barn og unge på nettstedet forskning.no, og
til et spesialnummer av bladet Nysgjerrigper om marin forskning.
Andre formidlingstiltak
I forbindelse med avslutningskonferansen tok programstyret initiativet til å gi ut boka:
”Havbruksforskning: Fra merd til mat”. Boka er en del av sluttrapportering fra programmet,
og gjennom bidrag fra over 90 forfattere fra en rekke forskningsmiljøer og industri formidler
den en bred oversikt over dagens kunnskapsstatus innen norsk havbruksforskning.
Et vedlegg til boka inneholder oversikt over alle prosjektene som er støttet i perioden.
I tillegg til å arrangere egne konferanser har programstyret også lagt vekt på å støtte andre
konferanser som bidrar til å formidle resultater fra FoU innen havbruk.
Programmet har bidratt med støtte til utgivelse av bøker og andre populærvitenskapelige
publikasjoner. De enkelte prosjektene har også formidlet sine resultater direke gjennom
publikasjoner, artikler, foredrag og annet.
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Internasjonalt arbeid
Programstyret har i økende grad vektlagt internasjonalt arbeid både gjennom støtte til
prosjekter, støtte til internasjonale symposier og initiativ overfor aktuelle samarbeidsland.
Mot slutten av programperioden ble aktiviteter i Havbruksprogrammet involvert i
forskningssamarbeid med Nord-Amerika. Følgende områder er identifisert som er særlig
interessante for videre samarbeid: fiskehelse, fôr og ernæring, genomikk og rømming.

Kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv
I løpet av programperioden har programmet besøkt en rekke forskningsmiljøer og bedrifter.
Dette ble gjennomført dels ved at programstyret kombinerte sine møter med institusjons/bedriftsbesøk, og dels ved at programstyreleder og programkoordinator besøkte miljøene. For
programstyret har dette vært nyttig både for å kommunisere programstyrets planer, og ikke
minst for å motta innspill fra ulike miljøer.

Andre tiltak
Programstyret initierte og fikk gjennomført flere utredningsoppgaver. Oppgavene ble
gjennomført av grupper som programstyret oppnevnte. Dette bidro til et nyansert bilde av
problemstillinger og løsningsforslag som var nyttig for utviklingen av programmet. Trolig vil
det være nyttig også for det nye Havbruksprogrammet. Vedlegg 6 gir oversikt over
utredningene.

Nøkkeltall, aktiviteter
• Antall prosjekter: Programmet har til sammen aministrert ca 400 prosjekter.
Av dette satte programstyret i gang til sammen 310 prosjekter, derav 203
forskerprosjekter og 107 brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).
• Antall dr.gradsstipendiater: 61, derav 25 kvinner
• Antall postdoktorstipendiater: 20, derav 9 kvinner
• Antall deltakende bedrifter: 65
• Antall prosjektledere 252, derav 62 kvinner
• Administrative kostnader: 15.563 mill. kr til administrasjon, formidling, programkonferanser, utredningsarbeid samt refusjon fra Forskningsrådet.
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Resultater
Boka Havbruksforskning: Fra merd til mat gir en relativt detaljert presentasjon av resultater
fra havbruksforskningen i perioden 2000 – 2005. Det vises også til avsnittet om aktiviteter i
denne rapporten der resultater i forhold til mål og delmål er gjennomgått.
I dette avsnittet beskrives noen eksempler på høydepunkter og funn fra havbruksforskningen i
perioden 2000 – 2005.

Høydepunkter og funn
Kveiteoppdrett i overgang mellom pionerfase og tidlig kommersialisering
En rekke norske forskningsmiljøer har deltatt i utviklingen av kveiteoppdrett, både i
produksjon av yngel og i produksjon av matfisk. Få mennesker, om i det hele tatt noen, hadde
sett en levende kveiteyngel da arbeidet med å utvikle kveite til oppdrettsfisk startet tidlig på
1980-tallet. Oppgaven viste seg å ha betydelige utfordringer, særlig knyttet til produksjon av
yngel. Problemer i forhold til stamfisk, gyting, tidlig yngelfase, startfôring, videre vekst og
sykdommer har nærmest stått i kø for forskerne. De norske forskningsmiljøene har, innenfor
begrensede ressurser, i vesentlig grad bidratt med kunnskap til å drive utviklingen framover
også i internasjonal sammenheng. Kveiteoppdrett i Norge står i dag i overgangen mellom
pionérfasen og tidlig kommersialisering. Bedre kontroll på yngelproduksjonen har ført til mer
stabil produksjon og økning i produksjonen av matfisk. I 2005 ble det produsert i overkant av
1.100 tonn kveite i Norge, og produksjonen ventes å stige i årene som kommer. Det gjenstår
imidlertid en del flaskehalser, som for eksempel problemer knyttet til stamfisk, og
gametkvalitet særlig i forbindelse med helårlig produksjon, er et av hovedproblemene. Det er
også betydelige oppgaver knyttet til marked og produkt. Det er viktig for næringen å
samarbeide innen disse områdene, og for å tilrettelegge for kunnskapsdeling ble Norsk
Flatfiskforum stiftet høsten 2005, etter initiativ fra Innovasjon Norge. Oppdrettskveite
(Norwegian White Halibut) ble høsten 2005 lansert som råvare til verdensmesterskapet i
kokkekunst ”Bocuse d’Or” i januar 2007.
Torskeoppdrett – behov for økt innsats på helse og matfisk
I årene etter tusenårsskiftet har interessen for oppdrett av torsk økt. I dag er torskeopodrett en
gryende næring både i Norge og internasjonalt. Sammen med næringsaktører har norske
forskere stått i fremste linje i arbeidet med framskaffe kunnskap som gir grunnlag for
kommersielt oppdrett av torsk. Programstyret økte bevilgningene til forskning på torsk i
programperioden, og det er gjort store framskritt. Framskrittene på viktige faktorer for
intensiv yngelproduksjon, som miljø, tetthet, fôrsammensetning og teknologi, har bidratt til at
flere yngelanlegg nå har en forutsigbar produksjon og dermed danner grunnlag for økt
produksjon av matfisk. I 2005 ble det produsert ca 7.400 tonn torsk i oppdrett, inkludert
fangstbasert oppdrett. Selv om mange utfordringer knyttet til yngelproduksjonen gjenstår, er
det nå i økende grad behov for intensivert innsats i produksjon av matfisk, ikke minst innsats
for å forebygge og bekjempe sykdommer. I tillegg må det satses på marked- og
produktutvikling.
Kunnskap om kysttorsk og skrei kan bli viktig med hensyn på torskeoppdrett
Fra senere tids forskning om genetiske forskjeller mellom kysttorsk og norskarktisk torsk
(skrei) foreligger resultater fra studier av DNA-variasjon på et utvalg av mikrosatellitt loci.
Resultatene viser at de nye markørene gir støtte for at det er genetiske forskjeller mellom
kysttorsk og skrei og indikerer at det kan finnes flere separate grupper innen de to
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hovedgrupperingene, for eksempel ulike fjordbestander. Kunnskap på dette området blir
viktig med hensyn til planlegging av torskeoppdrett, særlig i viktige gyteområder for torsk.
Torsk har avansert læringsevne
Studier om læring hos torsk har vist at denne arten har god evne til å assosiere hendelser som
er atskilt i tid. Torsk som ble testet for hukommelse, kunne huske innlærte sammenhenger i
minst tre måneder. Torsk har avansert læringsevne som er antatt assosiert med hippocampusområdet i hjernen og har egenskaper som det ikke var forventet å finne hos fisk.
Lys og temperatur kan kontrollere kjønnsmodningen hos fisk
Kunnskap om forplantning hos oppdrettsartene kan ha betydning både når det gjelder å unngå
uønsket kjønnsmodning, og for å kunne oppnå sesonguavhengig eggproduksjon. Tidlig
kjønnsmodning er et hovedproblem i matfiskoppdrett av både laks, regnbueørret, røye, torsk
og kveite. Modningen fører til store vekttap, redusert slaktekvalitet og ofte økt dødelighet.
Hos laksefisk vil modning i sjøvann også innebære et stort velferdsproblem, da moden laks og
ørret dermed mister evnen til å regulere vann- og saltbalansen i sjøvann og mesteparten vil dø
av vanntap utover vinteren hvis de blir holdt i sjøvann.
I programperioden har grunnleggende forskning bidratt til å øke forståelsen av hvordan
kjønnsmodning og gyting blir påvirket og kan kontrolleres ved hjelp av miljøfaktorer som lys
og temperatur. En rekke nye molekylærbiologiske verktøy er framskaffet for studier av
reproduksjon, både i laks, torsk og kveite. Resultater fra denne forskningen er tatt i bruk i
praktisk oppdrett. Det utvikles lysdiodebasert teknologi som kan bli interessant med sikte på
videre utvikling.
Intensiv produksjon av laks krever ny kunnskap
Utviklingen av laksenæringen går i retning av økt intensivitet i produksjonen, og moderne
produksjon av laksefisk kan betraktes som en industriell produksjon. Intensiteten i
produksjonen er særlig høy i settefiskanleggene, der vannforbruket per kg fisk er vesentlig
redusert på få år. Forskningen på dette området har de senere år avdekket viktige
sammenhenger mellom vannkvalitet og kvaliteten på den fisken som produseres. Her var det
nødvendig med kunnskap fra flere ulike fagmiljøer for effektivt å løse problemene. Gjennom
et større prosjekt med betydelig tverrfaglig samarbeid er det nå framskaffet kunnskap som kan
bidra til redusert risiko for sykdom, forbedret vekst og økt overlevelse under denne
produksjonsformen.
Forskning på ILA har lagt et godt grunnlag for utvikling av rekombinant vaksine
mot sykdommen
Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble første gang påvist i Norge i 1984. Lenge var ILA en sykdom
som bare var påvist hos laks i Norge. Senere er ILA påvist også i andre land. Et omfattende
forskningsarbeid ble satt i gang for å isolere og identifisere viruset med tanke på å utvikle
diagnostiske metoder og beskrive sykdommen nærmere. De senere årene har norske
forskningsmiljøer i stor grad medvirket til at alle ILA-virusgenene nå er kartlagt. De norske
gruppene var blant annet først til å klone og beskrive funkjonene til virusets overflateprotein
som er viktig for virusets evne til å feste seg til vertsfiskens celler. Dette førte videre til
identifikasjon av en liten polymorf region hos dette proteinet som viser stor sekvensvariasjon
hos ulike isolater av ILA-virus. Denne forskningen har hatt stor betydning for utvikling av
bedre diagnostiske metoder for ILA-virus og har gitt verdifulle resultater om virusets
epidemiologi, virulens og opphav. Spesielt interessant er det at resultatene har gitt en mulig
forklaring på hvordan ILA-virus har forandret seg fra et ufarlig til et dødelig virus for laks.
Forskningen har dessuten lagt et godt grunnlag for utvikling av rekombinante vaksiner mot
viruset.
17

Settefiskanlegg er viktige med hensyn på primærinfeksjon med IPN
IPN – Infeksiøs pankreas nekrose er et av de største helseproblemene i dagens norske
oppdrettsnæring. Studier av IPN har vist at settefiskanlegg er viktige med hensyn på
primærinfeksjon med IPN-virus, og i tillegg synes enkelte settefiskanlegg å ha sine egne
”husstammer” av IPN-virus. De virus-genotypene som fisken infiseres med i ferskvannsfasen,
finnes igjen etter sjøsetting, selv om fiskegrupper fra ulike settefiskanlegg blandes. Det er
også påvist at prevalensen av IPN-virus er avhengig av genotype og det ser ut til at
høyvirulente stammer har raskere spredningsprofil i en populasjon enn lavvirulente varianter.
Som en konsekvens av dette kan det synes som at gjenopptreden av IPN etter sjøsetting er en
reaktivering av en smitte som fisken har pådratt seg i ferskvannsfasen.
Ny kunnskap om viktige funksjoner i interferonsystemet hos laks.
Forskning har bidratt til ny og viktig kunnskap om laksens medfødte forsvar mot virus
gjennom kloning og funksjonelle studier av gener for interferoner. Interferoner er
alarmproteiner som skilles ut av virusinfiserte celler og som beskytter celler mot
virusinfeksjon ved å ”skru på” cellenes produksjon av antivirale proteiner. Rekombinant
interferon fra laks er blant annet vist å beskytte lakseceller mot infeksjon av IPN-virus.
Forskningen på interferonsystemet hos laks bidrar til å avsløre svakheter i fiskens medfødte
forsvar mot de mest problematiske virusene i oppdrett.
Nye metoder i bekjempelsen av lakselus
Lakselus har vært et problem for oppdrettsnæringen siden starten og blir nå kontrollert ved
hjelp av leppefisk og legemidler. Forskning med sikte på å kunne utvikle en vaksine mot
lakselus har pågått i flere år. Nye resultater viser at det er mulig å vaksinere laks mot lakselus.
Resultatene viser bl.a. at vaksinert laks hadde en reduksjon av lakselushunner på ca 75
prosent i forhold til ikke-vaksinert fisk. I tillegg ble det funnet langt færre skader på den
vaksinerte fisken. Testvaksinen er laget fra protein (antigen) som er renset direkte fra lakselus,
og en vet foreløpig ikke om dette kan framstilles på en måte som gir grunnlag for utvikling av
en kommersiell vaksine. Selv om de komponentene som ble benyttet i dette første
vaksineforsøket ikke lar seg fremstille i stor nok skala til å lage en kommersiell vaksine, viser
forsøket at lakselusvaksine kan bli en realitet i fremtiden.
Problemene med katarakt anses langt på vei å være løst
Mot slutten av 1990-årene ble det registrert økning i forekomst av katarakt hos Atlantisk laks i
oppdrett. I tillegg til å være et etisk problem ved at det ble produsert blind laks, førte utvikling
av katarakt til dårligere vekst, og akutte utbrudd i sjøfasen førte ofte til stor dødelighet.
Gjennom forskning ble det vist at økt innhold av aminosyren histidin (His), oppnådd gjennom
tilsetting av animalsk blodmel, krystallinsk His eller ved bruk av His-rikt fiskemel, begrenser
kataraktutviklingen hos Atlantisk laks. Den positive effekten er korrelert til økte
konsentrasjoner av His og N-acetyl-His i linsen. Forsøk in vitro og in vivo har vist at disse
forbindelsene er viktige for linsens osmoreguleringsevne. Resultater fra prosjektet har bidratt
til å sikre laksens helse og velferd gjennom riktig ernæring, og problemene med katarakt
anses nå langt på vei å være løst.
Ny kunnskap om algetoksiner
Forskning har bidratt til etablering av analytiske metoder for alle relevante marine algetoksiner. Framgangen på analysesiden har medført at bruken av forsøksdyr ved kvalitetskontrollen av skjell for kommersiell omsetning, allerede er betydelig redusert.
Nye kjemiske målemetoder for diarè-fremkallende algegifter basert på moderne analytisk
teknologi, har gitt grunnlag for ny kunnskap og kompetanse om faktorer som styrer giftige
algers forekomst og giftighet, og om faktorer som påvirker giftinnholdet i blåskjell. Blåskjells
evne til å filtrere alger fra sjøen, selektere for enkelte typer alger og å stoppe filtrering ved
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lave algekonsentrasjoner er studert i detalj. Kunnskapen på dette området er brukt til å gi
anbefalinger om utforming av og plassering av skjellanlegg.
Arbeidet har også bidratt til forbedringer av grenseverdiene for algetoksiner i skjell, og under
episoder med akutt fiskedød ved algeoppblomstring, er det påvist fravær av algetoksiner i
spiselige deler av fisken. Dette er viktig med hensyn på omsetningen av fisk som utsettes for
giftige alger.
Det er vist at ved høye toksinnivåer i blåskjell kan krabber akkumulere akutt-toksiske
mengder DSP-toksiner i løpet av et par uker ved å spise giftige blåskjell. Dette førte til at det
ble etablert et overvåkningsprogram for krabbe, og en grenseverdi som grunnlag for
kostholdsråd om krabbe.
Havbruk tar i bruk kunnskap fra offshoreindustrien
Med kunnskap fra blant annet offshoreindustrien har forskere arbeidet med å utvikle nye
løsninger for havbrukskonstruksjoner som skal tåle kraftige bølger og påkjenninger, samtidig
som det gir fisken et godt oppvekstmiljø og tilfredsstiller krav til en effektiv og trygg
arbeidsplass. For å kunne dimensjonere slike anlegg og vurdere hvor mye bølger og strøm de
tåler, er det utviklet metoder for å gjøre beregninger ved hjelp av datamaskiner. Prosjektet har
vist at det blir viktig å beskrive bølgetilstanden mer realistisk ved å ta hensyn til romlige
effekter og at bølgene er kortkammet. Ved denne metoden kan den beregnede totale bølgekraften for et stort anlegg i enkelte tilfeller bli redusert med opptil 60 prosent.
En ny not som kan redusere problemer med rømming er utviklet og patentert.
Sesongvariasjoner i temperatur og lysforhold påvirker hvor tett og dypt laksen
svømmer
Gjennom bruk av nye metoder for vertikal profilering er det påvist at miljøet i laksemerder
består av en rekke ”mikrohabitater” med store forskjeller i viktige fysiologiske ressurser som
temperatur og oksygen. Dette påvirker fiskens atferd og fysiologi på en måte som kan forklare
variasjon i produksjon mellom ulike anlegg og mellom ulike merder i samme anlegg.
Prosjektet har også vist at bruk av undervannslys og plasseringen av disse påvirker laksens
svømmedyp og at dette har effekter på hvor tett fisken svømmer samt at laksen regulerer
kroppstemperaturen ved å oppsøke vannlag med ønsket temperatur. I praksis betyr dette at
fisketetthet ikke er en godt egnet måte å regulere produksjonsvolumet på en lokalitet. Sett
under ett har prosjektet bidratt til kunnskap om merdmiljøet og laksens atferdsbehov som kan
gi grunnlag for å utvikle lokaliseringskriterier, drifts- og overvåkingsrutiner for å sikre en
effektiv produksjon innefor akseptable rammer for fiskevelferd.
Rømt oppdrettsfisk kan produsere levedyktig avkom
Resultater fra en rekke forsøk viser at rømt oppdrettslaks produserer levedyktig avkom, at
villaks og domestisert laks er genetisk ulike både med hensyn til genfrekvens og allelisk
variasjon i nøytrale egenskaper og i sammensatte egenskaper som har stor betydning for
overleving og formering i naturen. Det er også påvist at genetisk påvirkning fra rømt
oppdrettslaks reduserer overleving i villaksbestander og produksjonen av villaks.
Krill og amfipoder kan delvis erstatte fiskemel som proteinkilde i fiskefôr
Forsøk med fôrråstoff fra nye marine kilder har vist at mel fra krill og amfipoder kan delvis
erstatte fiskemel som proteinkilde til laks, torsk og kveite. Laks og torsk som er fôret med
krillmel, kommer like godt ut i kvalitetstester som fisk fôret på fiskemel. Dagens
begrensninger ligger først og fremst på det å utvikle en lønnsom fangst og å løse en del
utfordringer knyttet til høyt innhold av uønskede forbindelser som kan forekomme i mel fra
krill og amfipoder. Forsøk har bekreftet at fluor fra krillmel ikke tas opp eller lagres i laks i
sjøvannsfasen. Og verken kveite eller torsk opplever negative effekter ved å få tilført store
mengder krill i fôret. På samme måte som for laks øker ikke mengden fluor i organene til
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disse artene. Mel fra amfipoder viste seg å innholde mer fluor enn melet fra krill, men det ga
heller ingen økning av fluor i fisk som fikk dette fôret. På grunnlag av dette og tidligere
studier konkluderes det med at fluorinnholdet i disse alternative fôrkildene ikke bør anses som
en hindring eller begrensende faktor i forhold til produksjon av fôr til oppdrettsfisk i saltvann.
Vegetabilske oljer som råvarer i fiskefôr
Fiskeolje har tradisjonelt vært hovedenergikilden i fiskefôr, et naturlig valg både på grunn av
pris og tilgjengelighet. Analyser som ble utført av industrien på midten av 1990-tallet viste
imidlertid at fiskeolje ville bli en begrensende ressurs for videre vekst og bærekraft i
fiskeoppdrett innen 10-15 år dersom andre energikilder ikke ble utviklet. I 2001 ble det lagt
fram en utredning fra Forskningsrådet som konkluderte med at vi løpet av få år ville komme i
en mangelsituasjon på fôrmidler til oppdrett av laksefisk.
På grunnlag av disse analysene intensiverte flere forskningsmiljøer og industrien arbeid med å
identifisere alternative og bærekraftige fettkilder til fiskefôr, og da særlig til laksefisk.
Vegetabilske oljer pekte seg ut som de mest opplagte kandidatene på grunn av tilgjengelighet
og pris. De aktuelle vegetabilske oljene mangler imidlertid de lange n-3 fettsyrene (EPA og
DHA) som er karakteristiske for fiskeoljer og som regnes for å være spesielt sunne. Det ble
bl.a. stilt spørsmål om egnetheten med hensyn på vekst og fôrutnyttelse, og om hvordan
nedgang i inntaket av EPA og DHA vil påvirke fiskens helse. Det ble også reist spørsmål om
mer grunnleggende forhold i fettomsetningen hos fisk, om grenseverdier med hensyn til
behovet for lange n-3 fettsyrer i forhold til fiskens helse, og om bruk av vegetabilske oljer
ville redusere betydningen av oppdrettsfisk som sunn mat og viktig kilde for EPA og DHA for
mennesker.
Dette var svært grunnleggende og omfattende spørsmål som industrien ikke kunne løse
internt. Det er gjennomført forskning som viser at minst 50 prosent av fiskeoljen i fôret til
laksefisk kan erstattes med vegetabilske oljer som lin, raps og soya, uten at det går utover
fiskens vekst, fôrutnyttelse og helse, og at dette har liten betydning for sensorisk kvalitet på
produktet.
Deler av denne forskningen ble videreført i EU-prosjekter. Senere er det gjennomført
forskning som går dypere inn i spørsmål knyttet til sunn mat der også humanmedisinske
miljøer deltar. Resultatene viser at laks er meget tilpasningsdyktig med hensyn til valg av
fettkilder i fôret, noe som kan utnyttes til å produsere laks med ulike egenskap i forhold til
markedsbehov. Dette er eksempel på et viktig forskningsområde som ikke kunne blitt
gjennomført av industri eller forskningsmiljøer hver for seg, og der ulike virkemidler er tatt i
bruk for å løse problemer som er viktige for store deler av havbruksnæringen nasjonalt og
internasjonalt.
Norsk havbruksnæring leverer superferske produkter til markedet ved å benytte
prerigor filetering
Prerigor fileteringen må utføres umiddelbart etter slakting, noe som gjør at norsk
oppdrettsindustri kan utnytte sitt unike fortrinn med nærhet til produksjonen til å levere
superferske produkter til det europeiske markedet. Tidsaspektet fra slakting til inntreden av
rigor er kritisk for å få en god og stabil prerigor filetering, og det er gjennomført studier av
faktorer som påvirker ”rigor-vinduet”, spesielt effekt av varierende stress, temperatur og
slaktehåndtering. Også viderebearbeiding av prerigor råstoff er blitt fokusert, særlig salting og
røyking. Det har de senere årene blitt gjennomført flere næringsrettede prosjekter for å utvikle
prosesslinjer for slakting av laks og ørret slik at fisken kan fileteres og viderebehandles i prerigor tilstand. Med ny teknologi kan filetindustrien nå framstille nærmest beinfri filet med
lavere omkostnad og høyere verdi. Teknologien bygger på at en først napper bort bein fra
fileten som så gjennomlyses ved hjelp av røntgen for å oppdage gjenværende bein.
Prosjekt som har sett på strategier for økt verdiskaping i norsk sjømatnæring, har pekt på at
immateriell kapital i form av bl.a. kompetanse hos medarbeidere og kunnskapssystemer, vil bli
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stadig viktigere for å klare å øke verdiskapingen i Norge. Det anbefales derfor at bedriftene i
større grad enn i dag må skape sterke kunnskapssystemer som er forankret i selskapene, og
samarbeidmodeller som overvinner ulempene ved småskalaproduksjon.

Resultatindikatorer
• Avlagte doktorgrader: 21 derav 9 kvinner.
• Vitenskapelig publisering: 256
• Annen publisering/formidling: 144
Andre relevante resultatindikatorer
• Kunnskap om nye oppdrettsarter slik at vi i dag har gryende næringer basert på
oppdrett av torsk og oppdrett av kveite
• Kunnskap som har gjort det mulig å benytte større mengder vegetabilsk råstoff i
fôret til laks og derved unngått høye fôrkostnader i perioden
• Kunnskap og utstyr til settefiskproduksjon, matfiskproduksjon og slakteri
virksomheten som har bidratt til reduserte kostnader for næringen
• Kunnskap om helse, miljø og velferd som har betydning for myndigheter og
næringen
• Flere av de brukerstyrte innivasjobaprosjektene (BIP) har ført til nye teknikker og
produkter, men bare et fåtall patenter er rapportert i perioden. Dette tyder på at
mange har valgt ikke å patentere.
• Effektene av ny biologisk kunnskap kan være vanskelige å vurdere på kort sikt. Det
er ofte den mer langsiktige ”stein på stein”-utviklingen som gir grunnlag for
næringsvirksomhet.

Samlet vurdering og utfordringer framover
Framdrift
Moderne intensivt havbruk er en ung næring i Norge og internasjonalt, men blir mer og mer
vanlig i moderne havbruk. For næringen er det viktig å kunne finne løsninger på viktige
økonomiske og næringsmessige problemer. Flere evalueringer har påpekt at mye av
havbruksforskningen har fokusert på å løse økonomisk viktige problemer innen næringen,
mens forskning som tar sikte på å belyse grunnleggende mekanismer bare har utgjort en
mindre del av den samlede innsatsen.
I programperioden ble disse signalene tatt på alvor, og etter midtveisevalueringen som ble
gjennomført i 2001 – 2002, ble kursen for programmet lagt noe om. Behovet for å etablere og
videreutvikle grunnleggende kompetanse som kunne støtte mer næringsrettede forskningsaktiviteter på en rekke områder, ble klarere framhevet og nedfelt i Handlingsplanen. Dette ble
gjenspeilt i søknadene for årene etter.
De betydelige utfordringene næringen stod overfor knyttet til ernæring og nye fôrressurser,
vannmiljø og virussykdommer, samt å sikre normal vekst og utvikling, krevde grunnleggende
fysiologisk kunnskap på en rekke områder med vekt på studier av energiomsetning,
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respirasjon, reguleringsmekanismer, vekst og tilpasning til miljøet. Nye fiskesykdommer
forårsaket av bakterier, virus og parasitter førte til økende behov for kunnskap om mer
grunnleggende mekanismer på organ-, celle- og molekylnivå. Utviklingen innen IKT, nye
materialer og ikke minst innen bioteknologisk forskning bidro til at nye metoder og teknikker
kunne tas i bruk både i forskningog i næringsutvikling og kan få stor betydning for havbruk.
For Havbruksprogrammet var det viktig både å bidra til å implementere nye teknikker i
forskning og næring, og å kommunisere havbruksforkningens behov inn mot de nye
teknologiene.
Havbruksforskningen fikk i løpet av programperioden nye oppgaver som krevde betydelig
FoU-innsats over lang tid. Særlig var det store forventninger knyttet til oppdrett av torsk og
andre nye arter, og om alternative fôrmidler. Store utfordringer på miljøsiden og økt
konkurranse fra andre sjømatnasjoner krevde betydelig kunnskap innen produkt, marked, salg
og distribusjon.
Det å bringe en ny art fram til kommersielt oppdrett krever betydelige ressurser over lang tid
både til grunnleggende og mer anvendt rettet forskning. For hver ny art er det behov for
spesiell kunnskap på alle sentrale forskningsområder. Når programmet ikke ble tilført økte
midler samtidig som det fikk nye oppgaver, medførte dette en reduksjon av innsatsen på andre
viktige oppgaver. Programstyret fant at det ikke var mulig å ha en betydelig satsing på mer
enn en art samtidig innenfor programmets økonomiske ramme. Etter hvert fikk torsk størst
oppmerksomhet, og aktiviteten på de andre artene måtte avta.
Programstyret valgte likevel å ha en viss aktivitet på kveite og noen andre arter, og
kveitenæringen synes nå å utvikle seg i positiv retning.
Programstyret så det hele tiden som viktig at programmet skulle ha en aktiv og sentral rolle i
havbruksforskningen, men la også vekt på å kunne ha aktivitet i alle delprogrammene for på
den måten bidra til å opprettholde aktivitet på områder som er nødvendige for en forsvarlig
utvikling av havbruksnæringen, og for å ivareta viktige, men sårbare FoU-miljøer. På flere
områder var Havbruksprogrammet eneste kilde til å opprettholde strategisk viktig aktivitet.
Sammen med oppdelingen i delprogram og små ressurser i forhold til oppgavene, kunne dette
imidlertid bidra til at det ble vanskeligere å oppnå en tung innsats på en del områder.
Resultatet kunne ofte bli mange og små prosjekter.
Økte bevilgninger til havbruksprosjekter over andre virkemidler, som SIP-ordningen, FUGE,
Forskningsfondet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, bidro imidlertid til at
sentrale deler av havbruksforskningen etter hvert kunne tilføres økte ressurser. Samarbeidet
med disse virkemidlene ble etter hvert meget viktig for å oppnå målene i programmet. Dette
bidro til at programstyret mot slutten av programperiden kunne sette i gang noen større
tverrinstitusjonelle og flerfaglige prosjekter.
Til tross for betydelige FoU-behov på en rekke områder i forhold til tilgjengelige midler, og
for at mange nye oppgaver som førte til endringer i prioriteringene ble lagt til programmet i
perioden, finner programstyret at programmet og havbruksforskningen har hatt en betydelig
fremdrift i programperioden. I de fleste delprogrammene har programmet hatt god
måloppnåelse, slik det er nærmere beskrevet i avsnitt Aktiviteter.

Strategi for utlysning og søknadsbehandling
De årlig justerte Handlingsplanene var grunnlaget for utlysning av prosjektmidler. Som regel
ble forskerprosjekter utlyst for seg og brukerstyrte prosjekter for seg. Til sammen har
programmet mottatt og behandlet ca 1000 søknader. Behandlingen av søknadene skjedde i
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mindre konkurranser innenfor rammene for de enkelte delprogrammene etter innstilling fra
administrasjonen. Ved at midlene ble fordelt gjennom avgrensede konkurranser, kunne
programstyrets ønske om å ha aktivitet i alle delprogrammene lettere opprettholdes, og det
forenklet habilitetsspørsmålet i programstyret noe ved at habilitetssituasjonen varierte i de
ulike konkurransene.
Faglig kvalitet, relevans og nytteverdi har vært de viktigste kriteriene ved vurdering av
søknadene. I tillegg er det lagt vekt på kriteriene rekruttering og samarbeid nasjonalt og
internasjonalt. Til hjelp i den faglige vurderingen av prosjektene er søknadene blitt vurdert av
eksterne fagpersoner (referees). Hver søknad ble vurdert av 2 – 3 internasjonale fageksperter.
Som en del av saksbehandlingen har det også vært benyttet nasjonale ressurspersoner som har
kunnet gi kommentarer til ekspertvurderingene. Dette har vært særlig nyttig i tilfeller med
uenighet i vurderingene mellom fagekspertene. Vurdering av relevans og nytte for næringen
på kort og lang sikt ble foretatt av programstyret.
Ved behandlingen av budsjettet kunne programstyret bestemme at en mindre del kunne
brukes til en konkurranse ”alle mot alle” mellom de beste søknadene som ikke nådde opp i
konkurransene i delprogrammene. Dette bidro til at en del meget gode og relevante søknader
kunne støttes selv om de ikke nådde helt til topps i delprogrammene. Programstyret mener
denne måten å behandle søknadene på har fungert godt. Ved å arrangere avgrensede
konkurranser har dessuten flere av programstyrets medlemmer kunnet delta i vurderingene og
derved bidra til at en større del av programmets samlede kompetanse kunne benyttes.
For brukerstyrte prosjekter er det i tillegg til ekspertvurdering blitt gjennomført PROVISvurderinger. Administrasjonen la fram forslag til innstilling og budsjett som programstyret tok
stilling til.
Programstyret har praktisert en streng gjennomføring av habilitetsreglene. Dette har gjort det
vanskelig å å kunne utnytte programstyrets totale kompetanse ved vurdering av søknader.
Vurderingen fra eksterne eksperter er dermed blitt vektlagt betydelig. For programstyret har
det derfor vært viktig i større grad å kunne utnytte programstyrets totale kompetanse i
forbindelse med planlegging, evaluering og implementering.

Prosjekt- og aktivitetsprofil
Programmet har hatt årlige utlysninger av forskerprosjekter og brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Tilgangen på prosjektforslag har vært meget god, og programstyret har hele
tiden kunnet velge blant en rekke meget gode og relevante prosjektforslag. En rekke meget
sterke prosjektforslag måtte avvises med bakgrunn i programmets økonomiske rammer.
Programmet har hele tiden hatt aktivitet i alle delprogrammene på et nivå tilnærmet det som er
beskrevet i Handlingsplanen. Ved starten fikk programmet overført 85 prosjekter fra andre
programmer. Programmet har i perioden i tillegg bevilget midler til sammen 310 prosjekter,
derav 203 forskerprosjekter og 107 brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Ca 22 prosent
av midlene som er bevilget til nye prosjekter, er gått til BIP, og til sammen 65 bedrifter har
mottatt prosjektstøtte. Av dette har 26 prosjekter (ca 24 %) gått til 18 produksjonsbedrifter
(laks og andre arter). Resten er gått til bedrifter som leverer varer, uttsyr og tjenester
(teknologi, helse, fôr, transport) til oppdrett. I noen grad kan produsentbedriftene ha vært
samarbeidsparter i prosjektene, men oversikten tyder på at det bare er et mindre antall av
primærproduksjonsbedriftene som er direkte engasjert i forskning og utvikling gjennom
Havbruksprogrammet, og at det i stor grad er andre krefter som driver forskningen framover.
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Dette er også påpekt i andre sammenhenger, og det etterlyses større engasjement fra
produksjonssiden. Etableringen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) kan
ha bidratt til et økt engasjement fra næringens side.
Fordeling av midler mellom laksefisk og marine arter har variert noe over perioden. I starten
av perioden gikk over 60 prosent av midlene til laksefisk og knapt 40 prosent til marine arter.
Mot slutten av perioden var bildet snudd med vel 30 prosent av midlene til laksfisk, 55
prosent til marine arter og resten til ikke-artsspesifikke prosjekter.
Laks har hele tiden vært høyt prioritert. Av de marine artene har det vært størst interesse for
kveite, torsk, steinbit og skjell. Utover i programperioden er det særlig torsk som har hatt
oppmerksomhet.
Programstyret har kunnet prioritere blant mange gode, nyttige og relevante søknader. I
forhold til muligheten til å innvilge søknader, har søknadsmassen vært betydelig, særlig i
starten. En alt for stor søknadsmasse ble ansett som mindre ønskelig både ut fra
institusjonenes arbeid med å skrive søknader som ikke kunne innvilges, og ut fra arbeidet i
programmet. De siste årene var søknadsmengden noe lavere, som kan ses i sammenheng med
programstyrets innsats for å klargjøre Handlingsplanens prioriteringer, og med tilgjengelige
økonomiske ressurser. Programstyret har hele tiden vært fornøyd med kvalitet og spredning
på søknadene.
Programstyret har sett det som en viktig oppgave å bidra til å etablere og videreutvikle
grunnleggende kompetanse som kan støtte opp under mer næringsrettede forskingsaktiviteter.
Dette krever langsiktighet, fokus og kontinuitet i forskningen og samtidig evne til å kunne ta
fatt i nye interessante oppgaver.
I forhold til behov, oppgaver og ambisjoner som er beskrevet i Handlingsplanen, har
mulighetene til finansiering innen programmet vært meget begrensede. Dette ble forsterket
når antall arter og oppgaver som skulle prioriteres, økte. I noen delprogram har innsatsen
båret preg av å være støtte til sårbare forskningsmiljøer med strategisk viktig betydning,
særlig i delprogram Avl og genetikk og delprogram Teknologi og utstyr, men også innenfor de
øvrige delprogram. Økt bruk av Forskningsfondets midler i siste fase av programmet bidro
imidlertid til nye prosjekter på flere delprogram og med større grad av tverrfaglig samarbeid.
Programstyret forsøkte å stimulere til tverrfaglige og tverrinstitusjonelle prosjekter og har god
erfaring med denne type prosjekter som kan bidra til raskere løsning av aktuelle problem og
til avklaring og oppgavedeling mellom samarbeidspartene. Slike prosjekter kan imidlertid
være krevende personellmessig og forutsetter at det kan avsettes ekstra ressurser til koordinering og administrasjon i forhold til ordinære prosjekter. Kun på noen få områder har
programstyret funnet ressurser til å etablere denne type prosjekter.

Har programmet nådd de målene som ble satt?
Som verdikjedeprogram har Havbruksprogrammet favnet svært vidt, fra genetikk og avl, via
stamfiskhold, yngel og matfiskproduksjon inklusive miljø, helse, ernæring og produksjonsteknologi, til transport, slakting, lagring og kvalitetsstyring i henhold til markedskrav.
Kunnskap på disse områdene er nødvendig for å kunne ha en faglig forsvarlig næringsutvikling. Ulike arter er forskjellige, og dermed trengs det ny kunnskap for hver art.
Programmet skulle bruke virkemidler som spenner fra helt grunnleggende vitenskapelige
problemstillinger til løsning av spørsmål av mer anvendt karakter.
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Sett i ettertid hadde programmet en formidabel oppgave som det selvfølgelig ikke var mulig å
løse fullstendig innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene, slik både programstyret og
ikke minst de aktuelle forskningsmiljøene helst hadde ønsket. Programstyret har måttet gjøre
strenge prioriteringer for å kunne oppnå målene. Ved å kombinere bruk av ulike virkemidler
kunne programstyret i mange tilfeller følge forskningen gjennom verdikjeden, fra strategisk
grunnforskning og over til anvendt rettet forskning og implementering. Samarbeid med
aktører i næringen, FHF, IN og andre næringsrettede tiltak som NUMARIO og SkatteFUNN,
var viktige i denne sammenheng. Trolig bidro dette til nærmere kontakt mellom næring og
forskningsmiljøer på mange områder.
Tallmateriale som Kontali Analyse AS har framskaffet, tyder på at resultater fra
havbruksforskningen har bidratt til at næringen i perioden 2000 – 2005 har spart i
størrelsesorden 1,5 milliarder kroner i kostnader knyttet til produksjonen, brønnbåt, slakting
og pakking. Det er imidlertid ofte mange faktorer som virker inn på den biologiske
produksjonen, og mange resultater fra forskningen må ses i et perspektiv der de først senere
gir målbare resultater for næring eller forvaltning.
Innen helse-/sykdomsområdet har blant annet nye bioteknologiske hjelpemidler ledet til stadig
mer grunnleggende forståelse av sykdomsagens, immunsystem og miljøinteraksjoner.
Helsetilstanden i oppdrettsnæringen oppfattes som god, forbruket av antibiotika og antall
utbrudd av ILA er blitt brukt som mål på dette. Imidlertid viser nye resultater fra Kontali
Analyse AS at svinnet etter en betydelig nedgang på begynnelsen av 90-tallet, har vært
konstant eller svakt stigende de senere årene. Til tross for at forskning på fiskehelse har vært
gitt en viss prioritet i perioden, har dette ikke gitt seg utslag i redusert svinn.
Innen ernæring har det fremkommet mye kunnskap om alternative fôringredienser. Spesielt
viktig er her kunnskap om de biologiske muligheter og begrensninger relatert til utvidet bruk
av nye fôrråstoff til de viktigste oppdrettsartene. Det antas at industriens egen FoU-innsats har
vært betydelig på dette området, og i første omgang har dette gitt fôrindustrien en mulighet til
å velge fôrråstoff ut fra pris og kvalitet, noe som virker klart dempende på fôrkostnadene.
Imidlertid gjenstår betydelig utfordringer før det kan sies at oppdrett har gode og tilstrekkelige
fôrressurser for fremtiden. Dette krever også innsats fra andre deler av forskningen, for
eksempel kunnskap av økologisk og forvaltningsmessig karakter med sikte på å kunne utnytte
krill- og planktonressursene.
Programmet har i hele perioden prioritert innsats for å utvikle nye arter til kommersielt
oppdrett. Innsatsen har særlig vært rettet mot torsk og kveite, men også arter som steinbit,
kamskjell, blåskjell og bergylt er blitt støttet med prosjektmidler. Utviklingen for alle arter går
i retning av mer intensiv produksjon. Forutsetningene for en vellykket utvikling av intensiv
produksjon ligger i kunnskap om de ulike artenes krav til ernæring, vannkvalitet og fysisk
miljø. Med bakgrunn i denne kunnskapen har man vært i stand til å lage intensive miljø som
tillater tette kulturer, og som i dag til en viss grad kan drives kostnadseffektivt og gir grunnlag
for en voksende industri av både torsk og kveite. I dagens intensive marine oppdrett blir det
hovedsakelig benyttet levendefôr som rotatorier og Artemia. Dette er ikke en del av larvenes
naturlige kost, og næringsverdien tilfredsstiller i utgangspunktet ikke larvens krav. Metoder
for anrikning av levendefôr er derfor avgjørende for vellykket startfôring, og her er det
oppnådd gode resultater i programperioden. Likeledes er det nødvendig med kunnskap for å
forebygge og bekjempe sykdommer og for å kunne ta ut gevinster gjennom avl.
Torskens ernæringsbehov, reaksjon på miljøbetingelser og kvalitetsegenskaper vet vi i dag
også mye mer om enn for seks-syv år siden. Vi har lært mye mer om håndteringsstress og
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bedøvelsesrutiner, og pre-rigor filetering er en teknologi på rask vei inn i næringen. Mye er
også klarlagt når det gjelder de grunnleggende prosesser knyttet til kjønnsmodning og
utvikling av kjønnsceller hos oppdrettsarter, og om viktigheten av riktig fôringsregime for
normal utvikling av kveitelarver. Store fremskritt er kommet når det gjelder interaksjoner
mellom vannmiljø og normal/unormal utvikling av oppdrettsartene, spesielt i tidlig del av
livssyklus. Lakselusas liv og levnet er nøye studert, muligens har vi snart en vaksine.
Forskningen har avklart en rekke spørsmål og bidratt til implementering av resultatene.
Imidlertid har forskningen også skapt en rekke nye spørsmål og oppgaver som er viktige for
den videre utvikling av havbruksnæringen og som fortsatt står ubesvart. Både gjennom
utredningene som programstyret fikk gjennomført i perioden, foresightprosjektet Havbruk
2020 som Forskningsrådet gjennomførte i slutten av programperioden, og i boka
Havbruksforskning: Fra merd til mat pekes det på nye forskningsbehov.

Oppsummering
Det er vanskelig å vurdere om programmet har nådd de mål man kunne forvente.
Programstyret er imidlertid av den oppfatning at mye har lyktes i denne perioden. Flere mål er
nådd fullt ut, andre delvis. På enkelte områder er måloppnåelsen mindre bra. Årsakene til
dette er selvfølgelig flere og mangesidige. Begrensede midler sett i forhold til behov, er en
forklaring som det er lett å gripe til. En gjennomsnittlig tildelingsprosent på 20 prosent viser
klart at det ikke har vært gode prosjektideer som har manglet. Ved opprettelse av det nye
Havbruksprogrammet som et av Forskningsrådets sju Store programmer, er det grunn til både
å håpe og forvente at det vil satses sterkere.
At fremgangen på enkelte områder ikke er blitt som forventet, skyldes også at det gjennom
programperioden har dukket opp problemstillinger som har medført endring i fokuset i
delprogrammene noe, som for eksempel torskens etter hvert stadig viktigere posisjon. Det har
ført til endringer i fokus i flere av delprogrammene. I noen tilfeller har fremdriften også blitt
mindre enn forventet til tross for en rimelig sterk satsing innenfor et tema. At verden er mer
kompleks og krever mer forsking enn først antatt, er neppe noen stor overraskelse.

Utfordringer – veien videre
Det er sagt at et kriterium for god forskning er at den skaper flere problemstillinger enn den
gir svar. Så også i havbruksforskningen! Gjennomgangen viser at det er lett å finne områder
hvor spørsmålene står i kø; både i forhold til grunnleggende og anvendte problemstillinger
som angår næringens fremtid. Mange resultater peker på mer spesifikke kunnskapsbehov. I
tillegg gir det arbeidet som ble utført i tilknytning til programplan og handlingsplan for det
nye Havbruksprogrammet en grundig vurdering av disse spørsmålene.
Programstyret vil imidlertid fremheve betydningen forskningen har for den videre utviklingen
av havbruksvirksomheten, nasjonalt og internasjonalt. Det forventes en betydelig økning i
internasjonal forskning om havbruk, og det er viktig at norske miljøer fortsatt kan befinne seg
i det internasjonale toppsjiktet i havbruksforskningen. Dette kommer ikke av seg selv, og på
en del viktige områder sakker norsk havbruksforskning allerede akterut i forhold til internasjonal forskning. Det blir en viktig oppgave både ressursmessig og på andre måter å bidra
til at norske forskningsmiljøer fortsatt skal være i toppsjiktet i den internasjonale havbruksforskningen. Internasjonalt samarbeid blir viktig, og det er også en viktig oppgave å bidra til
stabilitet og faglig tyngde i de norske miljøene.
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Næringens omdømme blir stadig viktigere og kan i mange sammenhenger få like stor
betydning som produksjonsoptimalisering. Behovet for kunnskap om etikk, miljøsamspill,
økologi, bærekraft, sikkerhet, dokumentasjon og sporbarhet øker raskt, og norske forskningsmiljøer må også på disse områdene kunne tilby kunnskap på internasjonalt nivå. Markedenes
økende krav til produkter og produktkvalitet øker behovet for ny kunnskap på en rekke
områder innen produksjon av trygg og sunn mat. Økende behov for areal til oppdrett fordrer
økt kunnskap for å kunne vurdere krav og egnethet.
Nye teknologier som bioteknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og materialog nanoteknologi, har allerede stor betydning i havbruksforskningen og havbruksnæringen.
For havbruk er det viktig både å implementere kunnskap og å kommunisere behov slik at
forskningsmiljøene i de nye teknologiene forsker på oppgaver som har relevans for havbruk.
Det er en økende interesse for å kunne ta nye arter inn i kommersielt oppdrett, og det er en
rekke arter som kan være aktuelle for kommersielt oppdrett i våre områder. De ulike artene er
forskjellige, og det er behov for spesifikk kunnskap for hver art for å kunne ha grunnlag for
faglig forsvarlig næringsutvikling for de enkelte artene. Dette vil være ressurskrevende og
langsiktig arbeid.
For programstyret har programperioden bestått av sju interessante år. Til tider har de vært
både arbeidskrevende og med frustrerende økonomiske begrensninger, men de har også vært
svært trivelige.
Programstyret vil med dette takke for seg og ønske det nye programstyret lykke til.
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Forfattere: Professor Magny Thomassen (leder), NLH; Daglig leder Morten Lund, Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond / FHL; Seniorforsker Birgitta Norberg,
Havforskningsinstituttet; Veterinær Aud Skrudland, Nordvest fiskehelse;
Rådgiver Svein Hallbjørn Steien, SND; Direktør Hans-Petter Næs, Eksportutvalget for fisk
Seniorforsker Grete Skrede, MATFORSK.
Forskningsrådet, juli 2003.
ISBN 82-12-01846-6
Helse- og sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter – En gjennomgang, drøfting og
forslag til prioriteringer av forskningen
Forfattere: Professor Øystein Evensen, NVH (leder); Veterinær Olav Breck, Marine Harvest
AS; Avd.dir. Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet; Forsker Frank Nilsen,
Havforskningsinstituttet; Senioringeniør Merete Bjørgan Schrøder, NFH; Tore Håstein
Forskningsrådet, april 2004
ISBN 82–12–01941-1
1
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Vedlegg 7. Strategiske program (SIP) som programstyret
for HAVBRUK hadde oppfølgingsansvar for
Prosjektnr Prosjekttittel

Prosjektleder

Institusjon

113052
114514

Avlsforskning på kveite
Prosesser og utstyr for marine arter i
havbruksnæringen - PROMAR

Ingrid Olesen
Jostein Storøy

AKVAFORSK
SINTEF Fiskeri og havbruk

124043

Flekksteinbit - Immunforsvar og mottakelighet for
smittsomme sykdommer

Sigrun Espelid

Fiskeriforskning

124098
124210
130162

Bærekraftig intensiv produksjon av ferskvannsfisk
Sjukdommer hos marin oppdrettsfisk
Utvikling og bruk av genkart i avlsprogram for fisk
og storfé

Jon -Erik Juell
Tore Håstein
Luis GomezRaya

UMB
VI
AKVAFORSK

130195

Nutrition in larvae and juveniles of the Atlantic
halibut

Kristin Hamre

NIFES

135841

Fra fôr til bord. Fôrfettets betydning fra startfôring til Camilla Røsjø
foredling

AKVAFORSK

136260

Smolting in Atlantic Salmon: the interrelationship
between physiological..

Sigurd
Stefansson

Univ. i Bergen

136261
139593

Molecular biological studies of salmon lice
Marine algal toxins, ecology, analyses and
toxicology

Frank Nilsen
Tore Aune

Havforskningsinstituttet
NVH

139630
142474

Reproduction and Breading in Marine Fish
Bruk av genmodifiserte råvarer i fiskefôr

Birgitta Norberg
Gro Ingunn
Hemre

Havforskningsinstituttet
NIFES

142495

Fast growth and welfare in Atlantic salmon and
Rainbow trout

Tom Hansen

Havforskningsinstituttet

143045

Future animal breeding goaals. Product
development in aquaculture and livestock
production
Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs
for fisk og dyr

Bjarne Gjerde

AKVAFORSK

Anders Skrede

UMB

143196
143213

Velferd hos oppdrettsfisk

Børge Damsgård Fiskeriforskning

143223
143286

Sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner
Virological investigations on emerging disease
conditions in domestic animals and fish

Arne Fredheim
Birgit Dannevig

SINTEF Fiskeri og havbruk
VI

146469

Energy utilization in fish: consequences for the
economy and environment

S. Helland

AKVAFORSK

146566

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in
terrestrial animals and fish, utilizing polymerase
chain reaction and conventional methodes

Tor Atle Mo

VI

153472

Roles in vitamins in bone development and mineral
metabolism

Rune Waagbø

NIFES

153543

Molecular mechanisms of viral disease in Atlantic
salmon

Siri Mjaaland

NVH

155015

Atlantic salmon - our most important raw material
for food production

Magny
Thomassen

UMB

158930

Establishing knowledge within functional genomic
and biochemistry for optimal use of future fish feed
lipid resources

Bente Ruyter

AKVAFORSK

158950
158950

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter
Intelligent structures in fisheries and aquaculture FASIT
Forsvarsgener og immunmekanismer mot virus- og
bakteriesykdommer hos Atlantisk torsk (CodImm)

Henning Sørum
Pål Furset Lader

VI
SINTEF Fiskeri og havbruk

Ingvill Jensen

Fiskeriforskning

158952
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