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Kunnskapsbasert innovasjon

Det norske lakseoppdrettseventyret startet 
i det landbruksbaserte forskningsmiljøet på 
Ås. Forskningen rundt avl og fôring av laks 
åpnet et hav av muligheter innen akvakultur. 

Oppdrettsnæringen blir ofte brukt som et suksesseksempel 
på hvordan forskning kan bidra til innovasjon. I verden 
i dag ser vi store fremtidsmuligheter innen havbruk 
og akvakultur. Forskning og utdanning er viktig for å 
fremme bærekraftig videreutvikling av mulighetene i 
akvakultur. Norge og verden for øvrig, har tilgang til store 
mengder biologiske ressurser fra havbruk, skogbruk og 
jordbruk. Det norske lakseeventyret er et eksempel på 
hvordan forskningsbasert kunnskap har gitt en helt ny 
næring med et stort potensial for videreutvikling. Nye 
produkter fra havet er under utvikling; for eksempel 
produksjon av alger eller skjell i tillegg til laksen. 
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Norge er en av verdens fremste sjømatnasjoner og mulighetene innen akvakultur 
er mange, men det er også utfordringene. Økonomi, marked og konkurransekraft er 
viktige stikkord i den sammenheng. Like viktig er forbrukerpreferanser, miljøhensyn, 
fiskehelse og dyrevelferd. Det er et spørsmål hvor konkurransedyktig norsk akvanæring 
egentlig er, og hvordan vi på en best mulig måte kan klare å kombinere effektivitet og 
økonomi i fiskeoppdrett med miljøhensyn og dyrevelferd. 

Hvis Norge som tradisjonsrik kystnasjon vil opprettholde posisjonen, må vi som en sterk 
internasjonal aktør i laksemarkedet være i forkant av utviklingen. Framtidig utvikling av 
teknologi vil kunne bidra til økt mattrygghet og bedre ernæring. Samtidig må utviklingen 
ivareta god bærekraft i alle ledd i verdikjeden. Miljøspørsmål må tas på alvor, både direkte 
i forhold til anleggene og mer indirekte i forhold til villaksen og sjøørreten. 

Ny utvikling kommer om det satses fremtidsrettet på forskning og innovasjon. Det er 
også behov for økt kompetanse innen kystsoneplanlegging, f.eks. i forhold til etablering 
av store anlegg. Internasjonalt skjer det mye innen akvakultur som kan bidra til redusert 
sult og fattigdom. Tverrfaglig forskning som integrerer samfunnsfag og naturfag vil 
kunne gi ny kunnskap som gjør at vi kan utnytte potensialet som ligger i havbruk og 
akvakultur på en enda bedre måte enn i dag - til det beste for fremtidige generasjoner.

Ruth Haug,  
Prorektor for forskning
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Der det hele startet

De første sprellene i det moderne norske 
akvakultureventyret skjedde ved UMB. Og 
akvakulturens utvikling startet med at 
husdyrforskerne begynte med fisk som modelldyr.

Det startet med at Institutt for husdyravl begynte med fisk som 
modelldyr på grunn av den høye reproduksjonevnen hos begge 
kjønn og at kunstig befruktning er svært enkelt. Muligheten 
for mange avkom per far og mange avkom per mor gav unike 
muligheter for genetisk forskning.

Ble senere næring
Etter hvert ble akvakultur, særlig oppdrett av laks, en næring i 
Norge, og alle kjenner utviklingen, dagens omfang og betydningen 
av lakseoppdrett. 

I dag er akvakultur den største «husdyrproduksjonen» i Norge. 
Likevel er det internasjonale forskningsvolumet på tradisjonelle 
husdyr langt større enn på akvakultur. Det videre potensialet 
for å overføre ny kunnskap fra husdyr til akvakultur er derfor 
fortsatt svært stort.  I perspektiv er det vanskelig å se for seg 
dagens akvakultur uten overføringen av landbrukets kunnskap 
om og erfaring med biologisk produksjon i stor skala.

Store tunge forskningsmiljøer
Ut fra aktiviteten ved universitetet og Institutt for husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA) ble Akvaforsk opprettet. Akvaforsk 
var først et eget forskningsinstitutt innen akvakultur. I dag er 
dette en del av Nofima. Senere kom Aquaculture Protein Centre 

(APC) og Centre for Integrative Genetics (CIGENE). Dette har vært med på å styrke akvakultur-
forskningen ved instituttet og universitetet. Et eksempel på dette er at IHA,  gjennom CIGENE, er 
den norske hovedpartneren i det internasjonale genomprosjektet på laks. 

Fôr og miljø
Akvakulturforskningen ved IHA har som mål å bidra til å kunne opprettholde en stor akvakultur-
produksjon uten å ødelegge ressurser og miljø. Det har alltid vært viktig å finne metoder for mest 
mulig effektiv bruk av fôrressurser og å ta i bruk nye fôrressurser i fiskeoppdrett.  Mye av forsk-
ningen har handlet om å bruke planteressurser i stedet for noe av fiskeressursene. Vi ser at det blir 
stadig mer aktuelt å ta i bruk nye ressurser som ikke konkurrerer med andre bruksområder. Det 
kan f.eks. være fôr produsert med bakterier eller alger.

Avl og genetikk
Kunnskap om avl er viktig for å oppnå en god produksjon. Og høy fiskeproduksjon er avhengig 
av at fisken er livskraftig og effektiv. Her kommer avlsarbeidet inn i bildet. Forskerne våre har 
jobbet mye med avl og da tilgang på genominformasjon. Det åpner nye muligheter for enda mer 
effektivt avlsarbeid. I tillegg er det jobbet med mer grunnleggende forskning innen ernæring/
fôringsspørsmål og innen kvalitet.  Genominformasjon blir også brukt for å studere hva som 
skjer når rømt oppdrettslaks blander seg med villaks. 

Instituttet har også forskningsaktivitet innenfor velferd hos fisk, for eksempel stress. Det drives 
også forskning på den tropiske arten tilapia. Fiskefjøset ved UMB er det eneste stedet  
i Norge der det finnes levende tilapia av en kommersielt brukbar stamme.

Utdanning
Når det gjelder utdanning av master- og PhD- kandidater innen akvakultur spiller IHA en helt 
sentral rolle på Campus Ås. Når IHA fra 2014 blir organisert i et felles fakultet med Norges 
veterinærhøgskole vil både utdanning- og forskningsaktiviteten innen akvakultur bli vesentlig 
styrket.
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Lakseoppdrett er god butikk

Lakseoppdrett er en forholdsvis ny naturressurs-
basert næring i Norge. Med en produksjon på over 
en million tonn er næringen blitt viktig for  
verdiskapningen langs kysten. 

Utviklingen har vært mulig fordi de beste elementene i det norske 
samfunnet har virket sammen. Gründere i norske distrikter  
utviklet fundamentet for næringen basert på lokale naturressurser.

Kunnskap ga vekst
Dette ble grepet tak i av det norske kunnskapssamfunnet, både 
offentlige institusjoner og private bedrifter. Det er utviklet 
teknologi som gjør at norsk leverandørindustri også er 
verdensledende.  
Den norske forvaltningen utviklet, mye basert på økonomisk 
forskning, tidlig et reguleringssystem som på den ene siden 
gjorde næringen miljømessig bærekraftig, men som også gav 
næringen mulighet til å være innovativ og å vokse. Dette har 
gjort at sjømatnæringen er en av bare tre norske næringer som 
kan klassifiseres som et internasjonalt kunnskapsnav.

Laks = økonomi
På Handelshøyskolen ved UMB (HH) forskes det på de fleste 
aspekter relatert til lakseoppdrett og økonomi. Dette er viktig 
forskning for norsk lakseoppdrett, men også viktig for utvikling 
av oppdrett av andre arter i Norge. 
I ulike prosjekter ved HH har vi analysert effekten av ulike 
regu leringsregimer og økonomiske effekter av ulike miljøut-
fordringer, eksempelvis rømming og lus og ikke minst markeds-
forhold i de forskjellige markedene. 

Hva med annet oppdrett?
Mens laksen har hatt god medvind har vi i Norge ikke hatt samme suksess med andre oppdretts-
arter.  Dette har mange årsaker, og ved HH har forskere analysert flere av dem.  
Spesielt har vi sett på hvorvidt forbrukerholdninger gjør markedet utfordrende. Blant annet har 
vi undersøkt franske forbrukeres fiskepreferanser ved hjelp av smaking, salgseksperimenter og 
spørreundersøkelser. Med disse har vi sett på kjennskap til og holdninger til blant annet villfanget 
versus oppdrettet torsk.

Blindtester og torsk
Vi finner at franskmenn er svakt mer bekymret for miljø- og bærekraftsaspekter ved villfisk enn 
oppdrettsfisk, men når det gjelder helseaspekter scorer villfisk klart best. Ved smakstestingen var 
det ganske små forskjeller mellom oppdrettstorsk og villfanget torsk. Ved blindtesting scoret opp-
drettstorsken best blant de unge og villtorsken best blant de eldre forbrukerne. Når vi opplyste om 
opprinnelsen til fisken, ble villtorsken foretrukket av alle gruppene. 

Forbrukere og betalingsvillighet
Det samme mønstret ser vi på betalingsvilligheten. De yngste var mest positiv til oppdrettstorsken, og 
de eldste mest positiv til villtorsken. Når vi opplyste om opprinnelse hadde dette ikke så mye å si for 
oppdrettstorsken, men det var klart positivt for betalingsvilligheten for villtorsken. Det er vanskelig å 
finne gode differensieringsmuligheter for oppdrettstorsken som gjør at det kan tas en vesentlig høyere 
pris enn for villtorsken. Prisene på villtorsk vil derfor være førende for prisene man kan ta på opp-
drettstorsk. 

Internasjonalt viktig
I stadig større grad bruker forskere fra HH også sin kunnskap om norsk lakseoppdrett til å forstå 
hvordan en kan utvikle tilsvarende næringer i utviklingsland. En økende befolkning etterspør stadig 
mer proteiner, og fiskeoppdrett er en effektiv måte å skaffe disse på. I de senere årene har vi sett 
en revolusjonerende utvikling av oppdrettsnæringen i land som Vietnam og Bangladesh. Disse 
landene har mye å lære av Norge når det gjelder teknologi og biologi, men kanskje enda viktigere, 
hvordan regulere og forvalte næringen i forhold til potensielle miljøproblemer og hvordan utvikle 
verdikjeden i ulike eksportland. 
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Science worldwide

Our academic staff and students are involved in 
research, teaching, supervision and assignments 
related to the international development of aqua-
culture and its environmental considerations 
throughout the world.

Coastal zone
Our teaching focuses on aquaculture within the context of 
integrated coastal zone management and watershed management.  
The ecological, economic, social, and political issues arising from 
aquaculture are explored in their historical and geographical 
context.  Various compatible and conflicting, beneficial and 
detrimental, aspects of aquaculture are illuminated by analysing 
aquaculture at global, national and local scales.  Particular 
attention is paid to questions regarding the sustainability and 
non-sustainability of different forms of aquaculture.

International research 
Noragric’s research on aquaculture has resulted in multiple 
articles in scientific journals, book chapters, students’ theses 
and presentations at conferences.  Our research and scientific 
writings has addressed the culture of marine and aquatic 
organisms in Africa, Asia, South America and Europe.  

Rural fish farming
The farming of various fish, crustaceans or algae has been 
studied in contrasting contexts.  We have analysed the 
differences between small-scale rural traditional technologies 
compared to large-scale corporate industrial technologies with 
regard to who decides, who owns and who benefits from them.  

Land rights, water rights, resource-access rights and human rights are all key issues which 
Noragric has investigated.  Comparative studies have been made between herbivorous versus 
carnivorous species, monocultures versus polycultures, extensive versus intensive, and 
integrated versus disconnected production systems.  

Pollution and fish oil
Issues related to aquaculture systems’ vulnerability to pollution, and yet the self-pollution caused 
by some forms of aquaculture, including the effects of medicinal wastes, have been studied.  
Global considerations of the demands of developed countries for fish oil and fish protein which 
are utilised in vast quantities for the production of fish feed are being studied in relation to 
food security and resource rights for people in developing countries.  Our staff members have 
participated in several policy dialogues about aquaculture in a number of national, regional and 
international forums.

Seaweed farming
Examples of academic research and students’ projects in eastern and southern Africa have 
included seaweed farming (Eucheuma and Kappaphycus red algae), prawn farming (Penaeus 
monodon giant tiger prawns), and fish culture (mullets, milkfish and tilapia species).  In Asia, 
our focus has been on prawn farming (Penaeus monodon and P. vannamei) and fish (various 
carp species).  We have also conducted research in Norway on Atlantic salmon (Salmo salar) and 
mussels (Mytilus edulis).  

Great possibilities 
In the future, Noragric envisages continued international research with a focus on aquaculture 
in ways that integrate the social, economic, and political dimensions with the biological and 
technical.  We shall strive to investigate approaches that enhance aquacultural productivity in 
sustainable ways, that discourage the negative impacts of non-sustainable aquaculture, and that 
explore new possibilities for novel methods and diversification of species used in aquaculture 
to include trophic levels lower in the food web.  Our close links with important organisations 
concerned with international aquaculture, such as the WorldFish Center, FAO, NACA and 
WIOMSA, will be developed further.
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Fisk kan spise trær

Det høres kanskje rart ut, men fisk kan spise trær. 
Etter litt vitenskapelig tilbereding så klart.

Fantasier vil en skeptiker kanskje hevde, men UMBs forskere 
har en helt annen oppfatning. Ta et interessant integrert 
scenario som det forskes mye på. Forskning som baserer seg 
på UMBs tverrfaglige kompetanse. 

Vi tar ikke-spiselig biomasse. Vi tar ut en sukkerfraksjon til 
biodrivstoff. Vi tar ut en annen sukkerfraksjon til å produsere 
såkalt ”en-celle protein” til fisk. Av resten lager vi biogass og 
resikulerer så de gjenværende næringsstoffene til jorda som 
gjødsel. På denne måten går det faktisk an å få fisk til å spise 
trær! Og ingen næringsstoffer går tapt.

Bærekraftige kretsløp
Poenget er at UMB satser på fiskenæringen i et helhetlig 
perspektiv. Dette innebærer tette koblinger mellom akvakultur 
og produksjon av sjømat på den ene siden og mange andre 
av UMBs aktiviteter som kan regnes å falle under begrepet 
bioøkonomi. Dette berører mye, fra fôrproblematikk til 
biprodukthåndtering. Ved å spille kortene riktig kan man få 
til bærekraftige kretsløp her, spesielt hvis man tenker nytt. 
For eksempel kan plantebasert biomasse i utgangspunktet 
omdannes til fiskefôr gjennom fermenteringsprosesser.

Verdiskapningspotensial
Biprodukter fra sjømatproduksjon er av stor interesse.  Her er 

det et enormt og ikke utnyttet verdiskapningspotensiale. Gjennom mange år med forskning 
ser vi at disse biproduktene representerer en viktig ressurs for den framtidige bioøkonomien. 

Et eksempel som UMB har god erfaring med er at protein- og lipidrike biprodukter fra akvakultur 
kan bli til svært gode næringskilder i fermentering av forskjellige mikroorganismer, bare man 
utvikler de riktige prosessene. Mye av det som skal produseres i en framtidig bioøkonomi vil bli 
produsert via fermentering, deriblant bioetanol, men også mange høyverdige produkter. Behovet 
for gode nitrogen kilder (protein) vil være stort, og konstante biproduktstrømmer fra en 
konsolidert akvakulturindustri kan spille en viktig rolle her.

Fra forskning til bedrift
UMB har en lang tradisjon i forskning på kitin fra reke- og krabbeskall. Nylig ble den første 
bedriften, BioCHOS AS, født som en direkte «spin-off» fra denne forskningen. Ved å ta i bruk 
enzymteknologi skal en omdanne kitin til miljøvennlige plantevernmidler.

Fôrutnyttelse
Fôr utnyttes fortsatt bedre av fisk enn for eksempel fôr til gris og kylling, men fôrutnyttelsen kan 
gjøres enda bedre. Arbeidet med å overføre kunnskap om energiutnyttelse fra landdyr til fisk er 
viktig og må fortsette. På denne måten kan en redusere fôrkostnader og få enda mer marin mat 
ut av dagens fôr.

Teknologioverføring fra grønn til blå
Produktutvikling av fisk til konsum vil få større betydning fremover. Her praktiserer UMB over-
føring av teknologi fra landbruksbasert næringsmiddelindustri til fiskerisektoren. Konseptet 
overføring av grønn teknologi til blå teknologi er blant annet vist ved at en har lykkes med å lage 
”salamipølse” med laks og sei som råvare.

Mye av forskningen og undervisningen på dette området har sitt utspring i Institutt for kjemi, 
bioteknologi og matvitenskap (IKBM). Instituttet representerer et bredt fagmiljø innen de grunn-
leggende naturvitenskaplige fagene, samt anvendelser av disse mot mat, bioteknologi og miljø. 
Gjennom aktive forskningsgrupper arbeider instituttet med mange ulike problemstillinger knyttet 
opp mot både næring og forskningsmiljøer, internasjonalt så vel som nasjonalt.
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Kystsoneplanlegging avgjør mye

Akvakulturnæringen er avhengig av gode lokaliteter 
for å oppnå en bærekraftig og lønnsom drift.  
Kommunene sitter med nøkkelrollen. 

Kommunene er en viktig aktør i lokalisering av slike anlegg ved 
at de har myndighet til å planlegge sine sjøarealer en nautisk 
mil utenfor grunnlinjene. I tillegg har kommunene en viktig 
oppgave i behandlingen av konsesjonssøknader. Slike søknader 
skal være i samsvar med kystsoneplanene. 

Konfliktfylt
Økt bruk av kysten til mange ulike aktiviteter har medført et 
behov for mer planlegging av bruk og vern av kystsonen. Opp-
drettsnæringen har ført til en del konflikter mellom kystnært 
fiske, ferdsel til sjøs, friluftsliv og naturvern.  
Kystsoneplanlegging er sett på som det viktigste redskapet i en 
helhetlig kystsoneforvaltning. Disse planene er også et viktig 
redskap for å finne gode sjølokaliteter for akvakultur og for å 
avklare interessekonflikter mellom ulike hensyn. En kystsone-
plan kan enten være en egen kommunedelplan eller en del av 
kommuneplanens arealdel. Kystsoneplanleggingen skal se på 
land- og sjøområder i sammenheng.

Viktig redskap
Forskning viser at kystsoneplanlegging i mange tillfeller 
er et godt redskap for å balansere hensyn til fiskeri- og 
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havbruksnæringen, og å balansere disse næringene med andre som f.eks. friluftsliv og vern. 
Nøkkelen er medvirkning fra lokale organisasjoner og enkeltpersoner, regionale aktører som 
Fiskeridirektoratets regionkontor, Kystverkets regionkontor, Fylkesmannens miljøvernavdeling 
og fylkeskommunen. En svakhet med kystsoneplanlegging er mangel på samarbeid mellom 
kommuner som deler felles sjø- og fjordsystemer. 

Kysten er klar
Det er derfor behov for interkommunal kystsoneplanlegging, ikke minst i forhold til en 
oppdrettsnæring som i økende grad opererer på tvers av kommunegrenser. Interessen 
for interkommunalt samarbeid i kystsonen har økt. Flere slike kystsoneplaner utarbeides. 
Et slikt initiativ er «Kysten er klar» i Trøndelag. Dette viser seg å være en riktig vei å gå, 
ikke minst for å oppnå en større kapasitet til å samle inn og nyttiggjøre seg kunnskap 
i planlegging og arealbruken på tvers av kommunegrensene. Det er en utfordring at 
oppdrettsnæringen går i retning av stadig større anlegg lokalisert på færre steder. Det 
medfører en ulik fordeling av byrder og goder mellom de kommuner som er berørt. 

Forsker på kystsonene
Ved UMB jobber vi aktivt med forskning og undervisning om kystsoneplanlegging. I flere av 
prosjektene har vi jobbet med verdiskaping og samfunnsutvikling innenfor de rammene 
miljøet setter til en bærekraftig utvikling. 

Hvaler og Lurøy
Ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) har en blant annet hatt med en studentgruppe 
til Hvaler der vi så på hvordan den nye marine nasjonalparken fungerer.  Vi har også hatt et 
forskningsprosjekt på Lurøy på Helgelandskysten der vi studerte hvordan oppdrettsnæringen 
har bidratt til lokal og regional utvikling.  
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Teknologi gir lønnsomhet

I akvakultur henger optimal produksjon sammen med 
riktig bruk av teknologi. Teknologien er med på å 
skape en lønnsom bærekraftig næring. Gjenbruk av 
vann er et eksempel på dette. 

Den store utfordringen i norsk settefiskproduksjon av laks i dag 
er tilgang på ferskvann. Dagens settefiskanlegg greier ikke å 
tilfredsstille den økte etterspørselen på grunn av vannmangel. 
Resultatet er at de fleste arbeider med å ta i bruk resirkulerings-
teknologi. Dette er en teknologi hvor avløpsvannet renses og 
brukes på nytt. Fordelen er at behovet for nytt vann reduseres og 
produksjonen av settefisk kan økes. 

Forsker på resirkulering
På UMBs eget fiskeanlegg har vi drevet med resirkulering av 
vann i mange år. I dag drives tre ulike systemer for resirkulering 
av vann. Anleggene er interessante for mange kommersielle 
aktører, og bedrifter gjennomfører stadig ulike forsøk. 

Fordelene med bruk av resirkuleringsteknologi er mange. Blant 
annet muliggjør dette at fisken kan være lengre på «land». 
Oppdrettene kan med andre ord vente med å få fisken ut til den 
er mer robust i forhold til eventuelle sykdommer eller angrep 
av lus. 

Hva gjør vi med slammet?
I en vannresirkulering skapes nye utfordringer. En er avfall. I 
dag samler vi opp avfallet fra fisken (feases), og når det er mye 

fisk på et sted blir det store slamvolumer av det.  Vi jobber med løsninger som innebærer å bruke 
dette avfallet som en ressurs. Et aktuelt utfall er at slammet først utnyttes til råstoff for produksjon 
av bioenergi/biogass, før restavfallet spres på jordene som gjødsel.  Vi ser også på andre aktuelle 
løsninger som inkluderer et nytt biogasslaboratorium. 

Teknologiske framskritt
I teknologimiljøet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) har vi et tungt faglig 
miljø på vannbehandling, hvor en arbeider på tvers av sektorer som kommunal vannbehandling, 
vannbehandling i prosessindustrien og vannbehandling til akvakultur. Ved universitetet er det 
også mye utstyr for måling av vannkvalitetsparameter.  Vi ser altså at kunnskap om bruk av 
teknologi og biologi innen akvakultur er med på å løse mange utfordringer. Ved UMB bruker vi 
det vi har lært fra tradisjonell landbruksproduksjon i både undervisningen og forskningen rundt 
akvakulturen. Og mange av studentene ved UMB får inngående kjennskap til slike system. 

Salma
Laksesuksessen Salma er et eksempel der IMT var svært delaktige i utviklingen.  Dette er en suksess 
som er basert på kunnskap i grenselandet mellom biologi og teknologi, og hvor vi utfordret 
såkalte sannheter. Vi har siden vært aktivt med på videreutvikling og optimalisering av Salma. 
IMT deltar også i nye prosjekter hvor vi benytter samme fremgangsmåte som under utvikling 
av Salma. 

Undervisning
IMT bidrar med kompetanse om produksjon og teknologi innen det internasjonale master- 
programmet i Aquaculture og med kompetanse på teknologi for foredling av fisk i studieprogrammet 
matvitenskap. Vi er også en av partnere i det felles nordiske masterprogrammet AQ-food. 
Programmet tar opp viktige aspekter som høsting/produksjon, foredling, mat varesikkerhet og 
bærekraftighet. Målet er å gi studenten en oversikt over hele verdikjeden for sjømat. Fra havet 
(fiskeri/akvakultur) til den er hos forbruker. Personell ved instituttet har også skrevet flere lære-
bøker innen fagfeltet både for det nasjonale og internasjonale markedet.   
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Gener på rømmen

Når oppdrettslaks rømmer skaper det utfordringer 
for villaksen. 

Hvilke genetiske effekter får det når rømt oppdrettslaks 
blandes sammen med villaksen i en av våre mange lakseelver? 
Hvilke effekter har det når lakselusa angriper sjøørreten? 
Og hvilke interaksjoner skjer mellom oppdrettslaks og villaks 
på gyteplassene? 

Viktig kartlegging
Dette og en rekke andre viktige økologiske studier er hver-
dagsproblematikk for en rekke av forskerne ved UMB. 
Sammen med forskere ved Havforskningsinstituttet, NIVA 
og NINA arbeider en for å kartlegge både romlige og tids-
messige effekter av laksefiskfangster på elv sett i relasjon til 
rømningsepisoder. 

Vann og gift
Ved Institutt for naturforvaltning (INA) jobber en daglig 
med forskning som handler om vannkvalitetskrav i både 
fersk- og sjøvann til laksefisk og marine arter. 
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Og forskerne ser på giftige metaller fra nedbørsfelt, vannbehandling og grensesetting for 
fiskevelferd ved bruk av oksygen i intensiv produksjon. Analysene omhandler også de økologiske 
påvirkninger av akvakulturen på villfiskpopulasjonene. Dette er et arbeid som forskerne ved INA 
gjør i tett samarbeid med andre fagmiljø på universitet, NIVA og en rekke andre universiteter 
og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapen er sentral både for 
akvakulturen og forvaltningen av villfisk. 

Bøker og publikasjoner
Utgivelse av artikler, lærebøker og utstrakt kursvirksomhet i Norge og i en rekke land sprer 
kunnskapen videre også for oppdrett av andre arter. INA står også for undervisningen i 
akvakultur mht. vannkvalitetskrav både ved UMB (IMT og IHA) og Universitetet i Bergen.

Undervisningen
INA har gjennom sin undervisning i fiskeøkologi og fiskeforvalting lagt stor vekt på å få 
fram både de positive og negative sidene ved akvakulturaktiviteter. 

I dette inngår både ferskvanns- og marinbasert akvakultur der både de store asiatiske  
karpefiskoppdrettene og norsk akvakulturproduksjon av laksefisk blir omtalt og diskutert. 

Eksempelvis blir masterstudentene presentert kunnskap om både energieffektiv og sunn 
matproduksjon gjennom akvakultur. Samtidig lærer de også de negative bivirkningene 
som sykdomsspredning og parasitter. I undervisningen jobbes det også med rømningsrelaterte 
effekter, som når nye gener fra oppdrettsnæringen gjør sine inntog i villfiskpopulasjonene. 
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De er små, men vokser raskt

I 2050 er vi vel ni milliarder mennesker på jorda. 
Konsekvensene er alvorlige siden jordbruket alene 
ikke vil kunne gi oss nok mat.  Kan akvakulturen og 
mikroalger bli en løsning?

Mat er en av de største utfordringene på framtidens jordklode. 
Allerede i dag vet vi at jordbruket alene ikke greier å skaffe nok 
mat til en så stor befolkning, blant annet fordi det er mangel på 
dyrkbart land og vann. I tillegg er fiskeressursene i havet allerede 
”hardt beskattet”.

Akvajokeren
Spiller vi kortene våre riktig kan utvikling av akvakulturen bli en 
viktig joker. Utfordringene er at en videre økning i oppdretts- 
næringene vil kreve økt tilførsel av egnet protein og oljer. Et aktuelt 
alternativ er å bruke marine mikroalger som en del av fiskefôret.  
Kanskje kan økt bruk av havets minste elementer bli avgjørende?

Fettsyrer 
Betydelige mengder fiskemel og olje brukes i dag til fôr, men det 
er begrenset tilgang og prisene er økende. Planteprodukter kan 
benyttes, men mangelen på flerumetta fettsyrer som EPA og 
DHA i planteproduktene gjør at de ikke er en fullverdig erstatning 
for fiskeolje. Og akkurat her kommer mikroalgene inn.

Helse og medisin
I dag benyttes mikroalger primært til helsekost, farmasøytisk 
produkter, akvakultur  m.m.. Ved bruk til fôr har en lagt vekt 
på de langkjedete omega-3 fettsyrene.  Noen mikroalger viser 
bedre motstandsdyktighet mot sykdommer. Fordelen er at 
tilskudd av mikroalger i fôret forhindrer tarmbetennelse (soya-

indusert enteritt) hos laks. Det fører igjen til at en kan benytte en større andel planteingredienser 
i laksefôret (APC 2012, unpublished). 

Prøveproduksjon i reaktor
I forbindelse med NFR-prosjektet ”Production of microalgae as a lipid rich source for aquacultur” 
ble det bygd opp noen fotobioreaktorer for produksjon av mikroalger ved UMB. En reaktor står i et 
veksthusgartneri i Grimstad, hvor det startes opp en kommersiell prøveproduksjon. I tillegg er det 
søkt NFR om et prosjekt om bruk av mikroalger til fôr sammen med APC og SINTEF. 

Drivstoff og energi
Mikroalgeforskningen, spesielt i USA, men også i Europa og Sør-Korea, har vært mye benyttet 
til energi og da primært for diesel/bensin.  Ved UMB dyrkes det alger i avløpsvann hvor algene 
er tenkt brukt i kompost for produksjon av metangass. Sammen med Bioforsk forskes det på 
produksjon av hydrogengass fra alger. Røykgasser fra ulike industrier testes som CO2-kilde for 
produksjon av alger.   

Om Mikroalger
Mikroalger er en stor gruppe encella organismer. De finnes i de fleste fuktige miljøer. Mange 
mikroalger har fotosyntese som planter. De er avhengige av lys og vokser raskere ved ekstra 
tilførsel av CO2. Den store forskjellen er at planter vokser i luft, mens alger vokser enten i 
ferskvann eller sjøvann.  Av mikroalger regner en med at det er noen millioner arter og hvor bare 
noen få tusen er i ulike samlinger (”bibliotek”). Bare noen få hundre har blitt undersøkt for 
kjemisk innhold og noen titalls har blitt prøvd dyrket for industrielle formål. I havet regner en 
med at mikroalgene utgjør 99 % av biomasseproduksjonen. 

Isotoplaboratoriet
Laboratoriet er et nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium hvor det forskes på metallers 
biologiske tilgjengelighet på fiskegjeller.  I laboratoriet finner en grenseverdiene på hvor mye 
giftige metaller det er i fiskens oppdrettsmiljø i både ferskvann og sjøvann. Laboratoriet vurderer 
også kjemiske prosesser i nedbørsfeltet.  Det har betydning for vannet, fisken og oppdrettet. 
Laboratoriet utfører en rekke analyser av gjellemetall for oppdrettsselskap nasjonalt og inter-
nasjonalt. Det leveres også data for EUs Vanndirektiv og REACH-program. Vi er en aktiv aktør 
innen de fleste forskningsprosjekter som har vannkvalitet som et arbeidsfelt. 
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Norges største husdyrproduksjon

Det produseres tre ganger mer laks enn summen av 
all annen kjøttproduksjon i Norge.

En robust og lønnsom havbruksnæring er avhengig av god fiske-
helse. Dette gjelder med hensyn til både matsikkerhet, mattrygg-
het, dyrevelferd og økonomi. Sykdommer utgjør en betydelig del 
av tapene i næringen, og fortsatt bærekraftig vekst i lakseoppdrett 
vil også være avhengig av at sykdommer ikke overføres til de  
verdifulle ville laksebestandene. God helse og velferd er avgjør-
ende for god produktkvalitet og omdømmet til laksenæringen. 

God fiskehelse 
Sykdomsutvikling skjer i samspill mellom fisken, smittestoff og 
i vid forstand det miljøet fisken lever i. For å kunne iverksette 
effektiv bekjempelse og forebyggende tiltak mot fiskesyk- 
dommer er det viktig at det jobbes med alle disse faktorene. 
Dette krever en tverrfaglig tilnærming med bidrag fra flere 
fagmiljøer. For effektiv bekjempelse og forebygging av smitt-
somme fiskesykdommer er det nødvendig med inngående 
kunnskap om de enkelte smittestoffene, forholdet mellom 
smitteagens og vert, horisontal og vertikal spredning og 
spredning av smittestoff i vann. Det er spesielle utfordringer 
knyttet til sykdommer hos fisk, men forskning fra landbasert 
husdyrproduksjon har overføringsverdier til forståelse av syk-
domsutvikling og kontroll og bekjempelse av fiskesykdommer. 
Utnyttelse av kunnskap fra annen husdyrproduksjon har vært 
en suksessfaktor i norsk fiskeoppdrett. Dette gjelder også for 
fiskehelse, og ved Norges veterinærhøgskole (NVH) er laks 

sidestilt med øvrige dyrearter og er en integrert del av undervisnings- og forskningsaktiviteten. 
Som den ledende lakseprodusenten i verden har Norge, og NVH, et særlig ansvar for forsk-
ning og undervisning i akvamedisin og sykdomsforebygging i havbruksnæringen. 

Bakteriesykdommer 
Bakterieinfeksjoner som vibriose, kaldtvannsvibriose og furunkulose førte til store tap i 
lakseoppdrettsnæringens barndom. Smitte spredte seg raskt med transport av fisk og med 
vannstrømmer mellom anleggene. Antibiotikabehandling var ofte eneste utvei for å begrense 
tapene. På slutten av 1980-tallet var antibiotikaforbruket på nesten 50 tonn virksomt stoff per 
år. I tillegg til store tapstall var det høye antibiotikaforbruket en uholdbar situasjon på grunn 
av resistensutvikling hos sykdomsfremkallende bakterier og den uheldige miljøpåvirkning 
med utslipp av kjemisk aktive stoffer. NVH har vært sentral i utvikling av virksomme vaksiner 
som har ført til at næringen har fått kontroll med de viktigste bakteriesykdommene. Det har 
gitt en dramatisk reduksjon i forbruk av antibiotika til laks. 

Virussykdommer
I dag påføres næringen tap på grunn av ulike virusinfeksjoner. Utvikling av vaksiner mot virus-
sykdommene vil være et av de viktigste forebyggende tiltakene. Det drives omfattende forskning 
for å karakterisere de enkelte virussmittestoffene og beskrive sykdomsutviklingen og fiskens 
forsvarsmekanismer mot virus. Dette er grunnleggende forskning som er nødvendig for å 
kunne utvikle virksomme vaksiner. I tillegg er det nødvendig å utvikle ny vaksineteknologi, 
metoder for å dokumentere effekten av nye vaksiner og registrering av eventuelle bivirkninger. 
NVHs arbeid med å utvikle nye og mer effektive vaksiner skjer i tett samarbeid med ledende, 
internasjonale legemiddelfirmaer, og det er således svært kort vei fra forskning til anvendelse. 

Lakselus
Vill laks som passerer forbi oppdrettslokaliteter, smittes av lakselus, og særlig ung fisk som 
er på vei ut i havet, vil være sårbar for luseangrep. Det er tatt i bruk en rekke kjemikalier til 
behandling mot lakselus, og etter en del års bruk påvises det utvikling av resistens mot flere 
av stoffene som er i bruk. I samarbeid med flere andre forskningsinstitusjoner arbeides det 
bredt for å finne bedre bekjempelsesmetoder mot lakselus. NVH er engasjert i et større forsk-
ningsprogram (SFI) hvor det blant annet arbeides med utvikling av nye legemidler, utvikling 
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av ernæringsfaktorer som hindrer tilhefting av lus på fisken, og undersøker grunnleggende 
immunresponser hos laksen for, om mulig, å kunne utvikle en vaksine mot lakselus. SFI-en ledes 
fra Universitetet i Bergen, og en rekke industripartnere inngår i forskningsprogrammet.  

Utvikling av nye fôrmidler til laks
Fôrressurssituasjonen er sett på som en begrensende faktor for en videreutvikling av akvakultur-
produksjonen i Norge. Det er gjort store framskritt i å finne fram til nye fôrmidler. Men bruk av 
nye fôrmidler til laks kan føre til ernæringsbetingede sykdommer og kan også ha direkte negative 
effekter i fordøyelseskanalen. NVH har jobbet nært med forskningsmiljøet ved UMB for å belyse 
og forstå mekanismer ved bruk av nye fôrslag til laks. Å studere betydning for helse og velferd 
hos laks er et sentralt forskningsområde for NVH. 

Epidemiologi og helseøkonomi
Bruk av produksjonsdata, slakteregistreringer og helseregistreringer gir verdifull informasjon 
for å forstå sykdomsutbrudd og vurdere behandlingsregimer og forebyggende tiltak. Norge er i 
en unik situasjon med hensyn på registerdata. NVH har god kompetanse på å analysere register-
databaser, og moderne epidemiologisk forskningsmetodikk er avgjørende for å forstå kompliserte 
og sammensatte årsaker til sykdomstap og svinn i oppdrettsnæringen.  Bruk av dette materialet 
vil være et nyttig verktøy for å optimalisere driften for det enkelte oppdrettsselskapet så vel som 
for forvaltningen. 

Undervisning
Undervisning på fisk foregår på lik linje som undervisning på andre dyrearter gjennom hele 
veterinærutdanningen. NVH er et av få veterinære læresteder i verden hvor fiskesykdommer, 
fiskehelse og akvamedisin er en obligatorisk del av veterinærutdanningen. Alle studentene deltar 
på feltkurs ute i oppdrettsanlegg for å få førstehånds kjennskap til praktisk veterinærarbeid i felt. 
Det er også opprettet en egen differensieringsretning i fiskehelse og akvamedisin for studenter 
som ønsker større fordypning i faget. De studentene som velger en mer forskningsrettet fordyp-
ning i løpet av studiet, er også ofte engasjert i akvakulturforskning i og med at det utgjør så stor 
andel av forskningen ved NVH. NVH har inngått avtale med Blått kompetansesenter på Frøya som 
gir studenter og forskere mulighet til å jobbe tett på havbruksnæringen og sjømatindustrien.

Norges veterinærhøgskole (NVH) er den største aktøren med sine 24 prosent av havbruks-
forskningen i universitets- og høgskolesektoren.  NVH bidrar med forskning, undervisning 
og kunnskapsformidling som skaper god helse og god dyrevelferd i havbruksnæringen. 
Målet er å være internasjonalt ledende innen akvamedisin. 
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