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Kunnskap for bærekraftige havnæringer – det grønne skiftet



Areal under press – hav og kyst
Samlet påvirkning og helhetlig økosystemvurdering

• Havbruk
• Fiskerier
• Vannkraftpåvirkning
• Avrenning fra land
• Gruvedeponering
• Transport (støy)
• Klimaendringer
• ...



HI akvakultur
1. Risikovurdering
2. Lakselus (Trafikklys-systemet)
3. Smittespredning/modeller
4. Dyrevelferd
5. Populasjonsgenetikk
6. Nye arter
7. Fôrressurser
8. Nye metoder/teknologi
9. «Areal»

Havforskningsinstituttet overvåker kyst- og 
fjordmiljø og havbruk og gir årlige 
risikovurderinger til forvaltning og næring

Data fra brukere & stasjoner på kystenFjordmodell 160m (hi.no)



1. Risikovurdering 4 mai 2022 kl 12



Produksjons-
områder

Luse-
produksjon Villfisk Estimere

status
Justere
produksjonen

Vitenskapelig Politisk

2. Trafikklyssystemet
-fra vitenskap til politikk

Infeksjon til andre per dag



3. Havbruk til havs
• Planer om store lakseanlegg 

ute på sokkelen
• Nye arter – storskala 

taredyrking på sokkelen?
• Egnede områder
• Arealkonflikter
• Fiskevelferd
• Smittespredning

Smittespredning fra 
havlokalitet Egnethet for lakseoppdrett i 

havområdene



6 «Nye» marine arter
• Lavtrofisk

• Tareoppdrett – mat og fôr
• Blåskjell
• Stillehavsøsters
• IMTA

• Marin fisk (kveite, berggylt, rognkjeks)
• Stamfiskernæring
• Egg og yngekvalitet/ernæring
• RAS-yngelanlegg
• Fiskevelferd



7. Sirkulær produksjon - fôrressurser

Fôr 
ingrediens Fisk Filet

Fiskemel/olje

Food waste



8. Nye metoder – akvakultur
• Overvåkning i merder
• Miljøkartlegging
• Genomikk/gen-redigering

• Steril fisk

• Ny oppdrettsteknologi (snorkelmerder, 
havbruk til havs…)

• Innovasjon - dataanalyse
• SFI Smart Ocean
• SFI Crimac



9. Forskning og overvåkning på kysten
• For få observasjoner på den komplekse kysten og i 

fjordene
• Øke datatilfang og deling
• Observasjonsteknologi

• Data fra anlegg, ships-of-opportunity, plattformer, robotikk, 
droner…

• Høyoppløste strøm-modeller og smittemodeller
• Big-data analyse
• Bedre varsling og optimal lokalisering

Coastwatch

Data fra brukere & stasjoner på hele  kysten



Ny satsing i kystsonen
• Nytt Kystfartøy nord – flere tokt på kysten 

– inngår i armadastrategi
• Data fra havbruk, referanseflåten, fiskeri, 

skip, publikum…
• Marin robotikk

• Glidere
• AUVer og USVer

• Nye prosjekt:
• Marine grunnkart i kystsonen
• CoastWatch og CoastRisk

Kystfartøy nord

Marine grunnkart i kystsonen
-dyp
-geologi
-biologi

Robotikk sammen med skip

https://prosjektrom.miljodirektoratet.no/rom/1198/UG/Dokumenter/%C3%85rsrapporter/2018/Status_milep%C3%A6ler/Status%20m%C3%A5l-milep%C3%A6ler%20%C3%85rsrapport%202018.xlsx?web=1




https://stromkatalogen.hi.no

https://stromkatalogen.hi.no/


Forskning

Forvaltning

Industri

Bærekraft og 
sameksistens

Anbefalinger og råd fra Havforskningen

• Vi vil alltid forsøke å dele 
kunnskap vi har med alle  så 
fort som mulig

• Svarer på bestillinger fra 
forvaltning

• Sammen blir vi sterkere



Takk for oppmerksomheten

Foto: GLT

karinb@hi.no
www.hi.no

mailto:geirt@hi.no
http://www.hi.no/


Følg oss gjerne

HI.no
Abonnér på nyheter
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