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FHF verdikjede HAVBRUK - helhetstenking 

 
 
 
 
 

        
 

Håndtering / 
sår / pumping 

 

Stress  
/ nedsatt 
immunforsvar 

Melanin i filet, EPA/DHA 

Steril laks 



Smoltrelevante prosjekter 2014 
• Postsmolt: 

– Postsmolt - Del A: Tetthetstoleranse og vannforbruk 900816 
– PostSmolt - Del D: Grenseverdier for karbondioksid for postsmolt i lukkede oppdrettsanlegg 900895 
– PostSmolt - Del E: Effektar på helse, sjukdom og velferd ved optimalisert postsmoltproduksjon i 

lukka og semilukka anlegg 900826  

• Fiskehelse: 
– Koordinert bakteriell virulens: Betydning for vintersår hos oppdrettsfisk 900725 
–  Sårproblematikk og skinnhelse hos laks og ørret: Kunnskapssammenstilling 900989  

• Håndtering: 
– Pumping og håndtering av smolt 900660 

• Steril laks: 
– Økt bærekraft i lakseoppdrett ved å løse flaskehalser i oppdrett av triploid laks 900723 
– Steril laks: Kartlegging av sentrale faktorer i dannelsen av kjønnsceller hos Atlantisk laks 900791 

• Sporing (i tillegg tidligere prosjekter ang DNA-metoder og fettfinneklipping): 
– Sporing av rømt oppdrettslaks ved otolitt fingeravtrykk 900710 
– Sporing av laks med geoelementer 901016 
– Sporing av laks gjennom “fingerprint” av sjeldne jordelementer i skjell 901070 

• Utnyttelse marine fettsyrer: 
–  Optimalisert utnyttelse av omega-3 gjennom livssyklus 900770  

 

http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900816
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900895
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900826
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900725
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900989
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900660
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900723
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900791
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900710
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901016
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901070
http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900770
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HAVBRUK 

Analysere rammebetingelsers påvirkning 
Beregne ringvirkninger og økonomiske effekter 
Analysere rapporterings- og dokumentasjonskrav 
 
 
 

Rammebetingelser  havbruk 
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HAVBRUK 

Utvikle kunnskap og verktøy for miljømessig akseptert lakseoppdrett 
 
• Dokumentere næringens miljømessige fotavtrykk og ressursutnyttelse. 
• Kunnskap og verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus 

med minst mulig medikamentbruk. 
• Kunnskap og verktøy for å forebygge rømming og genetiske effekter på 

villaks. 
– Videre bidra til utvikling av «feilfrie» systemer der den menneskelige faktoren har liten 

betydning for risiko for rømming 
– Avklare om 100 % nøyaktig telling og størrelse av oppdrettslaks med tilstrekkelig 

kapasitet er mulig 
– Bidra med kunnskapsgrunnlag for å avklare om produksjon av steril laks kan fungere 

minst like godt i oppdrett som dagens laks, inkludert testing av sykdomsmotstand. 
– Validere metodikk for sporing av rømt laks tilbake til lokalitet uten bruk av fysisk merking. 

 

 

Bærekraftig havbruk 



Hygiene 

Produkt kvalitet 

Melanin 
Tekstur 

Listeria mono. 

Kjøling 
Utblødning 

Rengjøring 

Handtering/trenging 

Stress/velferd 

Avlivningsmetoder 

Holdbarhet 

Teknologi 
utvikling 

Pinnebein 
(pre-rigor) 

Automatisk 
kvalitetssortering 

Kvalitet laks 

80% andre årsaker enn vaksine… 
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HAVBRUK 

• Tapsreduksjon – fokus på smolt og overgang til sjøfasen 
 

• Infeksjonssykdommer - forhindre smitte og utbrudd av de mest betydningsfulle 
virussykdommene for laks, som ILA, PD, HSMB og CMS.  
 
 
 
 

 
 
 

Fiskehelse 

Fettsyresammensetningens betydning for: 
• Fiskens helse og velferd 
• Stimulere til å bringe mulige EPA- og DHA-kilder raskere til praktisk anvendelse 
• Human helse – om det er områder som ellers ikke dekkes 
• Retensjon og fiskens ivaretagelse, og evt. utvikling / omdanning av fettsyrer i 

organismen. 
 
 

 
 
 

Marine fettsyrer 
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HAVBRUK 2015 

• Smittebegrensende driftsopplegg mot PD 
  
• Faktorer i settefiskfasen som gir implikasjoner i sjøfasen  

 
• Identifisere forhold som påvirker fiskens robusthet.  

 
• Dokumentere helse- og velferdsmessige effekter av semilukket postsmolt-

produksjon.  
 

• Bidra til å sikre optimal tarmhelse for oppdrettet laks.  
 

• Bidra til generisk kunnskapsoppbygging vedrørende interaksjoner mellom fisk og 
mikroorganismer, samt øke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av mer effektive 
virusvaksiner.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiskehelse - tapsreduksjon 
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HAVBRUK 2015 

• Forhindre smitte og utbrudd av de mest betydningsfulle virussykdommene for laks, 
som PD, HSMB og CMS 

• Sammenstilling av kunnskap om PD med hovedvekt på evaluering av ulike tiltak 
mot smittespredning og tap ved sykdomsutbrudd. 

• Avklare hvilke faktorer som eventuelt gjør at en HPR0-infeksjon utvikler seg til 
virulent ILA, med den hensikt å bedre forstå risikoen knyttet til funn av HPR0 i et 
oppdrettsanlegg. 

• Identifisere effektive forebyggende tiltak mot sykdommer med sammensatte 
årsaker.  

• Gjellesykdommer, deriblant AGD.  
• Parvicapsulose. Øke kunnskapen om parasitten P. pseudobranchicola og se på tiltak 

for å redusere tap knyttet til sykdomsutbrudd. 
• Øke kunnskapen om underliggende årsaker til sår. 
• Det kan være aktuelt å se på tiltak for bedre hygiene mer generelt i 

resirkuleringsanlegg. Søke å avdekke hvordan Yersinia overlever i biofilm 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fiskehelse - infeksjonssykdommer 
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TVERRGÅENDE SATSINGSOMRÅDER 

 
 
 
 
 
 
 

Sjømat & helse 
FHFs målsetting er å bidra til ny, solid dokumentasjon av å spise mager fisk,  
pelagisk fisk og laks på forebyggende effekter på metabolsk og mental helse 
 
 
Igangsetting av jod/torsk-prosjekt 
 

 
• Skaffe kunnskap som kan bidra til reduksjon av negative effekter fra havbruk 

overfor fiske 
• Legge grunnlag for utnyttelse av ville ressurser rundt oppdrettsanlegg 
 

Sameksistens 
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TVERRGÅENDE SATSINGSOMRÅDER 

 
 
 
 
 
 
 

Marint restråstoff 

Lønnsom utnyttelse av ikke-utnyttet restråstoff fra hvitfisksektoren.  
FoU for lønnsom ombordproduksjon og/eller ilandføring av mer råstoff.  
 
Bedrede metoder for råstoffbehandling og -logistikk, herunder kjøling.  
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TVERRGÅENDE SATSINGSOMRÅDER 

 
 
 
 
 
 
 

Markedsadgang 

Næringsrettet FoU som støtter opp under sjømatnæringens behov  
forbundet med nye dokumentasjons- og markedskrav - og som kan bidra til  
næringens håndtering av disse, samt bedret markedsadgang for næringen.  
 
Forskning på handelspolitikk og handelsavtaler. 
 
Forsknings som dokumenterer viktige forhold i relasjon til regelverksutforming og  
som har betydning for markedsadgang 
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Kompetanseprogram for FoU-strategi og –ledelse i 
sjømatnæringa 
 
Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig 
verdiskapende og lønnsom virksomhet 

 



                                                                                
 
 
 

Handlingsplan 2015 

Videreutdanningstilbud – nytt kull i 2015! 
FoU-strategi og –ledelse for sjømatnæringa 
FOR HVEM? 
Sjømatbedrifter i hele Norge fra alle deler av verdikjeden; 
Ledere, mellomledere eller andre som trenger mer kunnskap om hvordan en kan bruke forskning og utvikling strategisk 
for økt lønnsomhet og utvikling i bedriften. Opptakskrav er studiekompetanse eller praksis fra næringa. Gode resultater 
og 27 deltakere i 2014! 
 
HVA? 
Tilbud på bachelor-nivå til sjømatnæringa fra Universitetet i Tromsø og Nofima - på oppdrag fra FHF (finansiert av FHF og 
Innovasjon Norge). 15 studiepoeng ved bestått eksamen.  
4 to-dagers samlinger fordelt over 9 mnd. Prosjektoppgave knytta til egen bedrift. 
Tema: Kunnskapsbasert innovasjon i sjømatnæringa, styring og ledelse av arbeid med FoU i egen bedrift, samarbeid og 
bruk av eksterne ressurser, kommersialisering, bruk av resultater. Mer info fhf.no  
 
HVOR og NÅR? 
1.Samling i Tromsø: 6.-7. mai (NB er flytta fra april pga. Sjømatmessa i Brussel!)  
2.samling 9.-10. juni i Ålesund 
3.samling 8.-9.september i Bergen 
4.samling 3.-4.november i Tromsø 
Muntlig eksamen på Skype i slutten av november etter avtale. 
 
NB!Søknadsfrist 1. mars!  
Kontaktperson: Astri Pestalozzi – astri.pestalozzi@fhf.no, tel 41478595 

http://www.fhf.no/arrangementer/videreutdanningstilbud-til-sjoematnaeringen/
mailto:astri.pestalozzi@fhf.no
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www.fhf.no 
 

http://www.fhf.no/
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