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Hva er det grønne skiftet?

Regjeringen (2021): 

Det grønne skiftet handler om hvordan 
Norge skal bli et lavutslippsland innen 
2050. For å få til dette må vi omstille oss 
til et samfunn hvor vekst og utvikling 
skjer innenfor naturens tålegrenser.



Forskning = allmenngyldig, etterprøvbar kunnskap

• Forstå komplekse sammenhenger
• Konkrete løsninger som tas i bruk

• Kompetanse, kapasitet og infrastruktur



Landbaserte matsystem står for rundt 1/3 av 
klimagassutslippene

Source: Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions; Cripps & al, Nature Foods, 2021



Vann er den største knapphetsfaktoren for vekst

av ferskvanns
forbruk



Klimaavtrykk som drivkraft for 
nye løsninger og ny teknologi

•Mindre forbruk av vann

•Mindre bruk av landareal

•Lavere energiforbruk 

•Lavere utslipp av klimagasser

•Dyrevelferd



Anvendt forskning som utvikler løsninger som tas i bruk 
hos havbruksnæringen

og 
som bidrar til det grønne skiftet



Visjon:

Bærekraftig mat til alle

= løsninger for det grønne skiftet



«mer sjømat fra oppdrett i 
kosten»

Mat fra havet er del av løsningen for å redusere klimagassutslipp
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Laks:

(Trofisk nivå=3.48 til 2.42) 

Fôret bestemmer fiskens trofiske nivå = dynamisk
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AREAL FISKEVELFERDFÔR

Det grønne skiftet trenger kunnskapsbaserte løsninger



Havbruk flytter på land, 
lukkes inne i sjø

og til havs

Paradigmeskifte Fiskens biologi 
må styre 

teknologiutviklingen



Fiskevelferd – hvis vi skal bedre fiskevelferd må vi vite hva vi 
skal måle på, hva resultatene betyr og hvilke tiltak som virker

https://nofima.no/en/fishwell/ FHF project number: 901157 https://nofima.no/en/project/rensvel/ FHF project number: 901136 
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Basert på kunnskap om fiskevelferd - ny teknologi utvikles
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Grønne skiftet i havbruk = nye fôringredienser

Klimagassutslipp | Bærekraft i havbruk - BarentsWatch

Redusere klimagassutslipp

https://www.barentswatch.no/havbruk/klimagassutslipp
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Fett
Protein

Omega- 3
Fosfolipider
Vitaminer
Mineraler

Karbohydrater

Fisken trenger næringsstoff

Mange mulige nye råvarer kan 
bidra med næringsstoffene 

fisken trenger



Norsk havbruk bruker mer enn 1,9 millioner tonn fôr per år
- utgjør mer enn 45 % av produksjonskost

©Nofima/2021/ØF-J/Singapore
Aas et al (2022) FHF report

0,4 % = 8 130 tonn 
nye ingredienser i 2020; 
• Insektmel
• Encelle proteiner
• Fermenterte produkter
• Mikroalger



Fôrutvikling: første steg for sunn og trygg sjømat

www.aquafeed.science

Råstoff Prosess Fôr Teknologi Fiskens helse Sjømat til marked
Slam



Vi bidrar i utvikling av nye kilder til protein, fett, omega-3, også i Norge

Krav som må oppfylles:

Lavt CO2 avtrykk

Bærekraft – miljømessig, social 
og økonomisk

Ikke konkurrere med mat 
direkte

Store volum
Gi rett fysisk kvalitet og trygge
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Bærekraftig mat til alle
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