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Per kg sjømat:
• Klimagassutslipp
• Energikonsum
• Kostnad og verdiskaping

Bedriftseide delprosjektet i hovedprosjektet

Robust postsmolt (DP2)
Grønn pellets (DP1)

Logistikk til havs (DP6) Elektrifisering (DP3) Semi-autonom drift (DP4) 
Økt overlevelse (DP5)

Kompetanseprosjektet

Post-smolt ytelse og velferd (AP5) Integrert & digitalisert miljøovervåkning(AP1)

Autonom offshore prosessoptimalisering (AP7) Forebyggende biosikkerhet (AP2)

Sirkulær bioøkonomi & fornybær energi (AP3)

Sikker og robust produksjon (AP4)Velferd, adferd & fysiologi i bølger(AP6)

Ansvarlig innovasjonslaboratorium (RIL) (AP9)

Grønn plattform ser verdikjeden i sammenheng

Sikker og robust produksjon (AP4)

Nytt marked – Må utvikle nye grønne løsninger gjennom verdikjeden

Gjensidig avhengighet produksjon og nye løsninger (for, logistikk, autonomi) 

Miljøets livsløp og økonomianalyse (AP8)



Rømming
av fisk

Offshore havbruksanlegg:
• Anleggsteknologi
• Energiteknologi
• Digitale teknologier

Sjøtransport:
• Energiteknologi -
elektrifisering
• Fleroperasjonelle fartøy
• Antall turer & turlengde
• Operasjoner ved anlegg

Lukket postsmolt sjøanlegg:
• Smolt tilpasset offshore
• Biosikkerhet teknologi
• Oppsamling av slam mm.
• Energieffektivitet og
elektrifisering

Per kg sjømat:
• Klimagassutslipp
• Energikonsum
• Kostnad og verdiskaping

Tilvekst og
dødelighet

Fiskevelferd
Fiskesykdommer
Lakselus

Fôrfaktor

• Fôr og fôringsteknologier
• Driftsoperasjoner
• Produksjonsskala

Hauge Aqua

Grønn plattform skal gi en bærekraftig verdikjede

Lav CO2 flyte-pellet
• Lavere CO2-fotavtrykk
• Tilpasset næringsbehov, 
gir redusert dødelighet fisk
• Tilpasset offshore 
strømforhold (flytende)



Bedriftspartnere:

• Omsetning Salmar 2020: 
13 Mrd NOK
• Helintegrert multinasjonalt 
havbruksselskap 
• Produksjon av matfisk, 
postsmolt og settefisk
• Utviklingstillatelser Ocean 
Farm 1, Smart Fish Farm 1

Ocean Farm 1

Smart Fish Farm Blue Farm

GM Aqua Design

• Omsetning: 20 mill NOK
• Kunnskapsleverandør havbruk. Aktiv 
rolle i kunnskapsdeling for havbruk til havs 
• Leder Stiim Aqua Cluster med 130 
medlemsorganisasjoner, herunder 
selskapene i dette prosjektet

FishGlobe

Egget

• Omsetning morselskap: 6,8 mrd
• Moreld: Offshore energiservice
• Moreld Aqua: Havbruk, inkl design, 
digitalisering og autonomi
• GM Aqua Design (Havbruk til Havs)

• Omsetning: 70 mill NOK (B2021)
• Utvikler og leverer lukkede sjøanlegg
• FoU tillatelse og utviklingstillatelse
• Produserer nå post smolt (6. innsett)
• Globalt salgsfokus

• Omsetning 2020: 4,4 Mrd
NOK (uten Shetland)
• Helintegrert internasjonalt 
havbruksselskap 
• Produksjon av matfisk, 
postsmolt og settefisk
• Utviklingstillatelser 
BlueFarm

• Omsetning: 4,4 mill NOK
• Fisk i første postsmolt enhet nå
• Leverer lukkede sjøanlegg
• Grønn tillatelse og 6 
utviklingstillatelser

• Omsetning 2020: 7,3 mrd NOK i Norge. 
26,5 mrd NOK globalt.

• Globalt ledende fôrleverandør
• Morselskap Nutreco er inne i  

utviklingstillatelse (Roxel Aqua)
• Postsmolt fôr lukkede sjøanlegg
• Grønt flytefôr for undervannsfôring til havs
• Transport av fôr og skånsom fôrtransport 

om bord i farvann med store bølgehøyder
• Diagnoseverktøy for store fiskepopulasjoner



• Prosjektledelse hovedprosjekt
• Teknoøkonomiske og 

livssyklus analyser
• Digitalisering infrastruktur
• Responsible Research and 

Innovation lab
• Beslutningsstøtte 

• Ledelse KSP arbeidspakke 2 
• Biosikkerhet og overlevelse
• Sanntidsovervåking smitte
• Biomarkører og mikrobiom
• Fiskehelse, velferd og stress

• Prosjektledelse KSP prosjektet, AP5
• Markører miljøeffekt vannsøyle og bentos
• Fiskevelferd postsmolt
• Santidsovervåking
• Digitalisering og autonome operasjoner 

• Ledelse KSP AP6
• Fiskevelferd i bølger
• Robust fisk 

• Digitalisering og satelittbasert
overvåking

• Semi autonome operasjoner

• Fiskevelferd og helse  
• Teknoøkonomisk analyse
• Beslutningsstøtte 

• Utvikling robust fisk
• Fiskevelferd og helse

• Responsible Research and Innovation
• Risikoanalyser
• Beslutningsstøtte 

• Biomarkørstudier

Forskningsinstitusjoner:



DP4: Kontrollsystem
Grieg, Moreld, 
Simula, NTNU

Autonom 
prosess-

optimalisering

Miljø og 
økonomisk 

analyse

Regulering av 
verdikjeden 

havbruk til havs

Bedriftsprosjekt

Digital styring

DP3: Elektrifisering 
Salmar, UiS, (ABB).

Infrastruktur

DP6: Logistikk 
Salmar, Skretting, 
UiS.

DP2: Robust smolt
FishGLOBE, Ovum, 
UiB, Skretting, Grieg

Fiskehelse & velferd

DP5: Økt overlevelse 
Skretting, UiS

DP1: Grønn pellet 
undervannsforing
Skretting, Salmar, UiS

Innsatsfaktorer

Kompetanseprosjekt (D7)
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Kontrollsystem overvåker 
system for undervannsfôring 

Samhandling (utvalgte)

Systemer for økt overlevelse 
integrert med kontrollsystem, 
med FoU på bedre biosikkerhet, 
helseindikatorer, velferd og ytelse 

Elektrifisering og logistikk for 
fôrsystem og smoltproduksjon
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Digital monitorering og styring 
av logistikk og elektrifisering.

Forståelse av overlevelse sees 
sammen med fôrutvikling

Modeller (av bla merder i 
DP4, operasjoner i DP6, og 
elektriske systemer i DP3) 
brukes til underlag FoU. 

3

5

7 Modeller som integrerer 
energi, biologisk ytelse, CO2, 
teknologiske valg og 
offentlige reguleringer 
benyttes til bla fôrutvikling i 
DP1, smoltutvikling i DP2, 
logisitikk i DP6, og for å bygge 
kontrollsystemet i DP4. 

Biologi 
og helse

Partnerne dekker sammen hele verdikjeden
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VI, HI, Norce,               NORCE, UiS Norce, UiS UiS



Hvordan jobber prosjektet for å løse miljøutfordringer knyttet til havbruk til havs ? 

Utfordring Organisk 
belastning

Utslipp medisiner 
og miljøgifter 

Utslipp 
næringssalter

Overlevelse Rømming Biosikkerhet Energibruk

Tiltak • Forbedre fôrfaktor
(postsmolt og 
påvekst)

• Sann-tids 
overvåking og 
beslutningstøtte

• Presise markører 
for belastning av 
bunn og vannsøyle 
overvåking

• Oppsamling og 
gjenbruk pellets

• Nye fôr og tilpasset 
fôring, bedret 
fôrfaktor

• Robust fisk og 
lavere behov for 
behandling av fisk 

• Postsmolt med lite 
redusert 
sykdomsutfordring-
mindre 
medisinbruk

• Slamoppsamling i 
postsmolt fase og 
mulig resirkulering 
fôr

• Sirkulære prinsipp 
og kopling til 
biogass 
produksjon  

• Digitale 
overvåking av 
alge og 
manetoppblo
mstring  –
unngår store 
hendelser

• Sikring av 
fiskevelferd i 
smolt og 
påvekst stadie

• Digital tvilling 
for å sikre 
robust 
infrastruktur

• Ny metodikk 
patogen 
screening 
(eDNA/eRNA)

• Mikrobiombaser
t overvåking av 
helse

• Fokus tidlig 
påvisning nye 
patogener

• Modell og analyse 
alternativ 
energisystem

• Implementere 
bærekraftige 
energikilder 
smoltproduksjon

• Elektrifisering av 
oppdrett til havs .

KSP 
arbeidspakke*

AP1 AP1 AP1, AP3 AP5, AP6 AP4 AP2, AP5 AP3

Hovedprosjekt 
DP1, DP2 DP1 DP1, DP2

DP1, DP2, 
DP4, DP5

DP4 DP1, DP2, DP5 DP2, DP3, DP6 

* Arbeidspakker 7-9 i KSP prosjektet er tverrgående arbeidspakker som adresserer nevnte miljøutfordringer gjennom livssyklus analyser, teknoøkonomisk analyser  og maskinlæring basert autonom drift



Status andre DP



Status DP2









Decay PD









Validering av patogen konsentrasjon

Aktivitet nå på å definere oppsett:

• Vannprøver på ulike dyp (0, 5, 15, 30, 60 m dyp)

• Ulike avstander fra Lysefjorden

• Finne aktuelle patogener å analysere for



Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs


