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Etter en
vellykket...
gjenopplivelse av Fiskerikandidaten i fjor prøver vi med dette magasinet å føre stafettpinnen videre.
Det har vært en lang prosess med
en bratt læringskurve, men vi står
igjen med et resultat vi er stolte av.
Å gi ut Fiskerikandidaten er en fin
måte å takke for oss etter gode og
læringsrike år på Norges Fiskerihøgskole. For vi begynner snart
å se slutten på tre innholdsrike
år i studiet av den blåe næringa i
Norge.
Dette studiet har gitt oss
kunnskap om ei stor, og fortsatt
voksende næring, hvor vi har fått
sett på både de enorme mulighetene som er tilstede, men også
problemene som må løses.
Den blåe næringa har utvikla seg
fra tørrfisk med Hansaforbundet
til millardeksport av norsk fisk til
hele verden. Fra et torskefiske som
måtte stenges, til en godt forvaltet
nordøstatlantisk torskestamme i
samarbeid med Russland. Dette
har ikke skjedd uten nye ideer
og kloke hoder. Det er enda mye
å hente i havet, og ved studiet
fiskeri- og havbruksvitenskap på
Norges Fiskerihøgskole, kan vi
være med å få næringa videre inn
i framtida.
Ved å ha forelesere som er
verdensledende i sine fagfelt, innen fiskesykdommer, forvaltning
og teknologi, får vi en unik utdanning som få kan skryte på seg. I
45 år har Norges Fiskerihøgskole
tilbydd fiskeristudier og har økt
kompetansenivået i den blåe næ-

ringa langs Norskekysten. Dette
har skjedd gjennom et godt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og et fagmiljø som
er villig til å gi studentene den
beste kompetansen.
Vi kunne skrevet utfyllende om hvordan vi har hatt alle
mulige emner som gjør oss rustet for å møte næringslivet og om
studiets tverrfaglighet som gjør
at vi klarer å se sammenhenger
mellom fagområder som mange
andre ikke klarer å se. Allikevel
er det kaffepausene som plutselig ble både én og to timer lange
som vi mimrer tilbake til.
Det viktigste gjennom disse
tre årene har vært alle menneskene vi har fått møte og hvordan vi sammen har løst faglige
utfordringer, som i hvert fall der
og da virket svært utfordrende. Det er de sene kveldene i
eksamenstida, med tunge sukk
og nervøs latter vi kommer til å
huske.
Etter gode år som studenter
står vi alle overfor viktige valg
for vår fremtid. Enkelte av oss
kommer til å fordype oss videre
i studiet av den norske sjømatnæringa gjennom en master. For
andre var derimot tre års studie
nok og arbeidslivet venter. Uansett hva man velger er vi ikke i
tvil om at vi har et godt grunnlag
for å takle de utfordringene vi
blir stilt overfor.

Redaktør Øyvind Jøstensen

Nestleder Ingeborg M. Sætra

Vi håper innholdet i bladet vil
være interessant for både de som
studerer fiskeri- og havbruksvitenskap, men også for alle andre.
Med dette håper vi å gi et lite innblikk i interessante tema innenfor
den blåe næringa og at enda flere
skal få øynene opp for de enorme
mulighetene som finnes.
God lesing!
Øyvind Jøstensen
Redaktør
Ingeborg Mathisen Sætra
Nestleder
Fiskerikandidaten 2017
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Aktiv læring - alltid
AV KATHRINE TVEITERÅS.
Instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole

Et aktivt forhold til læringsprosessen
øker
oppmerksomhet
og fokus. Det legger til rette for
meningsfulle læringsopplevelser
fordi det gjør at vi kobler sammen
ny informasjon sammen med det
vi kan og vet fra før, og det utfordrer oss å finne ut hvordan dette
henger sammen. Dermed motiveres vi også til å praktisere kritisk
tenking. Å legge til rette for mer
studentaktiv læring vil derfor
gjøre det mer sannsynlig at studenter når læringsmål. Hvorfor er
det viktig?
Marine næringer utvikler seg raskt.
Ny teknologi, nye konkurrenter og
nye muligheter i markedet, endrede rammebetingelser og samvirke
med andre næringer krever at de
som jobber med fiskeri, havbruk
og annen marin industri må være
i bevegelse. Det aller viktigste man
kan lære som student er derfor å
lære seg å lære. Et aktivt forhold
til hva og hvordan man lærer, er
den beste investeringen for å være
med å videreutvikle bærekraftige
marine næringer.
Det er dessverre slik at mange som
begynner å studere ikke fullfører.
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Det kan være mange grunner til
det. Når grunnen er at de ikke forstod relevansen av studiet, eller
ikke skjønner hva de ulike kursene
har med hverandre å gjøre, er det
en tilbakemelding vi som utdanningsinstitusjon må ta på alvor. Å
engasjere studentene tidligere er
et virkemiddel i så måte.
På Norges fiskerihøgskole praktiserer vi mange studentaktive
læringsformer. Studenter deltar
på tokt og i laboratoriearbeid. På
masteroppgaven er det et selvstendig stykke forskning som skal
gjennomføres. På bachelornivå
har vi innført studiepoenggivende
praksis, og vi holder på med å utvikle spillbasert undervisning som
rollespill, brettspill og dataspill.
På samme måte som tradisjonell
undervisning kan være svært
god eller veldig lite givende,
vil kvaliteten på studentaktive
læringsformer variere.
Studenten som ikke ønsket vi
skulle fortsette med studentaktive undervisningsformer, hadde
vært med på noe han ikke opplevde som positivt. I fortsettelsen
vektla han hvordan de eneste som
lærte noe var de som engasjerte
seg – ikke alle de andre. Det stemmer nok. Studentaktiv læring kan
virke ekskluderende nettopp fordi
det krever noe av studentene. Det
er ikke mulig å melde seg ut av det
som foregår uten å gå glipp av noe.
Er det positivt eller negativt? Vil
ikke studietiden være mer givende
om tiden på universitetet brukes
til å oppnå et læringsutbytte som

Kathrine Tveiterås (35)

Doktorgrad i organisasjon og
ledelse
Glad i fisk, folk og forskning

På Norges fiskerihøgskole praktiserer vi
mange studentaktive
læringsformer.
Studenter deltar på tokt
og i laboratoriearbeid

sitter? Vil ikke arbeidslivet være
mer tjent med studenter som ikke
bare vet, men som også kan å sortere god kunnskap fra ufullstendig
informasjon og faktisk anvende
dette?
I en periode der studentaktiv
læring er både ideal og fokus, vil
det nok forekomme tilfeller av
hyperaktive læringseksperimenter med lite læring. Vi skal vokte
oss vel for å merke alle tiltak som
gode bare fordi de innebærer aktivitet og krever engasjement. Og
her trenger vi hjelp. Gode former
for studentaktiv læring krever et
tett samarbeid mellom NFH, forelesere, studenter og arbeidsliv. Det
krever med andre ord at vi fortsetter å lære aktivt. Vi også.

Feber Design AS | Foto Marius Fiskum

”Jeg håper ikke dere har tenkt å fortsette med studentaktiv
læring”, sa studenten. Jeg skal
innrømme at han overrasket meg
litt. Han er en av disse engasjerte,
en av disse som er flink til å gi tilbakemeldinger på hva som fungerer og hvordan vi kan forbedre
oss, og nå syns han altså vi skulle
tone ned dette med studentaktiv
læring. Vårt satsingsområde.

Den moderne havfiskeflåten byr på

VERDENS TØFFESTE JOBBER!
Når vi skal levere topp kvalitet sjømat til hele verden, må vi ha de dyktigste medarbeiderne.
I sjømatnæringa finner du en mengde ulike muligheter innenfor flere spennende fagfelt.
Sjekk ut sjømatnæringa på www.settsjobein.no.

www.hermesas.no
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Sjømatnæringen trenger flittige
hender og kloke hoder
Av fiskeriminister Per Sandberg

Norge er en av verdens største sjømateksportører.
I 2016 eksporterte Norge sjømat for 91.6
milliarder kroner til land over hele verden. Dette
er en økning på mer enn 17 milliarder fra forrige
år. Sjømatnæringen er en av landets viktigste og
mest fremtidsrettede næringer.
Hver eneste dag havner norsk sjømat på 34 millioner tallerkener verden rundt. Norsk fisk er forbundet med høy kvalitet. Tørrfisk fra Lofoten har fått
samme beskyttet betegnelse i EU som Champagne
og Parmigiano Reggiano, og er høyt verdsatt utenfor
landets grenser.
Dersom vi skulle sammenlignet oss med andre
land i Europa kan vi se på tallene fra 2015, da eksporterte vi sjømat for 74,5 milliarder kroner. Det
tilsvarer mer enn den totale eksporten av vin fra
Frankrike samme år, og all eksport av ost fra Italia,
USA og Tyskland – til sammen.
Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn
det sjømatnæringen klarer å levere. Den rekordhøye
verdiøkningen i 2016 skyldes blant annet at prisen
på fisk er historisk høye, og etterspørselen er høyere
enn produksjonen.

FREMTIDEN ER BLÅ
Fremtiden ligger i havet. Befolkningsveksten øker
behovet for mat, klimautfordringene krever at matproduksjonen er bærekraftig og livsstilsykdommer
tilsier at folk må legge om til et sunnere kosthold.
FN anslår at det vil være 9,7 milliarder mennesker
på kloden i 2050. Matsikkerhetskomiteen i FN
understreker at fisk har en sentral rolle for matsikkerhet og ernæring. Det er liten tvil om at befolkningsveksten vil føre til etterspørsel etter sjømat, og
at bidraget fra sjømatproduksjon er helt nødvendig
for at matbehovet skal kunne dekkes.
Norge med sin lange kystlinje har et naturlig
fortrinn for oppdrett og fiskeri. Det er god tilgang
på råvarer, og veien er kort fra hav til land. Gjennom flere generasjoner har vi opparbeidet verdifull
kompetanse på hvordan vi bør høste og utnytte
ressursene fra havet. Vi har de beste forutsetnin-
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gene for å utvikle et lønnsomt næringsliv basert på
marine ressurser.
Den største veksten i matproduksjonen i havet
må komme fra oppdrett. Vi kan ikke tømme havet
for villfisk. I dag er det laks som dominerer oppdrettsnæringen, men i fremtiden vil vi nok se et
større mangfold, både når det gjelder måter å produserer sjømat på og artene vi aler opp. Gjennom
forskning og utdanning kan vi få frem enda flere
arter i oppdrett – håpet er at dagens studenter vil
finne nye muligheter.
Norge eksporterer i dag 66 ulike arter, og vi ser
allerede at det finnes marked for nye arter. I Japan
anses alger som en delikatesse, og brukes blant
annet som wakame, som er et tilbehør til sushi. I
både Japan og Korea høstes store mengder alger
fra sjøen, og de spises både tørket, kokt eller fersk.
Sjøpølse, som tradisjonelt har vært en uutnyttet
ressurs i Norge, er et av de best betalte sjømatproduktene på det asiatiske markedet. Nå ser man
mulighetene for å fange og eksportere sjøpølser til
det asiatiske markedet.

SJØMATNÆRINGEN TRENGER FLERE KLOKE HODER
Det er avgjørende for næringen å tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse dersom vi skal opprettholde
og utvikle vår posisjon som en av de fremste sjømatnasjonene i verden. Det er behov for mange gode
hoder for å utvikle forskning og næringsliv basert på
marine ressurser.
Vi har et godt utdanningssystem som er rettet mot
den marine sektoren, et eksempel er studieprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitet i
Tromsø. Men få med høyere utdanning velger å jobbe i sjømatnæringen. Kan det være slik at studenter
ikke er klar over de mange karrieremulighetene det
finnes i sjømatnæringen?
Det finnes bokstavelig talt et hav av muligheter
i sjømatnæringen. Og næringen vil trenge mange
flere kloke hoder i årene som kommer. Det er behov
for forskere, jurister, ingeniører, økonomer, biologer
og gründere, for å nevne noen.
Vi trenger også folk som kan språk, markedsføring
og ledelse. Norge eksporterer om lag 95 prosent av

Per Sandberg, Norges fiskeriminister siden 16. desember 2015. Har vært innvalgt på Stortinget siden
1997 for Fremskrittspartiet. Siden 2006 valgt til 1. nestleder i partiet. Har blant annet arbeidet som servitør og bartender, og som prosessoperatør ved Norske Skogs papirfabrikk på Skogn fra 1982–1997.
all sjømaten vi produserer. Eksporten går til 146
land, alt fra tørrfisk til Nigeria, klippfisk til Brasil og
laks til Japan og Sverige. Visste du at det faktisk var
Norge som introduserte laks og sushi for hverandre
for mer enn 30 år siden?
Samtidig som vi skal verdsette den kompetansen
vi har opparbeidet gjennom flere tiår, er det behov
for folk som tør å tenke nytt. Sjømatnæringen står
overfor en rekke utfordringer som må løses.
I oppdrettsnæringen er det utfordringer knyttet til
lus og rømming. Økt bruk av medikamenter er ikke
fremtiden. Vi må finne nye metoder, slik at oppdrettsnæringen går i en bærekraftig retning.
For fiskeflåten må vi i fremtiden se på innretning
av kvotesystemet. Vi må finne nye løsninger som
gir den enkelte større frihet og flere valgmuligheter,
uten at det går på bekostning av fellesskapets interesser.
En moderne sjømatindustri må kunne operere
i globale markeder i stadig endring. Norske myn-

digheter må arbeide aktivt for å fremforhandle nye
frihandelsavtaler og pleie eksisterende handelsavtaler.
Rett før jul kom beskjeden om at Norge og Kina skal
normalisere de politiske og diplomatiske forbindelsene. Dette kan bidra til at Kina blir et godt
marked for norsk sjømat i fremtiden. Men vi kan
ikke hvile på våre laurbær. Med pågående forhandlinger mellom USA og EU om en handels- og investeringsavtale (TTIP), og Storbritannia som skal ut
av EU, må Norge følge med for å sikre god markedsadgang både i og utenfor EU.
Det ligger store muligheter i havet om vi gjør de
riktige grepene. Det er imidlertid en forutsetning at
sjømatnæringen gjør seg så attraktiv at den får tak i
flere flittige hender og kloke hoder.
Lyse framtidsutsikter bidrar forhåpentligvis til at
flere unge velger å arbeide i sjømatnæringen – for
om det er én ting jeg kan skrive under på – så er det
at sjømatnæringen er et spennende sted å jobbe.
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Curiosities
of the sea

Figure 1
Beach-spawning in the California grunion
(Leuresthes
tenuis) around
the time of
spring tides.
(Photo credit:
Cabrillo Marie
Aquarium, San
Pedro, California, USA)

Not just fishy tales
Foto: Olga Shavrina
Malcolm Jobling (66)

Professor (Aquaculture and Fish Biology)
Institutt for Arktisk og Marin biologi, BFE, UiT

Av: Malcolm Jobling
AMB, BFE,
UiT - Norges arktiske
universitet

Has worked at UiT since 1979, and was made
a professor in 1986.
Teaching and research in Aquatic BioSciences, with a focus on fish biology; fish ecology
and physiology, aquaculture, feeding and
nutrition.

Teaches fish biology, aquaculture, fish nutrition
and scientific communication to undergraduate and postgraduate students.
Has written and edited several books and is
on the editorial boards of scientific journals
covering aquatic biology, aquaculture and
fisheries science

On Facebook you are challenged
to name your favorite books and
films, songs and recording artists.
Fiskerikandidaten does things differently; first, you are taken on a
voyage of discovery of the oceanic
realm, just like the HMS Challenger expedition (1872-1876). You explore a curiosity
cabinet filled to the brim with fascinating, peculiar
and rare sea creatures. I joined the voyage, delved
into the contents of the cabinet, and took on the
challenge of making a cradle to the grave selection of
the creatures that make up the weird and wonderful
world of marine life.

LUNATIC ANTICS ON THE SPAWNING RUN

Grunions are
lunatics because
their spawning is
governed by the
lunar cycle, and
the effect that this
has on the tides.
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If I told you that fish leave the water to spawn on land
you would probably think that old age had befuddled
my brain; but no, it is not me that is the mad lunatic it is the fish. The California grunion (Leuresthes
tenuis) is a land lubber. It is a small (15-18 cm long)
New World silverside (Atheriniopsidae) that lives
in shallow water along the Californian coast. The
spawning season is from March to August, with the
peak in late-March until early-June, and grunions
do spawn on land (Figure 1). Grunion spawning runs
are spectacular and they attract large audiences.
Grunions are lunatics because their spawning is
governed by the lunar cycle, and the effect that this
has on the tides. Spawning occurs on the nights just

after the full and new moons, when the tides are at
their peak, and continues for four consecutive nights.
As the waves break, the grunion swim as far up the
beach as they can and they are left stranded on land
as the water retreats. The female then digs a nest in
the wet sand with her tail. She burrows into the sand
and as she lays her eggs, several males curve around
her body and release their milt. This spawning act is
repeated several times over the next few hours.
As the eggs develop over the next 10 days or so, the
tides are lower and water does not reach the grunion
nests. The eggs do not dry out and die because they
are kept moist by residual water in the sand at the
bottom of the nest. The eggs usually hatch during the
next high tides when some waves reach as high on
the beach as the nests. They can remain alive for up
to a month, so will still hatch even if the first cycle
of high tides fails to reach the nest. The eggs hatch
a few minutes after they are freed from the sand by
wave action, and the newly-hatched grunion are then
carried out to sea by the retreating water. The fish
that survive grow rapidly and mature after about one

year; once mature they repeat the same spectacular
grunion spawning runs as their parents, before dying
after 2-3 years.

FAMILY PLANNING THE SHARK WAY
Imagine we are in a public aquarium and are looking at a female shark that has been held in solitary
confinement since she was captured over 3 years ago.
Suddenly she starts to lay eggs, and after some weeks
these eggs hatch to give live pups. What have we witnessed? There seem to be two possible explanations,
both of which are highly improbable. Have we seen
a virgin birth with the pups hatching from unfertilized eggs? Or had our female mated with a male
before she was caught, retained living sperm within
her body for some years and then used this sperm to
fertilize her eggs?
Unlikely as it may seem, both outcomes are possible
and have been documented using modern genotyping and DNA fingerprinting techniques. Virgin birth,
more correctly termed parthenogenesis, is known to
occur in four species of sharks when females are held
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This means that Ming was over 60 years old when
William Shakespeare was born, and was 300+ at the
time of the birth of Charles Darwin.
Could Ming have outlived Methuselah? That we will
never know because Ming’s life was brought to an
abrupt and premature end. The life of this Methuselah amongst molluscs was terminated in 2006;
dredged up from an Icelandic seabed home during a
research cruise. Maybe Ming has some older siblings,
a Yuan or even a Jin, that are still carrying on the
family tradition and are defying the march of time.

in captivity for extended periods in the absence of
males; white-spotted bamboo shark (Chiloscyllium
plagiosum), bonnet-head shark (Sphyrna tiburo),
blacktip shark (Carcharhinus limbatus) and zebra
shark (Stegostoma fasciatum). In parthenogenesis,
there is nothing in the DNA profile of the pup that
comes from a father; everything seen in the DNA
profile of the pup is also seen in the mother’s profile.
When the DNA profiles of mother and pup are similar the implication is that no male has been involved,
and we have a case of virgin birth.
On the other hand, when pups hatch from fertilized
eggs their DNA profiles have genetic contributions
from both a father and a mother. When sperm fertilizes the eggs of the female, the genetic contribution
of the father can be detected in the DNA profile of
the pup. We know that some female sharks can store
sperm for periods of 1-2 years and then use this sperm
to fertilize their eggs. What is the maximum time a
female shark can store sperm? Records are made to
be broken; DNA profiling of pups that hatched from
fertilized eggs has revealed that female brown-banded bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) can
store sperm for almost 4 years. This must go down on
record as an extremely good case of long-term family
planning.

MING AND METHUSELAH: BATTLE OF THE ANCIENTS
Methuselah is reported to have lived to the ripe old
age of 969 years (Genesis 5: 21-27). Can any marine
animal match this? The glass sponges (Hexactinellida) probably beat Methuselah by several thousand
years; it is thought that some glass sponges can reach
an age of 15,000 years or more. The glass sponges
are, however, colonial animals and this gives them
an unfair advantage. So what about non-colonial,
marine animals? The Greenland shark (Somniosus
microcephalus), with a suspected maximum age of
about 400 years, is probably the longest-lived marine
vertebrate, but it is not the longest-lived, non-colonial marine animal. At present, this honour goes to
Ming, a bivalve mollusc.
Ming was a large (shell length 85+ mm; height 70+
mm), and very old Ocean quahog (Arctica islandica)
(Figure 2). The Ocean quahog is widely distributed
in the North Atlantic, where it lives in muddy sand at
depths between about 5 and 300 m. Before Ming was
discovered, it was already known that Ocean quahogs
were long-lived; specimens with ages between 100
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FOOD FOR THOUGHT

Figure 2. Ming, the longest-lived (500+ years) Ocean
quahog (Arctica islandica) on record. Ming was
caught in Icelandic waters in 2006.
(Photo credit: Bangor University, UK)

and 200 years were quite common, and some from
Icelandic waters had ages over 300 years. The shell
hinges of Ocean quahogs have growth rings that can
be used to estimate age. When Ming’s growth rings
were counted an age of 507 years was found. Confirmation of Ming’s age was obtained using an alternative aging technique based on C-14 radiocarbon
dating.

I have delved into the marine curiosity cabinet and
have described some of the creatures I found there;
there are many, many more I could have chosen.
What about the gruesome; the cannibalistic shark
pups who eat their siblings whilst developing within
their mother’s uteri. Or the dwarf males of the deepsea anglerfish; parasitic males who are little more
than testes that feed on the tissues of their much
larger wives. Alternatively, I could have explored
the deep-sea to try to find the legendary Kraken. Or
I could have plunged to the very depths of the hadal
trenches to examine the smokers that release methane and provide life-support to a unique and varied
assortment of peculiar creatures.
Although we know far more about oceanic life today
than we did at the time of the HMS Challenger expedition, it is still a case of the more we look, the more
we find. We are continually surprised and fascinated by the variety of life that abounds in the seas and
oceans, and we know that there is still much more
to be discovered in the unfathomed depths of mare
incognitum.

Nielsen, J., Hedeholm, R.B., Heinemeier, J. et al.
(2016) Eye lens radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark (Somniosus microcephalus). Science 353: 702-704
Ridgway, I.D. & Richardson, C.A. (2011) Arctica islandica: the longest lived non colonial animal known
to science. Reviews in Fish Biology and Fisheries 21:
297-310
http://www.aquarium.ucsd.edu/Education/Learning_Resources/Challenger/science.php
https://www.wildlife.ca.gov/Fishing/Ocean/Grunion#28425746-introduction
http://sciencenordic.com/new-record-world’s-oldest-animal-507-years-old
h t t p : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / s c i e n c e - e n v i r o nment-37706202

We know that
some female
sharks can store
sperm for
periods of 1-2
years and then
use this sperm to
fertilize their
eggs.

11

Fiskerikandidaten 2017

Fiskerikandidaten 2017

Spis fisk og vær frisk – og
det er ikke bare omega-3
Av: Ida-Johanne Jensen
Postdoktor, BFE, UiT-Norges arktiske universitet
Kostholdet vårt har endret seg dramatisk de siste tiårene og vi har nå
bortimot ubegrenset tilgang på energitett, prosessert og kjøttbasert
mat. Dette har ført til feilernæring
og en økning i forekomsten av fedme, diabetes, metabolsk syndrom,
samt hjerte- og karsykdommer.
Undersøkelser viser at halvparten
av forekomsten av livsstilssykdommer kan relateres til kostholdet. Dette høres jo unektelig brutalt
ut, men det vil også si at endringer
i kostholdet dermed er en effektiv
måte å forbedre helsa på.

tralt for stoffskiftet vårt. Både fet
og mager fisk er en god kilde til selen, som inngår i mange prosesser
i kroppen, deriblant avgiftning av
tungmetaller som kvikksølv.
Fisk og sjømat er dessuten en ypperlig proteinkilde som inneholder
alle aminosyrene vi trenger. Protein
fra fisk og sjømat er lettfordøyelig
og anses derfor å være av høy
ernæringsmessig kvalitet. Videre
kan proteinene være opphav til biologisk aktive peptider som har en
gunstig fysiologisk effekt i kroppen
vår.

SUPERMAT FRA HAVET – EN OPTIMAL
NÆRINGSKILDE

HELSEEFFEKTER AV SJØMAT

At fisk og sjømat er sunt er nå allmenn kunnskap og vi oppfordres
fra flere hold til å spise mer mat fra
havet. Sjømatens fortreffelighet
er i hovedsak knyttet til den gunstige fettsyresammensetningen,
karakterisert ved et lavt innhold av
mettet fett, et lavt omega-6/omega-3-forhold og en høy andel av
omega-3-fettsyrene EPA og DHA
(eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre). Sjømat er faktisk den
eneste gode naturlige kilden til
disse fettsyrene. Fiskens fettinnhold og fettsyresammensetning er
dog langt fra de eneste faktorene
som spiller inn i en næringsmessig vurdering. Fisk er også en god
kilde til vitaminer og mineraler.
Spesielt er fet fisk en god kilde til
vitamin D som er viktig for skjelettet, mens mager fisk er en god
kilde til mineralet jod som er sen-
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Helseeffektene av fisk og sjømat
har først og fremst vært tilegnet
omega-3 fettsyrene EPA og DHA.
Det er godt dokumentert at disse
fettsyrene senker fett- og kolesterolnivåene i blodet, samt endrer
kroppens produksjon av betennelsesfremmende
forbindelser,
noe som igjen bremser åreforkalkning og reduserer risikoen for
hjerte- og karsykdommer. Det er
også sterke bevis for at konsum
av EPA og DHA har en gunstig effekt på fosterutviklingen. I tillegg
har studier vist at mors inntak av
EPA og DHA under svangerskap
og amming har gitt gunstige effekter på motorisk, sosial og kognitiv
utvikling hos barnet.
Det er også dokumentert at fisk
og sjømat, som annen mat, kan
inneholde uønskede stoffer som
skyldes påvirkning fra miljøet.

Ida-Johanne Jensen (33)

Fiskerikandidat med mastergrad
i sjømatvitenskap
Jobber som postdoktor ved
Norges fiskerihøgskole

Fisk og sjømat er
dessuten en
ypperlig proteinkilde
som inneholder alle
aminosyrene vi
trenger. Protein
fra fisk og sjømat
er lettfordøyelig og
anses derfor å være
av høy
ernæringsmessig
kvalitet.
Dioksiner, dioksinliknende PCB,
samt kvikksølv er eksempler på
de vanligst forekommende miljøgiftene i fisk og sjømat fra våre
farvann. Disse miljøgiftene er vist
å være kreftfremkallende, samt
at de kan påvirke fosterutvikling
negativt. Det er gjennomført
flere risikoanalyser som evaluerer fordelene mot ulempene ved å
spise fisk og sjømat. FNs mat- og
landbruksorganisasjon (FAO) og
verdens helseorganisasjon (WHO)
har en felles ekspertkomité på
mattrygghet som i tillegg har foretatt en helhetsvurdering av disse
risikoanalysene. Ekspertkomitéen
slår fast at økt konsum av sjømat

innebærer en langt større helsegevinst enn eventuell risiko. Det er
også verdt å merke seg at mange
forskere nå snakker om økt risiko
ved det å ikke spise fisk. I tillegg de
senere år er det også dokumentert
gjennom flere studier at det ikke
bare er omega-3 fettsyrene som
har en positiv effekt på kroppen
vår, men at fiskeproteiner kan påvirke blodomløpet, hjertet og den
generelle helsa vår.

ning har denne tilstanden og selv
om det ikke er en sykdom i seg
selv, medfører det at hjertet må
jobbe hardere og dette kan føre
til hjerneslag eller hjerteinfarkt.
Mager fisk og sjømat har i flere
studier vist å ha en positiv effekt
på blodtrykk, både i dyremodeller og i mennesker med forhøyet
blodtrykk.

OKSIDATIVT STRESS OG
ANTIOKSIDANTER

Overvekt og fedme er et stadig
økende problem i Norge og ventes
å få konsekvenser for helse og
velferd i framtiden. Overvekt er
en stor risikofaktor for høyt blodtrykk og åreforkalkning, som begge bidrar til utvikling av hjerte- og
karsykdommer. I tillegg ser man
også sterke sammenhenger mellom overvekt/fedme og metabolsk
syndrom og diabetes type II. Diabetes type II er karakterisert ved
vedvarende forhøyet blodsukker
og dermed forstyrrelser i metabolske prosesser i kroppen. De
siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med diabetes type II. Det er gjennomført
relativt få humanstudier der den
direkte effekten av mager sjømat

Under
normal
metabolisme
dannes hele tiden reaktive oksygenforbindelser og såkalte frie
radikaler i kroppen vår. Disse kan
angripe proteiner, DNA og celler
og gjøre stor skade. Heldigvis produserer kroppen antioksidanter
for å stoppe disse reaksjonene.
Røyking, eksponering av miljøgifter, inntak av alkohol, samt flere
sykdommer kan øke produksjonen av slike oksygenforbindelser og kroppens antioksidanter
vil da ikke klare å motvirke disse
reaksjonene. Vi får en tilstand kalt
oksidativt stress og vil da trenge
tilførsel av antioksidanter gjennom kosten. Flere studier har vist
at marine proteiner har høy antioksidativ kapasitet og at et kosthold med torsk som proteinkilde
kan redusere oksidativt stress i
overvektige individer.

OVERVEKT, FEDME OG
DIABETES TYPE II

på overvekt og blodsukker er undersøkt, men det er vist i dyrestudier at mus som har fått mager fisk
som proteinkilde holder seg slankere enn mus som får kjøtt som
proteinkilde og at marine proteiner har en gunstig effekt på blodsukkeret vårt.

MER FORSKNING
Et økende antall publikasjoner
dokumenterer nå helseeffekter
av marine proteiner. Det er dog
viktig å presisere at det enda er
relativt få humanstudier som er
gjennomført. Videre er det slik at
inklusjonskriteriene i humanstudier ofte er svært forskjellige (vekt,
blodtrykk, glukosenivå etc.), noe
som gjør entydige konklusjoner
vanskelige. En annen, og ofte underkommunisert, forklaring på
sjømatens helsefremmende effekt
er at økt inntak av fisk og sjømat
samtidig innebærer en reduksjon
av kjøtt og andre usunne matalternativer i kostholdet. Mer forskning
på sjømatproteiner og sammenlikningsstudier der man inkluderer
både kjøtt og fisk, samt prosesserte
produkter er derfor svært viktige.
Det er med andre ord bare å brette
opp ermene og sette i gang!

Besøk oss på
www.akvaren.no

BLODTRYKK
Blodtrykk angis som trykket i
blodkarene når hjertet trekker seg
sammen over trykket i pulsåren
mellom hjerteslagene og oppgis
som systolisk over diastolisk blodtrykk. Et blodtrykk på 120/80
mmHg regnes som normalt. Høyt
blodtrykk er en tilstand der hjertet tvinges til å slå hardere for å få
blodet gjennom kroppen. Nesten
en femtedel av den voksne befolk-

Lykke til med utdanningen!
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Kull 2014

Kull 2014
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Ådne Leistad
(21)
Senjahopen
Marked og ledelse

Audun Reiertsen
(30)
Senjahopen
Marked og ledelse

Marie Remmen
(22)
Nordreisa
Marked og ledelse

Thea Elvine Hegrand
(21)
Tromsø

Hermann Hagen Pettersen
(23)
Lofoten

Britt-Nora Alvheim
(25)
Tromsø

Ressursforvaltning

Ressursforvaltning

Sjømat

Sorry men æg kan ikkje i hælga,
ska heim te Hopen!

Alt kan fikses med god
planlegging og struktur

Valentinsdagen burde flyttes til
oktober, for da e det så mye løøøv
i lufta

Va ikke redd for å bade, før æ
fant ut ka som va i havet

Ka vi sku gjort uten havet? Sku vi
bært båtan eller?!

Dagen blir straks bedre med
et kakestykke

Marte Elise Ross
(29)
Lyngen
Ressursforvaltning

Terje Hansson
(27)
Tromsø
Marked og ledelse

Ingunn Solheim Johnsen
(21)
Tromsø
Ressursforvaltning

Øyvind Jøstensen
(21)
Tromsø
Sjømat

Thea Løvik Roaldsnes
(22)
Valderøy
Sjømat

Nathalie Lindgjerdet Fiankan
(23)

Å fiske er den eneste filosofi man
blir mett av

Æ hadde tenkt å bli modell, men
æ valgte fisk isteden

Visste så vidt ka en fisk va før
æ begynte på studiet

Å være solbrent e en del av min
årlige livssyklus

Jeg er en jente med mange
talenter, men plystre er
ikke en av dem

Vi seiler vår egen sjø

Trondheim
Ressursforvaltning
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Anja Bordi Stene
(22)
Støren
Havbruk

Ragnhild Bergseth
Elvestad (25)
Reisadalen
Marked og ledelse

Jørgen Gamst
(21)
Hammerfest
Marked og ledelse

Kan ikke å knipse

Det er utrolig hva du kan
oppnå hvis du ikke bryr deg
om hvem som får æren

Ka vi sku gjort uten
konteeksamen?

Charlotte Sommerseth
Larsen (27)
Lysnes
Sjømat

Camilla Kivtberg Lehne
(35)
Hammerfest
Sjømat

Espen Alexander Liland
Lorentsen (26)
Finnsnes
Marked og ledelse

Det e håp i
hengende snøre

Æ elske Candy Crush!
Litt godt å komme ut
av Candy Crushskapet

Det ordne seg alltid

Runar Hansen
(23)
Sommarøy
Marked og ledelse

Maria Høgstad
(21)
Senjahopen
Marked og ledelse

Steinar Jenssen
(21)
Tromsø
Marked og ledelse

Christoffer Moss
(21)
Gjesdal, Rogaland
Marked og ledelse

Fish in the tank, money
in the bank

Når æg va minner sku æg bli
fotballstjerna, no ska æg bli
feskeriminister #letsdoit

Hjemmekontor e
undervurdert

Fiskeristudenten som halvveis i
studiet fant ut at han
hadde fiskeallergi

Tarjei Nymo
(28)
Senja
Marked og ledelse
Salmon never
sleeps

Eskil Dahl Olaussen
(26)
Vadsø
Ressursforvaltning
Har en fryktelig
fuglefobi
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Fra Slog til Gourmet
Håp i Havet er en av de største og viktigste studentkonferansene i Nord-Norge som arrangeres
årlig. Det er en faglige konferansen med formål om
å inspirere deltagerne til å engasjere seg i kysten,
havet og nordområdene.

Julie Remme
(21)
Vardø
Ressursforvaltning

Martin Skipperud
Skarpeid (24)
Fredrikstad
Sjømat

Malene Soleng
(25)
Alta
Havbruk

Det e tanken som tælle

Når er fristen?

Studiet har kurert
fiskefrykta mi

Håp i Havet er også en unik møteplass for studenter,
næringsliv og politikk, og er med på å bygge sterke
relasjoner samtidig som konferansen gir et sterkt
faglig påfyll for deltakerne.
Konferansen er åpen for alle studenter ved Universitetet i Tromsø og konferansen gir en sjelden mulighet
til å aktualisere teamene som løftes frem ovenfor et
bredt spekter av fagområder.

STYRET
Det velges nytt styre for Håp i Havet hvert år, og styret
består av studenter fra Fakultetet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi. Arbeidet med å arrangere konferansen er utfordrende, men gir nye erfaringer og er en
ekstremt lærerik prosess. Samtidig som man skaper
viktige kontakter med næringslivet, dannes tette
bånd og vennskap mellom medlemmene i styret.

TEMA
Temaet for Håp i Havet 2017 er satt til ”Fra slog til
gourmet” som så fint kan omskrives til ”Fra gråstein
til gull”. Dette er et tema vi mener setter fokus på
hvordan vi kan utnytte havets ressurser på en enda
mer bærekraftig måte.
For å øke verdiskapningen i næringen, må vi satse på større totalutnyttelse av det vi allerede høster.
Restråstoff og proteinkilder som vi tidligere aldri har

tenkt på som økonomiske verdier, vil kanskje i framtiden bidra til et løft gjennom alle ledd i den marine
næringen.
”Fra slog til gourmet” handler både om møte med
verdens økende etterspørsel av mat, samt løse miljøutfordringer som kan bidra til at næringen blir en
sterk aktør i det grønne skifte.
Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta på
konferansen, uavhengig av faglig bakgrunn, for å få
en innsikt i hva som skjer i Norges mest spennende
og raskt voksende næring.

Vel møtt til Håp i Havet 2017

“Ta del i en av Nord-Norges viktigste og mest inspirerende studentkonferanser,
som er en unik møteplass mellom studenter og næringsliv”
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Ingeborg Mathisen Sætra
(23)
Tromsø
Havbruk

Kenneth Benonisen
(24)
Tromsø
Sjømat

Sujan Sriharan
(25)
Tromsø
Ressursforvaltning

Står du i fjæra og puste inn
havet, trur æ du drukne.

Hver eneste morgen står jeg opp
og ser gjennom Forbes sin liste
over verdens rikeste. Hvis jeg
ikke er der, går jeg på arbeid

Gi noen en fisk, og han blir mett
hele dagen. Lær noen å fiske, og
han blir mett hele livet
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om marine mikroalger kan man
fort oppdage nytt potensiale for
utnyttelse av denne marine ressursen, som videre kan føre til
spennende prosjekter. Nå i dag
jobber vi med et slikt prosjekt,
som er verdig litt ekstra oppmerksomhet.

Marine mikroalger
– en lys fremtid
Av Renate D. Osvik, stipendiat, Norges
Fiskerihøgskole

Nesten ikke synlige for det blotte øyet, men likevel
de viktigste organismene som lever i det marine
økosystemet. Jeg snakker ikke om fisk eller krepsdyr, men om de marine mikroalgene, primærprodusentene i havet, som legger grunnlaget for alt
marint liv.

Renate Døving Osvik (28)

Stipendiat i marin bioprospektering
ved Norges Fiskerihøgskole
Mastergrad i marin bioteknologi på
NFH

Mikroalgene, også kalt fytoplankton, er encellede organismer
som flyter med havstrømmene,
og driver fotosyntese på lik linje
med landplanter. De absorberer
CO2, sollys og næringssalter løst i
sjøvannet, og gjennom denne prosessen produserer de biomasse
som inneholder mange viktige
næringsstoffer som proteiner og
fettsyrer. Mikroalgene er små,
og utgjør bare en liten del av den
totale marine biomassen, men allikevel står de for hele 50% av alt
CO2 opptak og oksygenproduksjon i verden.
Biodiversiteten blant mikroalgene er mangfoldig, med store
forskjeller både innenfor og mellom artene. Størrelsen kan variere fra noen få mikrometer, til 1-2
millimeter i diameter, og utseendemessig er det stor variasjon.
Det er stor usikkerhet rundt hvor
mange arter av mikroalger som
finnes, men det er estimert opp
mot 1 million. Til tross for en slik
artsdiversitet, utspredelse og produktivitet, utgjør de ennå en nesten uutnyttet marin ressurs.
Her i de tempererte og arktiske
strøkene i nord er det spesielt en
gruppe mikroalger som dominer-
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er; de marine diatomeene, eller
kiselalger som de også kalles. Bare
i denne gruppen er det estimert at
det finnes rundt 200 000 ulike arter. Diatomeene skiller seg fra de
andre mikroalgene ved at de har
et skall av silikat. Utformingen på
skallet varierer mellom artene, og
er svært ornamentert. På grunn av
det fantastiske utseende til disse
algene har de vært populære å
forske på og studere i mikroskopet, så det er ikke uten grunn at
dette i tidligere tider ble kalt for
”den vakre vitenskapen”.
Det er de marine diatomeene det
forskes på i forskningsgruppen

for marine mikroalger ved Norges Fiskerihøgskole. I lys- og temperaturregulerte rom har det i
mange år blitt dyrket diatomeer
i laboratorieskala på planktonlaben. Gjennom dyrkingsprosessen
får vi kunnskap om vekst og dyrkingsbetingelser, blant annet hvor
mye lys og næring de trenger for
å vokse raskt, og hvilke temperaturer trives de best på. Algene som
dyrkes opp kan deretter analyseres for å gi bedre kunnskap om
biokjemi, og biokjemiske variasjoner basert på vekstvilkår, samt
taksonomi og genetikk.
Med slik grunnleggende kunnskap

Allerede i 2009 ble det inngått
et samarbeid mellom UiT og Finnfjord AS. Finnfjord ligger ved
Finnsnes og er en av verdens 10
største produsenter av ferrosilisium til stålindustrien. I utgangspunktet er ikke et smelteverk det
første man assosierer med marine
mikroalger, men de har noe algene
trenger for å vokse. CO2, gassen
som nærmest har blitt et skjellsord
i forbindelse med forurensing og
klimadebatten. For oss som dyrker mikroalger, så er derimot CO2
noe positivt, noe algene trenger
for å kunne dele seg og produsere
biomasse.
Finnfjord har som visjon å bli
verdens første smelteverk med
null utslipp, og det er som en del av
dette at de kan utnytte de marine
diatomeene fra UiT. For litt over
et år siden tok vi med oss algene
til Finnfjord, og startet prosjektet
med å bygge opp et pilotanlegg for
dyrking av marine mikroalger. Pilotanlegget er helt integrert i produksjonslinjen på smelteverket,
og omfatter i dag 3 tanker, såkalte
bioreaktorer, på til sammen 26
000 liter. I disse tankene dyrkes
det mikroalger, samtidig som det
bobler CO2 og røykgass fra Finnfjord gjennom algekulturene.
Algene tar opp CO2, og renser på
den måten røyken, samtidig som
det produseres verdifull biomasse
som høstes ut av tankene.
Det som gjør denne biomassen
så verdifull er innholdet av viktige næringsstoffer som proteiner,

og ikke minst marine omega-3fettsyrer. Mikroalger er de eneste
organismene som produserer
disse fettsyrene som er essensielle både for mennesker og dyr.
I havet beiter fiskelarver og zooplankton på mikroalger, og på
den måten føres fettsyrene videre
oppover i næringskjeden. I tillegg
til fett og proteiner inneholder
også mikroalgene pigmenter og
antioksidanter, som for eksempel
astaxanthin, som gir rødfargen til
laksemuskelen.
En av de aller største utfordringene til oppdrettsnæringen i
dag er tilgangen på marine fôringredienser i form av marin omega-3. Mikroalgene er noen av de
mest produktive organismene på
jorda, og kan doble biomassen
i løpet av ett døgn. Ved å dyrke
mikroalger i stor skala med en
slik veksthastighet som det blir
gjort på Finnfjord i dag, kan man
få en fornybar og bærekraftig kilde til marine fôringredienser til
oppdrettsnæringen, uten å måtte
bruke fisk for å utvinne disse marine stoffene. Når man samtidig
kan utnytte fabrikkrøyk som ellers
ville vært sluppet rett ut i atmosfæren så er dette virkelig en vinn-vinn situasjon
for alle parter.
Selv om marine mikroalger ennå sees på som en lite
utnyttet ressurs, så er bruksområdene mange og varierte. Ingredienser til fiskefôr
er bare noe av det denne
biomassen kan brukes til.
De helsebringende omega3-fettsyrene kan
selges som helsekost for humant konsum, og
i dag selges også enkelte arter i pulverform som såkalt
”superfood”. Dette sier noe

Finnfjord har
som visjon å
bli verdens
første
smelteverk
med null
utslipp, og
det er som
en del av
dette at de
kan utnytte
de marine
diatomeene
fra UiT.

om det gode næringsinnholdet av
proteiner, fett og antioksidanter
i mikroalgene, og man kan se for
seg at flere ulike slike produkter
vil dukke opp på markedet i fremtiden. Med dyrking i stor skala kan
også produksjon av biodrivstoff
gjøre seg gjeldende i fremtiden

Norske fiskeres talerør gjennom 90 år
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Utvikling innenfor bioteknologi og genetikk har gjort det mulig
å strekke bruksområdene for de
marine mikroalgene enda lengere. Den kjemiske diversiteten i
disse organismene er enorm, og
er derfor svært interessante i bioprospektering. Det er prosessen
der man samler inn og analyserer
biologisk materiale med mål om å
finne nye bioaktive komponenter
for kommersialisering. Stoffene
man leter etter er gjerne de som
kan brukes som medisiner, blant
annet kreftmedisin og nye typer
antibiotika.
Men det er ikke bare medisiner
som er interessante og nyttige å lete
etter. Proteinandelen i mikroalgene inneholder også mengder av
enzymer som kan brukes innenfor
bioteknologi og prosessindustri,
for å effektivisere og økonomisere

Stoffene man
leter etter er
gjerne de som
kan brukes
som medisiner,
blant annet
kreftmedisin og
nye typer
antibiotika.
ulike prosesser. Algene som kommer fra arktiske strøk er spesielt
interessante i dette tilfelle da de
inneholder en mengde enzymer og
andre stoffer som er kuldeadapterte og kan være svært effektive.
Ser man vekk fra det biokjemiske innholdet i cellene, så har
diatomeene også andre bruksområder. Diatoméjord eller kiselgur
(Diatomaceous earth) er fossile
rester av diatomeer i sedimentene.

Dette stoffet brukes kosmetikk på
grunn av sin absorberende, slipende og dekkende effekt. En versjon av det samme stoffet brukes
også som et økologisk insektmiddel da det dreper lopper og midd
ved å tørke dem ut. Diatomeene
har også et annet potensiale på
grunn av sitt ornamenterte skall
som er optimalisert til å fange opp
sollys. Nanoteknologer har studert skallet for å se på mulighetene
for å kopiere strukturene og bruke
dem i solcellepaneler.
Som man ser, potensialet til diatomeer og andre mikroalger stort
og brer seg over et vidt spekter av
nytteområder, og det er enda flere
enn de som er nevnt over. Med utvikling innenfor massedyrking vil
vi ha en fornybar og bærekraftig
kilde til verdifullt marint råstoff.
Fremtiden er lys, og vi gleder oss
til fortsettelsen!

Join the
blue revolution
Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten

BLI MED PÅ VINNERLAGET!
Å arbeide med levende organismer og de utfordringer biologien har å by på og samtidig prestere i et inter
nasjonalt, børsnotert konsern, er noe av det som gjør Marine Harvest til en arbeidsplass utenom det vanlige.
En spennende og aktiv hverdag med oppgaver for verdens ledende sjømatselskap og lakseprodusent!
Vi trenger flere dyktige mennesker fra de fleste fagområder, særlig innen akvakultur, biologiske fag, nærings
middelfag, tekniske fag, økonomi og administrasjonsfag.

www.marineharvest.com
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Er det mulig å øke
kvaliteten på
trålfanget fisk?

Roger B Larsen

Av førsteamanuensis Roger B.
Larsen og
stipendiat Jesse Brinkhof
Forskningsgruppa BRIDGE på
Norges fiskerihøgskole.

Førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole
Arbeidsfeltet mitt ligger innen fangstmetodikk i marint
fiske, der fokus er utvikling og tilpassing av fangstmetoder innenfor rammene av ansvarlig forvaltning.
Mine viktigste bidrag ligger i utvikling og introduksjon
av verdensledende selektive fangstmetoder.
Jeg underviser på 2 kurs ved NFH.
Forskningsoppgavene mine de senere år har vært
rettet mot effektivitet og HMS i kystfiske med line,
garn og teiner og i det havgående autolinefisket. I
tillegg kommer en rekke prosjekter (vedrørende effektivitet, selektivitet, kvalitet og HMS) innen fiske med
trål på fisk og reker. Jeg deltar for tiden i en spennende utvikling på et modernisert snøkrabbefiske, inklusive metodeutvikling for kartlegging av ressursen.
Nylig fikk jeg ansvaret for å lede en 3-årig nasjonal
satsing på reketrål for å videreutvikle fangstmetodikken i mer kostnadseffektiv og miljøvennlig retning.
I prosjektsammenheng utfører jeg det meste av
arbeidet i samarbeid med SINTEF fiskeri og havbruk,
Fiskeridirektoratet og Nofima. Jeg er også tilknyttet
CRISP (som er en 8-årig SFI) som ligger under Havforskningsinstituttet i Bergen.

Jesse Brinkhof

Stipendiat ved Norges Fiskerihøgskole
Jeg er Fiskerikandidat med en bachelor (2011-2013),
samt master (2013-2015) i Fiskeri- og havbruksvitenskap med fordypning i fangstteknologi.
Etter fullført master jobbet jeg på et reketrålprosjekt
for Fiskeridirektoratet før tiltredelse av nåværende
stilling.
Har hovedsakelig jobbet med ulike aspekter ved reketrål og torsketrål, eksempelvis selektivitet, fangsteffektivitet, samt fangstkvalitet.
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Det har ofte vært uttalt at fisk fanget med
bunntrål holder langt dårligere kvalitet
enn om samme fisk hadde blitt tatt med
andre fangstmetoder. Årsaken til bunntrålens dårlige rykte ligger vanligvis i at
det tidvis tas store fangster som det tar
lang tid å bearbeide. Selve fangstprinsippet, med slepetid noen ganger på 4-5
timer, bidrar også til å svekke fisketrålens
kvalitets-stempel.
Ved NFH har vi i løpet av 2016 kommet i gang
med et doktorgradsstudium der vi skal se nærmere
hvilke tekniske muligheter og begrensninger som
kan påvirke kvalitetsnivået på trålfanget torsk. For
å sette omfanget av dette i kontekst må vi huske
at fiske med bunntrål på verdensbasis er en av de
dominerende fangstmetodene. I vårt hjemlige fiske
tas ca. 30 % av den norske kvoten av arktisk torsk
med bunntrål. Russland og EU fisker sine kvoter
med bunntrål, slik at det totale uttaket av torsk med
bunntrål i det nord-øst atlantiske fisket er nærmere
70 % av de årlige total-kvotene (TAC).

CRISP
Vårt prosjekt tilhører et Senter for Forskningsbasert
Innovasjon (SFI) som ledes av Havforskningsinstituttet i Bergen. I denne SFI’en deltar både NOFIMA
og UIT, samt en rekke industribedrifter. SFI’en ble
startet i 2011 og skal etter planen være avsluttet ved
utgangen av 2018. Den omtales i det daglige som
CRISP (Centre for Research-based Innovation in
Sustainable fish capture and Processing technology;
http://www.imr.no/crisp) for utvikling av bærekraftige og økonomisk forsvarlige teknologier, slik at

Foto (RB Larsen): En liten fangst av arktisk torsk fra forsøkene i november 2016.
norsk fiskeri kan møte de framtidige utfordringene.
Det har derfor blitt understreket at samspillet
mellom forskning, fiskere og leverandørindustrien
på redskap og elektronikk er sentralt for å drive
dette fram. Noen av utfordringene som framtidige
trålfiskerier står overfor vil være relatert til bifangst,
utkast og utilsiktet dødelighet. Også forhold ved
miljøpåvirkning, energiforbruk, utslipp av gasser og
produktkvalitet vil påvirke utvikling av framtidens
trålteknologi.
CRISP er delt inn i ulike arbeidspakker hvor hovedmålsettingen er å fremme Norges ledende internasjonale posisjon på ansvarlig fangstmetodikk, spesielt
for trål og snurpenot, innenfor rammene av biologisk og økonomisk bærekraft.
De enkelte arbeidspakkene beskrives kort slik:
1. Utvikle og implementere teknologi for å identifisere fisk før fangst (se informasjon om «Deep
Vision»).
2.Utvikle og implementere teknologi for kommersielt fiske med tanke på overvåking av fiskens atferd

og kontroll på redskap.
3. Utvikle metoder og instrumenter for å kunne
slippe fri uønsket bifangst uskadet under fiske med
trål og ringnot.
4. Utvikle ny trål-teknologi for å redusere miljøpåvirkning og begrense energiforbruket under operasjon.
5.Utvikle fangstmetoder og handtering av fangst
for å optimalisere kvalitet og verdiskaping i fisket.
6. Analysere og dokumentere de økonomiske fortrinn ved å implementere kunnskap og nye teknologier frprosjektet i framtidig fiskerier.

DOKTORGRADS-STIPEND PÅ “FORBEDRET KVALITET PÅ
FISK FRA BUNNTRÅLFISKET I BARENTSHAVET»
PhD-stillingen inngår som en del av arbeidspakke
3 (Fangstkontroll) og 5 (Kvalitet på fisk). I tillegg
til UiT Norges arktiske universitet, så er samarbeidspartene i disse to arbeidspakkene Havforskningsinstituttet, Nofima og industri-partneren
Nergård AS som eier bl.a. 5 trålere. Det er planlagt
tre forsøks-serier i løpet av den tre år lange stipendi-
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at-stillingen, hvor samtlige skal ende ut i fagrapporter og publikasjoner i internasjonale vitenskapelige
journaler.
Det første forsøket som ble utført ombord F/F
«Helmer Hanssen» og tråleren M/Tr «J. Bergvoll»
i løpet av november 2016, omhandlet effekten av
såkalt «vasshaling» med hensyn på fangstkvalitet.
Vasshaling er en metode der trålen løftes fra bunnen
og opp og holdes stabilt i vannsøylen slik at den ikke
lenger fisker. Årsaken til praksisen med vasshaling
er todelt;en store tettheten av torsk i Barentshavet
de siste årene ført til at det under bestemte tider av
året tar kort tid å fylle trålsekken. Det kan også være
betydelig døgnvariasjon i fangstratene. Det finnes
ingen fungerende prisdifferensiering for trålfangst
av ulik kvalitet, noe som fører til at mange trålere
fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet. For å unngå
unødvendige stopp i prosesseringen av fisk i fabrikken ombord, velger flere trålere å legge ut trålen
igjen selv om det fortsatt kan være mye fisk å bearbeide i fabrikken om bord.
Hvis OM trålsekken fylles opp før fangsten fra
forrige tauing er bearbeidet, velger man å vasshale
inntil det er kapasitet ombord til å fortsette produksjonen. De mest moderne trålerne kan produsere og fryse inn 80-100 tonn sløyd, hodekappet
torsk pr døgn og gjennom vasshaling er man sikret

Fiskerikandidaten 2017
utilsiktet utsortering av fisk under vasshaling.
Under forsøksserie nummer to har vi til hensikt å
dokumentere hvordan teknikkene med fangstbegrensning i trål kan påvirke fangstkvalitet. Et fangstbegrensningssystem består av en fiskelås i trålposen
med utslippshull foran. Systemet gjør at man kan
begrense fangsten til en viss mengde pr trålhal,
f.eks. 20 tonn, og at all overskuddsfisk slippes
uskadet ut gjennom utslippsåpningen på fiskedypet. Fangstbegrensningssystemer er kun aktuelle å
benytte når det er ekstreme tettheter av torsk (eller
hyse) i Barentshavet. De siste fem årene har det vært
fisket store fangster på kort tid, noe som gir redusert fangstkvalitet, fare for sprenging av trålsekken,
samt økt risiko for mannskaper under arbeid på
dekk. De fangstbegrensingssystemene som Fiskeridirektoratet tillater i dagens trålfiske (og fiske med
snurrevad) er ment å gi redusert fare for sprenging
av trålsekken, øke HMS og forbedre fangstkvaliteten

Samtidig finnes
det ingen
fungerende prisdifferensiering
mellom fangst
av ulik kvalitet,
noe som fører til
at mange trålere
fokuserer på
kvantitet
fremfor kvalitet.

å ha tilgang til nok fisk hele døgnet og unngå dødtid
i fartøyets produksjonskapasitet. Denne praksisen
antas å medføre redusert kvalitet på fangsten fordi
det går lang tid mellom fangsttidspunkt og produksjon. Forvaltningsmyndighetene hevder også
at praksisen kan føre
til utilsiktet dødelighet
Helt fra laksenæringens spede
som følge av utsortering
begynnelse har Rostein levert
av undermålsfisk under
innovative, robuste og
vasshaling. I løpet
løsningsorienterte tjenester.
av toktet i november
2016 ønsket vi derfor å
Vår transporttjeneste ivaretar
dyrevelferd og miljø på en riktig måte.
undersøke om vasshalHos Rostein skal all laks reise på
ing medførte redusert
første klasse. Vi vet at både laksen,
fangstkvalitet med tanvåre kunder og en hel verden av
ke på irekte ombordtaglakseelskere fortjener det beste.
ing av fangsten, samt
om denne prosessen
Vi er stolt over vår fortid og gleder oss
medførte økt utsortertil fortsettelsen.
ing av undermålsfisk.
De foreløpige resultaVÅR REISE HAR KNAPT BEGYNT – BLI MED OSS INN I FREMTIDEN!
tene tyder på at det blir
både kvalitetstap og
Rostein AS | 6487 Harøy | Tlf.: 712 75 650 | Epost: office@rostein.com | www.rostein.com

ROSTEIN AS - LAKSENS FØRSTEVALG!
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som følge av mindre fangster. På den annen side vil
utløsermekanisme, gradvis slippes inn i den semibruk av en fiskelås i trålposen – og avgrensing av
permeable sekken. I tillegg, om det skulle vise seg at
poses volum - også kunne bidra til redusert fangstfangstbegrensningssystem har en negativ effekt på
kvalitet. Årsaken til dette kan forklares med at torsk fangstkvaliteten, vil en ny type trålsekk kunne være
har en lukket svømmeblære. Under oppstigning
løsningen på dette problemet.
vil svømmeblæren ekspandere inntil bristepunktet
De tre forsøksseriene som er planlagt for denne doknås ved omtrent 70% reduksjon i dybde. Fiskelåsen
torgraden ser bare på noen av de mange ubesvarte
vil hindre fiskens ekspansjonsmuligheter og vil
spørsmålene innenfor dette temaet. Det har tidligpå denne måten kunne gi fisken flere klemskader,
ere blitt utført mye forskning på ulike aspekter ved
bloduttredelser i muskelen og stress med påfølgende tråling og ulike prosesseringsmetoder med hensyn
reduksjon i kvalitet.
på kvalitet, men relativt lite har blitt gjort for å doDen siste forsøksserien som er planlagt for denne
kumentere effektene av fangstmetodikk med hensyn
doktorgraden er å utvikle en ny type trålsekk
på fangstkvalitet.
som har tar spesielt hensyn til fiskens velferd og
kvalitet. Både vanngjennomstrømming og maskenes
knuter i en standard trålsekk antas å påføre fisk
økte stressnivåer og
skadeomfang.Når fisken
tas ombord og trålposen
VI ØNSKER FISKERIKANDIDATENE LYKKE TIL MED STUDIENE
dras opp trålslippen,
løftes fisken ut av sin
vektløse tilstand og
utsettes for tyngdekraft
som vil medføre redusert kvalitet, spesielt
for fisken som ligger
bakerst i trålsekken og
utsettes for mest press.
En ny type trålsekk bør
være semi-permeabel slik at fangsten er
omgitt av vann helt til
trålsekken er kommet
inn på dekk. En slik
sekk vil være småmaswww.marineconstruction.com Tlf: 56 57 02 00
ket og kan derfor ikke
aktiv brukes under selve
fisket. Vi ønsker å feste
den bak en standard
trålsekk som oppfyller
kravene til de gjeldende
tekniske reguleringer,
dvs. minimum 130 mm
maskevidde. Når fisket
er avsluttet og trålen
løftes opp gjennom
vannsøylen vil fisken
ekspandere i volum.
For å redusere sjansene
for skader på fisken
vil de, ved hjelp av en
www.risnes.no Tlf: 56 57 02 00
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Sebastian Benonisen
Førsteårsstudent

Vi spør en masterstudent og
en førsteårsstudent.

3

4

HVILKE FREMTIDSPLANER HAR DU? HVOR SER DU DEG
SELV ETTER ENDT STUDIE?

Jeg har flere drømmer, utlandet er definitivt en av
dem! Jeg har veldig lyst til å bo i andre land og oppleve andre kulturer. Å flytte til Nord Amerika står
høyt på listen. Både Canada og USA egentlig. Jeg vil
se meg rundt, og har flyttet utenlands engang tidliger. Nå har jeg fått se en god del av Norge og vil oppleve noe annet – selv om jeg sikkert kommer tilbake
til velferdsstaten senere!

1 VITENSKAP?

HVORDAN FANT DU STUDIET FISKERI- OG HAVBRUKS-

Det var gjennom en venninne av meg som gikk året
over, og vi snakket mye sammen når hun gikk 1. året
på fiskeri- og havbuksvitenskap. Selv var jeg på et
sted i livet hvor jeg ville begynne å studere – og studiet virket veldig passende for meg. Man kan nesten
si at det var skapt for meg og mine interesser. Og
dermed søkte jeg!

2

HVA ER DET BESTE STUDIET HAR GITT DEG TIL NÅ?

Venner! Jeg vil påstå at jeg har fått mye kunnskap
men jeg har også fått venner som jeg ikke ville møtt
om jeg ikke gikk på dette studiet.
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5 STUDIE?

HVILKEN BAKGRUNN HADDE DU FØR PÅBEGYNT

Jeg har gått svensk videregående tilsvarende allmenn/studiespesialisering, utdannet fiskeguide og
ville gjøre mer ut av det enn bare å guide. Jeg hadde og har generelt stor interesse for alt som har med
fisk, hav og elv å gjøre.

6

4

HVILKE FREMTIDSPLANER HAR DU? HVOR SER DU DEG
SELV ETTER ENDT STUDIE?

Fremtidsplanene mine er og kunne tre inn i en stilling som byr på utfordringer, samt en variert hverdag.
Ser for meg en stilling innen oppdrettsnæringa, litt
kontor og litt ute i felten hadde vært perfekt.

HVORDAN SYNES DU STUDENTMILJØET ER PÅ
FISKERIHØYSKOLEN?

Bare koselig, bra stemming. På grunn av at bygget
på en måte er litt avskjermet fra resten av campus er
det mindre trafikk, og man får et godt overblikk over
hvem som går fiskeri. Dermed har man sett nesten
alle som studerer fiskeri – selv om man ikke kjenner
alle. Det kan nesten sammenlignes med en liten bygd
i Finnmark!

HVORDAN SYNES DU STUDENTMILJØET ER PÅ

Studentmiljøet er veldig bra, mange hyggelige folk
som det er lett og komme overens med. Fadderuka er
viktig , ellers er det mye sosialt som skjer hele tiden
på fritiden.

Spørsmål om studiet
fiskeri- og havbruksvitenskap

Niklas Högstedt
Masterstudent

3 FISKERIHØYSKOLEN?

5 STUDIE?

HVILKEN BAKGRUNN HADDE DU FØR PÅBEGYNT

Min bakgrunn er 4-årig toppidrett langrenn på vgs,
ett år i militæret og ett år med jobbing i en sportsbutikk. Jeg har dermed ikke noe bakgrunn innenfor
Jeg fant studiet gjennom tips fra bekjente, og UIT fiske, men etter videregående fikk jeg mer og mer insine nettsider. Jeg har en far som er vokst opp med teresse for det.
fiskeri og en tett tilknytning til havet. Samtidig har
slekten min en lang historie med fiske som har vært
HVA ER FAVORITTFISKEN DIN?
til inspirasjon.
Oppdrettslaks, såklart! Det mener jeg selvsagt litt
ironisk, men laks er jo en fin fisk som man kan bruke
til mye forskjellig.

1

HVORDAN FANT DU STUDIET FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP?

6

2

HVA ER DET BESTE STUDIET HAR GITT DEG TIL NÅ?

Det beste studiet har gitt så langt er det gode
klassemiljøet, samt bedre
forståelse og økt interesse
rundt fiskeri og havbruk.
Klassemiljøet er godt på
den måten at mange er motiverte og at man har felles
interesser innenfor faget
fiskeri. Det som har økt interessen min er at jeg har
fått et større innblikk i næringa og mulighetene som er
der

HVA ER FAVORITTFISKEN DIN?

Denne må jeg dele i to, For å spise må jeg si ål,
selv om det er ekstremt upolitisk korrekt å si, men
har sluttet å gjøre dette fordi den er utrydningstruet.
Når det kommer til å fiske, må være laks men det må
være i Altaelva!
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Plikter til besvær
Av Bjørn-Petter Finstad

I vårsesjonen 2016 ba Stortinget
regjeringen om å nedsette en «ekspertgruppe» for å vurdere det
såkalte «pliktsystemet» for industrieide trålere, som dreier seg om
leveringsplikt, bearbeidingsplikt
og aktivitetsplikt. Gruppen leverte
sin rapport med forslag i oktober
2016. Systemet handler om at enkelte torsketrålere har visse forpliktelser med hensyn til å sørge
for råstoff og aktivitet i fiskeindustrien. I utgangspunktet er eierskap
til fiskefartøyer forbeholdt aktive
fiskere eller selskaper der aktive
fiskere har majoritetseierskap (jfr.
deltakerloven). Men i enkelte tilfeller har myndighetene gitt unntak, og tillatt at også fiskeindustrianlegg har fått anledning til å eie
trålere. Dette var særlig viktig da
Norge hadde en stor frossenfiskindustri, og i løpet av 1970-årene ble
filetanleggene eiere av en betydelig
trålerflåte.
Men i løpet 1980- og 1990-årene
fikk filetsektoren store økonomiske
problemer. Lavere torskekvoter,
strengere ressurskontroll og en
overgang til et mer markedsorientert fiskeripolitisk regime førte til
at de fleste filetprodusentene gikk
konkurs. I denne situasjonen ble
leveringsplikten innført. I forbindelse med at fabrikkene og fartøyene
fikk nye eiere, la myndighetene
inn formuleringer i konsesjonsvilkårene om at de industrieide
trålerne skulle ha plikt til fortsatt
å levere råstoff til «sine» bestemte
anlegg eller i enkelte tilfeller til bestemte steder. Bakgrunnen var for
det første å sikre fortsatt lokal drift
ved produksjonsanleggene. For
det andre skulle vilkårene sørge
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for at samfunnsmessige interesser ble ivaretatt i en tid da det å eie
fartøyer med tildelte torskekvoter
var blitt verdifullt. Leveringsplikten skulle hindre at fiskeråstoff ble
et rent spekulasjonsobjekt for dem
som hadde fått tildelt fiskekvoter,
uten at dette kom fiskerisamfunnene til gode.
I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt, og i 2006
ble det også innført en bearbeidingsplikt, det vil si at en viss
mengde av det leveringspliktige
råstoffet skulle bearbeides ved industrianleggene. Bakgrunnen for
omgjøringen til tilbudsplikt var at
daværende fiskeriminister Svein
Ludvigsen fra Høyre ville liberalisere lovgivningen og overlate til
aktørene selv å bestemme hvordan
råstoffet skulle anvendes. Etter
dette har det vært betydelig diskusjon i offentligheten. Det er relativ stor enighet om pliktregimet
ikke fungerer etter intensjonene.
Når trålerrederiene velger å selge
torsk ubearbeidet ut av landet,
samtidig som virksomheten ligger
nede ved de anleggene som opprinnelig var tilgodesett med leveringspliktig råstoff, vekker dette
forståelig nok harme i fiskerisamfunnene. I den polariserte diskusjonen finnes på den ene siden dem
som mener at en innskjerping av
leveringsplikten vil kunne bidra
til verdiskaping og vekst. Dette
gjelder i første rekke ordførere og
innbyggere i kommuner som er
vertskap for fiskeindustrianlegg
og trålere med tilbudsplikt. På den
andre siden er dem som mener at
pliktsystemet har utspilt sin historiske rolle og ikke har en naturlig

Bjørn-Petter Finstad
Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole

Fiskeri-, marine næringers og
økonomisk historie.

plass i en næring som arbeider
under markedsmessige, globale
betingelser. Fra bedriftenes side
argumenteres det med at innskjerpinger i en næring som fra før
av ikke er særlig lønnsom, vil minske muligheten for omstilling og
dermed også sette arbeidsplasser
i fare.
At diskusjonen har utviklet seg i
denne retningen, skyldes at pliktsystemet er uthulet. Da leveringsplikten ble omgjort til en tilbudsplikt i 2003, falt i realiteten
koblingen mellom industrianlegg
og trålere bort, og den opprinnelige leveringsplikten ble illusorisk
(red.anm. uten verdi). Utviklingen
etter dette har vært en ytterlige-

Lavere
torskekvoter,
strengere
ressurskontroll
og en overgang
til et mer
markedsorientert
fiskeripolitisk
regime førte til at
de fleste
filetprodusentene
gikk konkurs.

re undergraving av intensjonene
med leveringsplikten.
Fra 1990-tallet og framover har
norsk næringspolitikk gått ut på at
staten ikke skal legge seg opp i disposisjoner foretatt av kommersielle aktører. Subsidier, statsstøtte
og «redningsaksjoner» har opphørt som politisk virkemiddel,
også i fiskerinæringen. Det at
industriselskaper justerer og tilpasser virksomheten etter endrete
markedsbetingelser ved nedlegging, effektivisering og andre
forandringer, er en akseptert linje i norsk industripolitikk de siste
tjue årene. Den norske modellen i
en markedsliberal utgave har hatt
lokale omkostninger i form av tap
av arbeidsplasser, men har samlet
sett bidratt til innovasjon, omstilling, høy produktivitet og full
sysselsetting. På denne bakgrunn
framstår pliktsystemet som en
planøkonomisk levning fra en annen tid. På den annen side framstår det som urimelig at selskaper
som har fått tildelt fiskerettigheter
for å oppfylle bestemte samfunnsmessige målsettinger, skal kunne
bryte betingelsene og høste gevinsten uten at de berørte parter får
noen kompensasjon for dette.
Gruppen som har vurdert dette
mener at et pliktsystem er et uegnet virkemiddel for å ivareta intensjonen om at fiskeressursen
skal komme fellesskapet til gode.
I tidligere tider ble ressursen utnyttet av og for folket ved at alle
som ville kunne delta. Men overfiske nødvendiggjorde lukking av
det åpne kystfisket i 1990. Etter

dette har det ikke vært plass for
alle i næringen, og en naturlig og
ønskelig produktivitetsvekst gjør
at en gitt mengde fisk kan høstes
og foredles av færre. Verdiskapingen kan økes ytterligere ved å la de
aktører som er nærmest til aktivitetene styre utviklingen. De som
finner sin beskjeftigelse i næringen får sikre arbeidsplasser med
god lønnsevne. Begrenset høsting
av en naturressurs gir dessuten
verdiskaping ut over kostnadene
i fiske og foredling, og denne
merverdien bør komme fellesskapet i kystsamfunnene til gode.
Ekspertgruppen mener at en oppheving av pliktsystemet vil tjene
kystsamfunnene bedre enn en
fortsettelse eller justering av dagens ordning. Men en oppheving
forutsetter at de verdiene som
pliktene i dag faktisk bidrar med
fortsatt kommer kystsamfunnene
til gode, og at verdiene verken
tilfaller trålerne eller statskassen
som sådan. Gruppen har derfor
konkludert med at aktivitetsplikten bør oppheves mot at det
foretas en avkortning i de aktuelle
fartøyenes kvotefaktorer som omtrentlig tilsvarer den verdien aktivitetsplikten har. Under denne
forutsetning anbefaler ekspertgruppen at også tilbudsplikten på
disse og øvrige fartøy oppheves
uten kompensasjon. Som en konsekvens av at tilbudsplikten oppheves, vil bearbeidingsplikten
falle bort. Gruppen mener at de
avkortede kvotefaktorer deretter
plasseres i en statlig kvotebeholdning, der kvoter auksjoneres ut til

industrien på land på årlig basis.
Ekspertgruppen har bestått av professor emeritus Lars Mathiesen,
Norges Handelshøyskole i Bergen
(leder), rådmann Erik Arnesen i
Hasvik, forsker Maiken Bjørkan
ved Nordlandsforskning, post
doktor Camilla Brattland, UiT,
førsteamanuensis
Bjørn-Petter
Finstad, NFH, UiT, næringssjef
Bjørn Fredriksen i Lenvik, professor Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet i Oslo og forsker
Patrick Berg Sørdahl, Nofima,
Tromsø.

Her er link til rapporten:
https://www.regjeringen.no/
contentassets/1ee88df85fb94e57949e0972fdd5f399/rapport---vurdering-av-leveringsplikten.pdf

Les mer om Nordlaks og Havfarmene
på www.nordlaks.no

– Vi skaper fremtiden
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Utviklingskonsesjoner i oppdrett
Av: Britt-Nora Alvheim
Student NFH

Det har den siste tiden vært utfordrende å få
tildelt konsesjoner for lakseoppdrett langs kysten.
Arealkonflikter og økende konkurranse om
konsesjonene har gjort at mange har sett på nye
løsninger for lakseoppdrett.
En av mulighetene vil være å flytte produksjonen
lengre ut i havgapet, for å utnytte areal som per dags
dato ikke brukes til havbruksformål. Disse nye installasjonene vil kreve betydelig investering og innovasjon. Prosjektene vil også innebære en betydelig risiko
for oppdrettsselskapene. Nærings- og fiskeridepartementet innførte derfor i slutten av november 2015
utviklingskonsesjoner. Denne typen konsesjoner har
som mål å realisere omfattende prosjekter, som skal
drive norsk oppdrett fremover. Det ligger per dags
dato 38 søknader inne på behandling hos Fiskeridirektoratet.

FLERE AKTØRER DER UTE
Av de store oppdrettskonsernene er det flere aktører

som er i søknadsprosessen for godkjenning av utviklingskonsesjoner. Ocean Farming AS (Salmar),
Marine Harvest Norway AS, Lerøy Seafood Group
AS, Aqualine AS og Nordlaks Oppdrett AS er bare
noen få av disse aktørene. Hittil er det seks søknader
som er avslått. Per dags dato er det kun Salmar med
sin Havmerd, basert på offshoreteknologi og Nordlaks med sin Havfarm som har fått sine konsesjoner
godkjent.

HAVFARMENE FRA NORDLAKS
I en samtale med Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsrådgiver for Nordlaks, ga han en forklaring
på hvorfor Nordlaks ønsker å satse på utviklingskonsesjoner. I november 2015 søkte Nordlaks etter 39 utviklingstillatelser for bygging av tre Havfarmer. Deres mål er å skape robuste oppdrettsanlegg som kan
brukes i eksponerte områder, slik at man får flyttet
produksjonen lengre ut i havet. I denne utviklingen
står sikkerhet for de ansatte og fiskevelferd høyt. Deres produksjonsmodell vil være i tre trinn. I første

Bilde: Oversikt over havfarmen
Kilde: Bennett/Nordlaks
trinn vil de produsere stor smolt på land. De ønsker
å oppnå en snittvekt på 250- 500gram, sammenlignet med dagens 100 gram. I det andre produksjonstrinnet skal de ha fisken stående i tradisjonelle oppdrettsanlegg til den er rundt 1-1,5 kg. I det tredje og
siste trinnet av produksjonen vil fisken bli flyttet til
Havfarmene som er lokalisert ute i havgapet. Selskapet har kalt den nye tretrinns produksjonsmodellen
for «Nordlaks-modellen».

Design fra Harstad står for prosjektering av Havfarmen. Foreløpig har Nordlaks kun fått godkjent 10 av
de 13 utviklingstillatelsene de søkte om til bygging av
en Havfarm. Nordlaks er uenig i noen av vurderingene som er lagt til grunn for Fiskeridirektoratets
vedtak, og har sendt inn en klage fordi de ønsker å
få ut hele potensialet i prosjektet. De har et mål om
å bygge i alt tre Havfarmer. Om søknadene blir innvilget gjenstår å se.

- Med Nordlaks-modellen vil vi kunne oppnå en
smartere brakklegging. Vi tar bort trykket fra de
tradisjonelle anleggene og kjøper oss blant annet mer
tid til brakklegging. Det tror vi vil redusere mye av
utfordringen med lakselus, hevder Martinussen.

UTVIKLINGSKONSESJONER FOR FREMTIDA

Nordlaks opplyser at målet med Havfarmene og Nordlaks-modellen, i tillegg til å nyttiggjøre nytt sjøareal
til oppdrett, er å heve fiskevelferden ved å unngå behandling og håndtering av fisk.
Selve prosjektet har vært i gang i over ett år, og har
vært under planlegging i nærmere to år. NSK Ship

En viktig del av utviklingen til havbruksnæringen er
å se framover, for å lete etter nye løsninger. Det er et
mål å øke produksjon og volum i akvakultur, og for å
få dette til, er det et stort behov for innovasjon. Mange
av løsningene gjennom utviklingskonsesjonene kan
bidra til å minske det biologiske fotavtrykket, samt
øke produksjonen av laks. Utviklingskonsesjoner er
noe man mest sannsynligvis vil se mer av i fremtiden.
Dette vil kunne være en av løsningene som bidrar til
å dekke matbehovet for en stadig økende befolkning.

Bilde: Nordlaks foreslår havfarm i tre ulike varianter
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vender giften til å lamme og fange fisk. Anticancer/
kreftmedisin? Det aktive stoffet i legemidlet «Yondelis», brukt mot ulike kreftformer ble funnet i sjøpungen «Ecteinascidia turbinata», og det aktive stoffet i
kreftlegemiddelet «Adcetris» ble opprinnelig funnet
i en sjøhare/snegle «Dorabella auricularia». Men,
det er en lang vei fra bunndyr, bakterier og mikroalger i havet og frem til et molekyl med dokumenterte
egenskaper i et kommersielt produkt. Eksempelvis
tok det 40 år fra det aktive stoffet i Yondelis ble oppdaget til det ble godkjent til kreftterapi.

Marin bioprospektering
skattejakt og løsning på store
samfunnsutfordringer?
Av Edel O. Elvevoll
Dekan ved Fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges
arktiske universitet
Edel O. Elvevoll (58)
Havet er vårt skattekammer, petroleumssektoren,
fiskeriene og oppdrettsnæringen gir allerede store inntekter. Dyr, alger og bakterier i havet har unike og
mulig kommersielt interessante egenskaper. Marin
bioprospektering er systematisk jakt etter gener og
molekyler fra organismer i det marine miljøet som
kan utnyttes kommersielt til legemidler, industrielle
enzymer eller ingredienser i mat og kosmetikk. Så
mye som rundt 60 prosent av alle legemidler har opphav i naturen. De fleste av disse er funnet på landjorda. Marin bioprospektering er jakt på slike fra havet.
Organismene i Arktis er tilpasset et liv ved lave
temperaturer og er lite undersøkt. Organismer som
lever i det kalde nord kan ha ekstreme egenskaper og
kan inneholde biologisk aktive molekyler. Blant de
mest undersøkte og interessante molekylene fra våre
farvann er kuldetilpassede enzymer. Studiene av slike
molekyler, startet tidlig på 80 – tallet her i Tromsø,
lenge før bioprospekteringsbegrepet ble tatt i bruk
i slike sammenhenger. De anvendes nå industrielt i
forsknings-, mat-, vaskemiddel- og papirindustrien.
Arktiske enzymer har høy aktivitet ved lave temperaturer og prosessene kan utføres energisparende og
miljøvennlig.
En rekke produkter basert på molekyler fra marine organismer er i bruk eller under klinisk uttesting
for behandling av ulike sykdommer. Ny antibiotika?
For mikrobiologer er det ikke overraskende at bakterier er veldig flinke til å utvikle resistens. Jo mer
antibiotika vi bruker, jo raskere blir bakteriene motstandsdyktige. Resistente bakterier sprer seg raskt
globalt, det reises og det handles og resistente bakterier spres til nye områder. Hvis antibiotika ikke
lenger kan ta livet av bakterier, kan det vi oppfat-
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Professor ved UiT (2001)Doktorgrad NTNU (1988) og sivilingeniør
NTH/RWTH Aachen (1983).
Lederutvikling fra NNL (1992)
og forsvarets høyskole (1995).
Elvevoll har omfattende erfaring
fra ulike styrer og råd som beskjeftiger seg med industriutvikling,
verdiskapning, innovasjon og
teknologi.

ter som enkle sykdommer i dag, som for eksempel
lungebetennelse bli dødelig. Bunnlevende organismer som svamp, sjøpung og sjøanemoner er blant
de organismene som er interessante i jakten på nye
molekyler. Disse organismene sitter fast og kan ikke
flytte seg for å unngå å bli spist. De får også tak i mat
ved å filtrere sjøvann og kan få store konsentrasjoner av marine virus og bakterier som må bekjempes.
De har utviklet mangfoldige og ulike forbindelser
som de bruker som kjemisk forsvar. Disse kjemiske
forbindelsene kan ha egenskaper som vi mennesker
vil utnytte. Kan vi bekjempe resistente bakterier med
slike molekyler fra havet?
Smertelindring? Den aktive forbindelsen i legemiddelet «Prialt», mot alvorlige kroniske smerter, er
basert på funn av en dødelig gift i sneglen «Conus
magus» som lever på tropiske korallrev. Sneglen an-

Organismer som
lever i det kalde
nord kan ha
ekstreme
egenskaper og
kan inneholde
biologisk aktive
molekyler.

Marin bioprospektering er avhengig av ulike fagmiljøer. Marinbiologer og mikrobiologer samler
inn og artsbestemmer organismer. Biokjemikere,
molekylærbiologer og cellebiologer utvikler metoder
og analyserer for biologisk aktivitet. Teknologer må
til for å utvikle effektive teknologier. Det er utviklet
robotisert utstyr for å kunne håndtere store antall
organismer og analyser i «screening» etter aktive
forbindelser. Ved positive funn tas isolerte forbindelser eller konsentrater videre, først i laboratoriet -in
vitro, så i levende celler - in vivo og etter hvert i dyr
- pre kliniske, og mennesker -kliniske, forsøk.
Med kreftceller og normale celler blir det undersøkt
om en kan hemme vekst i kreftcellene uten å endre
de normale cellene. Med bakterier som har utviklet
resistens mot antibiotika undersøkes antimikrobielle
egenskaper. Ved positive funn, vil kjemikere oppklare strukturen til det aktive molekylet og kanskje
videreutvikle det til
mer potente former
og sammen med farmasøyter kan en se
på hvordan en kan
øke opptak og konsentrasjon av stoffene til de cellene
hvor det trenges.
Når unike molekyl
oppdages og videreutvikles, vil industrielle aktører bringes
inn og bidra med
å ta et produkt til
markedet.
Oftest finnes de aktive forbindelsene i
• BE PLAYFUL • BE
svært lave konsentrasjoner i organ-

ismene. Bærekraftige kommersielle produkter vil
sjeldent basere seg på storstilt høsting av marine
ressurser. Syntetisk fremstilling eller fermentering i
organismer som bakterier og alger er ulike produksjonsalternativer.
Fermentering eller dyrking av bakterier, mikroalger
og marin sopp gir biomasse, men dette er ikke alltid
rett frem. Marine bakterier har f. eks størst biodiversitet, men mindre enn 1% kan isoleres og dyrkes.
Ved Universitetet i Tromsø (UiT) har mikroalger
vært massedyrket i pilotskala (6-800 liter) i over 30
år. Arktiske alger er svært fleksible både fysiologisk
og biokjemisk. De kan i stor grad variere veksthastighet og biomasseproduksjon samt innhold av biologisk aktive molekyler, avhengig av temperatur, lyskilde næringstilgang og CO2 tilførsel. Algene er de
mest produktive organismene på jorda og biomassen kan dobles hvert døgn. Industrielt kan arktiske
alger anvendes til produksjon av biomasse, aktive
molekyler og da spesielt marine lipider (EPA/DHA/
antioksidanter) til folk og dyr (fiskeoppdrett). Pro-

Algene er de
mest produktive
organismene
på jorda og
biomassen kan
dobles hvert
døgn.

CREATIVE • BE ONE STEP AHEAD

leroy.no
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UiT og Finnjord AS har etablert et pilotanlegg for
dyrking og avklaring av optimale vekstforhold for
de spesielle arktiske algene. Nå skalerer vi opp (fra
16000 liter) for å utnytte overskudd av CO2 og varme
på Finnfjord smelteverk. Som et resultat av langsiktig grunnforskning og satsingen på marin bioprospektering kan algeproduksjon gi tilgang på biomasse
med stort potensiale og samtidig bidra til energigjerrig karbonfangst.
Vi har kompetanse og infrastruktur til en satsing innen marine alger, bioteknologi og helserelaterte disipliner.

Studentene på siste året av bachelor i fiskeri- og
havbruksvitenskap har fått mulighet til å møte
bedrifter på en ny måte, oppleve arbeidslivet og
alle mulighetene utdanningen gir. Praksisemnet er
nå i sitt andre leveår. Jeg tror faget har vokst litt
ut av bleiestadiet og blitt en tenåring - fortsatt litt
sta og egen, men på god tur inn i voksenlivet som
mer erfaren og selvstendig - og kanskje vil emnet
til neste år være helt voksen.

STUDENT?

Av Malene Soleng
Lær mer, les Kyst og Fjord
som e-avis i 3 mnd. for kun 199,Ring 78 49 99 00
abonnement@kystogfjord.no
(Ordinær studentpris 290,-)

Thea Elvine
Hegrand (21)

Foto: Audun Rikardsen

Det vil i fremtiden komme flere banebrytende
molekyler med opprinnelse fra havet i nord. Marin
bioprospektering og annen utnytting av genetisk
materiale har potensial til å bli av økonomisk,
kunnskapsmessig og samfunnsmessig betydning for
Norge og bidra til det grønne skiftet – Norge inn i
bioøkonomien.

Praksisemnet, i praksis.

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

teinfraksjonene inneholder (kuldeaktive) enzymer
og aktive peptider til industrielle og medisinske anvendelser og i metabolitter kan en finne og utvikle
molekyler til medisinske anvendelser.

Fiskerikandidaten 2017

Ja til mat.
Vår jobb er å skaffe mat til folk. Helt enkelt. Hver
dag bidrar vi Norge med 36 millioner sjømatmåltider på det globale middagsbordet, og som
et av Norges største sjømatkonsern er dette
også en av Nergårds viktigste oppgaver. En oppgave vi og kystsamfunn langs kysten vår lever og
ånder for, hver eneste dag.
Derfor sier vi JA til fiske, levende kystsamfunn,
rene hav og mat på bordet.
NEI til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

www.nergard.no
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1

Ragnhild Bergseth
Elvestad (25)

Tarjei Nymo
(28)

PRAKSISEMNET VAR VALGFRITT, HVORFOR VALGTE DU
DET?

Thea: Jeg valgte det fordi jeg ønsket bedre innsikt i
næringen og ville også ha noe å knytte teori opp mot
Ragnhild: Jeg valgte praksisemnet fordi jeg ønsket
å få et innblikk i arbeidslivet i sjømatnæringen, og for
å forhåpentligvis kunne knytte noen kontakter. Også
håpa jeg på å få større innsikt i hva jeg ønsker å jobbe
med etter utdanning
Tarjei: Fordi det virket som en spennende mulighet
til å høste erfaringer fra arbeidslivet, samtidig som
man knytter nye kontakter

2

HVA VAR DET BESTE/MEST POSITIVE MED EMNET?

Thea: Det beste var at jeg fikk knyttet kontakter
som jeg kan ta med meg videre etter endt studie.
Ragnhild: Det beste med emnet er at man blir kjent
med folk som jobber i næringen på
ulike nivåer, samt at man får et innblikk i arbeidslivet i praksis. Jeg
havnet hos en arbeidsgiver som
hadde planlagt opplegget godt og
som ga meg maksimal uttelling, og
der jeg i tillegg ble utfordret både

praktisk og teoretisk. Jeg lærte utrolig mye!
Tarjei: Det mest positive må være da jeg ved flere
anledninger fikk se at jeg faktisk fikk bruk for utdannelsen fra NFH til å utføre arbeidsoppgavene. Også
til dels ting jeg ikke trodde jeg skulle få bruk for

3

...OG HVA VAR IKKE FULLT SÅ BRA?

4

HVA STÅR DU IGJEN MED ETTERPÅ?

5

VIL DU ANBEFALE ANDRE TIL Å VELGE EMNET?

Thea: Det som ikke var fullt så bra var at det virket ikke helt som at oppholdet mitt var planlagt så
veldig godt.
Ragnhild: Det som er negativt er at det bare er tre
uker. Over tre uker rekker man på en måte bare å få
litt opplæring, du rekker ikke «begynne å jobbe». Det
er for kort til å gi oss reell arbeidserfaring.
Tarjei: Jeg skulle ønske at det kanskje ble brukt mer
tid på selve praksisen, 3 uker var litt lite.

Thea: Jeg står igjen med en erfaring rikere og
har fått innblikk i hvordan praksisplassen min løser
sakene de får sendt inn
Ragnhild: Jeg står igjen med mye kunnskap, større
forståelse for offentlig forvaltning i praksis, og har i
tillegg funnet tema til en eventuell masteroppgave.
Tarjei: Etter fullført praksis sitter jeg igjen med et
stort læringsutbytte etter å ha blitt utfordret på ting
jeg ikke kunne, samtidig som det er godt å se at undervisningen på studiet gir oss studenter de nødvendige verktøyene som faktisk trengs i arbeidslivet

Thea: Jeg vil anbefale det hvis man ikke har
praksiserfaring fra før av.
Ragnhild: Ja, vil absolutt anbefale å ta emnet, og vil
anbefale folk å tenke over hva man egentlig ønsker å
få ut av de tre ukene.
Tarjei: Jeg kan med handa på hjertet anbefale praksisemnet til alle fremtidige studenter.
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Det blir ikkje meir spanande enn
dei neste 20 åra i fiskerinæringa
Går du nokre få år attende, var fiskerinæringa kjend for å vera
ganske traust. Det var eldre menn med tjukke strikkegensarar og
ein sneip i kjeften som var bilete på dei som levde av havet. Det
har endra seg totalt. Og endringane kjem til å verta endå større.
Å få vera med på den utviklinga som kjem no, er noko av det mest
spanande som skal skje i vårt lange kystland.
Av Arne Hjeltnes
I byrjinga av januar la Renate Larsen frå Sjømatrådet og fiskeriminister Per Sandberg fram resultata av
sjømatåret 2016. Det vart naturlegvis ny rekord, slik
det har vore dei siste åra.
Men det bilete som eg meiner peikar mot ei heilt ny
fiskerinæring, er at det er vekst og utvikling på mange
fleire felt enn før. Naturlegvis er laksen vår ein sterk
motor, men både fiskaren si inntekt og variasjonen i
artar som me har suksess med ute i verda aukar dramatisk.

EKSPORT
I 2016 eksporterte me meir enn 60 artar frå det norske
havet. Alle kjenner suksessen med kongekrabben frå
Finnmark. Det har vore ein utruleg flott innsats ute
i marknaden, om lag like viktig som då nordmenn
klarde å få japanarar til å ta i bruk oppdrettslaksen
i sushi.
Men torsken gjer det og betre og betre, levande skjell,
kråkebollar, kongesneglar, hyse og sei, er ein variasjon som vil gjera fiskerinæringa til ein spanande
bransje å jobba i.
Når ein i tillegg ser på den utviklinga som fiskerinæringa er med på ute i marknaden, er det ei variert
framtid som ventar.
Medan me før hadde nokre få fiskebutikkar her

Det har skjedd ein
revolusjon i tilbodet av
fersk fisk. Butikkpakka
fiskefiletar i ulike
former og fasongar med
og utan krydder og saus
har dobla konsumet av
fisk.
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og der i landet vårt, er det no om lag 4500 butikkar
som tilbyr fersk fisk. Det har skjedd ein revolusjon i
tilbodet av fersk fisk. Butikkpakka fiskefiletar i ulike
former og fasongar med og utan krydder og saus har
dobla konsumet av fisk.

INNOVASJON
Det viser kor viktig innovasjon, kreativitet og innsats er for å utvikla ein marknad og ei næring. Veldig
mykje av det som har skjedd, har vore satt i gang og
klekt ut av flinke folk i næringa i samarbeid med ein
offensiv daglegvarebransje.
Dette kjem berre til å fortsetta.
På teknologisida har det allereie skjedd fleire revolusjonar og meir er på gang. Laksenæringa er i ferd
med å verta den mest innovative teknologibransjen i
landet vårt. Snart kjem SalMar sin Ocean Farm utvikla av flinke lakseoppdrettarar frå Frøya saman med
Sintef, Kongsberg og Global Maritime. Kompetanse
frå vår verdsleiande oljenæringa er med på å bygga
neste generasjons lakseoppdrett.
Liknande spanande konstruksjonar er under utvikling i fleire slike gode samarbeid mellom fiskerinæring og teknologiske miljø. Korleis dette vil sjå ut
om 30 år, veit ingen.
Men det me veit er at det vil trengast flinke folk og
kompetanse. Ei utdanning i fiskerinæringa er difor
ein billett til å vera med på spanande ting.
Teknologi er og ein viktig faktor i å flytta meir og
meir av verdiskapinga i filetproduksjonen heim att til
Noreg. Moderne produksjonsutstyr gjer det lønsamt
å laga produkta her, framfor lågkostland.
Dessutan er det verdi for stadig meir opplyste og
kresne konsumentar at produkta faktisk er ”made in
Norway”.

Foto: Det er fantastisk å sjå kva japanske
kokkar kan gjera med laksen vår.
I det siste halvåret har det kome nye aktørar og
nytt liv i fleire filetanlegg nordpå. Eg er sikker på at
me berre har sett byrjinga på levande fiskerisamfunn
med stor og innovativ verdiskaping langs kysten vår.
Det er trass alt slik at me innan 2050 må metta meir

enn 9 milliardar menneske. Så lenge berre 2% av
maten på jorda kjem frå havet, må me henta ut meir
av det havet tilbyr. Naturlegvis på ein bærekraftig
måte. Men Noreg har ei god tradisjon i forvaltning av
ressursane i havet. Og ikkje minst sterk kompetanse i

HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON
www.fiskebat.no
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Foto: Han får levert fersk norsk laks kvar
einaste dag.

Kvart år lagar eg eit
program eller to om fisk
til mine vener i TV2. I
år er det ei spanande
kulinarisk reise til Japan
for å fortelja soga om
sushi, som har vorte ein
av verdas mest populære
mattrendar.
å finna nye ressursar gjennom forskning.
Laks må me sjølvsagt produsera mykje meir av.
Uansett korleis ein samanliknar laksen med andre
proteinkjelder, så er det verdas mest miljøvenleg
matproduksjon; enten du ser på bruk av energi, vatn
eller fôr.

FRAMTIDA
Framtida for den som satsar på fiskerinæringa er
utan tvil både spanande og variert.
I 2003 slutta eg i Tv2 for å jobba i Sjømatrådet.
Mange av kollegaene mine den gongen, syntes eg var
heilt tullerusk som gav opp ein jobb i ei så kul og populær bedrift som Tv2 for noko så traust og kjedeleg
som fisk.

42

I dag er det mange av dei som gjerne skulle ha fått seg
ein spanande jobb i fiskerinæringa.
Kvart år lagar eg eit program eller to om fisk til mine
vener i TV2. I år er det ei spanande kulinarisk reise til
Japan for å fortelja soga om sushi, som har vorte ein
av verdas mest populære mattrendar.
I 1985 drog ein norsk delegasjon til Tokyo for å selja norsk fisk; eigentleg var det vel lodde. Dei såg kor
populært det var med rå fisk oppå. Japanarane var
skeptiske, men gode norske krefter jobba hardt i
marknaden, banka på dører, lærde seg språket og gav
ikkje opp.
Gjennomslaget kom då ein av dei fremste kokkane
i Tokyo Ischinabe servert ein rå 12 grams bit av ein

norsk oppdrettslaks til sine gjester. I dag er verdien
av den kreative og innovative innsatsen frå nokre få
nordmenn og deira japanske vener verdt mange milliardar. Sushibølga går over heile verda og den norske
laksen surfar på den.
Kvar dag vert det servert 34 millionar måltid med
norsk fisk ute i verda. Det er det god grunn til å vera
stolt av.
Mange trur kanskje denne suksessen kjem av seg
sjølv; at det berre er å dra opp fisken og så vert den
seld nærast av seg sjølv, men slik er det ikkje.
Det er flinke folk og kreativ innsats som har skapt
grunnlaget for ei næring som bør vera ein av dei mest
spanande å vera med i dei neste 20 år.

Foto: Jun Jibiki vann Global Sushi
Challenge i 2015. I tv-programmet om sushi møter me han på
restauranten hans utafor Tokyo.
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100% Ressursutnyttelse

når det er grov sjø.
Ved å bruke erfaringer fra prosessanlegg fra matindustrien kan
det utvikles løsninger, som gjør
at marin industri kan skape enda
flere høykvalitetsprodukter av sitt
restråstoff.

Av Thea Løvik Roaldsnes og Britt-Nora Alvheim
Studenter ved NFH
340 000 tonn restråstoff fra hvitfisknæringen i Norge går til spille
hvert år. Vi går glipp av store
mengder ressurser og potensielle
verdier. Dette er ressurser som
burde utnyttes for at vi skal sikre
nok mat til den kommende befolkningen. Effektivisering og utnyttelse av råstoffet vil derfor bli
enda viktigere i framtida. Dette
gjelder spesielt for havflåten med
prosesslinjer om bord. For at utnyttelse av restråstoffet skal være
gjennomførbart må man løse

tekniske utfordringer med å hente
ut restråstoff samt å komprimere
lagringsplassen.

GRØNN TEKNOLOGI SIKRER BLÅ
BÆREKRAFT
Hvert år produseres det nye prosessløsninger til norsk matindustri
med formål om å utnytte så mye
som mulig av råstoffet. Havbruksnæringen har i stor grad tatt til
seg disse prosessløsningene og
utnytter restråstoffet som oppstår
ved slakting. Havflåten har på sin

side ikke tatt til seg disse løsningene i like stor grad. Det er på tide
å overføre den teknologiske kompetansen om slakteprosessen og
håndteringen av restråstoffet. Selv
om teknologien som blir tatt i bruk
er velkjent, stilles det spesielle
krav for å bygge et slikt prosessanlegg om bord en tråler sammenlignet med et landbasert anlegg. Et
annet problem er å sikre at høyteknologiske komponenter ikke påvirkes av forholdene til sjøs, slik at
nøyaktigheten ikke blir dårligere

ET LAKSESLAKTERI OM BORD I EN
MODERNE TRÅLER
Flere fiskeriselskaper har så vidt
begynt å ta i bruk flere nyvinninger
om bord.
- Elektro-bedøver
- Tanker og mellomlagring av levende fisk
- Filetering og innfrysing
- Enzymatisk hydrolyse for å skille
bein, protein og olje
Utstyr for bedøving og bløggeautomatikk for levende fisk er kommersielt tilgjengelig, og i bruk i
lakseslakterier. For villfisk har det
vært et ønske om å tilpasse og teste
ut denne teknologien fullskala om
bord i et havgående fartøy. Fordelene med å bløgge fisk levende er
økt produktkvalitet. Automatisk
håndtering av fisk vil også bedre
HMS-betingelsene for mannskapet, ved at tungt, manuelt og ensformig arbeid forsvinner i dette
leddet.
Sortering og levendefangstlagring gjør det mulig å sortere ut
den minst livskraftige fisken for å
slakte den først. Den levedyktige
fisken kan arts- og størrelsessorteres for bufferlagring og restituering før slakting. En slik logistikk
sikrer best mulig slaktekvalitet på
hele fangsten.

📞📞

✉

🌐🌐

Besøk oss

Ring oss

Mail oss

Internett

Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya

+47 70 18 21 66

post@nordicwildfish.no

www.nordicwildfish.no

Valka-maskinen er framtidas filet-

HYDROLYSE
Restråstoffet fra slaktelinjer av
hvitfisk om bord i en frysetråler
utgjør ca. 40 % av fiskens rundvekt. Protein- og oljeressursen fra
marint restråstoff har til nå ikke
blitt fullt utnyttet. En prosesslinje for hydrolysering av restråstoff,
designet og utviklet, for bruk om
bord i en havgående hvitfisktråler
er heller ikke blitt laget – før nå.
Ved at kvaliteten på produktene
blir bedre og at man utnytter restråstoffet bedre vil man oppnå
høyere verdiskapning per kg fanget rundfisk. Restråstoffet foredles
via enzymatisk hydrolyse. Dette
vil si å spalte de store næringsstoffene til mindre biter, noe som
blir til verdifulle proteiner, aminosyrer og fiskeoljer. Ved å raffinere ut fiskeproteiner, olje og
kalsium fra restråstoffet vil man
redusere energikostnadene. I tillegg til energieffektivisering og
høyere utbyttefaktor fra havflåten,
vil restråstoffet kunne bidra til å
redusere miljøutfordringene som
deriblant oppdrettsnæringa står

ovenfor. De vil da slippe å importere ikke-bærekraftig marint materiale, samt soyabasert fôr, fra andre verdensdeler.

EKSISTERENDE TEKNOLOGI PÅ NYE
MÅTER
Et eksempel på en bedrift som
utnytter restråstoffet er fiskeriselskapet Nordic Wildfish. De har
satt seg som mål å utnytte 100%
av ressursene de rår over. Deres visjon er å være innovativ i
fiskeindustrien, hvor de fokuserer på bærekraftig og miljøvennlig
produksjon. I et utviklingsprosjekt har rederiet satset stort på å
utvikle, og ta i bruk, metoder som
bevarer villfiskens opprinnelige
kvalitet, fra den hales om bord
i båten til den ligger på fatet til
forbrukeren. Sentralt i prosjektet er målet om å utnytte ferskt
restråstoff for å skape verdifulle
proteiner og oljer ved hjelp av hydrolyseteknologi. Med ombygging
av frysetråleren ”Molnes” er de
svært tidlig ute med å ta i bruk ny
teknologi. De har gjort om båten
fra en tradisjonell tråler til en produksjonsplattform for unike produkter.
Dette viser at det er mulig å utnytte 100% av råstoffet. Selv om de
har benyttet allerede eksisterende
teknologi, er dette første gang at
et større konsern tar det i bruk i
havflåten. Det er altså mulig å utnytte hele fisken og fortsatt tjene
penger. I en tid hvor man ser for
seg at matmangel vil bli et fremtidig problem vil full utnyttelse av
ressursene bli mer og mer viktig.

Portalia

�

maskin. Skjæremaskinen bruker
vannstråler og røntgenteknologi
til å kutte fiskefileten i porsjonsstykker, og fjerner alle bein før
filetene blir pakket og frosset om
bord. Det er også i ferd med å skje
noe revolusjonerende med fryseteknikken om bord i båtene. Ved
å bruke CO2 som kuldemedium
reduseres innfrysningstiden med
25 prosent og øker innfrysningskapasiteten om bord. I tillegg til
betydelig kvalitetsforbedring på
fisken, er det også energibesparende å øke innfrysningskapasiteten.
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Alltid beredt?

Nofima tettere på næringene

Klimaendringer utfordrer fiskeproduksjon og forvaltning

I Sunndalsøra og Bergen har vi en rekke
næringsaktører sammen med oss på de store
prosjektene CtrlAQUA og fiskerfôrsenteret Aquafeed
Technology Centre.
Nofima fortsetter vår hospiteringsordning som betyr at
våre forskere er ute i bedriftene for å sikre bedre
innsikt i de utfordringene næringene opplever.
I Kystens Hus i Tromsø har vi sammen med UiT og
Havforskningsinstituttet et eget formidlingsområde.

Foto: Bjørn Joachimsen

Som anvendt forskningsinstitutt skal Nofima enda
tettere på næringene. Vi har blant annet etablert oss i
Alta og innledet tettere samarbeid med vekstregionen
Vesterålen og Lofoten med kontor på Myre.

Av Michaela Aschan, Professor i fiskeribiologi
og fiskeriforvaltning, Prodekan ved Fakultet for
biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT
Norges arktiske universitet

Alta
Tromsø
Myre
Sunndalsøra

Ta gjerne kontakt med oss.

Bergen
Stavanger
Ås

Øyvind Fylling-Jensen
Administrerende direktør

Arne Mikal Arnesen
Divisjonsdirektør Akva

355 ansatte
(90 i Tromsø)

585 millioner NOK

Magnar Pedersen
Divisjonsdirektør FIM

Camilla Røsjø
Divisjonsdirektør Mat

frantz.no

i omsetning (2014)

Mer enn 600
forskningsprosjekter

nofima.no | Telefon 02140 | post@nofima.no

Fiskus er en linjeforening for studenter ved fiskeri- og havbruksvitenskap på BFEfakultetet. Foreningen sin målsetting er å utvikle det fiskerifaglige miljøet og
knytte kontakten mellom undervisning, forskning og næring. Foreningen holder
både faglige og sosiale arrangementer for studentene på NFH.
For bedrifter tilbyr fiskus en sosial
arena hvor studenter kommer i
direkte kontakt med næringen
gjennom bedriftspresentasjoner.
Denne arenaen gir også bedrifter
muligheten til ulike utlysninger rettet
studenter.

Facebook.com/fiskus
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I tillegg til å knytte studenter til
næringen, tilbyr fiskus ulike
arrangamenter som grillfest, quizzer
og andre sosiale sammenkomster for
studentmiljøet.

fiskus@uit.no

Vi er godt informert om at klimaendringene vil føre med seg
blant annet økt havtemperatur,
havforsuring, brå ferskvannsavrenning om våren, mer vind
og turbulens, endring i havsirkulasjon og mer skydekke. Disse
faktorene vil i sin tur påvirke produksjonen av planteplankton og
marine organismer. Den relative
økningen i både havtemperatur
og forsuring er større jo nærmere
vi kommer polene, og påvirker
derfor kyst - og havområdene omkring Norge mer enn den påvirker
havområdene lengre sør i Europa.
Både kolmule, sild og makrell
har vist potensiale til å kjapt øke
sin utbredelse som konsekvens
av økt populasjonsstørrelse, og
på grunn av temperaturøkningen
blir de tilgjengelige oppvekstområdene i Barentshavet også større.
Bunnfiskarter, som torsk og hyse,
har flyttet sin utbredelse nordover
i Barentshavet med 150 km på 10
år, mens forflyttingen mot polene
på verdensbasis er beregnet til å
være 30 km på 10 år. Dermed er
oppvekstområdet til nordøst-arktisk torsk i Barentshavet nesten
fordoblet, og strekker seg nå nord
for Svalbard til og øst for Novaja
Semlja. Torskebestanden er idag
like stor som den var på 50-talet,
og er dermed verdens største
torskebestand. Tilstedeværelsen
av nye, store altetende fisk i Arktis,

og det faktum at små arktiske bunnfisker forsvinner, endrer økosystemstrukturen i det nordlige Barentshavet og øker usikkerheten
relatert til hvordan økosystemet
vil fungere i fremtiden.
Hos flere marine fisk og krepsdyr er larveutviklingen styrt av
omgivelsestemperaturen. Når det
blir varmere vokser larvene fortere
og yngelen klekker tidligere. Faren
er at yngelen sulter i hjel om den er
til stede før maten, planteplankton
som styres av lyset, kommer. Dette
fenomenet kalles «mismatch» og
er observert hos flere marine arter,
f.eks. reker.
Akvakulturnæringen i Norge
har økt produksjonen kontinuerlig til tross for et økende lakselusproblem, spesielt i sør. En tredjedel av produksjonen skjer nå i
de tre nordligste fylkene og nord
for 65 ⁰N, og det er også her den
største produksjonsøkningen er
forventet. Nye tekniske løsninger
for lukkede system er på framfarten. Utfordringene knyttet til
klimaendringer er blant annet
røffere vær som resulterer i rømming av fisk, giftig oppblomstring,
maneter, havforsuring som reduserer yngelproduksjon av østers og
skjell, og ikke minst nye sykdommer.

Michaela Aschan

Michaela Aschans vitenskapelige
arbeid dekker et vidt spekter av
forskningsaktiviteter innenfor marin
økologi, populasjonsbiologi samt
ressurs- og økosystemforvaltning
fremst i Barentshavet men også i
Europa. De siste 10 årene har hun
vært professor på NFH og er nå
involvert i flere EU-prosjekt, bl.a
MareFrame, SAF21, Discardless
og ClimeFish som hun koordinerer.

Utfordringene knyttet
til klimaendringer er
blant annet røffere
vær som resulterer i
rømming av fisk, giftig
oppblomstring, maneter, havforsuring som
reduserer yngelproduksjon av østers og
skjell, og ikke minst
nye sykdommer.
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Norge har over tid hatt en
veletablert fiskeri - og akvakulturforvaltning som vi er stolt av. Den
er en av hovedgrunnene til at den
norske fiskeri- og havbruksnæringen kan skilte med en omsetning
på 91 milliarder NOK i 2016.
Norge er dermed Europas største
fiskeprodusent både innen fiskeri
og havbrukssektoren, og forventningene til økt fiskeriproduksjon
og sysselsetting innen næringen
er stor, spesielt innen akvakultur.
Temperaturøkningen i havet
kan medføre både positive og negative effekter. I Norge har vi hittil
sett mest positive konsekvenser
i form av større fiskebestander,
men usikkerheten øker da økosystemene endrer seg, og plutselige
uforutsette endringer kan forekomme. Variasjonen i de mange
miljøfaktorene øker når klimaet
endrer seg, og dermed øker usikkerheten i biologenes beregning

Fiskerikandidaten 2017
av kortsiktig og spesielt langsiktig
økosystemtilstand og fiskeproduksjon. Usikkerheten i beregningene kan bare delvis gjengis
i produksjonsmodellene, og kan
være vanskelig å kommunisere til
næringsaktører, forvaltere og politikere. Risken for plutselige uventede endringer øker, og risiko kan
være vanskelig å håndtere for de
mange interessehaverne.
FN har foreslått retningslinjer
for nasjonale klimatilpasningsplaner (National Adaptation
Plans). Disse planene inkluderer
konkrete tilpasningstiltak for alle
viktige sektorer, og er tilpasset de
minst utviklede landene. En serie
med praktiske trinn er foreslått
for å støtte forskere, forvaltere og
aktører innenfor fiskeri- og akvakulturnæringen som ønsker å
innlemme klimatilpasning i sektorens videre styring og utvikling.
Tilpasningsprosessen involverer

Variasjonen i de mange
miljøfaktorene øker når
klimaet endrer seg, og
dermed øker
usikkerheten i
biologenes beregning
av kortsiktig og spesielt
langsiktig
økosystemtilstand og
fiskeproduksjon.

fire trinn 1) analyse av klimapåvirkning og sårbarhet, 2) planlegging, 3) implementering av tiltak
og 4) evaluering. Alle trinn skal
skje i samarbeide med de relevante interessehaverne, og kan i
mange tilfeller integreres med etablerte forvaltningsprosesser. FAO
har i 2016 presentert hvordan en
kan analysere klimasårbarheten
i fiskeri- og havbruksnæringen,
og har også forslag til hvordan
næringen kan forberede seg på
klimaendringer.
I Europa har EU anbefalt at
medlemslandene utvikler «National Action Plans», dvs. handlingsplaner som konkretiserer
og iverksetter de nasjonale strategiplanene for klimatilpasning.
Den europeiske klimatilpasningsplattformen «Climate-ADAPT»
viser at de fleste land har utviklet
overordnede klima strategier,
og noen sektorspesifikke han-

dlingsplaner f.eks. for transport,
landbruk og byer er gjort tilgjengelige. For Norges del refereres det til ett strategidokument,
Stoltenbergregjeringens stortingsmelding 33 «Klimatilpasning i
Norge» ble fremlagt 2013, men
handlingsplanene oppgis å ikke
være ferdige. Solbergregjeringens
ekspertutvalg for grønn konkurransekraft utfordret i 2015 næringene i Norge til å utvikle veikart
mot 2050. Dessverre har ikke
sjømatnæringen tatt utfordringen, og lyser med sitt fravær blant
de 11 veikartene som er utarbeidet
i Norge.
Norge leverer forskning,
kompetanse, teknologi og forvaltning innen fiskeri og havbruk i
verdensklasse. Vi har den største
sjømatproduksjonen i Europa og
burde med den kompetansen og
erfaringen vi har bidra til næringens klimatilpasning, ikke bare

hjemme, men også i Europa. Her
trenger vi en felles innsats fra alle
aktører for å utvikle konkrete planer for fiskeri og havbruk i Norge
som sikrer at vi er forberedt på
effektene av klimaendringene som
allerede gjør seg gjeldende. Planlegging, tiltak for å hindre eller redusere skadeeffektene, samt planer for å utnytte nye muligheter er
en god investering. Norge er godt
skodd til å ta denne utfordringen
hvis vi lager en arena der natur- og
samfunnsvitere, forvaltere, næring
og politikere jobber sammen. UiT
er involvert i to forskningsprosjekt
(ClimeFish og Coreplan) som har
som mål å bidra til bedre planlegging og klimatilpasning i fiskeri og
havbruksnæringen. Dette vil føre
oss et skritt nærmere utarbeiding av konkrete handlingsplaner
for klimatilpassing slik at norsk
sjømatnæring kan være bedre
forberedt på de endringene som vi
vet at kommer.

SUSTAINABLE SALMON
STARTS WITH
SUSTAINABLE FEED

KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE
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Olje og fisk –
konflikt og samspill

TILRETTELEGGING FOR SAMEKSISTENS

Av: Professor Peter Arbo, NFH

Det er i dag stor interesse internasjonalt for å øke den økonomiske utnyttelsen av kyst- og
havområdene. EU har lagt fram
sin «Blue growth»-strategi, som
legger vekt på akvakultur, bioteknologi, turisme, fornybar energi og gruvedrift på havbunnen.
Tilsvarende har FNs organisasjon
for mat og landbruk (FAO) utformet sin marine vekststrategi,
og i Norge omtales «havrommet»
stadig oftere som mulighetenes
land. Visjonen er å hente ut mer
av framtidig verdiskaping og sysselsetting fra havet. Dette vil medføre større konkurranse om verdifulle ressurser og arealer, og det vil
øke presset på de marine økosystemene. Fiskeri, som er en av de
eldste måtene å utnytte havet på,
vil bli utfordret av andre økonomiske interesser og hensyn.
Norge forvalter i kraft av den internasjonale havretten store kyst- og
havområder, og det har også lenge
vært konflikter mellom ulike aktiviteter. En velkjent konfliktlinje
har vært forholdet mellom fiskeri
og oljevirksomhet. Her er det
høstet erfaringer som det kan være
viktige å ta med seg i en situasjon
med økende trengsel og kamp om
plass i kyst- og havområdene. Jeg
vil derfor trekke fram noen norske
lærdommer.

FLERDIMENSJONALE KONFLIKTER
Den første lærdommen er at konfliktene ofte er multidimensjonale
og kan endres over tid. Etter at oljevirksomheten startet i Nordsjøen
på 1960-tallet, var det utesteng-
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ning fra fiskefelt og forsøpling
av havbunnen som først skapte
reaksjoner i fiskerinæringen. Det
var også bekymring for oljekatastrofer og forurensning. Forurensningsfaren ble særlig vektlagt
i striden om å åpne for boring i
områdene nord for 62. breddegrad, noe som skjedde i 1980. Et
annet tema, som ikke alltid har
vært så uttalt, har vært konkurransen om arbeidskraft. I dag er
de største konfliktene knyttet til
skyting av seismikk. Dessuten er
det hard kamp om oljeindustrien
skal få slippe til i «torskens vugge» – i områdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja. Her har den
næringsmessige konflikten blitt
en del av en mye større og mer
symbolladet konflikt. Den handler
om Lofotens identitet, havmiljø, klimaendringer, det grønne
skifte, oljevirksomhetens framtid,
ringvirkninger i Nord-Norge, finanseringen av velferdsstaten og
mulige bæredyktige regjeringskabaler.

VINNERE OG TAPERE
Den andre lærdommen er at
nye næringer gjerne endrer de
politiske styrkeforholdene. Det
skapes vinnere og tapere. I Norge
har fiskerinæringen tradisjonelt
vært velorganisert og hatt stor
politisk tyngde. Næringen har
blitt betraktet som en bærebjelke for sysselsetting og bosetting
langs kysten. Men oljenæringen
fikk raskt en langt større økonomisk betydning målt i verdiskaping, eksportinntekter, investeringer og statlige inntekter.

Peter Arbo (63)
er cand.polit. i samfunnsviten
skap og har i mange år jobbet
med ulike temaer knyttet til
næringsutvikling og ressursog havforvaltning, særlig i
nordområdene. Han holder for
tiden på med et prosjekt om
oljevirksomhetens utvikling i
nord.

Olje- og gassvirksomheten har
derfor som oftest fått forrang
framfor fiskeriinteressene. Stadig
større områder er blitt avsatt til
petroleumsaktivitet både ved de
ordinære konsesjonsrundene og
ved tildelingene i forhåndsdefinerte områder. Samtidig har fiskerinæringen klart å opprettholde
bildet av oljenæringen som den
største trusselen mot ressurser og
miljø, slik at denne næringen har
blitt utsatt for et mer kritisk søkelys enn fiskerinæringen.

I dag er de største
konfliktene knyttet
til skyting av
seismikk. Dessuten
er det hard kamp om
oljeindustrien skal få
slippe til i «torskens
vugge» i områdene
utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.

Den tredje erfaringen er at mye
kan gjøres for å fremme fredelig
sameksistens. I Norge har både
myndighetene og de to næringene
aktivt søkt å begrense konfliktpotensialet. Hensynet til fiskeriene
er nedfelt i petroleumsloven med
forskrifter. Før nye områder åpnes
opp eller felt kan bygges ut, skal det
gjennomføres konsekvensutredninger. Egne sameksistensutvalg
har blitt satt ned. Det er regelmessige møter mellom Norges Fiskarlag og Norsk olje og gass (tidligere
Oljeindustriens
landsforening),
og det er kontakt mellom Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet
og Havforskningsinstituttet. Det
er også utarbeidet retningslinjer
for seismiske undersøkelser, som
pålegger operatørene og seismikkselskapene å planlegge virksomheten i samarbeid med fiskerisektoren. Seismikkskipene skal ha en
fiskerikyndig om bord. I tillegg
er det etablert en erstatningsnemd for fiskere som får sitt fiske
ødelagt.

NY TEKNOLOGI
For det fjerde ser vi at teknologiutviklingen kan redusere kimene til
konflikt. På den ene siden har oljevirksomheten blitt mer og mer
basert på subsea-løsninger. Fisket blir i mindre grad hindret av
plattformer med sikkerhetssoner,
og rørledninger skal legges slik at
de er overtrålbare. På den andre
siden er det i løpet av de siste 50
årene blitt færre fiskere, flåten
består av større og mer mobile
fartøyer, og båtene er utstyrt med
bedre
navigasjonsinstrumenter
og kart som viser installasjoner.
Dette har lettet samhandlingen.
Det viktigste unntaket er seismikkinnhentingen, der 3D-seismikk,
tauing av stadig større kabelslep og hyppigere kartlegginger i

forbindelse med leting og feltutvikling har skapt økte gnisninger.

SYNERGIER
Mens det har vært mye fokus på
konflikt, er det lett å glemme at
de to næringene også har hatt
gjensidig nytte av hverandre. En
femte lærdom er derfor betydningen av synergier. I Norge har
en rekke fiskebåtredere investert
i supplyfartøy og brakt kompetanse fra fiskerinæringen inn
i offshorenæringen. Etter Goliat-utbyggingen har også mange
kystfiskere blitt engasjert i oljevernberedskap. Teknologi fra oljenæringen blir nå i økende grad
tatt i bruk i oppdrettsnæringen,
og leverandørindustrien er et
viktig koblingspunkt ved at den i
mange tilfeller betjener både olje
og fiskeri. Med oljevirksomheten
følger dessuten bedre værvarsel,
kommunikasjonstjenester,
beredskapsordninger og infrastruktur, noe som fiskerinæringen
har nytt godt av. Oljevirksomheten har øvd et press på fiskerinæringen via kostnadsnivå og
kronekurs, men næringen har
samtidig høstet fordelene av de
inntektene som oljevirksomheten
har tilført både husholdninger og
offentlig sektor i hele landet.

BRA FOR MILJØET
En sjette lærdom er at næringskonflikter og organiserte forsøk
på å balansere interesser kan
være bra for miljøet. Ekspanderende næringsvirksomhet i
kyst- og havområdene gir økt
belastning av de marine økosystemene og havmiljøet. Men når
konkurrerende næringer utfordrer hverandre, det blir offentlig
debatt om miljøvirkninger, og de
ulike aktivitetene blir nødt til å
ta hensyn til hverandre, kommer
det også miljøet til gode. Dette

skjer gjennom kunnskapsinnhenting, offentlige reguleringer og tiltak i de enkelte næringenes regi.
Brukerne av havet kan på mange
måter overvåke hverandre tettere
enn hva offentlige myndigheter er
i stand til å gjøre.

KUNNSKAPSHULL
En sjuende lærdom er at mer
kunnskap ikke nødvendigvis bilegger konflikter. Næringskonflikter er sammensatte og omfatter
motstridende virkelighetsoppfatninger og verdier. Det kan se ut
til at konfliktnivået mellom olje og
fiskeri er mindre i lokalsamfunn
som har en fot i begge næringer.
Dette har skapt større gjensidig
forståelse. Men de generelle erfaringene er at kunnskapsinnhenting
ikke er en snarvei til konsensus.
I Norge er det gjort omfattende
kartlegginger
av
havbunnen
(MAREANO) og av sjøfugl (SEAPOP).
Overvåkningsprogrammene for oljeinstallasjoner er blitt
fulgt opp gjennom forskning på
miljøvirkningene av borekaks og
produsert vann. Det er skrevet
side opp og side ned om ulike
utslippsscenarier. I dag er det
skremmeeffektene av seismikk og
mulige ødeleggelser av egg, larver og yngel som blir hyppig diskutert. Forskningen gir imidlertid
ikke entydige svar, og det vil stadig være ulike risikovurderinger
og hensyn som blir vektlagt. Når
mange hjertesaker kolliderer,
slik som i tilfellet Lofoten, er det
ikke kunnskapsmangel som gjør
problemkomplekset så vanskelig
å håndtere. Ethvert kompromissforslag må her forholde seg til en
blanding av interesser, symboler
og verdier.
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