
Laks på land- hva skjer på FoU-fronten?

hvor mye penger blir investert og hvordan prioriterer 
FoU- institusjonene



FoU finansiering (generisk)

Norges Forskningsråd (NFR)
• «Fellesskapets» prioriteringer

• Langsiktige mål 

• Grunnleggende kunnskap

• Ofte finansiell brukermedvirkning

• Havbruksprogrammet viktigst (3. 
programperiode)

Fiskeri og havbruksnæringens 
forskningsfinansiering AS (FHF)
• Næringen prioriterer

• Løpende prioriteringer på sektornivå, 
skal evne «å snu seg rundt»  

• Næringsnytte, anvendt kunnskap, løse 
konkrete problem

• Fullfinansiering



• Finansiert og styrt av næringen, eid av NFD
– 0,3 % av eksportverdi
– Styret, faggrupper, ressursgrupper og referansegrupper

• Identifiserer-, finansierer og organiserer felles FoU-prosjekt

• Åpen kunnskap, aktiv formidling (wwf.fhf.no)

– Prosjektbeskrivelser, resultat åpent på nett
– Fagsamlinger, bedriftsbesøk



Økonomi

• 300 mill. kroner  (+/-) pr. år, 
70 % havbruk

• Ca. 3 milliarder kroner siden 
oppstart

• Ca. 2 milliarder kroner til 
havbruk

• Investerer ikke på områder 
som ikke bidrar finansielt (eks. 
nye arter i oppdrett) 





• Ca. 885 mill. kroner investert i 
havbruksprosjekter samlet

• 34 mill. kroner (11 prosjekt) knyttet til 
lukket teknologi frem til postsmolt 

+  78 mill. kroner (10 prosjekt) i 
prosjekter med generell kunnskap som har 
betydning for smoltproduksjon i lukka 
anlegg

• Ingen prosjekter direkte på landbasert 
matfiskproduksjon

FHF- relevant FoU-innsats lukket teknologi (2014-2019)



Landbasert 
lakseproduksjon

Relevant FoU og I i Forskningsrådet
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Forskningsrådet relevant innsats 
Lukket teknologi  (2014-2019)
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• Samlet innsats havbruk: Ca 1,2 milliarder kr. (960 mill. 
kroner fra Havbruksprogrammet)

• Samlet innsats relevant lukket teknologi: Ca. 170 mill. 
kr.

• 13 pågående prosjekter lukket i 2019

• Årlig sum: ca. 37 mill. kr. 

• SFI CtrlAqua (Nofima)
– 96 mill. kr. over 8 år.



Kunnskapsinvesteringer Havbruk
NFR/FHF (2014-2019)
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• Samlet havbruk :  Ca. 2,1 milliarder kroner  

• Samlet lukket teknologi (postsmolt): Ca. 204 mill. kr.

• 24 pågående prosjekter knyttet til lukket teknologi 
(postsmolt)

• Ingen FoU- prosjekter på lukket matfiskproduksjon 

• Investeringene i forskningsbasert kunnskap på 
fiskehelse, ernæring, for, avl/genetikk, miljø er relevant 
både for åpen og lukket teknologi 
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Kunnskapsbehov storsmoltproduksjon RAS: 
Vannkvalitet, sykdommer, teknologi
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40 år med kunnskapsbygging

Kunnskapsbehov matfiskproduksjon i 
lukkede anlegg på land? 

Landbasert 
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CtrlAQUA – Senter for lukkede 
anlegg i Akvakultur

www.ctrlaqua.no



CtrlAQUA skal utvikle teknologiske og 
biologiske innovasjoner som vil gjøre 
lukkede anlegg til en pålitelig og 
økonomisk levedyktig teknologi. 
Hovedfokus er innovasjoner for de 
strategiske periodene i laksens 
produksjonssyklus, slik som 
postsmoltfasen

CtrlAQUA hovedmål (SFI)

Postsmoltstadiet er definert som den første perioden etter at 
laksen har gått igjennom smoltifiseringen, dvs. gått over fra å være 
en fisk som er tilpasset ferskvann, til en laks som har utviklet 
sjøvannstoleranse. I CtrlAQUA brukes betegnelsen postsmolt opp til 
én kilo.



• Biologi for teknologi- hvordan 
sikre fiskens beste ved bruk av ny 
teknologi- fokus på testing og 
utvikling av produksjonsprotokoller 
ved bruk av ny teknologi

CtrlAQUA



Tidsplan - Innovasjoner
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

D11.3 D11.4D11.1 D11.2Vaksinering for morgendagens CCS 
produksjon

D10.4D10.2 D10.3Patogen kontroll og håndtering av 
sykdomsutbrudd i CCS

D10.1

D9.5D9.2 D9.3 D9.4

Avd. 3 Foreb Fiskehelse
CCS patogen tilførsel og 
beskyttelsessystemer

D9.1

D8.3D8.2Evaluere stor-skala laksprodusjon i 
CCS

D8.1

D7.4D7.3
Innovative verktøy får å måle og 
forutsette post-smolt ytelse

D7.1 D7.2

D6.2Miljøkrav til laks i CCS D6.1

And 2. Prod og Velferd

D4.1

D3.2

On-line vannkvalitet sensor system D4.1

D3.1Real-time fôrspill og skjell 
monotorering

D2.2
Innovasjoner for energi-effektiv RAS 
teknologi

D2.1

D1.2 D1.3

2021 2022

Utvikling og testing av semi-lukkede 
anlegg

D1.1

Avd. 1 Tekn & Miljø
2016 2017 2018 2019 2020



Økonomisk ramme
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Total budsjett Nok 200 mill fordelt over 8 år

• Felles prosjekter med interesse og 
inkludering av alle partnere: ca 25%

• Bruker-spesifikke prosjekter med 
interesse og inkludering av en eller 
en gruppe brukerpartnere: ca 63%

https://ctrlaqua.no/



Oppsummert- kunnskapsinvesteringer lukket

Kunnskap og kapital er drivere i utvikling av akvakultur som skjer i stadig 
mer teknologitungt produksjonsmiljø

• Kunnskapsinvesteringene knyttet til landbasert produksjon av laks;

• utgjør en svært liten andel av de totale FoU- investeringene i 
havbruk

• går frem til og med postsmolt

• Forskningsprosjekter på landbasert matfiskproduksjon er knapt 
eksisterende, investeringene går i hovedsak på teknologi  

• Kunnskap utviklet for alle faser av sjøbasert oppdrett vil også være 
relevant og anvendbar for landbasert matfiskproduksjon



Kapital er i dag 
sterkeste driver i 
utviklingen av laks 
på land




