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Ocean Forest - ett år med nysgjerrighetens prosjekt      

          

Vi lever i en tid med gigantiske utfordringer som må løses. Jordkloden står ovenfor en 
eksplosiv befolkningsvekst. Folketallet skal vokse fra dagens sju milliarder til ni milliarder 
mennesker innen 2050. I takt med befolkningsvekst og velstandsutvikling skal 
energiforbruket dobles. Samtidig vil stadig flere områder tørke ut og etterspørselen etter 
vann og mat øker dramatisk. 

Verdens fremtidige konflikter vil handle om kampen om tilgang til ren energi, ren mat og 
rent drikkevann. Dette er utfordringer som krever nye allianser, nye løsninger og nye 
strategier.  

Framtidsvisjonen til Ocean Forest er å kombinere økt produksjon av bærekraftig mat i 

havet, med fornybar og ikke-forurensende energi. Da oppnår vi samtidig renere luft og et 

renere vannmiljø. En slik mulighet til å produsere det vi trenger mer av og fjerne det vi 

trenger mindre av kan ikke forbli uprøvd.  

 

 

 

 

Ett år med nysgjerrighet og utforsking av potensial 

Det kortsiktige målet for Ocean Forest er å etablere et fungerende utviklings- og 

innovasjonsanlegg for uttesting av de ulike delene som inngår i et integrert 

havbrukssystem. Ocean Forest vil synliggjøre mulighetene for å kombinere bærekraftig 

matproduksjon med CO2-fangst i algebiomasse.  

På lengre sikt vil anlegget også åpne for forskningssamarbeid med eksterne 

tredjeparter.  

 

I løpet av det første året har vi fokusert innsatsen vår på to hovedpilarer i vår 

virksomhet. 

1) Forskning og utvikling  

2) Utstrakt nasjonal og internasjonal opplysningsarbeid 

 

 

 

 

 



 

1) FORSKNING OG UTVIKLING 

 

Blåskjell og tare 

Det finnes mye god kunnskap hos kommersielle 

produsenter knyttet til blåskjell og tare i Norge. Men 

et integrert system, med både fisk, alger og blåskjell, 

vil ha andre utfordringer og krever derfor ny 

kunnskap. Videre er det en del variasjon i 

produksjonsforhold, som er spesifikke for ulike 

lokaliteter og geografiske regioner.  

Høsten og vinteren 2013/2014 ble det derfor gjennomført småskalatesting av blåskjell 

og tare på lokaliteten Rognøy i Øygarden i Hordaland. 

Målet var å utvikle erfaring med vår egen lokalitet.  For å sikre oss mot smitterisiko ble 

det gjennomført en rekke analyser, og utsettingen ble godkjent av Mattilsynet. I påvente 

på konsesjoner for å drive storskala dyrking av blåskjell og alger, var omfanget av 

testutsettene små og kortvarige.  

 

Neste sesongs utsett vil være av større omfang, slik at vi også vil kunne dokumentere 

mulige miljøeffekter.  

 

 

Blåskjell og lakselus 

 

Hovedmålet med å dyrke alger og blåskjell er at de renser vannet ved oppdrettsanlegget 

ved å ta opp CO2, næringssalter og organisk materiale. Hvorvidt blåskjell kan bidra til et 

lavere nivå av lakselus i kommersiell lakseproduksjon er fortsatt på forskningsstadiet. 

Dette vil selvsagt påvirkes av forhold som vannstrøm, smittepress, mengde og størrelse 

på blåskjellene osv.  

Algene vil indirekte også kunne bidra til et lavere lusepress; ettersom ville bestander av 

rensefisk som naturlig beiter på lus, vil oppholde seg i algene.   

På den andre siden spriker forskningen rundt hvorvidt blåskjell kan fungere som et 

reservoar for sykdomsfremkallende smittestoffer. Det vil derfor være overvåking av 

nettopp dette på lokaliteten når kommersiellskala dyrking igangsettes. Ved utslakt av 

fisk vil det vurderes om også alger og blåskjell skal fjernes, slik at lokaliteten ligger helt 

brakk. Her vil vi også se på erfaringer fra andre land med integrert havbruk 4, 5, 6. Her vil 

testlokaliteten til Ocean Forest ha stor betydning for kunnskapsutviklingen. 

 

 

 

KAN ALGER OG BLÅSKJELL 

HJELPE MOT LAKSELUS?  
Blåskjell tar til seg næring ved 

å filtrere partikler, dyre- og 

planteplankton. Flere 

laboratorieforsøk har vist at 

blåskjell også konsumerer 

frittsvømmende stadier av 

lakselus.   1, 2, 3 



Mattrygghet 

Mattrygghet er en selvfølgelig del av 

overvåkningen også i Ocean Forests anlegg, 

uansett om algene og skjellene skal brukes til 

dyrefôr eller menneskeføde. Jevnlige analyser 

vil vise hvorvidt det akkumuleres uønskede 

stoffer i algene eller blåskjellene. 

Erfaringen fra Canada er svært positive med 

tanke på mattrygghet i forbindelse med 

integrert havbruk. I en femårsperiode 

overvåket en forskningsgruppe i samarbeid 

med mattilsynet i Canada blåskjell og tare som 

vokste ved siden av laksemerder i Bay of 

Fundy.  Analysene* viste at konsentrasjonene 

av legemidler, tungmetaller, arsen, PCB og 

plantevernmidler enten var ikke-detekterbare 

eller langt under regulatoriske rammene 

fastsatt av Canadian Food Inspection Agency, 

USAs Food and Drug Administration og EU-

direktiv.  

 

* Haya K, Sephton D, Martin J and Chopin T. 2004. 
Monitoring of therapeutants and phycotoxins in 
kelps and mussels co-cultured with Atlantic 
salmon in an integrated multi-trophic 
aquaculture system. Bulletin of the Aquaculture 
Association of Canada. 104(3): 29-34. 

 

 

Undervannsfilming og kartlegging av miljøtilstand  

Et av målene med Ocean Forest er å dokumentere om 

samdyrking av tare og blåskjell kan påvirke 

miljøtilstanden positivt ved å minimere miljøavtrykket fra 

havbruksaktivitetene. Samtidig ønsker vi å registrere om 

det kan ha negative effekter på miljøet.   

For å kunne måle framgang må man ha gode målinger av 

utgangspunktet.  

Det er derfor viktig med gode registreringer av viktige 

miljøindikatorer. Man må kartlegge naturlig 

forekommende plante- og dyreliv på lokaliteten før 

storskala dyrking av alger og blåskjell påbegynnes. Med 

hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost har Ocean Forest 

derfor filmet langs ulike baner på lokaliteten. Slik har 

forskningen kartlagt viktige parametere som blant annet 

mangfold av dyr og planter, hvilke arter som dominerer, 

bunntype (hardbunn/bløtbunn) samt sikt/forekomst av 

partikler i vannsøylen på ulike dyp og på ulike avstander 

fra anlegget/merdene. For å sikre kunnskap om naturlig 

sesongvariasjon er det dessuten filmet på ulike tider av 

året.  

Miljøtilstanden på lokaliteten, og eventuelle endringer i 

denne, underbygges dessuten av såkalte MOM-undersøkelser.  MOM står for 

Matfiskanlegg-Overvåking-Modellering og er en standardisert metode for analyse av 

miljøpåvirkning basert på analyse av bunnprøver fra området under og tilgrensende til 

anlegget.   

 

Valg av arter og utnyttelse av produkter 

Hver havbrukslokalitet har sine egne unike oseaniske, fysiske og biologiske egenskaper. 

Strøm- og bunnforhold, lysforhold, sesongvariasjon, sjøtemperatur, salinitet og 

oksygennivå er blant de faktorene som vil kunne være avgjørende for hvilke algearter 

som vil være skikket for hver spesifikke lokalitet. I vårt påbegynte arbeid med å utvikle 

et fungerende IMTA system er det ønskelig både å bruke arter som er naturlig 

forekommende, som har ulike potensielle bruksområder og med en produksjonssyklus 

som passer til et produksjonssystem med fisk på lokaliteten.  En del av aktiviteten i 

Ocean Forest har derfor vært å kartlegge hvilke arter vi ønsker å teste ut på anlegget.   

Blant artene vi har valgt å se nærmere på er sukkertare, havsalat og søl. Neste steg blir å 

teste om dette utvalget av alger fungerer godt i et integrert system med blåskjell og fisk. 



Hovedfokus til Ocean Forest er produksjon i sjø. Vi er imidlertid helt avhengig av at det 

er et marked/verdikjede etter at de ulike produktene er høstet. Ocean Forest har derfor 

initiert en rekke prosjekter for å se på bruksområder som fôrråvare til fiskefôr og ulike 

anvendelser av taren for alt fra energiproduksjon og bioplast til humankonsum. 

Innenfor sistnevnte har Lerøy Seafood Groups egen utviklingsavdeling, med 

Utviklingssjef og chef Fredrik Hald i spissen, jobbet intenst med ulike veldig spennende 

anvendelsesområder.   

 

 

 

Neste steg – Kommersiell uttesting  

 

Per i dag er foreligger det ikke retningslinjer, rammeverk, forskrifter eller kriterier for 

IMTA i Norge. Testlokaliteten for Ocean Forest var i utgangspunktet lisensiert til 

produksjon av matfisk. Tillatelser (konsesjoner) for å dyrke øvrige arter som skal 

samlokaliseres i kommersiell skala i tilgrensende områder, må omsøkes separat per art, 

og er derfor en relativt omfattende prosess. En del av aktivitetene i Ocean Forest har 

derfor vært å utforme separate søknader for hver av de omtalte algene i tillegg til 

søknad om konsesjon for blåskjell, slik at alle aktiviteter på testlokaliteten er i henhold 

til regelverk og innenfor lokalitetens bæreevne.  I dette arbeidet har vi støtt på en del 

utfordringer av byråkratisk art, noe som gjør at vi må vurdere valg av testlokalitet på ny. 

Vi har klokkertro på at dette er mulig å få til. 

 

2) UTSTRAKT OPPLYSNINGSARBEID OM OCEAN FOREST I NORGE OG UTLANDET 
 

En vesentlig del av arbeidet i Ocean Forest har i 2013/2014 handlet om å drive utstrakt 

opplysningsarbeid og foredragsvirksomhet ut mot forskningsmiljøer, byråkrater, journalister og 

beslutningstakere innen politikk og næringsliv.  

Her er noen utvalgte foredrag/presseoppdrag: 

 13.september 2013 – Presentasjon av Ocean Forest på arrangement i regi av Lerøy på Voss. 

 4.oktober 2013 – Presentasjon av Ocean Forest på 10-årsjubileet til NIFES i Bergen. 

 16.januar 2014 – Veien til fremtidens havbruk – Sjømatrådet og Tromsø internasjonale 
filmfestival. 

 13.februar 2014 – Sats Marint-konferansen i Bergen. 

 28.mai 2014 – Presentasjon av Ocean Forest i Stockholm, Sverige. 

 4.juni 2014 – Presentasjon av Ocean Forest til tyske journalister (Der Spiegel, Fokus og ZDF) i 
Bergen. 



 16.-17.juni – Deltakelse på den internasjonale konferansen Our Ocean i Washington DC. Den 
amerikanske utenriksministeren John Kerry inviterte 500 spesialinviterte delegater til å 
diskutere miljøutfordringer på verdenshavene og behovet for bærekraftig matproduksjon.  
Fra Norge deltok blant annet Bellona-leder Frederic Hauge og utenriksminister Børge Brende. 

 29.juli 2014 -Sommerleir, Natur og Ungdom. 

 2.september 2014 - Innspillsmøte om Bærekraftig vekst i havbruk (Invitert av Nærings- og 
Fiskeridept), Bergen.  

 9.september 2014 - First Tuesday og Deloitte, Et hav av muligheter og utdeling av Rising Star, 
Bergen.  

 12.september 2014 - Presentasjon for det franske nyhetsbyrået AFP.  

 16.september 2014 - Presentasjon for en rekke franske journalister, Sjømatsenteret i Bergen  
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