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Hva er NORWEGIAN CENTRES OF 
EXPERTISE programmet

Modne klynger med nasjonal posisjon: NCE-programmet er 
rettet mot dynamiske industriklynger som har etablert 
systematisk samarbeid og har potensial for vekst på 
nasjonale og internasjonale markeder.

Innenfor sine respektive sektorer og teknologiområder skal 
klyngene ha en nasjonal posisjon





Seafood Innovation Cluster jobber jevnt og trutt for å leve 
opp til sitt nasjonale ansvar med medlemmer og 
samarbeidspartnere fra Oslo til Alta og Kirkenes.

Alle prosjekter vi deltar I eller tar Initiative til har ett mål: 
Å sikre bærekraftig vekst for næringen!



Klyngemedlemmer

Industry 
partners:

R&D 
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Other

Salmon and trout

Herring/mackerel

Codfish

14 mill.

10 mill.

8 mill.
5 mill.

37 million
Seafood 
meals
every day:



Hva betyr dette I en egen
skala - ITALIA

• Population 62 Mill.

• Time to feed: 4,4 days

Stadio Olympico

• Number of seats: 70634

• Time to feed: 7,2 minutes



Norsk Havbruksnæring 
produserer 14 million måltid -
daglig – på et område som er litte 
grann mindre enn Bergen 
kommune – 420 km2 



Innovasjonstrender i 
Norsk Havbruk
4 megatrender i Norsk havbruk
• Storskala engineering prosjekt – Offshore og RAS

• Biologi – Genetikk, ernæring, fiskehelse og velferd

• Forbedret drift – Håndtering, planlegging, overvåking

• Digitalisering – Big data analyser, avansert sensorikk
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CAGR               10% 2%

15 milliarder NOK årlig
5 milliarder i direkte 
utgifter



STORSKALA

PROSJEKTER

DRIFT

DIGITALISERING

BIOLOGI



Storskala anlegg

Megatrend – Store, innovative og komplekse 
konstruksjoner, ofte for offshore, 
installasjoner som skal flytte havbruk vekk fra 
kysten eller ta i bruk lukka teknologi kystnært.

Driver: Behov for å løse biologiske 
utfordringer, plasskonflikter og sikre 
bærekraftig vekst. Hittil har hoved drivkraften 
vært regjeringens Utviklingskonsesjoner

Bedre drift – biologi, miljø

Fysisk store konstruksjoner

Økt kompleksitet

Utenlandske verft dominierer

Stor grad av hemmelighold - konkurranse



Utviklingstillatelser

Midlertidig ordning med særtillatelser 
som kan til dels prosjekter som 
innebærer betydelig innovasjon og 
betydelige investeringer.

Periode I: 20.11.2015-17.11.2017

Periode II: Planlegges

Teknologien som blir utviklet i 
prosjektene skal deles slik at den 
kommer hele næringen til gode.



Utviklingstillatelser

Antall søknader 104

Antall innvilget hittil: 11

Antall driftstillatelser: 68

Innvilget biomasse 50 770 tonn

2 er allerede i drift – 2 bygges nå



Stor skal engineering –
Offshore/Near shore 
oppdrett
Megatrend – storskala strukturer for off
shore oppdrett

Driver: Utviklingskonsesjonen

Åpne offshore anlegg

Lukka eller semi lukka near shore eller 
inshore lukka anlegg



Havfarmen - Nordlaks

Nordlaks

Lengde: 431 meter 

Bredde: 54 meter

Skrog dyp: 10 meter

Not dybde: 60 meter

Konstruksjon starter sent i
2018

Materialvalg: Stål



Skala!



OceanFarm1 - Salmar

Salmar

Høyde: 68 meter

Diameter: 110 meter 

Volum: 250.000 kubikk

I drift siden september 2017

Materialvalg: Stål









Aquatraz

Midt Norsk Havbruk

Høyde: 68 meter

Diameter: 110 meter 

Volum: 250.000 kubikk

I drift siden september 2017

Bygges på Yard Fosen

Materialvalg: STÅL





Preline

Salmar

Høyde: 68 meter

Diameter: 110 meter 

Volum: 250.000 kubikk

I drift siden september 2017

Materialvalg: PVC, glassfiber, 
aluminium.





The Egg – Hauge 
Aqua/Marine Harvest

Høyde: 50 meter

Diameter: 32 meter 

Kapasitet: 1000 tn

Deployment: (2020)

Materialvalg: Kompositt



Large scale engineering 
Resirculated Aquaculture 
Systems
Megatrend – Øktende bruk av 
RAS teknologi

Driver: Større smolt 
produseres på land – forkorter 
tide i sjø

Risikostyring

Produsere fisk opp til 500 gr

95% gjenbruk av vann

Forsinket utsett

I bruk











Kom på banen

• Lag en akvakulturgruppe

• Besøk oppdrettere

• Besøk teknologileverandører

• Sett opp workshops

• Kom med alternative løsninger til 
materialvalg



Kom på banen

TENK: 
• Pris, 
• Levetid
• Service
• Resirkulering
• Bærekraft
• Internasjonalt marked
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