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Norges lange kyst gir store muligheter 
 Deler av kysten er skjermet og har korte transportstrekninger, mens andre 

deler er mer eksponert og utsatt for kraftig og varierende vind-, bølge og 
strømbelastning 
 

 I tillegg vil eksponerte og åpne områder ofte ligge mer avsides, med lengre 
transport- og responstid 
 

 Det har lenge vært en gradvis utvikling mot stadig mer eksponert 
havbruksproduksjon 
 

 Stor nasjonal maritim kompetanse 
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Hvorfor bruke produksjonsområder lengre ut? 
 Bedre og mer forutsigbare 

produksjonsvilkår og tilvekst 
 

 Mer areal tilgjengelig  
 

 Mindre miljøbelastning (Bedre 
strømforhold og økt avstand mellom 
anlegg og mellom anlegg og villfisk). 
 

 Mindre konflikt med andre 
interesser (Turisme, fiskeri, 
transport, miljøhensyn, estetikk …) 
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Utfordringer og behov 
 Det er allerede eksponerte 

anlegg som er forlatt på grunn 
av krevende produksjon 

 Daglige og mindre regelmessige 
operasjoner er spesielt 
utfordrende – det er for mange 
dager med dårlig vær 

 Det er behov for mer robuste og 
sikre løsninger for å 
opprettholde effektiv og 
bærekraftig produksjon 

 Løser en utfordringer for 
eksponert oppdrett, løser en på 
veien andre viktige utfordringer 
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 SFI EXPOSED er en av 17 nye sentre bevilget av Forskningsrådet. 
 Et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) gir anledning til langsiktig 

samarbeid mellom industribedrifter og forskningspartnere.  
 SFI EXPOSED forener sterke faglige forskningsmiljøer med ambisiøse 

næringsaktører med ønske om innovasjon og utvikling. I felleskap har vi 
kompetanse og løsninger. 

 Planlagt oppstart 1. april 2015, med en varighet på 8 år. 



Industriens mål 
Oppdrettere - Muliggjøre sikker og lønnsom produksjon på eksponerte 

lokaliteter for å øke bærekraftig sjømatproduksjon 
 
Utstyrs- og tjenesteleverandører - Utvikle ny teknologi og kompetanse for 

bruk i havbruk og annen maritim næring 
 
 
 

Anteo 



Forskningsmål 
 Grunnleggende og anvendt forskning innen sentrale forskningsområder 
 Kompetansebygging (11 PhD, 4 post-doc og 30 MSc-kandidater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningspartnere: SINTEF (Fiskeri og havbruk, MARINTEK & IKT), NTNU (Marin 
teknikk, Datateknikk og informasjonsvitenskap & Teknisk kybernetikk) og 
Havforskningsinstituttet. 



Autonome systemer og 
teknologi for fjerndrift av operasjoner 
 Daglig drift og periodiske operasjoner må bli mer 

robuste og mindre avhengig av menneskelig 
tilstedeværelse. 
 

Forskningsområde 1 
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Overvåking og operasjonell beslutningsstøtte 

 Store miljøbelastninger krever fortløpende 
overvåkning av anlegg og fiskens tilstand, 
også under gjennomføring av operasjoner. 

 Sensor- og kommunikasjonssystemer må 
håndtere krevende fysiske forhold.  

Forskningsområde 2 
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Konstruksjoner for eksponerte lokaliteter 

 Konstruksjonene må være operasjonelle med tanke på miljøkrefter, 
personsikkerhet og fiksevelferd. Det er aktuelt å se på fleksible systemer, aktiv 
regulering og nye konsepter. 
 

Forskningsområde 3 

Photo: Ocean Farming 



Fartøysdesign for eksponerte operasjoner  
 Fartøy og dekksutrustning må tilpasses dimensjonene og kreftene forbundet med 

operasjoner på eksponerte lokaliteter. Gode logistikkløsninger blir viktigere. 
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Sikkerhet og risikostyring 
 Eksponert oppdrett stiller strenge krav til strategier og 

systemer for risikostyring. 

Forskningsområde 5 
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Fiskeadferd og -velferd 
 Konstruksjoner og operasjoner må sørge for gode forhold for fisken. 

 

Forskningsområde 6 
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Løsninger må finnes i fellesskap 



Takk for oppmerksomheten og på gjenhør! 
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