
CREATE – ny spydspiss for norsk havbruksteknologi
En kreativ mulighet for norsk 

havbruksteknologi?

CREATE 
Centre for research-based innovation (CRI) in 

aquaculture technology



Senter for forskningsdrevet 
innovasjon (sfi)
! Et nytt virkemiddel fra Norges Forskningsråd

! Forskningsintensive bedrifter og fremragende forskningsmiljø
! Fremme bedriftenes evne til innovasjon
! Langsiktig fokus

! Et ”Senter for fremragende forskning” med 
industripartnere
! Internasjonal og nasjonal evaluering
! Forskningsnivå og innovasjonspotensial

! Industri partnere
! Innhold, beslutning og retning
! Industri og forskningspartnere bidra med minst 50%

! 14 sfi nå under etablering – alle næringsområder



Center for e-Field and Integrated Operations 
for Upstream Petroleum Activities

NTNU

COIN - Concrete Innovation Centre SINTEF
CREATE - CRI in Aquaculture Technology SINTEF
Information Access Disruptions FAST
Innovative Natural Gas Processes and Products UiO
MabCent; Marine bioactives & drug discovery UiT
Medical Imaging Laboratory for 
Innovative Future Healthcare

NTNU

Multiphase Flow Assurance Innovation Centre (FACE) IFE
Norwegian Manufacturing Future (NORMAN) SINTEF
Statistics for Innovation Norsk regnesentral
Stem Cell Based Tumor Therapy Rikshospitalet
Structural IMpact Laboratory NTNU
The Michelsen Centre for Industrial 
Measurement Science and Technology

CMR

Tromsø Telemedicine Laboratory UNN



Bakgrunn
Verden trenger sjømat
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! Nesten halvparten av all sjømat konsumert som 
menneskemat på verdensbasis er basert på oppdrett.



Bakgrunn
Verden trenger sjømat
! Økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter fiskematprodukter

! Fiskeoppdrett vil bli økende viktig (Marra 2005)
! Teknologisk utvikling vil ha stor betydning i den videre ekspansjon

! FAO (Subasinghe 2003)
! Norge har lange tradisjoner innen den marine og maritime industri
! Norges sjømatindustri kan og bør være verdensledende

! Høy “cluster-index” for den Norske sjømatindustrien (Reve & Jakobsen, 
2001) 

! Havbruk er ansett som en industri med et stort potensial
! Identifisert som en av de fremtidige Norske industripilarer (Engesland et al. 

2000, Norges Forskningsråd 2004)





CREATE
! Vision Understand, innovate and apply - creating technology for 

cultivation of the sea
! Hovedmål Samle verdensledende utstyrsleverandører og 

fremragende vitenskapelige forskningsmiljø i et senter med felles 
fokus for å utvikle ny kunnskap og teknologi

! Utvikle teknologi, produkter og løsninger for å forbedre påvekstfasen
av marin oppdrett



Forskningsaktiviteter
Samordne kunnskap mellom tre 
forskningspilarer
! Equipment and constructions The

physical equipment used to farm fish.
! Operation and handling The

process of executing and carrying out
operations necessary to farm fish.

! Farming intelligence Control of
the total process of farming by 
understanding the integrated use of
equipment and the process of
operations. 



CREATE
Internasjonalt fokus
! Utvikle løsninger for et internasjonalt marked
! Nye oppdrettsarter og nye markeder
! Industripartnere med internasjonalt perspektiv

! Kontor i 7 land
! 30-40% eksport

! Forskningspartnere med internasjonalt nettverk
! MIT and INSEAN

! Internasjonale samarbeidspartnere
! The Open Ocean Aquaculture group at University of New Hampshire 
! AquaNet, Canada
! Danish Institute of Fisheries Research
! Marine institute, Ireland



Organisasjon
Fysisk lokalisert ved SINTEF SeaLab

! SFH Flume Tank
! The Aquaculture Centre of

Technology (ACT)
! SINTEF and NTNU, Center for 

Ships and Ocean Structures
! HI og Akvaforsk laboratorier

! Styret definerer prosjektplan
! Prosjekter med deltakelse fra industri, 

forskning og utdanning
! Lokalisert som et senter ved SINTEF 

Sealab – tid og sted
! Kreative seminar



Prosjekt og partnere
Nær samarbeid mellom forskning og 
industripartnere



CREATE
Aktiviteter
! 5 + 3 års prosjektperiode

! Fra 2007 til 2014

! Budsjett på NOK 21 million per år
! Totalt NOK 168 million
! 80 million i bidrag fra Norges Forskningsråd

! 13 PhD stipendiat og 14 år med post.doktor stipend
! 15 – 20 person tilknyttet senteret til en hver tid
! Forskning
! Formidling – seminar, arbeidsmøter, konferanser
! Innovasjon og nettverk
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