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BFE i tall 
 
 
•  355 årsverk ca 420 ansatte 

–  105 PhD -students 

•  1810 studenter 
–  100 internasjonale ca 40 land 

•  Studieprogrammer  
–  7 bachelor 
–  9 master 
–  Aquamedisin 

•  17 forskningsgrupper 

•  5 bygg, 3 båter, 1-2 
havbruksstasjoner, 4 feltstasjoner 

•  Budsjett 2015 
–  355 MNOK 
–  82 MNOK ekstern finansiering 

•  18 Netto dekningsbidrag 
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#blåttskifte  
 

«Nye marine næringer – behov for marin sektor mot 
2050»  

 
 

Fremtidsmulighetene i de nordlige og i de polare havområdene 
 

NTVA seminar UiT/BFE 04.09.2015 

 
Edel O. Elvevoll 
Dekan  
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi  
UiT Norges Arktiske Universitet 
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World Population Will Soar  
Higher Than Predicted 



8 

Tilbud av sjømat vokser mer enn 
befolkningsveksten men er ulikt fordelt 

 
 
 

9.9'kg' '1960s'
11.5'kg' '1970s'
12.6'kg' '1980s'
14.4'kg' '1990s'
17.0'kg' '2000s''
18.4'kg' '2009'
19.2'kg '2012'

SOFIA&2014&



•  Voksne og 2-åringer spiser nok fisk til å dekke kroppens daglige behov 
•  Gravide spiser for lite 

Fet fisk 
Inntak  av sjømat  

 

 

VKM Report 2014: 15  66 

approximately 40% to the total (Figure 3.4-1). The mean consumption expressed as g/day is 
however different in the three groups (Figure 3.4-2). 

 

Figure 3.4-1 Mean distribution of lean and fatty fish consumption (% of total) in 2-year-olds, adults 
and pregnant women, respectively, based on the Småbarnskost 2007, Norkost 3 and MoBa. The 
figures are given in percentage of total raw fish consumption including proportion raw fish in fish 
products and bread spread. 

 

Figure 3.4-2 Mean fish consumption (g/day) given as raw fish including proportion raw fish in fish 
products and bread spread in 2-year-olds, adults and pregnant women, based on Småbarnskost 2007, 
Norkost 3 and MoBa, respectively. The distribution between lean fish, fatty fish and fish roe/liver is 
indicated.  

  

27åringer) Voksne) Gravide)

Anbefalt 
inntak 

•  Voksne'i'Norge''spiser'i'sni%'365'gram'per'uke''de%e''gir'i''sni%'Plstrekkelig''
inntak'av'nL3'og''andre'nyYge'næringsstoffer'

•  Men'mange''gode'grunner''Pl'å'øke'(helse,'klima…..)'
'



Vi trenger store mengder mat 

2050) 370)gram)
(LWE))

450)gram)
(LWE))

9.2'mrd' 177'mt' 215'mt'
9.8'mrd' 188'mt' 230mt'

•  Befolkningen vokser, inntektene øker 
og folk  flytter  til byene 

•  Klima endres 
•  Matproduksjon stagnerer 
•  Mangel på energi, vann, fosfat 
•  Fiskeriene  stagnerer 
•  Vekst i akvakultur ikke like  sterk 
•  Mangel på  areal 
•  Sykdom 
•  Tilgang på  fòr (liten del) 

•  Kontroll med utkast og matsøppel 
(30-35%) eller ~ 50 mt (2012) 

Kun'helseargumenter'fra'158'mt'i''
2012''
'
19.2'kg/capita'live'fish'equivalents'Plsvarer''ca'
370'g'per'uke'–'så''i'sni%'(grovt'esPmat)'som'i'
Norge'
'



Globalt; Øker men ikke  så sterkt som før 

Duarte&C.M.et&al.&2009.&
Bioscience.&Vol.59&



Markedsutsikter 



Bene&et&al&“Feeding&9&billion&by&2050&–&PuEng&fish&back&on&the&menu”&Food&Sec.&(2015)&7:261–274&

'



«Verdiskapning&&basert&på&produkSve&hav&&i&2050»&
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Utvikling  av oppdrett – avhengig av mange aktører 
 

128x 

•  Fiskevetrinærer (fiskehelsebiologer) 
•  Fiskeri– og havbrukskandidater 

(Fiskerikandidater) 
 
•  Fiskehelsekunnskap 
•  Fiskeribiologi 
•  Økologi/økosystemtjenester 
•  Fiskeernæring 
•  Fôr 
•  Produktkvalitet  
•  Markedskunnskap 
•  Økonomi 
•  Organisasjon (areal) 

 



Fra fossil til ferskvare – hvorfor vente i 200 mill 
år? 
«Bioøkonomi – dyrking av mikroalger» 

•  Svært produktive - Mikro alger dobler biomassen på ett 
døgn 

•  Nordlige arter har høy produksjon ved svakt lys, lav 
næringstilførsel og lav temperatur 

•  Høy biomasse og mindre behov for lys ved bruk av 
store kiselalger  

•  Alger trenger store mengder CO2 for å vokse 

•  Bruk av  CO2 fra industrirøyk fra Finnfjord smelteverk 
gir en «vinn-vinn» situasjon 

•  Kostnadseffektiv produksjon  av biomasse med stor 
andel marine oljer, proteiner, karbohydrater og 
spennende molekyler 

•  Kan brukes til mat, medisiner, fôr, biobrensel, 
bioplastikk etc. 



Høste eller dyrke tare og tang  i Norge?  
 

Geografi  
–  Lang kyst og store havområder  
–  Tilgang på næringssalter  
 
Kunnskap og kompetanse  

–  Oppdrett 
–  Offshore industri 
–  Bioteknologi  
 

Store anvendelsespotensialer  
–  3.generasjons bioenergi  
–  Mat og fôr  
–  Vannbindere (alginat)  
–  Bioraffinering/ Marin 
bioprospektering  



Hvetemel &&&&&&&&&&&&Tarmgrønske & &Søl & &&&&&Grisetangdokke&



MabCent'(SFI),'Pharmasea'(EU)'og'ArcPc'Biodiscovery'centre'(ArcPcBC)'

Ekstraksjon'

Arktiske og sub -arktiske 
organismer 
(biodiversitet) Innsamling'

Kartlegging'av''
biologisk'akPvitet''

Fraksjonering/'
rensing'

Strukturoppklaring 

Ny medisin? 
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3'3'''''P'e'l'o'r'u's'i'd'e'''A'

Molekylære'
'mekanismer'

€
€
€ €

€ €



ArcIc)Biodiscovery)centre)

Marine'Resources'

Marine'bioprospecPng'

Drugs'

Enzymes'

Products'

Ingrediens'

 



Arctic Biodiscovery centre 
•  Skape'verdi'av'ArkPske'marine'

resurser''
•  Forskning'og'utvikling'av'nye'

medisiner,'ingredienser,'enzymer''for'
å'fremme'helse'og'industri'prosesser'

•  Bidra)Il)industri)utvikling)ved)å)
gjøre)forskningsinfrastruktur)og)
eksperIse)mer)Ilgjengelig)

 



Forskningsbarometeret 2015 



Takk for oppmerksomheten 

•  Som utdanningsinstitusjon er 
kompetente medarbeidere vårt 
viktigste bidrag. 


