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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
AVDELING TROMSØ 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
FORSKNINGSSTASJONEN MATRE 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN 

▶ Et nasjonalt institutt 

I Bergen har Havforskningsinstituttet kontorer 
og laboratorier i flere bygg på Nordnes 

Havforskningsinstituttet 

Ca 750 ansatte, derav ca 200 forskere 



Etablere kunnskap som grunnlag for 
råd til forvaltningen på alle områder 
som angår havets ressurser og miljø i: 
 
•  Barentshavet 
•  Norskehavet 
•  Nordsjøen 
•  Kystsonen 

▶ Forsknings- og rådgivningsprogrammer for økosystemene 
 

Havforskningsinstituttet 



Grov inndeling: 
•  Overvåking 
•  Generell kunnskapsinnhenting 
•  Spesifikke forskningsproblemstillinger 
•  Rådgivning for forvaltning 

•  Grunnlag for bærekraftig ressursutnyttelse 
•  Bygge på økosystembasert forvaltning 

Styrt av: 
•  Forvaltnings- og forskningsoppgaver fra departementene 
•  Havmiljøloven, Biomangfoldloven og Havbruksloven  

• – overvåke og bestandsvurdere ”alt” 
•  Nasjonale-, fylkes- og kommunale forvaltnings- og arealplaner 
•  Samt mange andre nasjonale og internasjonale lover og avtaler 

Forskningsmessige og forvaltningsmessige behov 
Hva jobber vi med ? 



En skole – en dag i fjæra 
-vanskelig å bruke 
 
Trenger data for å se på: 
Geografisk spredning 
Tidsmessige endringer 
 
 
Må ha data av tilfredsstillende kvalitet 
Gjentatte observasjoner gir troverdighet 
 

Innen dette er det mye elever kan bidra med, 
gitt at opplegget er gjennomtenkt 



Eksempel introdusert art 
Japansk drivtang (Sargassum muticum) 

1940 
1973 

1985 

1988 (Aust-Agder) 

Nå-grense (Møre og Romsdal) • Introdusert art 
• Svartelistet 
• Kan utkonkurrere annen tang 
• Kan endre lokale økosystem 
• Må følge med på utvikling 
• Observasjon av forekomst 



Eksempel forskningsprosjekt  
Prosjekt ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen” 

Havforskningsinstituttet, Friluftsrådet Sør, Friluftsrådeneses Landsforbund og skoler i Tvedestrand 

 
 

Undersøke forhold i og utenfor et verneområde 

Fangst, merking og gjenfangst av strandkrabber 

Oppdragsforskning: beregne størrelsen på en bestand (hvor 

mange det finnes av en art i et område) 

Elevoppgaver: gjennomføre egenforskning og selv komme 

med spørsmål og hypoteser som de skal teste ut. 

Skoler som forplikter seg til å delta i 5 år.  
  
 
 
 



Leppefisk brukt i akvakultur 

11 millioner leppefisk brukt i 2010 
Fangstverdi: 90 millioner kroner 



Eksempel leppefisk 

• Økonomisk viktig art 
• Brukt i avlusing i oppdrett 
• Interessant problemstillinger: 

• Hvor mye fangst tåler den?  
• Artsfordeling ? 
• Endrer dette seg langs kysten? 
• Hvor stasjonær er den? 

Kunnskapsmangel og krav til bestandsberegning 



Vårt ansvar mot eleven: 
Bygge interesse for havet og livet der 
Fremtidige brukere og forvaltere av naturen, og fremtidige forskere?. 
Øke deres kunnskap og oppdagerlyst 
 
Elever kan: 
Bidra med mye god kunnskapsinnhenting  
til nytte for forskning og forvaltning 
 
Gevinst: 
En vinn-vinn arena (elever-forskere)  
som vi må bli flinkere til å benytte. 
 



Planteplankton >1000 arter 
Dyreplankton ~ 1000 arter 

Bunndyr ca 5000 arter 
Fisk >200 arter (100 vanlig) 

Pattedyr (sel, hval, isbjørn) ca 25 arter 
Sjøfugl 33 arter vanlig 

 
200 forskere (HI) –ca 500 totalt 

300 000 elever 
 

Klart vi trenger hjelp !!! 
 


