
NIVA Akvakultur 
- rådgivning og FoU



Vår forskningsgruppe innen 
akvakultur har:

• akademisk tyngde kombinert med god 
kjennskap til akvakulturnæringen  

• faglig bredde og godt samarbeid på tvers 
både innenfor seksjonen og med NIVAs øvrige 
ekspertise

• en tverrfaglig og praktisk rettet arbeidsform

• en helhetlig tilnærmingsmåte

• gode analysefasiliteter og akkreditert 
laboratorium (ISO NS-EN ISO/IEC 17025, 
OECD principles of Good Laboratory Practice) 

• NIVAs prosjektgjennomføring er sertifisert iht. 
ISO9001:2008 standarden.

NIVA gruppen har også flere heleide datter-
selskaper med solid kompetanse innenfor akva-
kultur. Akvaplan-niva er det største, og har en 
stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving 
og FoU (www.akvaplan.niva.no). Datterselskapet 
NIVA Chile har sitt utspring i akvakulturgruppen 
i NIVA og arbeider med akvakultur og 
miljøprosjekter i Chile (www.nivachile.cl). 
NIVA Akvakultur samarbeider tett med disse 
selskapene, og flere av våre medarbeidere har 
bl.a. erfaring fra Chile gjennom arbeid der. NIVA 
har blitt en sentral kunnskapsleverandør innen 
vannkvalitet, vannbehandling og fiskevelferd i 
Chile.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er 
et nasjonalt forskningsinstitutt organisert 
som en privat stiftelse. Instituttet er Norges 
ledende kompetansesenter for miljø- og 
ressursproblemstillinger knyttet til vann-
ressurser.



NIVA Akvakultur

NIVA jobber i tett samarbeid med nærings- 
aktører, forvaltning og andre forsknings- 
miljøer nasjonalt og internasjonalt for å  
fremme en bærekraftig akvakulturnæring. 
 
NIVA ønsker å bidra til at den delen av våre 
felles vannressurser som avsettes til  
akvakulturformål benyttes optimalt, og 
med minst mulig negativ effekt for miljøet.

NIVA kan derfor  være en nyttig partner 
innen forskning, rådgivning og utredning av 
problemstillinger knyttet til etablering, drift 
og videreutvikling av virksomheter.



Tjenester

Fiskeproduksjon og 
-velferd

• Overvåking og forbedring av vannkvalitet, 
fiskevelferd, dokumentasjon av utstyr, utvikling 
av nye metoder for vannbehandling. Vi kan 
bl.a. tilby «Årsovervåking» av vannkvalitet med 
prøvetaking hver 14. dag i løpet av ett år eller 
mer skreddersydde opplegg.

• Bistand ved akutt fiskedød i både settefisk- og 
matfiskanlegg

• Benchmarking av vannkvalitet på råvann og 
i anlegg – NIVA har en omfattende database 
med data fra smoltanlegg i Norge, Chile og 
Storbritannia

• Rådgivning knyttet til ulike typer behandling av 
fisk i lukket system (eks. vurdere vannkvaliteter 
til bruk ved ferskvannsbehandling mot AGD 
eller lus)

• Algeovervåking i ferskvann og i sjø – hurtig 
tilbakemelding

• Rådgivning knyttet til transport av levende fisk 
i brønnbåt/bil

• Vannkvalitet i RAS anlegg – herunder 
spesialkompetanse på bl.a. partikkel- og H2S-
problematikk



Tjenester

Miljøpåvirkning

• B- og C-undersøkelser

• Måling av forurensning av næringsstoffer og 
rådgiving om nødvendige tiltak

• Økotoksikologi testing (GLP) av akvakultur-
medisiner og miljørisikovurdering

• Bruk av moderne overvåkningsmetoder og 
sensorer fra faste (bøyer og på anlegg) og 
mobile plattformer (fartøyer i faste ruter, 
brønnbåter og satellitter)

• Rådgiving knyttet til avløpshåndtering, 
-lokalisering, -utnyttelse (bl.a. Aquaponics)

• Undersøkelse av spredning av lakselusmidler i sjø

• Dokumentasjon knyttet til ASC-standarden



Tjenester

Kompetanseformidling

• Rådgivning

• Kurs, for eksempel i fiskevelferd  
(godkjent av Mattilsynet)

• Anleggsspesifikke kurs i vannkvalitet basert  
på egne data

• Kurs og kurshefte om RAS og vannkvalitet



Overingeniør
Sondre Kvalsvik 
Stenberg
Tlf. +47 417 74 981
sondre.stenberg@niva.no

Ekspertise
Kontaktperson 
for spørsmål om 
vannanalyser, flasker, 
prøvesvar etc.

Besøk vår nettbutikk:
https://akvakulturniva.
com/

Forskningsleder 
Akvakultur
Åse Åtland
Tlf. +47 901 47 510
aase.aatland@niva.no

Ekspertise
Vannkvalitet, 
giftighet av metaller, 
vannbehandling, 
oppdrett i Chile.

Seniorforsker
Trine Dale
Tlf. +47 481 56 969
trine.dale@niva.no

Ekspertise
Oppdrett og miljø, 
algeproblematikk, 
B-undersøkelser.

Forskningsleder 
Økotoksikologi og 
risikovurdering 
Adam Lillicrap
Tlf. +47 982 15 407
adam.lillicrap@niva.no

Ekspertise
Tester av akvakultur-
medisiner, medlem av 
European Medicines 
Agency Environmental Risk 
Assessment Working Party 
for Committee of Veterinary 
Medicine Products, GLP 
manager
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