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Utvalg og mandat

Oslofjorden og Skagerrak med sin mangfoldige kystsone, er viktig både 
som arbeidsplass og rekreasjonsområde og i områdene rundt bor en stor 
andel av Norges befolkning. Dette havområdet er et unikt område ved at 
det er godt avgrenset geografisk og inneholder både dypvanns- og 
grunnvannområder. Videre er Oslofjorden og Skagerak en dør mot Nordsjøen, 
EU og de britiske øyer. Omfattende og økende bruk koplet med ulike 
forvaltningsinteresser kan lett skape konflikter og true det biologiske 
mangfoldet og miljøet. Det er videre viktig å forstå hvordan endringer i klima 
påvirker livet i havet og kystsonen og dermed kan påvirke hvordan en 
bærekraftig forvaltning av dette havområdet bør være. 

Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), 
Meteorologisk institutt (MET), Universitetet i Agder (UiA), 
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitetet (NMBU) og 
Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å se på mulighetene for økt forsknings- og 
utdanningssamarbeid opp mot Oslofjorden og Skagerrak for å utvikle ny 
kunnskap og kompetanse for å sikre en bærekraftig forvaltning av dette 
unike fjord- og havområdet. For å oppnå dette etableres et hurtigarbeidende 
utvalg. Utvalget skal legge fram en skisse for innhold og struktur på et slikt 
samarbeid rundt forskning og utdanning. Vi ber videre utvalget også om å 
undersøke hvordan vi kan samarbeide med institusjoner i andre deler av 
Europa, primært Sverige og Danmark. Videre ber vi utvalget om å skissere 
hvordan samarbeidet kan tenkes å finansieres. 
.....
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Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden

Lang kunnskapshistorie

Mange mennesker lever ved
og av havområdet inkl. kystsonen

Nyutvikling og bevaring av 
lønnsomme arbeidsplasser

Et modellområde med «alle» 
nødvendige forutsetninger til stede

Bærekraftig forvaltning av
naturressurser (miljø og klima)
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Utreder nytt «GRØNT» forskningsfartøy

Orientering om arbeidet på MS Sunnhordland i dag kl. 12.30



Utvalget foreslår at det etableres et program for 
forskning, utdanning og innovasjon som favner 

en serie med konkrete prosjekter koblet gjennom noen felles 
aktiviteter og bruk av infrastruktur.

Biofag Geofag
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Biofag Geofag

«Data Science» og instrumentering

Samfunnsfaglige
og humanistiske

perspektiver

Programmets faglige profil



Data Access Analysis Visualisation Insight

Data Science

Knowledge representation Machine learning/data analytics

Scalability Integration (Mathematical)
modelling

High performance
computing



Program
SKAGERRAK-KATTEGAT-OSLOFJORDEN

Prosjekt 1

Prosjekt 2

Prosjekt N

Forskerskole
(«sommerskole»)

Håndtering av 
hav- og kystdata

Formidlings-
plattform

Instrumentering

Utnyttelse/utvikling 
av eksisterende 

infrastruktur

Organisering(!) av programmet



ØKONOMI
Norge bør investere anslagvis en milliard i forskning og 
utdanning de neste ti årene i tillegg til det vi bruker i dag.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Videreutvikle internasjonalt samarbeid med vekt på svenske og danske 

fagmiljøer med interesser/aktiviteter i det aktuelle havområdet.

Noen andre anbefalinger i rapporten

INNOVASJON og NYSKAPING
På utvalgte områder utvikle samarbeid med eksisterende næringsliv og 

inkubatorer for utviklingen av nytt næringsliv

HAVNASJONEN NORGE
... bør etablere et antall hav- og kystsonerettede sentre etter modell av 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FMEs)
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