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Nytt hovedkontor åpnet på Ås i 2021

En langsiktig investering på Én helse



Nytt bygg, ny start, ny teknologi gir nye muligheter i fremtiden 
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Avansert teknologi styrker 

Veterinærinstituttet 

kunnskapsplattform og 

samfunnsoppdrag
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Teknisk avanserte biosikkerhetslaboratorier

Analyser for CWD 

skjer i TSE-laben 

på Ås. 

Foto: Asle Haukaas
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Veterinærinstituttet bidrar med kunnskap 

og har kontorer over hele landet 

Antall ansatte 2022 313

Forskere 150

Forskere med doktorgrad 115

%-andel kvinner 55%

Antall nasjonaliteter 35

Budsjett 2022 (mill. kr) 526

Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 



FORUTSI FOREBYGGE OPPDAGE BEKJEMPE

Veterinærinstituttet driver forutseende 
og forebyggende beredskap gjennom:

• forskning
• diagnostikk
• overvåkning
• risikovurderinger

Vanlige 
folk/samfunnet

Samfunnsoppdraget defineres 

som samfunnskritisk
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Hva er Veterinærinstituttets rolle?



Faktabasert kunnskapsstøtte og råd

Veterinærinstituttets primære oppgave er å bidra med 

uavhengige forskningsbaserte kunnskapsråd og analyser

-til forvaltning, næring, vanlige folk og samfunnet
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Veterinærinstituttet samarbeider 

med myndighetene og 

næringslivet om å utvikle 

bærekraftig bioøkonomi i Norge.

Veterinærinstituttets rolle i dette er 

å utvikle en god vitenskapelig 

forståelse av sykdom og risiko for 

fiskehelse og velferd hos 

oppdrettsfisk.



Egen agenda?

Faktabaserte råd ut fra, 

forskning, overvåkning, 

diagnostisering 

og risikovurderinger
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Veterinærinstituttets tydelige råd

Ikke bærekraftig høy dødelighet

Utfordringer med høy dødelighet må løses før videre vekst

Videre vekst ligger i dødelighetstallet

Lære av de oppdrettere med lav dødelighet

Rådene skal styrke og støtte næringen og forvaltningen 

Rådene skal bidra til Konkurransekraftige bionæringer



Hvorfor Fisken først?

• Fisken = produksjonsdyret

• Produksjonssykdommer

• Dødelighet – bærekraft

• Teknologi vs Biologi

• Innovasjon – biologi

• Overvåkning, risikovurderinger

• Forebyggende arbeid
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Fisken først gir gode vekstmuligheter og en kunnskapsbasert forvaltning



Fiskehelserapporten

• Rapporten styrkes hvert år

• Fiskehelse og velferd

– Dødelighet

• Datatilgang – Datadeling

– Ikke listeførte sykdommer  viktig del av helsestatus

– Private laboratorier

Viktig kunnskap for å målrette innsats i fremtiden
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Overrekkelse av fiskehelserapporten til 

Mattilsynet 2022 
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"A health threat anywhere is a health threat everywhere" 

Samarbeid og samhandling internasjonalt
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Urolig og 

endret verden

• Utfordringer i næringskjeden

• Råvaremangel

• Mattrygghet

• Matsikkerhet

Havene har en svært viktig rolle for 

matproduksjon

Enda viktigere med kunnskapsbasert 

forvaltning og næringsaktivitet



Strategi, omverdensanalyse og bærekraftsmål
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Politisk ledelse 
og engasjement

Investering og 
virkning av 

næringen

Samfunns-
bevissthet 

og støtte

Sterk 
forskning og 

innovasjon
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Veterinærinstituttets rolle inn i fremtiden 

Fortsette å bygge og utvikle vår kunnskapsplattform for å kunne gi best mulig råd 

Tydeliggjøre vår rolle for samfunn og næring

Være synlig i samfunnet

Tydelig stemme, råd og budskap ut i samfunnet

Rådgivningspartner og samhandlingspartner i næring og forvaltning

Innovativ og fremtidsrettet

Uavhengig faktabasert kunnskapsplatform

Beredskap koster, forskning er en investering inn i fremtiden, forebyggende arbeid er 

avgjørende for en bærekraftig utvikling inn i fremtiden



Takk for oppmerksomheten
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