
Glem det du vet om  
Akvariet i Bergen

Et verdensledende kunnskaps-  
og formidlingssenter

Velkommen til 
Nye Akvariet
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«Et akvarium som kan være til  
nytte for forskerne og til glede  
og opplysning for menigmann»
Havforskningsdirektør Gunnar Rollefsens visjon fra 1950
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Hjertet i den  
marine klyngen

Glem Akvariet slik du kjenner det. Vi vil 
skape et nytt og moderne kunnskaps- og 
formidlingssenter av internasjonalt format. 
«Nye Akvariet» skal være hjertet i Bergens 
marine nærings- og kunnskapsklynge. 

4 Akvariet i Bergen

Da Akvariet i Bergen åpnet i 1960, var det 
Nord-Europas største og mest moderne akvarium. 
Gjennom nesten 60 år har  Akvariet vært en av 
Bergens viktigste attraksjoner, fordi Akvariet har 
vokst og utviklet seg i takt med tiden. 

Nå har vi ikke plass til å vokse og utvikle 
oss videre. Men det er nettopp å vokse Akvariet 
må for å kunne være relevant i 60 år til. Derfor 
ønsker vi å skape noe helt nytt.

Bergensregionen har blitt en inter-
nasjonalt ledende region innenfor havforsk-
ning og havnæringer. Nå er en sterk marin 
kunnskaps- og næringsklynge i ferd med 
å skapes i  Bergen. Akvariet er ikke bare en 
naturlig del av denne klyngen. Akvariet bør 
være selve hjertet i  Bergens marine klynge. 
Uten aktørene i den marine klyngen blir vi 
en fornøyelsespark. Og uten  Akvariet mister 
klyngen en fremtidsrettet formidlingsplattform 
der de når svært mange mennesker. 

Dagens anlegg setter oss ikke i stand til å 
ta skrittet inn i en ny tid. Derfor vil vi realisere 
«Nye Akvariet», et internasjonalt ledende 
 formidlings- og kunnskapssenter om livet i 
havet, marin forskning og marine næringer.

«Nye Akvariet» bygger på tre pilarer:
• Havforskning: Bergen har verdens ledende 

havforskningsmiljø
• Næring: Verdens ledende næringsaktører 

 innen havbruk og marin teknologi er 
 lokalisert i Bergen

• Formidling: Akvariet i Bergen er et av 
Nord-Europas mest anerkjente og best 
besøkte akvarier, samtidig som Bergen har  
et svært sterkt media- og teknologimiljø.

«Nye Akvariet» skal vise hvordan livet i 
havet er uløselig knyttet til menneskeheten, 
vår helse og vårt livsgrunnlag. Det skal vi 
gjøre gjennom å være den marine klyngens 
formidlings plattform.

Dagens akvarium på Nordnes tåler ikke 
videre vekst og utvikling. Skal Bergen ha et 
livskraftig akvarium i fremtiden, må vi bygge 
nytt. Dersom Bergen mister Akvariet, vil en 
institusjon forsvinne, ikke bare fra byen, men 
fra Norge. Ingen andre norske byer har et 
akvarium som vårt, og ingen andre byer har en 
sjøfarts- og fiskerihistorie som Bergen. 

Derfor er det på tide å hente frem  tidligere 
havforskningsdirektør Gunnar Rollefsens 
 gamle visjon om et akvarium i Bergen, og over-
sette den til vår tid: Vi vil bygge et verdens-
ledende kunnskaps- og formidlingssenter som 
skal være hjertet i den marine  klyngen i Bergen.

Bergensregionen har Europas 
største konsentrasjon av marine 
forskningsmiljøer.

Bergen Marine Forskningsklynge  
blir et internasjonalt samlings-
punkt for opptil 1.000 marine  
forskere. 

Virksomhetene i bergenske  
NCE Seafood Innovation Cluster  
har totalt 15.000 ansatte og  
omsetter for 57 milliarder kroner 
(2015)

Tre av verdens seks største  
oppdrettsselskaper kommer  
fra Bergen.

Vestlandet står for 56 prosent  
av norsk forskning og utdanning 
innen marine fag.

Erik Bøckmann
Styreleder

Geir Olav Melingen
Direktør
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Visjonen som  
ble virkelighet

«Vet De hva  
et akvarium er?»

Det var spørsmålet Havforskningsinstituttets 
direktør Gunnar Rollefsen stilte da han 
en høstdag i 1950 holdt foredrag i Bergen 
Handels forening. 

Rollefsen hadde en drøm om å få bygget 
et akvarium som både kunne være til nytte 
for forskere og til glede for meningmann. 
Han  ønsket seg et anlegg som ikke bare skulle 
være en besøksattraksjon, men som skulle øke 
kjennskapen til- og respekten for livet i havet.  

Rollefsen klarte å vekke den bergenske 
begeistring den høstkvelden i 1950. Handels-
foreningens formann, Hans Egil Claussen, 
sørget for at det ble dannet en akvariekomité. 
Komiteen begynte å samle inn penger for å få 

bygget det akvariet Rollefsen drømte om. 
Ti år senere, den 27. august 1960, får 

Rollefsens spørsmål fra foredraget i handels-
foreningen et håndfast svar: Akvariet i  Bergen 
åpner dørene. Prislappen er på drøyt 3,5 
 millioner kroner.

Siden åpningen for 57 år siden har 
Akvariet i Bergen vært en suksess som har 
utviklet seg i takt med tiden. Både anlegget og 
publikumstilbudet er utvidet. I 2017 passerte 
Akvariet i Bergen 11 millioner besøkende. 
Men vi jobber fortsatt i Gunnar Rollefsens ånd: 
Akvariet i Bergen skal være til glede og nytte 
for både fagfolk og folk flest, og vi skal øke 
kjennskapen til- og respekten for livet i havet. ⚫

KONGELIG ÅPNING: 
Kong Olav ønskes 
velkommen til det 
nye Akvariet i Bergen 
av styrets formann 
Ola Brynjelsen. Bak 
ham står Gunnar 
Rollefsen og Hans 
Egil Claussen.

FRA SOVJET MED 
STØR: Mange 
berømtheter har 
besøkt Akvariet i 
 Bergen. I 1964 kom 
den daværende 
sovjetiske statminis-
teren Nikita Krutsjov 
på besøk. Han hadde 
med seg en stør i 
gave til Akvariet.



1950 1960 1970 1980

1950
Gunnar Rollefsen 
holder foredrag 
i Bergen 
Handelsforening.
Akvariekomiteen 
blir dannet.

1951
Det er samlet inn en million kroner.
Akvariekomiteen tilbyr seg å reise et 
fullt utstyrt akvarium i tilknytning til et 
fremtidig nytt bygg for Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt på Nordnes.

1952
Innsamlingsbeløpet er oppe  
i 2,7 millioner kroner.
Det utskrives en arkitektkonkurranse, 
som vinnes av Hans Chr. Gaaserud 
og Helge Simers fra Oslo.

1956
Fiskeridirektoratet oppnevner 
byggekomité for å lede den videre 
planlegging og gjennomføring av 
byggearbeidet.

1957
Anbudsinnbydelse  
blir utsendt.
Grunnarbeidene 
påbegynnes den  
7. september.

1958
Ved utgangen av året 
er det samlet inn 
2.999.540 kroner.

1960
Kong Olav står for den 
offisielle åpningen av 
Akvariet i Bergen den  
27. august. Prisen var vel 
3,5 millioner kroner. 
Fra åpningen til årsskiftet 
registrerer Akvariet 57.782 
betalende besøkende.

1961
Den 15. mai åpner avdelingen  
i underetasjen. De første selene kommer 
på plass i mai. I oktober besluttes det at 
det skal dannes et eget selskap til å forestå 
driften av Akvariet. I sitt første hele driftsår 
har Akvariet 177.406 betalende besøkende.

1962
De to bygningene, Akvariet og 
Havforskningsinstituttet, overleveres fra 
byggekomiteen til Akvariekomiteen og 
Staten den 6. februar.

1967
Akvariet runder 1 million 
besøkende totalt.

1970
Akvariets fugledam står ferdig i mai. 
Dammen skulle huse ærfugl, men det 
ble anskaffet ti pingviner til dammen 
i en prøvefase. Senere på året ble det 
kjøpt ti nye pingviner til Akvariet.
Akvariet setter ny besøksrekord.

1976
Den første pingvingkyllingen 
klekkes på Akvariet i mai.

1979
Den første sel født i fangenskap i 
Norge ser dagens lys på Akvariet.

1981
Planene for et 
tilbygg på opptil 200 
kvadratmeter blir klare.

1984
Anlegget for oter 
står ferdig. Det tas  
i bruk året etter.

Tidslinje
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1990 2000

1989
Det gjennomføres 
omfattende 
vedlikeholdsarbeider.

1992
Akvariet får byggetillatelse for 
ca. 600 kvadratmeter tilbygg 
fordelt på to plan. Akvariet 
omdannes til en stiftelse.

1993
Utbyggingsplanene har vokst til 1150 
kvadratmeter og tre etasjer. Planene 
godkjennes av Bergen kommune, og 
byggearbeidene starter i september.

1995
Nybygget åpnes i 
juni. Det er foretatt 
investeringer for 27,5 
millioner kroner.

2000
Et oppdrettsanlegg i 
miniatyr åpnes. Akvariet 
passerer totalt syv 
millioner besøkende.

2010 2020

2009
I oktober monteres 
en ny haitunnel.

2010
I mars er haiene på plass 
i den nye haitunnelen.
Ny besøksrekord: 
317.000 gjester. 
Rekorden står fremdeles.

2011
Arbeidet med 
sjøløvedammen 
påbegynnes.

2012
Sjøløvedammen åpner.
Et tilbygg på ca. 500 
kvadratmeter påbegynnes.
Akvariet passerer totalt 10 
millioner besøkende.

2013
Akvariets siste tilbygg 
ferdigstilles. Prislappen for 
tilbygg og sjøløvedam er 
drøyt 20 millioner kroner.

2014
Akvariet stenger 
dørene 8. desember 
etter sterk kritikk fra 
både Arbeidstilsynet 
og Mattilsynet.

2015
Akvariet gjenåpner 1.  
februar etter å ha vært 
stengt siden desember 
året før. 
Det installeres trådløst 
nett for gjester.

2016
Akvariet åpner både 
ny seldam, nytt 
havakvarium og nytt 
brasserie.

2017
Akvariet passerer totalt  
11 millioner besøkende.  
To pingviner feirer  
30-års-jubileum. Planene  
for «Nye Akvariet» lanseres.
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1985
Et tilbygg på 173 kvadratmeter står 
ferdig og tas i bruk. Mesteparten av 
arealet er tilrettelagt for undervisning 
og foredragsvirksomhet. Tilbygget 
innvies i forbindelse med 25-års-
jubileet. På jubileumsdagen har totalt 
4.147.613 personer besøkt Akvariet.

Nye Akvariet 11
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Verdens marine hovedstad

Siden Akvariet i Bergen åpnet dørene for 57 
år siden, har det vokst frem en omfattende, 
moderne havbruksnæring i Norge. Ifølge Sintef 
har norsk sjømatnæring i perioden fra 1970 
til 2014 nær tidoblet sitt verdiskapingsbidrag. 
Den største veksten har kommet i perioden 
etter 1990, og den er ventet å fortsette. I 2050 
antas det at den marine verdiskapningen i 
Norge vil beløpe seg til 550 milliarder kroner.

I dag er ikke sjømatnæringen bare viktig 
for vår region, men også for Norge og verden. 
FN har gjentatte ganger anerkjent at bære-
kraftig fiskeri og havbruk er viktig for å sikre 
nok mat til verdens voksende befolkning. 
Her spiller Norge og Vestlandet en svært 
viktig rolle. Norge eksporterte sjømat for 91,6 
 milliarder kroner i 2016. Norsk sjømat ble 
eksportert til 146 land. 

Bergen er sentrum for norsk sjømat-
næring. Ikke bare landets, men verdens største 
oppdrettsselskaper har sine hovedkontor i 
Bergen. Tre av verdens seks største oppdretts-
selskaper har adresse Bergen, der vi også finner 
en verdensledende sjømatklynge. Seafood 
Innovation Cluster har 146 medlemsvirksom-
heter med 15.000 ansatte. Virksomhetene i 
clusteret hadde i 2015 inntekter på svimlende 
57 milliarder kroner. 

Bergenske Marine Harvest er verdens 
 desidert største lakseoppdrettsselskap målt i 
slaktevolum. Marine Harvest slakter  nesten 
like mye fisk årlig som de tre neste opp-
dretterne på topp 6-listen til sammen. På 
andreplass på  listen finner vi Lerøy Seafood 
Group, mens Grieg Seafood innehar sjette-

plassen på verdensrankingen. Bergen er også 
hovedsete for store aktører innenfor hvitfisk og 
pelagisk fiske. Norges Sildesalgslag er verdens 
største markedsplass for pelagisk fisk, mens 
Lerøy Seafood Group forventer å selge 120.000 
tonn hvitfisk i 2017.

Det er ikke bare havbruksnæringen som 
har utviklet seg med base i Bergen. Byen vår 
har også utviklet sterke marine kunnskaps-
miljøer, og huser noen av verdens ledende 
forskningsinstitusjoner knyttet til hav, sjømat 
og ernæring. Under FNs havkonferanse i New 
York tidligere i år, ble Norge hedret for sin 
kunnskap og kapasitet innen marin forskning. 
Norge er faktisk den nasjonen i verden med 
høyest tetthet av marine forskere. Mange av 
dem har sin base i Bergen. Bergensregionen 
har til sammen Europas største konsentrasjon 
av marine forskningsmiljøer. Gjennom Bergen 
Marine Forskningsklynge (se faktaboks) har 
man skapt byens største, samlede forsknings-
satsing noen sinne. Forskningsklyngen vil 
samle opptil 1.000 forskere.

Bergen er også tilholdssted for våre 
 viktigste marine forvaltningsmiljøer. Her  finner 
vi både Fiskeridirektoratet, Havforsknings-
instituttet og NIFES. I tillegg er både Veterinær-
instituttet og Mattilsynet tungt tilstede i Bergen. 
Også flere utenlandske marine virksomheter er 
tungt representert i Bergen.

Utviklingen av bergensk sjømatnæring 
og bergensk marin forskning og forvaltning 
har gjort Bergen til verdens marine hovedstad. 
Med dette som utgangspunkt vil vi skape   
«Nye Akvariet». ⚫

Medlemmer i Bergen  
Marine Forskningsklynge:
Universitetet i Bergen 
UNI Research
Helse Bergen HF
NIFES
Christian Michelsen Research
Nofima
Nansensenteret 
Havforskningsinstituttet

Bergens største  
oppdretts selskaper:
Marine Harvest
Lerøy Seafood Group
Grieg Seafood

Marin forvaltning i Bergen:
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
NIFES
Veterinærinstituttet
Mattilsynet

Verdens største oppdrettsselskaper hører 
hjemme i Bergen. Det samme gjør noen av 
verdens ledende marine forskningsmiljøer.

FORSKNING OG 
NÆRING: Siden 
Akvariet i Bergen ble 
etablert, har det vokst 
frem en verdens-
ledende fiskeri- og 
havbruksnæring i 
Bergensregionen. Vi 
har også fått et av 
verdens største marine 
forskningsmiljøer i  
vår region.



14 Akvariet i Bergen Nye Akvariet 15

Forskning, næring og formidling er bære-
bjelkene i «Nye Akvariet». Med utgangspunkt 
i den marine klyngen i Bergen vil vi etablere 
et verdensledende kunnskaps- og formidlings-
senter der publikum får lære om marin 
 forskning, marine næringer og livet i havet.

«Nye Akvariet» skal ikke bare være en 
publikumsattraksjon. Vi ønsker å bidra til at 
så mange som mulig får kunnskap om livet 
i havet, om hvordan vi kan produsere mat i 
havet på en sunn og bærekraftig måte, om 
hvordan vi forsker på havet og om havets 
betydning for planeten vår og helsen vår. Vi 
vil spre kunnskap og vi vil skape lærelyst. 
I tillegg vil vi bidra til å øke forståelsen for 
hvordan havbruksnæringen jobber og hvilke 
utdannings- og karrieremuligheter som finnes 
i de marine miljøene. Vi har også et mål om 
å formidle forskningsresultater til et bredt 
publikum.

Dette kan vi gjøre fordi vi i Bergen har 
et marint næringsliv og en marin forsknings-
klynge vi kan samarbeide tett med.  Vi kaller 

det «Den marine formidlingsmodellen».
I den marine formidlingsmodellen står 

formidling og lærelyst sentralt, slik illustra-
sjonen på neste side viser. Her er det ikke 
bare Akvariets egne folk som skal bidra til 
å spre kunnskap. Vi vil bygge et senter der 
både  forskningsinstitusjoner, utdannings-
institusjoner og ulike næringsaktører kan drive 
aktiv kunnskapsformidling i samhandling med 
oss på Akvariet. På «Nye Akvariet» skal det 
være tilbud til barnehager, grunnskoler, videre-
gående  skoler, studenter, forskere i inn- og 
utland, bedrifter, turister og bergensere flest. 

I tillegg skal vi fortsette å gjøre det vi har 
gjort i snart 60 år – nemlig å gi små og store 
besøkende spennende dyreopplevelser. 

På den måten får vi et formidlings- og 
kunnskapssenter som synliggjør den  aktiviteten 
og de resultatene som skapes i den marine 
 klyngen, parallelt med at vi styrker vår posisjon 
som en av Bergens viktigste besøks attraksjoner. 

«Nye Akvariet» blir et sted der læring og 
opplevelser går hånd i hånd. ⚫

Læring og opplevelser  
hånd i hånd

«Nye Akvariet» skal være et  internasjonalt 
ledende formidlings- og  kunnskapssenter 
om livet i havet, marin forskning og 
 marine næringer.

KUNNSKAP: Både 
barn og voksne 
skal få ny kunnskap 
 gjennom gode  
opplevelser på  
«Nye Akvariet»



 
Forskning/forvaltning
Fiskeri
Havbruk
Sjømat
Klima
Energi
Helse

Forsøksfasiliteter
Møtevirksomhet
Hospitering
Popularisering
Tilgang spesielle  
forsøksdyr/ 
organismer

Fiskeri
Havbruk
Sjømat
Fangst
Teknologi
Farmasi
Fôr

Møteplass
Omdømmebygging
Produktutvikling/  
testfasilitet
Kursvirksomhet
Sjømat
Rekruttering
Hospitering

 
Næringsliv

Barnehage
Grunnskole
Videre gående
Høyskole
Universitet

Fagmoduler
Ekskursjoner
Lærlingplass
Praktisk arbeid  
med dyr & mat
Prosjektoppgaver

 
Undervisning

Den Marine  
Formidlingsmodellen
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Innlands turister
Utenlands turister
Lokalbefolkning

Reiseliv
Sette Norge  
på verdenskartet
Folkeopplysning
Matpresentasjon
Dyrenes verden
Hav & helse
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Formidling/

Lærelyst

Hav & Helse

Teknologi Plattform

Mediekanaler

Innovasjon
Forskning/forvaltning

Næringsliv

Reiseliv
Undervisning
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Tre fremtidsscenarier Det foreligger tre fremtidsscenarier for Akvariet 
i Bergen:

1. Vi realiserer «Nye Akvariet» i tilknytning  
til den marine klyngen i Bergen.

2. Vi utvikler oss videre på nåværende tomt  
på Nordnes.

3. Akvariet i Bergen innstiller driften som en 
konsekvens av vi ikke får realisert et av de 
to øvrige scenariene.

Scenario 1 – «Nye Akvariet»
Det har rent mye vann gjennom akvarie-
tankene siden vi åpnet dørene på Nordnes i 
1960. Havet har blitt en enda viktigere ressurs. 
Det er bygget opp en sterk havbruksnæring 
og et sterkt marint forskningsmiljø i Ber-
gen. Vi ser det som vår oppgave å bidra til å 
formidle kunnskap ikke bare om livet i havet 
og ulike  arter, men også om havets  betydning 
for kloden og hvordan vi utnytter havet i 
næringsøyemed. Ikke minst ser vi det som vår 
oppgave å bidra til å formidle ny kunnskap 
som stammer fra forskning. Det har vi  verken 
plass eller teknologi til å gjøre i dagens  anlegg. 
Skal vi klare å være et viktig og relevant 
utstillings vindu i 60 år til, må vi bygge nytt.  
Og det er nå vi har muligheten. 

Det er nå de marine forskningsmiljøene i 
Bergen skal samlokaliseres for å kunne levere 
verdensledende marin forskning, fremtidsrettet 
utdanning og bedre forvaltning og kunnskap i 
de marine næringene. Vårt mål er å bli hjertet i 
denne marine klyngen. Vår rolle som marin for-
midler og læringsarena vil passe perfekt inn i et 
miljø som baserer seg på forskning og utvikling. 

Vi ønsker å være en viktig aktør for 
Bergen by, og ha en nasjonal og internasjonal 
rolle ut fra verdens marine hovedstad. Men 
vi ønsker også å være en viktig aktør for både 
reiselivs næringen, havbruksnæringen og ikke 
minst forsknings- og utdanningsmiljøene i 
Bergen, gjennom å realisere «Den marine 
formidlings modellen». Det vil vi ikke klare i 
fremtiden uten «Nye Akvariet». Derfor er det 
dette  scenariet vi jobber for å realisere.

Scenario 2 – Videre drift på 
Nordnes
Akvariet i Bergen har vært i kontinuerlig 
drift i 57 år. Selv om anlegget har blitt utvidet 

og modernisert i årenes løp, er det fortsatt 
 gammelt. Og vi har begrenset plass. Det er av 
to årsaker ikke mulig å vokse og utvikle seg 
videre på dagens tomt på Nordnes.

For det første: Akvariet på Nordnes er 
u løselig knyttet til Havforskningsinstituttet 
vegg-i-vegg. Hvert døgn pumpes det 24 
millioner liter vann gjennom Akvariet, blant 
annet via rørsystem i bygget til Havforsknings-
instituttet. Denne infrastrukturelle symbiosen 
mellom Akvariet og Havforskningsinstituttet 
går mot slutten. En utredning fra Statsbygg 
anbefaler å samle Havforskningsinstituttet, 
NIFES (Nasjonalt institutt for ernæring og 
sjømat) og Fiskeridirektoratet på ett og samme 
sted. Når Havforskningsinstituttet flytter, vil 
Akvariet stå overfor omfattende arbeid for å 
sikre sin helt nødvendige vanntilstrømming.

For det annet: Skal dagens anlegg fornyes, 
må anlegge stenge i rehabiliteringsperioden. 
Det innebærer at alle dyrene må tas hånd om 
av andre, samt at vi går glipp av billettinntekter, 
i to-tre år.

Scenario 2 er følgelig lite realistisk.  
Det gir oss heller ikke mulighet til å realisere 
«Den marine formidlingsmodellen» i en slik 
skala vi ønsker.

Scenario 3 – innstille driften
Dette er et «worst case scenario» som vi 
 absolutt ikke ønsker. Men dette kan i verste 
fall bli en uheldig konsekvens dersom ikke et 
av de to andre scenariene blir noe av. Det er 
ikke til å komme fra at lokalitetene på Nordnes 
neppe tåler en videre eksistens hvis vi ser 
10 - 15 år frem i tid. Det skyldes utfordringer 
knyttet til vanntilførsel, som beskrevet ovenfor, 
men det skyldes også at den bygningstekniske 
 standarden på dagens anlegg er kraftig merket 
av tidens tann. Situasjonen er såpass prekær 
at bygningsmassen neppe tåler drift i mer enn 
10 år til uten svært omfattende rehabilitering. 
Dersom vi ikke får realisert «Nye Akvariet» 
når Havforskningsinstituttet flytter, kan en 
ned leggelse dessverre bli aktuelt å vurdere. 
Det er ikke først og fremst synd for oss. Det 
vil først og fremst være synd for  Bergen by, for 
reiselivet, for de marine  næringene, for forsk-
ningsmiljøene og for de marine utdannings-
institusjonene. Derfor er dette i bunn og grunn 
et urealistisk alternativ. ⚫

Utviklingen av Akvariet i Bergen kan  
gå i tre ulike retninger. Bare en av  
dem gir oss mulighet til å realisere  
«Den marine formidlingsmodellen».

VÅR EGEN FOR-
MIDLINGSMODELL: 
Den marine for-
midlingsmodellen 
står sentralt i «Nye 
 Akvariet». Målet er å 
bygge et anlegg som 
gir de besøkende 
kunnskap om livet i 
havet, marin forskning 
og marine næringer.
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Det verserer mange myter om  havbruksnæringen. For oss vil det være 
svært nyttig om vi kan få en formidlings aktør som  viser hvordan vi faktisk 
 arbeider, og hvordan vi stadig utvikler oss i forhold til  miljø, bærekraft og 
dyrevelferd. I tillegg har vi  behov for mange nye, kloke hoder i fremtiden. Jeg 
håper «Nye Akvariet» vil bidra til å gjøre oss til en enda mer  attraktiv næring 
for fremtidige arbeidstakere, og at «Nye  Akvariet» kan være med på å bygge 
norsk sjømatnærings omdømme nasjonalt og internasjonalt.

Ole-Eirik Lerøy
Styreleder i Marine Harvest

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Vår kystlinje er en av 
verdens lengste, og vi råder over hav areal som er mer enn seks ganger større 
enn vårt land areal. Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til 
en arbeidsplass i de havbaserte  næringene, som til sammen står for om lag 
70 prosent av våre eksport inntekter. Det forventes betydelig vekst i hav-
næringene globalt, og i næringer hvor Norge har viktige fortrinn. Dersom 
Norge fortsatt skal være best på hav må  offentlige myndigheter legge til 
rette for at de  etablerte havnæringene kan vokse videre, at nye næringer 
kan utvikles, og ikke minst at sektorspesifikk kunnskap utnyttes på tvers av 
 næringene. Dette er bakgrunnen for at regjeringen i februar la frem havstrat-
egien «Ny vekst, stolt historie». Hovedmålet er å bidra til størst mulig samlet 
bærekraftig verdiskaping og syssel setting i havnæringene. Strategien synligg-
jør mulighetene som finnes for næringsaktivitet i havet, og har særlig opp-
merksomhet mot å  styrke samspillet samt kunnskaps- og erfaringsoverførin-
gen mellom havnæringene, og kartlegger hvordan myndighetene på 
bærekraftig og lønnsomt vis best kan legge til rette for videre vekst  
og sysselsetting.

Monica Mæland
Næringsminister

UiB legger stor vekt på kunnskapsformidling av  forskning. Akvariet har 
derfor vært en samarbeids partner gjennom mange år. Marin sektor er viktig 
for Norges fremtid. Bergen er en attraktiv studentby. «Nye Akvariet» vil gi oss 
enda flere muligheter.

Dag Rune Olsen
Rektor, Universitetet i Bergen

Det er svært viktig for Havforskningsinstituttet å nå bredt ut når vi skal 
formidle resultatene fra forskningen vår. Solid kunnskap om de norske hav-
områdene er nødvendig for å sikre våre barn og barnebarn rene og rike hav.  
Vi formidler resultatene fra forskningen på mange ulike måter, blant annet via 
nettsider, sosiale medier, ved foredrag og utstillinger på steder som publikum 
oppsøker, her er Akvariet unikt! For Havforskningsinstituttet er det derfor 
viktig å ha et nært og godt samarbeid med Akvariet.

Sissel Rogne
Havforskningsdirektør

Akvariet har i snart 60 år bidratt til å profilere Bergen og gjøre byen vår 
kjent både i Norge og i resten av verden. Akvariet er en av våre viktigste og 
best besøkte attraksjoner. Et nytt akvarium vil gjøre Bergen til en enda mer 
attraktiv turistdestinasjon. Minst like viktig er det at byen vår sprer kunnskap 
om forskning,  utdanning og næringslivet. De marine næringene kommer til å 
bli svært viktige for Bergen i årene som kommer.  Disse næringene skal bidra 
til å  finansiere velferden vår i fremtiden. Derfor håper jeg «Nye  Akvariet» vil 
bidra til å skape engasjement og entusiasme slik at flere velger å utdanne seg 
til jobber i de marine næringene.

Harald Schjelderup
Byrådsleder i Bergen

Derfor støtter de
«Nye Akvariet»
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Et verdensledende kunnskaps-  
og formidlingssenter inspirer t  
av Danmark og USA

Vi har sett til Georgia Aquarium i Atlanta 
og Den Blå Planet i København når vi har 
utviklet tankene om «Nye Akvariet»

Mange byer i verden er stolte av sitt  akvarium. 
Og det med rette. Det finnes en rekke  fantastiske 
anlegg rundt om i verden, og mange ulike 
driftsmodeller. I arbeidet med å definere kon-
septet og driftsmodellen i «Nye Akvariet» har 
vi særlig hentet lærdom og inspirasjon fra to 
akvarier.

Fra Danmarks Akvarium til  
Den Blå Planet
Tilblivelsen av Danmarks Akvarium kan minne 
litt om tilblivelsen av vårt eget akvarium i 
Bergen. Det begynte med en mann og en drøm. 
En julaften i 1934 går ingeniør Knud Højgaard 
og hans sønn, zoologen Mogens Højgaard, sin 
faste juletur i skogen. Mogens beskriver sin 
drøm om å bygge drivhus til padder og fisk, 
hvis han bare hadde eid skogen. Der og da 
oppstår ideen til Danmarks Akvarium, som 
ble innviet fem år senere, i 1939. Danmarks 
 Akvarium var da det nest største i Europa.

På samme måte som i Bergen ble  Danmarks 
Akvarium sakte, men sikkert  utvidet. Etter 
hvert ble det behov for større plass og mer 
moderne fasiliteter. Men det var ikke mulig 
å utvikle tomten til Danmarks Akvarium i 
 Charlottenlund videre. 

Etter flere år med innsamling av midler 
blir det besluttet å bygge et helt nytt anlegg 
i Tårnby på Amager. I 2013 åpner Den Blå 
 Planet. Dyrene fra det gamle Danmarks 
 Akvarium i Charlottenlund flytter inn, og 
mange flere kommer til i det nye store  anlegget. 
Samtidig vokser organisasjonen fra 16 med-
arbeidere til omkring 70 årsverk. 

Allerede før dørene ble åpnet i 2013 var 
Den Blå Planet kåret til Danmarks beste fyr-
tårnsprojekt innenfor turisme- og opplevelses-
økonomien. Anlegget er et arkitektonisk 
landemerke. Men det mest interessante er 
driftskonseptet. 

Den Blå Planet tilbyr undervisning 
til både barnehager, grunnskoler, SFO, ▶ 

NYTT OG MODERNE: Den Blå Planet ble 
 bygget da det gamle Danmarks Akvarium 
måtte fornyes. Det var ikke plass til å utvide 
det eksisterende anlegget. Dermed ble 
det  reist kapital til et helt nytt og moderne 
 akvarium like utenfor København.



24 Akvariet i Bergen Nye Akvariet 25

 videregående skoler og lærer- og pedagog-
utdanningen. Den Blå Planet bidrar også med 
viten om havets hemmeligheter på andre 
måter. Akvariets egne eksperter samarbeider 
med både danske og utenlandske forskere om 
ulike forskningsprosjekter, og Den Blå Planet 
er dypt engasjert i kampen mot plast i havet.

I dag er Den Blå Planet Nord- Europas 
største akvarium, der underholdning, fascinasjon 
og viten kombineres i spektakulære rammer.

Hav og helse i Atlanta
Georgia Aquarium i Atlanta er et av verdens 
største akvarier. Akvariet er en non-profit 
organisasjon som ønsker å ta en global leder-
rolle innen forskning og bevaring av dyrearter. 
Siden oppstarten har Georgia Aquarium hatt 
som mål å utdanne og inspirere nåværende og 
fremtidige generasjoner. 

I 2013 annonserte Georgia  Aquarium 
et nytt initiativ for akvariets fremtidige 
 forsknings- og bevaringsmål: One Ocean,  
One Health. Temaet er basert på begrepet  
One Health, som sier at velferden til dyr, 

 mennesker og natur henger sammen, og at 
man ved å forbedre disse områdene  samtidig, 
kan skape en sunnere verden. Georgia 
 Aquariums forsknings- og bevaringsavdeling 
bruker dette som rammeverk for sitt arbeid,  
og akvariet jobber aktivt med å bygge nye  
fasiliteter til dette arbeidet på sin feltstasjon  
i Florida.

København + Atlanta = Bergen
Filosofien bak «Nye Akvariet» er en  blanding 
av nettopp Den Blå Planet og Georgia 
 Aquarium. Som i USA ønsker vi å vise  hvilken 
betydning havet og livet i havet har for oss 
mennesker og for miljøet vårt. Og som i 
 Danmark ønsker vi å erstatte et gammelt 
akvarium med et nytt anlegg der kunnskap  
og opplevelser går hånd i hånd. I tillegg har  
vi med et element som vil være unikt for 
«Nye Akvariet»: Vi vil vise hvordan havbruks-
næringen og de øvrige marine miljøene arbei-
der. Det kan vi gjøre takket være nærheten til 
de samlede marine miljøene i verdens marine 
hovedstad. ⚫

↑ OPPLEVELSER:  
«Nye Akvariet» skal 
by på opplevelser for 
både små og store.

← LÆRING: «Nye 
Akvariet» skal være 
en læringsarena for 
alle aldersgrupper. 

→ FORMIDLING: 
Ved bruk av ny 
formidlingsteknologi 
skal «Nye Akvariet» 
spre kunnskap om 
livet i havet, marin 
forskning og marine 
næringer.
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Dobbelt så stor t –  
mer enn dobbelt så bra!

Areal og årsverk
«Nye Akvariet» har et bygningsmessig areal-
behov på rundt regnet 10.000 kvadratmeter, 
hvorav 50 til 55 prosent utgjør publikums-
arealet. Resten vil romme teknisk infrastruktur, 
laboratorier, lager, kontorer m.v. 

Selv om «Nye Akvariet» blir mer enn 
 dobbelt så stort som dagens anlegg, blir ikke 
drifts kostnadene tilsvarende forhøyet. Ny tek-
nologi vil gi rasjonell drift. Et nytt og  moderne 
anlegg vil derfor kunne driftes langt mer 
effektivt enn dagens infrastruktur tillater. Selve 
akvariedriften vil, etter våre foreløpige bereg-
ninger, kunne løses med omtrent den samme 
bemanningen som i dag. Men «Nye Akvariet» 
skal være noe mer enn det Akvariet i Bergen 
er i dag. Vi vil styrke tilbudet, og bruke mer 
 ressurser på undervisning, forsknings formidling 
og på å vise frem de marine næringene. 
 Dessuten er det viktig for oss å skape et miljø-
vennlig anlegg.

Fasiliteter
I det nye anlegget vil det være behov for et hav-
akvarium på 4,5 til 5 millioner liter. Dette store 
havakvariet vil bli en sentral del av utstillingene. 
I tillegg skal vi ta i bruk taket. Der kan vi holde 
både pingviner og andre arter utendørs.

Et nytt anlegg gir oss mulighet til å tilrette-
legge ulike publikumsfasiliteter på en langt 
bedre måte enn i dag. Eksempelvis kan vi 

etablere restaurant med egen inngang utenfra. 
Det betyr at restauranten kan  driftes året rundt, 
uavhengig av selve Akvariets åpnings tider. 

Ny teknologi gir oss nye formidlings-
muligheter. Gjennom bruk av moderne 
 teknologiske løsninger vil vi skape nye og 
lærerike opp levelser i «Nye Akvariet» Vi vil 
også legge til rette for undervisnings muligheter 
og møte fasiliteter på en langt bedre måte enn 
i dag, slik at «Nye  Akvariet» blir et flerbruks-
anlegg som  henvender seg til en langt bredere 
målgruppe enn det vi hittil har hatt mulighet til.

Publikumskapasitet
Vi forventer at et nytt og moderne  akvarium 
med økte bruksområder vil trekke flere 
besøkende fra inn- og utland enn det  Akvariet 
i Bergen gjør i dag. Vi vil bygge et anlegg 
som kan ønske velkommen til minst 500.000 
besøkende årlig. 

Et nytt spleiselag
Et nytt akvarium vil kreve omfattende inves-
teringer. Nå, som for over 60 år siden, er vi 
avhengige av at det reises kapital for å bygge 
et akvarium. Vi ønsker å gjenta historien. Vi 
 ønsker å invitere til et nytt spleiselag for å 
 bygge et nytt akvarium i Bergen, der vi håper 
både det offentlige, næringslivet og private 
aktører vil bidra. ⚫

Akvariet i Bergen:
Etablert i 1960 som  
Nord-Europas største og  
mest moderne akvarium
Drives av  
Stiftelsen  Akvariet i Bergen
Omfatter mer enn 60  akvarier,  
fire utendørs dammer og en  
tropisk avdeling med terrarier
Passerte 11 millioner  
besøkende i 2017

«Nye Akvariet» vil ha et arealbehov på anslagsvis 
10.000 kvadratmeter. Det er mer enn dobbelt så 
stort som dagens  bygningsmasse på Nordnes.

Estimerte nøkkeltall  
«Nye Akvariet»:
10.000 kvadratmeter
Kapasitet til mer enn  
500.000 besøkende årlig
Havakvarium på 4,5 til  
5 millioner liter

FORMIDLINGS-
TEKNOLOGI: I «Nye 
Akvariet» skal vi ta i 
bruk ny teknologi for 
å gi de besøkende 
spennende og lære-
rike opplevelser.



«Et kunnskaps- og formidlings-
senter som skal være til glede 
og nytte for både fagfolk og folk 
flest, og vi skal øke kjennskapen 
til- og respekten for livet i havet»
Vår visjon for «Nye Akvariet»


