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HAVBRUK OG JORDBRUK
Bistand ved utvidelse av bærekraftig matproduksjon på land og i vann

Matproduksjon, vann og miljø henger tett sammen. Jordbruket bruker 38 % av verdens totale landareal til matproduksjon, og
utsetter økosystemer og økosystemtjenester for alvorlig press. Landskapsarbeid og dreneringssystemer endrer den hydrologiske
likevekten og avrenningsmønstrene. Bruken av enorme mengder vann til irrigasjon kan (gjennom utvasking av næringsstoffer og
pesticider) videre true kvaliteten på miljøet.
Samtidig benytter havbruk omfattende områder i innsjøer og kystsoner til matproduksjon. Havbruk er også en mulig kilde til
næringsstoffer og giftige stoffer, samt en kilde til invaderende arter og sykdomsbærere. Alle disse faktorene kan true vannmiljøene.
Dagens matproduksjon legger betydelig press på vannressurser og økosystemtjenester. Med estimerte 2,7 milliarder nye munner
å mette i 2050, vil det bli et stadig økende behov for forvaltnings- og teknologi løsninger for å gjøre matproduksjonen mer og mer
bærekraftig.

UTFORDRINGENE
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Fylle behovene for mer effektiv og trygg matproduksjon
Øke miljømessig bærekraft og minke trusler mot vannressurser og økosystemtjenester
Optimalisere forvaltning og bruk av vann og land

VÅR TILNÆRMING

Hos DHI er vi overbeviste om at et bærekraftig miljø er nøkkelen til mattrygghet. Vi planlegger og
gjennomfører helhetlige og bærekraftige forvaltningsstrategier og holdninger. Slik baner vi vei for en
økonomisk gjennomførbar og miljømessig bærekraftig utnyttelse av jord- og vannressurser.

VÅRE LØSNINGER

Vi tilbyr kunnskap og avansert teknologi som gir deg muligheten til å ta beslutninger som både er
gjennomførbare og bærekraftige. Vi leverer tjenester for å sikre miljøgodkjenning og lisenser. Vi
bidrar også til å sikre optimalisert og trygg produksjon med:
 førsteklasses utredninger
 systemer for prognoser og tidlig varsling
 produksjonsoptimalisering
 risikostyring

HOVEDMÅLET

ØKT BÆREKRAFTIGHET, ØKT SIKKERHET OG REDUSERTE KOSTNADER
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I 2050 skal vi mette 2,7 milliarder flere mennesker enn i dag – uten en
samtidig økning av vannkilder.
Bærekraftighet er ikke et ønske. Det er en nødvendighet.

HAVBRUK

JORDBRUK

For å opprettholde utviklingen av verdens raskest voksende
matindustri, tilbyr vi støtte innenfor:

For å møte behovet for økt jordbruksproduksjon og samtidig
opprettholde miljøressursene, tilbyr vi tjenester innenfor:

FISKEFOR OG TILSETNINGER

MILJØUTREDNING OG REGULERING





Erstatning av fiskemel og fiskeolje (bioproduksjon)
Levende føde til første foring/adferd
Probiotisk utvikling (produksjon og bioremediering)
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PRODUKSJON











PRODUKSJON

Valg av sted
Optimalisering av anleggets utforming
Beslutningsstøtte systemer for automatiske offshore
produksjonsenheter
Operasjonelle vannprognoser
Resirkulerte oppdrettsanlegg







Miljøkonsekvensutredning (EIA)
Modeller for bæreevne
Miljøgodkjennelser og lisenser

Optimalisering av vanningsstyring
Fjernstyrt avlesning for presisjonssystemer i jordbruket

LAND OG VANN


ØKOLOGI OG MILJØ


Integrert utredning og evaluering av næringsstoffer
Utredning og evaluering av pesticider
Strategisk miljøutredning for jordbruksaktiviteter



Erosjonskontroll — utredning av erosjonsrisiko og evaluering av
aktuelle og fremtidige scenarioer med tanke på klimavariasjoner og
-endringer
Flomvarsel systemer for mer motstandsdyktige jordbrukssystemer i
lavlandet og på flomsletter

PROSJEKTER

For å møte den økende regionale og globale
etterspørselen, har ørretoppdrettere i
Storebælt (Danmark) sett seg nødt til å øke
produksjonen i to eksisterende fiskefarmer
med merdanlegg. Vi hjalp til med å sikre at
prosjektet ble miljømessige bærekraftig, og
med å innhente de nødvendige tillatelser.
Det ble gjennomført ved at vi dokumenterte
miljøpåvirkning fra eksisterende produksjon
og prognostiserte virkninger av den
prosjekterte økte produksjonen.

I sammenheng med utvidelsen av havbruk i
Macquarie Harbour (Tasmania), ble vi
innkalt for å gjennomføre en diligence
gjennomgang og lede diskusjoner med
involverte interessenter.
Vår grundige studie gjorde det mulig å
identifisere et scenario som fyller behovene
både for økt fiskeproduksjon og bevaring av
miljøet. Resultat: Godkjennelse av en
utvidelse på 64 % i leasebart vannområde.

Les mer om disse og andre prosjekter i vårt Scribd-bibliotek www.scribd.com/dhigroup
Ta kontakt på: info@dhigroup.com
Du finner mer informasjon på: www.dhigroup.com

Elven Murrumbidgee i New South Wales i
Australia er en viktig kilde til vann for
våtmarkene i området, irrigasjonsanlegg og
andre forbrukere i Riverina-regionen.
Med økt press på elvesystemet er det
avgjørende å optimalisere
driftseffektiviteten. Vi bistår elveforvalteren
ved å utvikle og implementere et datastyrt
forvaltningssystem Murrumbidgee Computer
Aided River Management System (CARM).

