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SOMMERBREV 2020 

Kjære prosjektpartnere i SUPREME. Det har blitt sommer og her kommer en kort opp-

summering hva som er gjort hittil og hva vi skal jobbe med videre i år. Selv om 2020 ik-

ke akkurat har gått som forventet for mange av oss, så går aktivitetene i SUPREME pro-

sjektet som planlagt. 

Midt i hjemmekontorperioden startet vår ph.d. student 

Line Meidell med sitt arbeid. Hun har en mastergrad i mat 

og teknologi fra NTNU, og har det siste året jobbet som 

Seafood Trainee i Nova Sea. Vi har også hatt flere studen-

ter knyttet til prosjektet den siste tiden, og selv om noen 

nå er ferdige med sitt arbeid har vi en masterstudent som 

frem til mai 2021 vil holde frem med sitt arbeid på enzy-

mer hos hvitfisk. I vår har det også blitt gjennomført labo-

ratorieforsøk der en har undersøkt hvordan fangstmetode 

kan påvirke kvalitet på fryste torskehoder. Resultater fra 

forsøket er under bearbeiding, og vi satser på at det vil 

være mulig å kunne legge frem resultater fra dette i høst 

under SUPREME sitt årlige møte i høst.  

Årets SUPREME møte er ikke fastsatt enda, men mest 

sannsynlig vil det bli gjennomført en digital versjon av 

møtet. Mer informasjon om dette kommer etter sommer-

ferien. I august er det tid for NorFishing, og SUPREME er 

et av prosjektene som vil bli presentert på den digitale 

versjonen av "Forskningstorget". Når det foreligger mer 

informasjon om programmet vi vil dele linken slik at de av 

dere som ønsker kan delta. I høst skal forskere fra pro-

sjektet bli med tråleren «Molnes» ut på havet for å gjen-

nomføre innledende forsøk og kartlegging. Dette vil bli 

det første av tre forskningstokt i prosjektet, og vil gi input 

til flere av aktivitetene i prosjektet.  

Til slutt vil vi minne om at nyheter fra prosjektet blir lø-

pende lagt ut på prosjektet sin webside og på våre sosiale 

medier så følg oss gjerne der for å få med dere siste nytt. 

God Sommer! 

WEBSIDE https://www.sintef.no/projectweb/supreme/nyheter/ 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/supreme_prosjekt/ 

FACEBOOK https://www.facebook.com/SUPREMEProsjekt 
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