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Styrets beretning for FHS 2006
Styret legger med dette fram beretningen for Fiskeri- og havbruksnæringens
servicekontor (FHS) for driftsåret 2006. FHS ble vedtatt opprettet på ekstraordinært
representantskapsmøte 8. november 2001, og ble formelt opprettet per 1. januar 2002.
Styret i FHS er ifølge vedtektene til enhver tid sammenfallende med styret i FHL.
Styremøtene i FHL og FHS avvikles parallelt. Styret har i beretningsåret hatt 5 ordinære
styremøter og 3 telefonstyremøter. Styret har behandlet 26 saker i 2006.
Prisdrøftelser
Servicekontoret organiserer den medlemsrettede aktiviteten i FHL-fellesskapet. Arbeidet
inkluderer bistand av faglig, teknisk, juridisk, regnskapsmessig og økonomisk art.
Servicekontoret forhandler med fiskesalgslag om priser på råfisk og bistår medlemmene
med FoU-virksomhet. Servicekontoret skal bidra til at medlemmene får utført slikt arbeid
bedre og rimeligere enn om man måtte utføre det på egen hånd. Servicekontoret skal
ikke drive næringspolitisk virksomhet.
Det har vært gjennomført en rekke prisdrøftingsmøter mellom FHS og fiskesalgslagene i
2006. I tillegg er det daglig dialog mellom FHS og salgslagene om forhold knyttet til
førstehåndsomsetning.
Forskning og utvikling
FHS sitt engasjement innenfor forskning og utvikling (FoU) er stort og utgjør en betydelig
del av landsforeningens totale virksomhet. FHS har egne fagfora for FoU. Disse fungerer
som møteplass for bedrifter, forskere og leverandørindustri. FHL arbeider tett opp mot
det offentlige virkemiddelapparatet. Hensikten er å organisere nyskapings- og
omstillingsprosesser som på sikt skal gi god lønnsomhet i industrien og dermed trygge
arbeidsplasser langs kysten. Involvering av medlemsbedrifter skjer gjennom
forumsaktiviteten. I 2006 ble det driftet en rekke faglige fora som alle arrangerer faglige
samlinger og gir ut egne informasjonsbulletiner. Medlemsstatusen i våre bransjefora er
som følger:
Pelagisk forum:
20 bedrifter
Tørrfiskforum:
41 bedrifter
Bacalaoforum:
18 bedrifter
Filetforum - Hvitfisk: 19 bedrifter
Filetforum – Laks: 20 bedrifter
Rekeforum:
3 bedrifter
Forum-modellen er i hovedsak benyttet av FHS industri og eksport. I FHS havbruk er FoU
organisert med en fagsjef og et FoU-utvalg med fem medlemmer. Prioritering av
oppgaver er basert på innspill fra medlemmer, forskningsinstitusjoner,
leverandørbedrifter og forvaltningen. Også innenfor FHS fiskemel og FHS fiskefôr
gjennomføres det FoU-prosjekter på vegne av medlemsbedriftene.
FoU-virksomheten gir resultater. Mange prosjekter har gitt nyskaping med praktisk
anvendelse i næringen. FHL opplever en økning i bedriftenes engasjement innen FoU, og
vil fortsatt ta et særlig ansvar for bransjestyrte utviklingsprosjekter. Her følger et utvalg
av resultatene FHS gjennom året har oppnådd innenfor FoU:
•
•
•

Utviklet og publisert en elektronisk kvalitetshåndbok for pelagisk sektor.
Påvist hvordan temperatur og luftfuktighet påvirker vekten på tørrfisk under lagring.
Satt i gang et flerårig arbeid rettet mot optimal bekjempelse av fluemark i
tørrfisksektoren.

•
•
•

•

•

•

•

•

Utarbeidet søknad om såkalt beskyttet geografisk betegnelse for ”Tørrfisk fra
Lofoten”. Etter norsk godkjenning blir det søkt om det samme i EU.
Kartlagt potensialet for energisparing i flere fiskeindustribedrifter. Det er innført tiltak
som gir bedriftene betydelige kostnadsreduksjoner.
Utført fullskala tester av ulike tørkesystemer i klippfisksektoren. Optimalisering av
tørkeprosessen kan gi innsparinger på opp mot 40 % av energibruken. I tillegg
undersøkes muligheten for å øke kapasiteten og jevnheten i tørkeprosessen. Dette vil
kunne påvirke produksjonsutbyttet på en positiv måte
Det arbeides med å automatisere operasjonen med å legge fisk i kar for salting til
saltfisk eller klippfisk. Ved hjelp av visionsystem og robot er det mulig å automatisere
en av de tyngste arbeidsoppgavene i fiskeindustrien
Langsiktig fokus på ferske produkter har bidratt til at bl.a. ferske filetprodukter har
fått større betydning. Etterspørselen etter disse produktene har økt, det samme har
eksportprisene
Det er særlig arbeidet med bedre temperaturstyring i produksjonsprosess og
distribusjon, samt at man fokuserer på utnyttelse av hele fileten til mer lønnsomme
produkter.
Det har vært arbeidet mye med slakteprosessen på laks sett i forhold til de nye
forskriftene som kom høsten 2006. Herunder har dagens slaktemetoder blitt evaluert.
Målet er å utvikle nye og bedre slaktemetoder med tanke på kravene til fiskevelferd
og produktkvalitet
Nye rekeprodukter til hurtigmatmarkedet er under utvikling.

Ved utgangen av 2006 hadde FHS totalt 23 ansatte hvorav 5 var prosjektansatte.
Arbeidsmiljøet i FHS oppfattes som godt. Det avholdes årlige medarbeidersamtaler. Det
er utarbeidet en felles personalpolitikk for FHS-fellesskapet. Sikkerheten ved de ulike
kontorene, som el-sikkerhet og brannvern, er ivaretatt av felles systemer gjennom de
respektive huseierne.
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