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Næringsrettet FoU for en bærekraftig 
og lønnsom sjømatnæring i vekst



Budsjett 2012

• Budsjett på MNOK 214
– Administrasjon 17,5

– Kommunikasjon og formidling 4,0

– Evaluering 1,0

– Marked og samfunn 6,0 – Marked og samfunn 6,0 

– Totalutnyttelse av fiskeråstoff 11,0 

– Helse og sjømat 15,0 

– CREATIV 1,5

– Prosjekt "Sett Sjøbein" 2,0 

– Kompetanseprogram 1,0 

– Fiske og fangst 29,5

– Industri og foredling 35,5

– Havbruk 90,0



Strategiske satsingsområder

• Bærekraft

• Dokumentasjon av helseeffekter (human ernæring). 

• Totalutnyttelse av fiskeråstoff (biråstoff/restråstoff)

• Konkurransekraft og effektivitet

• Kvalitet • Kvalitet 
Markedsforskning 

• Kunnskap om rammebetingelser

• HMS



Ikke prioriterte områder: 

• FHF vil ikke prioritere områder som oppfattes å ligge innenfor forvaltingsrettet 
forskning og/eller utfordringer som ligger innenfor forvaltningsområdet. Det betyr 
ikke at dette ikke er viktig, men at dette forventes å bli finansiert over andre 
budsjetter. 

• FHF vil i denne perioden ikke prioritere forskning innenfor nye oppdrettsarter, 
inkludert torskeoppdrett. Oppdrett av leppefisk er og vil bli prioritert som en del av 
bærekraftstrategien innenfor havbruk.

• Generisk produktutvikling (sjømat) vil ikke bli prioritert. Produktutvikling anses i 
utgangspunktet som et område som må være forankret i enkeltbedrifter.   

• FHF vil ikke prioritere marin bioprospektering.

• FHF vil som hovedregel ikke finansiere områder/tema som ikke bidrar med 
finansiering, direkte eller indirekte, av FHF. Dersom næringen vurderer det som 
viktig kan man gå inn på områder som i dag ikke bidrar med vesentlig finansiering. 



Prosjekter pågående i regi av FHF

• 900558 Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff 11,5 mill. kr

• 900684 Struktur og lønnsomhet i ingrediensindustri 0,2 mill. kr

• 900675 Restråstoff fra norsk vårgytende sild (NVG-sild) 
til konsum: Fokus på buklist og filetavskjær 2,7 mill. kr til konsum: Fokus på buklist og filetavskjær 2,7 mill. kr 

• 900547 Utvikling av høykvalitetsprodukt fra sildemelke 2,5 mill. kr

• 900567 Biprodukter fra kongekrabbe 1,2 mill. kr

• 900691 Teknologi for uttak og sortering av restråstoff 0,9 mill. kr

• 900604 Utnyttelse av hvalspekk 0,5 mill. kr



Nytt fra FHF

• Ansatt ny fagsjef – Stein Ove Østvik

• Etablerer i løpet av året ny faggruppe

• Skal i 2012 få på plass en overordnet strategi på området



Knallhard kamp om fiskeslog

Kampen om restråstoff tetner til. Miljøprosess AS finansierer 
nå et ensilasjeanlegg til fem millioner for å sikre seg sloget fra 
Nordkyn Seafood i Mehamn. 
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