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Medlemmer 

 

LEVERANDØRER AV VARER OG 
TJENESTER 

 
• AKVA group 
• AQS 
• Aqua Gen 
• AquaCultureEngineering 
• Aqualine 
• Aquastructures 
• Botngaard 
• BioTek 
• Brynsløkken 
• Containerservice  Ottersøy 
• Din Bemanningspartner 
• Erling Haug 
• Europharma 
• Flatsetsund Engineering 
• Havbrukstjenesten 
• Havtek 
• Infront-X 
• Inventas Produktdesign 
• INAQ Management 
• LEROW 
• Lilleborg Profesjonell 
• Lindem Data Acquisition  
• Moveo 
• Mørenot 
• Nofas 
• Netkem 
• Norsk Fiskeriretur 
• Plastsveis 
• Salsnes Filter 
• SeaSide 
• Delta Alarm 
• Rambøll Norge 
• TelCage 
• Searis 
• Storvik Aqua 
• SpareBank 1 SMN 
• Stranda Prolog 
• Xylem  

 
 

 

HAVBRUKSSELSKAPER 
 

• Sinkaberg-Hansen  
• Bjørøya Fiskeoppdrett 
• Lerøy Midt 
• Marine Harvest 
• Midt-Norsk Havbruk 
• Salmar Farming 
• SalmoNor 
• Smøla klekkeri og settefisk 
• Åsen Settefisk 

 
FoU/UTDANNING/ORGANISASJONER 

 
• Teknologisk Institutt 
• HIST 
• NTNU 

• SINTEF Fiskeri og havbruk 

• FHL Midt Norge 

• Veterinærinstituttet 

• Val videregående skole 

• Frøya videregående skole 

• Nyskaping og utvikling Ytre Namdal 
IKS 

• NINA 
 

 
 

 

Leverandører 

FoU/ 
undervisning/ 

annet 

Havbruks- 
selskaper 



 

Hvem tar regningen i dag 

 

Noen påstander 

 

Noen spørsmål 



Hvor mye bruker vi til FoU? 

• FoU-ressurser brukt til marin FoU fra privat og offentlig sektor beløp seg til 
nær 3,2 milliarder kroner i 2011 

 

• Midler brukt til marin FoU har økt kraftig på 2000-tallet 

 

 



Havbruk 

 

• Av dette brukes ca 1 milliard kroner til FoU innen havbruk – altså ca en 
tredel 
Gjennomsnittlig årlig realendring fra 1999 til 2011 var 11 %  

 

• Næringslivet utførte ca halvparten av dette i 2011, nesten 500 millioner 
kroner 

 

• Av dette utførte oppdrettsnæringen selv FoU for ca 200 millioner kroner, 
mens leverandørene til havbruksnæringen utførte FoU for ca 300 millioner 
kroner 

 

• Fôrindustrien brukte mest, om lag en tredel av bedriftenes egenutførte 
FoU 



Mange er involvert 

 

• Nesten 2 400 forskere arbeidet med problemstillinger innen marin FoU i 
2011 

 

• 500 av disse var ansatt i næringslivet, de fleste i Universiteter, Høyskoler 
og institutter  



Hvor brukes pengene? 

 

• Forskningsrådet har laget en analyse på dette 

 

• Hovedvekten er på "tradisjonell" forskning og utvikling 

 

• Det er mindre virkemidler tilgjengelig til demonstrasjons- og 
kommersialiseringsfasen 

 

• Med andre ord mindre virkemidler til leverandørindustrien til pilotering og 
uttesting av nye muligheter 

 

• DEMO 2000 
Ble etablert da oljeprisen var lav – tiltak for å gi leverandørnæringen 
anledning til å dokumentere sin teknologi 

 



Skattefunn 

 

• Av alle sektorer i Norge er Marin/sjømat den nest flinkeste til å utnytte 
Skattefunnordningen 

 

• I 2013 var det 462 aktive prosjekter innen Marin/sjømat 

 

• 37 % av disse prosjektene hadde planlagt kjøp av tjenester fra en FoU-
institusjon 

 

• Bedrifter i sektor Marin/sjømat planlegger å kjøpe mer tjenester fra 
godkjente FoU-institusjoner enn gjennomsnittet for alle sektorene 



Påstand 

 

• Det er et godt samarbeid om forskning og utvikling mellom 
havbruksbedriftene, leverandørnæringen og FoU-institusjonene 

 

• Alle tre er gjensidig avhengig av hverandre og det er viktig for alle tre at de 
andre er sterke og har høy kompetanse 

 

 



Spørsmål 

 

• Bør havbruksbedriftene og leverandørene motta en større andel av FoU - 
midlene direkte fra finansieringskildene? 

 

• Og dermed i større grad selv bestemme hvordan og på hvem de bruker 
midlene? 

 

• Ønsker havbruks- og leverandørbedriftene å øke sin forskerkompetanse? 

 

• Bør havbruks- og leverandørbedriftene selv betale en større andel av 
forskningen? 
Dvs ta mer enn halvparten av "regningen"? 

 

• Har vi de riktige virkemidlene? 

 

 


