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Nofima tilskuddsbrev 2016 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–

2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak i 2016. 

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Nofima i 2016: 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

928     

 72 Tilskudd til Nofima                  99 506 

 Sum                   99 506 

 

Bevilgningen på kap. 928, post 72 skal dekke de nasjonale oppgavene som Nofima er 

gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

Sammenlignet med saldert budsjett 2015 er tilskuddet på kap. 928, post 72 økt med 2,2 

mill. kr.  

 

Det tas forbehold om eventuelle endringer i Stortingets bevilgning i løpet av 2016. 



Side  2 

 

2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET I 2016 

2.1 Mål 

Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Nofima skal fremme økt verdiskaping i 

sjømatnæringen gjennom markedsorientering, bedre utnyttelse av strategiske fortrinn 

og høyere grad av nyskaping.  

 

Styringsparametre og rapporteringskrav følger i kapittel 4.  

2.2 Prioriteringer 2016  

Forskning på tiltak for økt verdiskaping i sjømatindustrien, en kostnadseffektiv drift av 

selskapets forskningsinfrastruktur og en tilpasning av torskeavlsprogrammet utgjør 

hovedprioriteringene for tilskuddet til Nofima også i 2016. I tillegg skal selskapet 

videreutvikle kunnskap knyttet resirkulering av vann i oppdrettsanlegg. 

 

For 2016 prioriterer Nærings- og fiskeridepartementet følgende tiltak innenfor rammen 

for tilskuddet over kap. 928 post 72:  

Drifts– og infrastrukturkostnader  

Selskapet skal arbeide videre med å utvikle en kostnadseffektiv drift av selskapets 

forskningsinfrastruktur, med særlig fokus på Forskningsstasjon for bærekraftig 

akvakultur på Sunndalsøra og torskeavlsprogrammet ved Senter for marin akvakultur 

(Kraknes). 

 

Tilskuddet inkluderer en videreføring av tilskudd på 3,5 mill. kroner som skal gå til 

nasjonalt senter for marin bioprosessering i Kaldfjord i Troms. 

 

Det pågår en prosess for å vurdere om anlegget på Sunndalsøra bør forvaltes og eies av 

Statsbygg, i tråd med organiseringen av de øvrige forskningsstasjonene Nærings- og 

fiskeridepartementet har ansvaret for. Nivået på infrastrukturstøtten for 2016 og senere 

vil kunne bli endret når departementet har gjennomført en samlet vurdering av dette.  

 

På oppdrag fra departementet har Havforskningsinstituttet arbeidet med et internt 

booking-system knyttet til forskningsinfrastruktur som kar og merder med mer. Dette 

systemet gir i dag en felles oversikt med bestillingsmulighet for internt bruk. 

Løsningen er forberedt for å kunne ta inn forskningsstasjoner og fasiliteter utover det 

Havforskningsinstituttet rår over. Departementet ønsker derfor at Nofima, i samarbeid 

med Havforskningsinstituttet, vurderer muligheten for om denne IT-løsningen kan 

benyttes som en felles løsning.  

Økt verdiskaping i sjømatindustrien 

Det vil være en prioritert oppgave å bidra til oppfølgingen av Meld. St. 10 (2015-2016) 

En konkurransekraftig sjømatindustri. Det er et mål å styrke evnen til omstilling og 
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innovasjon og slik fremme konkurransekraften og verdiskapingen i sjømatindustrien og 

sjømatnæringen for øvrig. Nofima skal innenfor tilskuddet prioritere FoU-innsats som 

kan bidra til at vi anvender det marine råstoffet på en bedre måte gjennom hele året. 

Dette innebærer blant annet forskning innen kvalitet, jevnere råstofftilgang for 

eksempel gjennom levendelagring av torsk og bedre håndtering av restråstoff.  

 

Fiskeri-og havbruksforskning 

Nofimas havbruksforskning skal fremme økt verdiskaping og økt lønnsomhet gjennom 

optimalisering av produksjonen og utvikling av kommersiell produksjon.  

 

Å sikre miljømessig bærekraft i havbruksnæringen er særlig prioritert, og i 2016 vil det 

være en prioritert oppgave å bidra til oppfølgingen av Meld. St. 16 (2014-2015) 

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. 

 

Følgende oppdrag er prioriterte i 2016: 

En videreføring av torskeavlsprogrammet er et prioritert område for Nofima også i 

2016. Programmet skal legges på et nivå som sikrer og utvikler det avlsmaterialet som 

er opparbeidet, men samtidig er tilpasset omfanget av kommersielt torskeoppdrett.  

 

Nofima skal også videreutvikle kunnskap knyttet til lukkede oppdrettsanlegg basert på 

resirkulering av vann. Dette arbeidet skal spesielt fokusere på produksjon av stor fisk 

på land (postsmolt-perioden). 

 

Kvoteutvalget ble nedsatt ved kgl. res. den 19. juni 2015 for å komme med en vurdering 

av hvordan kvotesystemet bør innrettes for fremtiden.  Nærings - og 

Fiskeridepartementet og Finansdepartementet er sekretariat for utvalget. Nofima skal 

bidra til vurderinger av kvotesystemet i forbindelse med Kvoteutvalgets arbeid, 

herunder å vurdere mulige konsekvenser av forslag til endringer i samarbeid med 

utvalgets sekretariat. 

 

Nofima skal ellers bistå Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet med 

forskning på forholdet mellom verdiskaping, aktivitet i kystdistriktene, næringsstruktur 

og tilgang på areal til havbruk, samt bistå med andre aktuelle utredninger og 

forvaltningsråd, analyse og konsekvensvurderinger i tilknytning til fiskeri- og 

havbruksforvaltningen. Omfanget og innretningen på slike oppdrag skal avklares 

nærmere med departementet. 

Industri- og markedsrettet forskning  

Følgende oppdrag er prioriterte i 2016:  

Nofima skal utføre forskning som kan øke utbudet av fersk og bearbeidet sjømat både 

ute og hjemme. Nofima skal gjennom sin forskning bidra til å sikre god kvalitet 

gjennom hele verdikjeden og bidra med metoder for å måle kvaliteten. Arbeidet med 

forskning på industriell gastronomi og forbrukerforskning er også viktig. 
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Driftsundersøkelsen for fiskeindustrien skal gjennomføres også i 2016.  

 

Nofima skal bistå Nærings- og fiskeridepartementet med jevnlig rapportering av 

utvikling i torskefisket og markedssituasjonen gjennom vintersesongen 2016. 

 

Nofima skal bidra til målet om økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen 

gjennom langsiktig strategisk markedsforskning. Forskningsarbeidet ses i 

sammenheng med Norges sjømatråd sine aktiviteter for å øke eksisterende og utvikle 

nye markeder.  

 

Nofima skal prioritere utviklingen av verdikjedeanalyser som kan bidra til å identifisere 

og videreutvikle konkurransefortrinn.  

 

Nofima skal evaluere effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag.  

 

Nofima skal gjennom sin forskning bidra til økt verdiskaping basert på restråstoff. 

 

3. FØRINGER FOR TILSKUDDET I 2016 

Regjeringens Masterplan for marin forskning ble lagt frem høsten 2015 og er en 

konkretisering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 sin 

prioritering av hav på det marine området. Planen vektlegger både behovet for å 

organisere kunnskapsinnhentingen best mulig, og konkrete kunnskapsbehov som må 

fylles for å kunne utnytte potensialet i de marine næringene. Videre utvikling av robuste 

og faglig sterke marine forskningsmiljøer og institutter er ett av tiltakene i 

masterplanen.  

 

Forskningen i Nofima skal bidra til å fremme kundenes konkurranseevne og stimulere 

til økt bearbeiding, råvaredifferensiering, jevnere råstofftilgang, nye driftsformer, 

produktutvikling og verdiskaping. For å få til dette må integrering av forskning fra blå 

og grønn sektor fortsatt vektlegges i Nofimas arbeid med å samordne, utvikle og skape 

synergier på tvers av ulike fagområder. Dette innebærer en videre satsing på 

kunnskapsdeling og kompetanseoverføring mellom enhetene i selskapet. Tilskuddet 

kan nyttes til tiltak for å fremme dette.  

 

Departementet ser det som hensiktsmessig og viktig at Nofima har et tett samarbeid 

med øvrige kunnskapsmiljøer. Det er viktig å legge vekt på å få inn studenter som tar 

doktorgrad i samarbeid med Nofima. Det er også viktig å legge til rette for å få flere 

masterstudenter ved de marine forskningsinstituttene. Det er også ønskelig at 

selskapet vurderer muligheten for  samarbeid med andre institusjoner for å 

effektivisere driften. 
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Norge  deltar i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det er et 

mål at norske kunnskapsmiljøer i størst mulig grad deltar i programmet. Nofima bør 

løpende vurdere mulighetene for slik deltagelse.  

 

JPI Oceans er et viktig tiltak for å styrke det langsiktige forsknings- og 

utviklingssamarbeidet om marin og maritim forskning i Europa, blant annet gjennom å 

styrke samarbeidet om marin og maritim forskning. JPI Oceans har utarbeidet en 

forsknings- og innovasjonsagenda. Vi ber om at Nofima går gjennom denne og vurderer 

om det innenfor instituttets rammer er aktuelt å delta i JPI prosjekter. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har igangsatt en konseptvalgutredning (KVU) om 

lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. Statsbygg har fått i oppdrag å gjøre 

utredningen. Utredningen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2016. 

Konseptvalgutredningen skal vurdere lokalisering og muligheter for samlokalisering og 

felles bruk av infrastruktur for marine FoU-miljøer i Bergen. Mulige samspillseffekter 

som følge av felles lokalisering skal inngå i vurderingen. Nofima bes sette av 

nødvendige ressurser for å kunne bidra tilfredsstillende i prosessen. Dette fordrer 

deltakelse i arbeidsmøter, workshops og forankring i ledelsen.  

 

4. STYRINGSKALENDER  

Som del av den årlige styringsdialogen mellom departementet og Nofima for oppfølging 

av det statlige tilskuddet avholdes det årlige kontaktmøtet på høsten. Det avholdes for 

øvrig også fagmøter med relevante fagavdelinger i departementet. Disse fagmøtene er 

ikke en del av styringsdialogen. 

 

Nedenfor følger frister og krav til leveranser til Nærings- og fiskeridepartementet i 

2016. Departementet tar forbehold om at det kan komme endringer gjennom året.  

 

Dato Aktivitet 

28 februar Budsjett 2016 

15. mars Budsjettforslag 2017 

01 april Årsrapport 2015 

31. desember Tilskuddsbrev for 2017* 

*Nærings-og fiskeridepartementet utarbeider tilskuddsbrevet 

 

Budsjett 2016 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om å få tilsendt godkjent budsjett for 2016. Av 

budsjettet må det framkomme hvordan tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet 

er tenkt disponert. Vi ber om at budsjettet oversendes departementet så snart som 

mulig, og senest innen 28. februar 2016.   
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Budsjettforslag 2017 

Nofima bes gi innspill til budsjettforslag for kommende år, som grunnlag for 

departementets arbeid med statsbudsjettet for 2017. Budsjettforslaget skal kun omfatte 

den delen av virksomheten som finansieres med tilskudd over Nærings- og 

fiskeridepartementets budsjett. 

 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og 

gjeldende budsjettramme og inneholde følgende:  

1. Hva som er de 1-3 viktigste områdene som skal ha oppmerksomhet i 2017. 

2. Hva som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til 

høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.  

3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2015 

(regnskapstall), 2016 (gjeldende budsjett) og 2017 (gitt dagens ramme). 

4. Virksomhetens totale finansiering, både gjennom offentlig finansiering og andre 

kilder. Vi ber om en spesifikasjon av opplysningene for regnskap 2015, budsjett 2016 

og anslått finansiering i 2017.  

 

Vi ber om at budsjettforslaget for 2017 oversendes departementet innen 15. mars 2016.   

 

Årsrapport  til Nærings-og fiskeridepartementet pr. 31. desember 2015 

Denne årsrapporten er selskapets rapport til departementet om hvordan bevilgningen 

for 2015 ble disponert. Årsrapporten skal gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell 

vekt på de styringssignaler som er gitt i tilskuddsbrevet for 2015. Nofima skal gi en 

overordnet fremstilling av resultatene, der det legges hovedvekt på å analysere 

virksomheten (status, utviklingstrekk, utfordringer, ressursbruk mm.) under de ulike 

prioriterte innsatsområdene som fremkommer i tilskuddsbrevet (som levendelagring, 

havbruksforskning inklusive torskeavl og industri - og markedsrettet forskning). Det 

skal fremkomme hvor mye av bevilgningen som er disponert innenfor de ulike 

innsatsområdene. Videre bør det skilles på drift og forskning. Det er ønskelig med en 

tydelig fremstilling av både kvantitative og kvalitative resultater. Årsrapporten skal 

sendes departementet innen 1. april 2016.  

 

5.  UTBETALING 

Tilskuddet vil bli overført fra departementet til Nofima i kvartalsvise rater. Utbetalingen 

i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2015 er lagt frem for 

departementet. Innleveringsfrist for denne er satt til 01.04.2016. 

 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som 

er lagt til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak. 

 

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette 

kontroll med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 
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Dersom Nofima gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen (e.f) 

ekspedisjonssjef 

      

 Anne Marit Skulberg 

 seniorrådgiver 
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