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Høringssvar, NOU 2014:16, Sjømatindustrien 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond - ønsker å gi følgende kommentarer og 

vurderinger knyttet til NOU 2014:16, Sjømatindustrien. 

 

Utredningen påpeker betydningen av, og behovet for, forskning og innovasjon som en forutsetning 

for næringens fortsatte lønnsomme og bærekraftige vekt. FHF deler denne vurderingen samtidig som 

vi ser betydelig utviklingspotensial for hvordan en tilrettelegger for økt nytteverdi av den samlede 

kunnskapsproduksjonen. Dette kan gjøres gjennom større fokus på innovasjonsperspektivet i 

prosjektene og redusere barrierene for at bedriftene tar kunnskapen i bruk. Kunnskapsproduksjon 

som ikke tas i bruk har liten nytte, gir ingen innovasjon og blir som regel en dårlig investering. 

 

FoU-investeringer må lede til innovasjoner 

Utredningen påpeker at det er innovasjonsevnen i næringen som er målet, at forskning og 

kunnskapsutvikling blir tatt i bruk. FHF deler dette synet, og er opptatt av at det utvikles 

incitamenter, arenaer, rammebetingelser og virkemidler som bidrar til konkret innovasjon. Mens 

forskning er kroner som blir kunnskap, er innovasjon kunnskap som blir kroner. Derfor er det viktig at 

næringsnytten fokuseres i anvendt forskning. 

Muligheten for å måle og evaluere om den store FoU-innsatsen leder til innovasjon blir da viktig. 

 

Gjennomgang av virkemiddelordningene har vist at marin sektor mangler virkemiddelordninger som 

finnes i andre sektorer rettet inn mot innovasjonsdelen av utviklingsprosessene. Resultatet av dette 

er ofte at prosessene avsluttes før implementering i næringen. Etter vår vurdering er det svært viktig 

at denne problemstillingen adresseres på en slik måte at en får på plass ordninger som ivaretar 

denne viktige delen av utviklingsløpene. 

 

Teknologi  

Utredningen fastslår betydningen av automatisering og teknologiutvikling i industrien, for å være 

konkurransedyktig og for å realisere potensialene. Videreforedlingsgrad i pelagisk industri nevnes 

som eksempel.  

FHF deler dette synet og har etablert konkrete prosjekter på området. Det er viktig å etablere 

samarbeidsmodeller mellom de ulike virkemiddelaktørene som gjør at næringen opplever at 

virkemiddelapparatet arbeider enhetlig og koordinert.  
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Leverandørindustri 

Utredningen peker på hvor avgjørende samspillet mellom leverandørindustri, sjømatindustrien og 

FoU-miljøene er nettopp for å oppnå resultater på teknologi. FHF deler det synet. Det er og derfor 

FHF har initiert utlysninger av teknologiprosjekter rettet nettopp mot leverandørindustrien for å løse 

konkrete utfordringer. Det er viktig at det tilrettelegges for samspill med leverandørindustri i hele 

virkemiddelapparatet.  

 

Rammebetingelser 

Utredningen påpeker nødvendigheten av rammebetingelser som kan sikre lønnsom bearbeiding og 

verdiskaping i industrien. FHF vil påpeke nødvendigheten av å sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 

for vurderinger av rammebetingelser, og henviser bl.a. til FHFs store rammebetingelsesprogram for 

villfisk-sektoren, «torskeprogrammet», som et viktig kunnskapsbidrag.  

 

Samspill mellom virkemidler 

Utredningen påpeker behovet for en kombinasjon av offentlig finansiering og fellesfinansiering av 

sjømatindustrien gjennom FHF og offentlig finansiering gjennom NFR og IN. FHF deler det synet, og 

FHF er særdeles aktiv i å søke merverdi og synergier gjennom aktivt samspill med øvrig 

virkemiddelapparat. 

Næringen søkte aktivt å etablere FHF i 2001 som et verktøy for nettopp å styrke næringsfinansiert 

FoU og samtidig oppnå synergier med annen offentlig og privat finansiert FoU.  

 

Avslutningsvis mener FHF, som utvalget, at det er avgjørende at det er den reelle innovasjonsevne, 

og de reelle innovasjoner som følger av investeringer i FoU som skal være i fokus, og at virkemidler 

og evaluering må innrettes på å oppnå dette. 
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