
 1 

1. Styrets innledende kommentar 
 
Virksomheten til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for 2001 har vært preget av 
at dette har vært et oppstartingsår. Det har vært lagt særlig vekt på etablering av formelle 
rammer for virksomheten, prosesser og rutiner for planarbeid og den praktiske etablering av 
sekretariatet.  

Etter styrets oppfatning har fondet kommet forholdsvis raskt i gang, og er tilnærmet fullt ut 
operativt ved utgangen av 2001. Det er laget en handlingsplan for 2002 som omfatter et 
bredt sett av aktiviteter. 

Innsatsen har vært rettet inn mot større programmer og innsatsområder. Det er lagt 
betydelig vekt på legge planer, og trekke næringen aktivt med i prosesser. 

De formelle rammer og rutiner for fondets virksomhet er utarbeidet og fastsatt i løpet av 
2001. En vesentlig del av virksomheten har gått med til praktisk tilrettelegging.  

Det har vært en god dialog med og en konstruktiv innstilling fra sentrale samarbeidspartnere 
som Norges forskningsråd, SND og næringsorganisasjonene. 

Det er gått inn på konkrete FoU-aktiviteter der forutgående planprosesser har gjort dette 
faglig betryggende, og der styret har vurdert det som presserende å få satt i gang eller styrke 
eksisterende FoU-virksomhet. 

Fondet ønsker å ha en aktiv og åpen dialog med næringen, og legger særlig vekt på 
informasjons- og kunnskapsformidling. Som et ledd i dette ble det i 2001 bevilget midler til 
etableringen av en egen internettside for FHF, og besluttet opprettet en stilling som 
informasjonsmedarbeider i FHF. 

Helhetlige tiltak må ha et verdikjedeperspektiv, og sikre at man dekker fasene fram mot 
markedet og kommersialisering. 

 

2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001 
 
Planarbeid 
 
Fondet har prioritert planarbeid som grunnlag for framtidig FoU-innsats. Dels har 
planarbeidet omfattet arbeidsmøter. Formålet har vært å klarlegge flaskehalser for utvikling 
og å identifisere FoU-behov. Det er gjennomført arbeidsmøter innenfor helse, miljø og 
sikkerhet, lite utnyttede arter, redskapsteknologi, logistikk og forholdet mellom havbruk og 
marin villfisk (herunder kystsoneproblematikk). Fondet har fått utarbeidet en handlingsplan 
for tørrfisknæringen, som omfatter FoU-behov og prosjektskisser.  

Som en del av planarbeidet er det innhentet forslag til tematiske innspill fra et bredt sett av 
næringsorganisasjoner og virkemiddelaktører. FHF har også mottatt innspill til FoU-innsats 
fra andre aktører som er vurdert og tatt med i den samlede strategiprosessen. 



Det er laget en handlingsplan for 2002 som omfatter FHFs samlede prioriteringer for 2002. 
For en del omfatter planen også FoU-aktiviteter over flere år 

Konkrete FoU-aktiviteter 

Det er satt i gang FoU-aktiviteter innenfor (1) biprodukter, (2) automatisering av 
filetproduksjon og (3) fiskesykdomsforskning hos laks. 

Støtte til utvikling av biproduktsektoren har omfattet utvikling av biomarin 
ingrediensindustri, for å klarlegge aktuelle ingredienser for industriell utnyttelse. FoU-innsats 
har videre vært rettet mot å utvikle konsummarkedet for biprodukter, kvalitet ved 
ilandføring av usløyd fisk, og teknologiprosjekter for sløyelinjer for sortering og skånsom 
behandling av biprodukter. RUBIN har på vegne av FHF stått for planlegging og 
gjennomføring av prosjektene. Samlet ramme til RUBIN for 2001 utgjør NOK 3,5 mill. 

Automatisering av filetlinje (beinplukketeknologi) er et samarbeidsprosjekt mellom FHF, SND 
og Marel/Carnitech. Formålet er å utvikle en ny teknologi for beinplukking i 
filetproduksjonen med mål å få minst 70 % beinfrie fileter. Det har vært en omfattende plan- 
og forprosjektfase før prosjektet startet opp. En prototyp skal prøves ut ved en norsk 
filetbedrift. FHF/SND har gjennom en egen avtale med Marel sikret norsk filetindustri en viss 
forkjøpsrett til de først produserte maskinene, og rett til resultatene dersom prosjektet ikke 
lykkes. Det er gått inn med ca. NOK 3,5 mill. i det aktuelle prosjektet i 2001.  

FHF har gjennom Forskningsrådet igangsatt 5 prosjekter innenfor en samlet ramme på NOK 
3,0 mill. til forskning på fiskehelse hos laks. Sentralt står forskning på IPN og 
skjelettdeformiteter. 

Informasjons- og formidlingstiltak 

Det er avsatt NOK 1,0 mill. til informasjonstiltak i 2001. Midlene har dels gått til å 
dokumentere resultater fra dieselelektrisk drift for en linebåt (video), og ulike informasjons- 
og formidlingstiltak i Filet Forum, Teknisk Forum, samt Pelagisk Forum, og til seminar om 
lakselus og ferskvannsressurser innenfor havbruk. 

 

3. Årsberetning 
 
Virksomhetens art og organisering 
Forskningsfondet ble stiftet 01. februar 2001. Årsregnskapet dekker perioden 01.02.01 - 
31.12.01. 
 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en nyopprettet finansieringsordning 
for forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Ordningen er hjemlet i lov av 7. juli 
2000 nr. 68 og forskrift av 11.10.2000 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og 
havbruksnæringen. Innkreving av avgiften er hjemlet i forskrift av 13.12.2000 om samordnet 
innkreving av avgift på fiskeeksport til Eksportutvalget for fisk og til forskning og utvikling. 
Ordningen trådte formelt i kraft fra 1. januar 2001.  
 
FHF forvaltes av et styre på 7 medlemmer oppnevnt av Fiskeridepartementet etter forslag 
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fra Norges Fiskarlag (2), Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (3) og 
Landsorganisasjonen i Norge (2). Det har vært avholdt 6 styremøter i 2001.  
 
Styrets bindende vedtak er basert på konsensus. Det har vært konsensus i styret om alle 
vedtak i 2001. 
 
Styret har lagt til grunn en årlig styregodtgjørelse på NOK 40.000,- til styreleder og en årlig 
godtgjørelse til øvrige styremedlemmer på NOK 30.000,-. I tillegg er varamedlemmer gitt en 
sats på NOK 2.500,- pr. møte. Godtgjørelse i form av tapt arbeidsfortjeneste må 
dokumenteres. Fondet følger ellers statens satser for diett, overnatting og bilgodtgjørelse. 
 
Formål 
Fondets midler skal benyttes til næringsrettet forskning til nytte for hele eller deler av 
næringen gjennom tilskudd til forskningsprogrammer og større prosjekter. Fondet behandler 
ikke prosjekter etter søknad. Tilsagn til FoU-aktiviteter gis i form av tilskudd. Det skal være et 
nært samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet innenfor marin sektor.  

Kort om FoU-aktiviteter 
I 2001 har styret prioritert å etablere og komme raskt i gang med rutiner og prosesser for 
planlegging av framtidige FoU-aktiviteter. Det er innhentet tematiske innspill fra de mest 
sentrale næringsorganisasjonene. I tillegg er det inngått oppdragskontrakter med Norges 
Fiskarlag, FHL havbruk og FHL industri og eksport. Kontraktspartnerne skal ivareta og 
samordne tematiske innspill innenfor de respektive delsektorer fiske og fangst, havbruk og 
foredling/industri. Innenfor oppdragskontraktene er tematiske innspill og informasjons- og 
formidlingsvirksomhet de sentrale oppgavene. I planprosessene har det vært et nært og 
løpende samarbeid med Norges forskningsråd og SND i 2001. 
 
Det er gjennomført flere arbeidsmøter og konferanser som del av planarbeidet. Dette 
gjelder blant annet innenfor helse, miljø og sikkerhet, lite utnyttede arter og 
redskapsteknologi. Formålet er å klargjøre forskningsbehov, og å trekke næringen aktivt med 
i fondets plan- og strategiarbeid. Fondet har i løpet av 2001 utarbeidet og vedtatt en 
handlingsplan for FHFs samlede virksomhet for 2002, som også for en del omfatter 
aktiviteter over flere år. 
 
I tillegg har fondet gått inn på utvalgte FoU-aktiviteter som er ansett som særlig presserende 
å styrke eller å komme i gang med ny aktivitet på. Dette omfatter utvikling av biprodukter, 
automatisering av filetindustrien og sykdomsbekjempelse av laks.  
 
Fondet anser informasjons- og formidlingsvirksomhet som viktig. Det er sendt ut flere 
pressemeldinger. FHF har deltatt på flere arbeidsmøter og konferanser, blant annet Fisk 
2001.  

Rammer for fondets økonomiforvaltning 
FHF har bidradd til å utarbeide utkast til styreinstruks for FHF som er oversendt 
Fiskeridepartementet. Utkast til styreinstruks er retningsgivende for styrets virksomhet.  
 
Det er fastsatt egen økonomiinstruks for fondet i 2001. Økonomiinstruksen inneholder 
bestemmelser om styrets overordnede ansvar for økonomiforvaltning og regnskap og frister 



for utarbeidelse av budsjett, regnskap og rapportering. Instruksen angir også rammer for 
risikoplassering, ansvarsforholdet mellom styret og sekretariatet, fullmaktsgrenser for 
disponering av midler, samt rutiner for anvisning og utbetaling. 
 
Det er fastsatt egne standardvilkår for bevilgninger som gjennomføres i regi av FHF. Denne 
inneholder krav til økonomi- og regnskapsrapportering av FoU-aktiviteter som følges opp 
direkte i regi av fondet. Prosjekter som gjennomføres av andre virkemiddelaktører på vegne 
av FHF, følger som hovedregel de retningslinjer for økonomiforvaltning som gjelder i de 
aktuelle institusjoner. 
 
Styret har etter en begrenset anbudsrunde engasjert Arthur Andersen som fondets revisor, 
senere sammenslått med Ernst and Young, og Visma Services AS som regnskapsbyrå. 
 
Inntektsgrunnlag 
FHF har ikke egenkapital. 
 
Inntektsgrunnlaget for FHF er en lovpålagt forskningsavgift på 3 promille av eksport av fisk 
og fiskevarer. Avgiften betales inn til Eksportutvalget for fisk (EFF). Det er inngått en avtale 
mellom FHF og EFF om overføring av FoU-avgiftsmidler og rapporteringsrutiner til FHF. 
 
Det antas at fiskeeksporten, som er basis for fondets inntekter, vil holde seg på tilnærmet 
samme nivå i 2002 som i 2001. Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til tallene for 
eksportverdien for 2002.  
 
Etter regnskapslovens § 4 - 5 bekreftes at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Fondet har for år 2002 budsjettert med NOK 113,1 mill. i tilskudd til forskningsprogrammer, 
prosjekter og administrasjon, mens det er budsjettert med inntekter fra FoU-avgiften i år 
2002 med NOK 90,0 mill. Fondet har betydelige udisponerte midler fra oppstartsåret 2001 
som gjør det mulig å budsjettere med høyere tilskudd i år 2002 enn budsjetterte inntekter 
fra FoU- avgiften i år 2002 skulle tilsi. Fondet ønsker i størst mulig grad å disponere midlene 
de får overført de respektive årene. Fondet ønsker samtidig en viss reserve for å ta høyde for 
uforutsette tiltak. 
 
Årsregnskapet viser at innkrevd FoU-avgift utgjør NOK 90,6 mill, herav inntektsført NOK 6,0 
mill. 
 
Balanse og likviditet 
I økonomiinstruksen er det nedfelt retningslinjer om at fondet skal ha lav risiko på plassering 
av FoU-avgiftsmidlene. Fondet har konto i Gjensidige Nor AS som gir en avkastning på 
bankinnskudd tilsvarende den til enhver tid gjeldende NIBOR-rente. Rentebetingelsene 
gjelder for fondets samlede bankinnskudd. 
 
Resultatdisponering 
Årsresultatet er NOK 0,-, hvilket medfører at Fondet ikke har noe resultat å disponere. 
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Sekretariatet 
Det ble etablert et sekretariat for FHF 15. mars 2001. Sekretariatet leier lokaler i SNDs 
hovedkontor i Oslo. Det er lagt vekt på å ha et lite sekretariat. 
 
Sekretariatet for FHF har i 2001 bestått av 2 personer. Terje Flatøy ble 15. mars 2001 
engasjert som sekretariatsleder, og senere ansatt i stillingen 1. november 2001. 
Kontorsekretær Åse Nyberg tiltrådte stillingen 1. august 2001. I perioden april-juli 2001 leide 
fondet inn sekretær fra vikarbyrå. 
 
Styret vedtok i 2001 å opprette en ny stilling som informasjonsmedarbeider. 
 
Alle formelle og praktiske forhold rundt etableringen av fondet er gjennomført. Dette gjelder 
blant annet registrering av ordningen i Brønnøysundregisteret og i andre offentlige registre.  
 
Det er fastsatt stillingsinstruks for sekretariatsleder og kontorsekretær. I tillegg har fondet 
fastsatt egne personalpolitiske retningslinjer for ansatte, samt inngått pensjons- og 
forsikringsordning for ansatte. 
 
Arbeidsmiljø 
Arbeidsforholdene i sekretariatet vurderes som tilfredsstillende. Sykefraværet har vært 3 
dager.  
 
Ytre miljø 
Som leietaker i SNDs lokaler forutsettes generelle miljøhensyn (krav fra arbeidstilsynet mv.) 
å være ivaretatt gjennom SNDs ansvar og rutiner. 
 
I løpet av regnskapsåret har det ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har resultert 
i personskader eller store materielle skader. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 
forurenser ikke det ytre miljøet. 
 
Styret 
 
Torbjørn Dahl Gerhard Olsen Marit Solberg 
leder nestleder nestleder 

 
Leif Inge Karlsen Svein. G. Nybø Atle Vartdal 
 
 
Rolf Jørn Karlsen 
 
Sekretariatet 
 
 
Terje Flatøy 
sekretariatsleder Oslo, 13. juni 2002 



4.  Årsregnskap 
 
 
 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond   

Resultatregnskap 01.02-31.12.   

 
 
 

  

 Note 2001 
   

RESULTATREGNSKAP   
   

DRIFTSINNTEKTER   
Inntektsført FoU avgift 3            6 062 012  

   
   

DRIFTSKOSTNADER   
Prosjektkostnader 4            4 027 950  
Lønnskostnader 2,5               917 454  
Andre driftskostnader 6            1 116 608  

Sum driftskostnader             6 062 012  
   

DRIFTSRESULTAT 
 
 
 

                       0    

   
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Renteinntekter             2 004 631  
Overført til innkrevet ikke inntektsført FoU avgift            -2 004 631  
Netto finansposter                        0    

   
ÅRSRESULTAT                           0    
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Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond   

Balanse pr.  31.12.   

   

   
EIENDELER   

 Note 2001 
   

OMLØPSMIDLER   
Ikke mottatt FoU-avgift           25 507 605  
Bankinnskudd 1          63 624 716  

Sum omløpsmidler           89 132 321  

   
SUM EIENDELER            89 132 321  

 
 
 

  

EGENKAPITAL OG GJELD   

(Alle tall i 1000) Note 2001 
   

Innkrevet ikke inntektsført FoU avgift 3          84 984 524  

   
GJELD   

   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld             2 170 464  
Skyldig offentlige avgifter                203 293  
Annen kortsiktig gjeld             1 774 040  

Sum kortsiktig gjeld             4 147 797  

   
Sum gjeld             4 147 797  

   
SUM EGENKAPITAL OG GJELD            89 132 321  

   
   

 
 
Torbjørn Dahl, leder   Gerhard Olsen, nestleder   Marit 
Solberg, nestleder 
 
 
 
Leif Inge Karlsen, styremedlem  Svein. G. Nybø, styremedlem   
 
 
 



Atle Vartdal, styremedlem  Rolf Jørn Karlsen, styremedlem 
 
 
 
Terje Flatøy, sekretariatsleder 
 
 
Oslo, 13. juni 2002 
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Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond   

Kontantstrømsoppstilling 01.02-31.12.   

   
   

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter :  2001 
   

Sum innbetalt FoU-avgift           65 099 
094  

   
Sum utbetalinger til prosjekter               -300 

466  
Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger,  
arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v. 

             
 -622 286  

Utbetalinger til sekretariatkostnader               -977 
142  

Innbetalinger av renter                425 
516  

Utbetalinger av renter                        0    

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter           63 624 
716  

   
   

Netto endring i betalingsmidler           63 624 
716  

Betalingsmidler IB                        0    
Betalingsmidler UB           63 624 

716  
   
   

Sammenhengen mellom ordinært resultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er 
slik : 

   

  2001 

ordinært resultat   0  
endring i andre tidsavgrensningsposter           63 624 

716  
Sum netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter           63 624 

716  
 
 
 



 
 
Generelt   
   
Forskningsfondet er stiftet 01. februar 2001. Årsregnskapet dekker perioden 01.02.01 – 
31.12.01. 
 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en nyopprettet 
finansieringsordning for forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Ordningen 
er hjemlet i lov av 7. Juli 2000 nr. 68 og forskrift av 11.10.2000 – om avgift til forskning og 
utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Ordningen trådte formelt i kraft fra 1. januar 
2001.  
 
Fondets midler skal benyttes til næringsrettet forskning til nytte for hele eller deler av 
næringen gjennom tilskudd til forskningsprogrammer og større prosjekter. 
Inntektsgrunnlaget er en forskningsavgift på 3 promille av eksport av fisk og fiskevarer. 
Eksportutvalget for Fisk er ansvarlig for å inndrive FoU avgiften for deretter og overføre 
midlene  til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Fondet har ikke egenkapital 
men finansieres med FoU midler. 

  

   
Regnskapsprinsipper   
   
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk 
 
a)   Inntektsføringsprinsipper 
 
Hovedformålet med regnskapet er å måle resultatet i regnskapsperioden. Måling av 
regnskapsmessig resultat innebærer sammenstilling av inntekter og kostnader i 
perioden 
 
FoU avgift og andre tilskudd som det er knyttet spesielle betingelser til bruken av, 
enten pålagt eksternt eller internt inntektsføres i takt med at de virkelig benyttes til 
de formål de er øremerket for.  Innkrevet FoU avgift som ikke er inntektsført 
regnskapsføres på egen linje i balansen.   
 
Renteinntektene resultatføres brutto som en finanspost samt som en overføring til 
ikke innkrevet FoU-avgift. Renteinntektene vil deretter inntektsføres som 
driftsinntekter i takt med at de virkelig benyttes til de formål de er øremerket for.  
 
b)   Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
 
c)   Fordringer 
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Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
d)   Pensjoner 
 
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. 
Pensjonspremien ansees i disse tilfeller som pensjonskostnad.  
 
e)   Kontantstrømoppstilling 
 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den direkte metode.  
Likviditetsbeholdningen er definert som summen av kontanter og bankinnskudd 
 



 
Note 1    Bankinnskudd   

   
 2001   

 
Bundne skattetrekksmidler: 

       
               147 187  

 

   
   

Note 2   Pensjonsforpliktelse   
   
    

Pensjonsordningen for år 2001 gjelder for 1 ansatt. Ordningen er dekket gjennom Statens 
Pensjonskasse.  
Pensjonskostnad for år 2001 er innbetalt premie på NOK 21.609.    
FHF har ingen pensjonsforpliktelser per 31.12.01. 
 
FHF har inngått avtale om tjenestepensjonsforsikring i Vital gjeldene for de 2 ansatte fra 
og med 01.01.2002. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og 
størrelsen på ytelsene fra folketrygden.  
 
 

  

Note 3   Innkrevet ikke inntektsført FoU avgift   
   
 2001   

Innkrevet ikke inntektsført FoU-avgift pr. 1.1 -  
Mottatt FoU-avgift inneværende år                      65 098 

994  
 

Påløpt ikke mottatt FoU-avgift inneværende år                      23 942 
911  

 

Renteinntekter på FoU-avgift                        2 004 
631  

 

Inntektsført FoU-avgift inneværende år                        -6 062 
012  

 

Innkrevet ikke inntektsført FoU-avgift pr. 31.12           84 984 524   

   
   

Note 4     Prosjektkostnader   
   
 2001   

 
Fellestiltak for hele næringen 

 
                       1 906 

000  

 

Forprosjekter/Strategiarbeid                        1 779 
950  

 

Informasjonsformidling                            342 
000  

 



 13 

Sum Prosjektkostnader             4 027 950   

   
   

Note 5    Lønnskostnader   
   

Lønnskostnader 2001  
   
Lønn                            548 

582  
 

Arbeidsgiveravgift                            104 
972  

 

Pensjonskostnader                              21 
609  

 

Andre lønnsrelaterte ytelser                            242 
291  

 

Sum 917 454  

   
Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2001 vært 2 stk. 
 

  



 
   

Note 6    Andre driftskostnader   
   

Andre driftskostnader 2001  
   
Fremmed tjeneste                            372 

680  
 

Reise                            350 
999  

 

Representasjon                              47 
705  

 

Annonser/kunngjøringer                            134 
168  

 

Trykkeri/årsmeldinger etc.                              31 
300  

 

Leie lokaler                            166 
250  

 

Andre driftskostnader                              13 
506  

 

Sum 1 116 608  

 
 
 

  

Note 7   Ytelser/godtgjørelser til sekretariatsleder, styret og revisor     
   

Personer 2001  
   

Sekretariatsleder, lønn                            377 
304  

 

Styre                            227 
500  

 

Revisor, revisjon inkl. mva.                              38 
192  

 

Revisor, rådgivning                              46 
438  

 

   
   

Note 8 Vesentlige avtaler   
   
Forskningsfondet har inngått en husleieforpliktelse på kr 210.000,- 
pr. år. Husleieavtalen løper til 2011. 
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Revisors beretning: 
 
Vedlagt i trykt utgave av årsrapporten 


