




• Etablert i 2001

• Inntekt 0.3 % av verdi sjømateksport

– Årlig budsjett på + 200 mill. kroner

– Investert 2 milliarder kroner i FoU siden etableringen

• Statlig forvaltningsorgan styrt av næringen

– Statlig AS fra 1.1.2019

• Investerer på eget initiativ

– Næringsforankring grunnleggende viktig

– Samarbeid med NFR og IN for å generere midler til sjømatsektoren 



FoU-investeringer 

308 mill. kroner investeres i konkrete FoU-prosjekter i 2019 
(budsjett ekskl. kommunikasjon og drift). 
190 mill. kroner på havbruk, 45 mill. kroner på hvitfisk, 24 mill. kroner 
på pelagisk og 49 mill. kroner på fellesområder. 

FoU-prosjekter

Rundt 190 pågående FoU-prosjekter til enhver tid  
116 prosjekter igangsatt i 2017. 
88 avsluttede prosjekter i 2017. 

Resultater og beskrivelse av alle avsluttede prosjekter er samlet i egne 
rapporter og kan leses på nettsidene til FHF.

Nøkkeltall



Nøkkeltall
Prosjektstørrelse
33 % er mindre prosjekter, på under 1 mill. kroner.

49 % av prosjektene som FHF helt eller delvis finansierer er 
mellomstore prosjekter i størrelsesorden 1–5 mill. kroner.

18 % er større prosjekter, på over 5 mill. kroner.

Næringsforankring

82 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs
prioriteringer. Disse sitter i styret, faggrupper og ulike 
ressursgrupper. 

500 deltakelser i konkrete FoU-prosjekter fra næringsaktører. 
1840 deltakere fra næringen på FHFs egne samlinger i 2018.



Handlingsplaner
• Besluttes av FHFs styre

• Bredt forankret i næring
• Faggrupper
• Konferanser, møter og innspill
• Evaluering av pågående prioriteringer

• Årlige prioriteringer på hvert område



Innspill

✓ Lav terskel for innspill – enkelt

✓ For næringsaktører og FoU-institusjoner

✓ Samtlige vurderes av internt team

✓ Vurderes opp mot prioriteringer i HP



Konkurranseutsetting

• Konkurranseutsetting er hovedregel, 
vurderes alltid først

• Former for konkurranseutsetting
• Utlysning med bistand fra Forskningsrådet
• Direkte utlysning fra FHF
• Rettet forespørsel mot flere institusjoner



Næringsinteresser

Uhildet forskning

Forskningens legitimitet

FHF-prosjekter er næringsfinansiert forskning

• Temaer kan defineres av FHF

• Metode og innretning er opp til forskningsinstitusjon

• Resultater og metode skal være åpne

• Det er fri formidling av forskningen og resultatene







Bruk videoer fra Youtube

Følg FHF på facebook

fhf.no. Få mer info, finn prosjekter og 
meld deg på løpende nyhetsvarsler



Levendelagring av torsk inntil 20 uker

• NFD vil gi dispensasjon til å øke lagringstiden fra 12 til 20 uker
• FDir og Mattilsynet er opptatt av at dispensajonsordningen

skal legge til rette for kunnskapsinnhenting
• FHF vil utlyse midler for å skaffe kunnskap slik at 

myndighetene kan gjøre faglige vurderinger om det bør tillates 
å utvide grensen for levendelagring av torsk til 20 uker eller ut 
året på permanent basis.

• Prioriterte områder
– Risiko for smittespredning
– Bunnpåvirkning og dyrevelferd ved lagring og fôring av torsk
– Automatisert ressursregistrering (ressurskontroll)


