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Åpen utlysning i regi av FHF 
 

Kartlegging av Listeria monocytogenes i sjøfasen 
 
FHF lyser ut inntil 4 millioner kroner for å fremskaffe kunnskap om kilde til smitte av laks med Listeria 
monocytogenes i sjøfasen og kartlegging av videre smittevei.   

 

Søkere kan være universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljøer og 
bedrifter i laksenæringen. Tilsagnsmottaker må være en FoU-institusjon, som også skal ha 
prosjektledelsen. 

 

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser skal følges ved utarbeidelse av søknad (se vedlegg 1). 
 
Søknader skal sendes til: Post@fhf.no 
 
Søknader merkes med saksnummer 19/00465 

 
Tidsplan  
18.09.2019: Åpen utlysning bekjentgjøres 
01.11.2019 innen kl 14.00: Frist for innlevering av søknad  
20.11.2019: Tilbakemelding til søkere om resultat av evaluering 
01.12.2019: Oppstart av prosjekt  
 
 
Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av søknad tas opp med FHF. Hvis det blir 
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent på www.fhf.no (samme som denne 
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 23.10.2019  kl 12:00  
Søkere er selv ansvarlige for å følge med om det legges ut slike endringer. 
 
Spørsmål om utlysningen kan sendes på e-post til Kristian Prytz (kristian.prytz@fhf.no) 

 
Bakgrunn og problemstilling   
Listeria monocytogenes i laks kan utgjøre en risiko for mattrygghet ved konsum av laks. Bedriftene 
legger ned betydelig innsats i analyser, kartlegging og tiltak i slakterier og filetfabrikker for å holde 
denne bakterien i sjakk. Ulike smitteveier har vært undersøkt hvor personell, vann og tilførsel fra 
det ytre miljø er godt utredet og kjent. Smitte som følger råvaren, den levende laksen som kommer 
fra matfiskanleggene og inn til slakteriene, har en i flere tilfeller satt søkelys på. I prosjekt 901492 
(FHF-finansiert) ble det gjort funn av listeria på levende fisk i matfiskanlegg. Det ble også påvist 
spredning videre med transport i brønnbåt inn til slakterier, og samme stammer av bakterien ble 
også påvist på pakket fisk. Konklusjonen ble at sjøfasen og levende laks kan være en innfallsport for 
Listeria monocytogenes ved produksjon av laks. Videre ble dødfisk også påvist som reservoar for 
smitte, og det er naturlig å sette inn tiltak for å begrense smitte fra håndtering av dødfisk. Det ble 
også påvist listeria i fôret, og dette er såpass nytt at det må gjøres videre undersøkelser for å 
avdekke i hvor stor grad fôret kan utgjøre en smittekilde, og i hvilken del av fôrproduksjon og 
transport fram til matfiskanlegg som kan utgjøre en kilde til Listeria monocytogenes i slakterier og 
filetanlegg for laks.   
 
 

mailto:Post@fhf.no
mailto:kristian.prytz@fhf.no


  

 
 

Side 2 av 4 

Målsetting   
Målet er å dokumentere smitteveier for Listeria monocytogenes inn til matfiskanleggene og følge den 
videre til ferdig pakket fisk.  
 
Delmål 

• Å undersøke og gi svar på hvor i produksjon og distribusjon av laksefôr kontaminering med 
Listeria monocytogenes kan oppstå. 

 

• Å angi effektive tiltak for å hindre tilførsel av Listeria monocytogenes til matfiskanlegg og 
dermed hindre at det medfører videre spredning og etablering i produksjonsanlegg for laks.  

 

Føringer og avgrensinger 
 

• FHF tar sikte på å finansiere ett prosjekt fra denne utlysningen. 

• Det kan søkes om finansiering av prosjekter med varighet på inntil 2 år, med mindre spesielle 
faglige grunner tilsier en annen prosjektperiode. Begrunnelse for dette må komme tydelig fram i 
søknaden.  

• Prosjektplanen skal legges opp slik at næringen så raskt som mulig kan dra nytte av resultater 
som oppnås underveis, det vil si at delresultater skal rapporteres så raskt som mulig, og det skal 
utarbeides en plan for hvordan resultatene formidles og kan implementeres i næringen.  

• Samarbeid med næringsaktører, fiskehelsepersonell o.l. må beskrives og dokumenteres i form av 
intensjonsavtaler.  

 

Forutsetninger i prosjektet  
Søknader skal gi en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende 
kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot tilgrensende 
prosjekter.  Nytteverdi for næringen tillegges vesentlig vekt, og må være realistisk beskrevet i 
søknaden. 
 
Prosjektbeskrivelsen skal være detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og inkludere 
beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.  Det skal angis hvordan prosjektet planlegges 
organisert (hvem gjør hva), inkludert ressursinnsats i form av antall timer og timepriser eller 
stillingsprosent dersom dette benyttes. Se ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser. Det skal 
ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for prosjektbeskrivelser. 
Dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir innvilget. 
 
Organisering 
Oppdragsgiver er FHF som vil følge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig). 
 
Utførende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for 
gjennomføring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder 
legges ved søknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. Eventuelt 
innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og dokumenteres med 
avtaler. 
 
Referansegruppe: FHF oppnevner en referansegruppe bestående av personer som representerer 
næringen og har relevant kompetanse i forhold til prosjektets målsettinger. Mandat for 
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 2. FHF-ansvarlig er ikke medlem, 
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men skal delta i referansegruppens møter. Husk å budsjettere med kostnader til 
referansegruppemøter i prosjektbeskrivelsen.  
 
Leveranser   
Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF. 
Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populærformidling osv skal være åpne leveranser som skal 
legges ut på FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til åpen publisering i regi av tilsagnsmottager / FoU-
institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig være i henhold til FHFs Retningslinjer for 
sluttrapportering. Det er stor frihet til å velge leveranseformer som vil bidra til at kunnskap fra 
prosjektet så raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i næringen. 
 
Kvalitetssikring 
FoU-institusjonen må sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan 
dette utføres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen. 
 
Kriterier for vurdering av søknader:  

Prosjektsøknader gis en vurdering etter følgende kriterier (i prioritert rekkefølge):  

• Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen, næringsnytte og målet med arbeidet. 

• Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk. 

• Beskrevet prosjektkvalitet inkludert gjennomføringsevne og faglige forutsetninger.  

• Formidlingsplan for å sikre størst mulig næringsnytte. 

• Økonomisk ramme for arbeidet/prosjektet. 

• Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter. 

• Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet. 
 
Søknaden må være så komplett at det kan foretas en evaluering basert på kriteriene ovenfor. 
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg.  
 
FHF forbeholder seg retten til å:  

• Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i tråd med målsettingen for utlysningen. 

• Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs 
Retningslinjer for prosjektbeskrivelser. 

• Be om avklaringer før og under evalueringen. 

• Avlyse eller foreta ny utlysning. 

• Forespørre søkere om å samarbeide om prosjektgjennomføringen hvis det er viktig for den totale 
prosjektkvaliteten.  

• Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.  
 

Behandling av søknader  

• Søknaden gjennomgås av FHF for å avklare om de er i tråd med målsettingen for utlysningen og 
oppfyller de formelle krav som er satt  

• Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert på score på evalueringskriteriene.  

• En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.  

• Søkere som besluttes tildelt støtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt 
miljø får en frist til å akseptere/avslå å delta i videre løp. NB! Tilsagn gis ikke på dette stadiet.  

• FHF gir tilsagn til valgte søker.  
FHFs gjeldende Standardvilkår på tilsagnstidspunktet vil legges til grunn 
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• Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle søkere bli varslet om utfall.  
 
 
Aktuelle dokumenter: 

1. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF  
2. Mandat for referansegrupper i FHF  
3. FHFs standardvilkår  

 
Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

