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Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

• Statlig forvaltningsorgan under NFD

•Finansieres gjennom avgift på 3 promille av 

eksportverdien fisk og fiskevarer 

•Budsjett 2018:  266 mill.

• Næringens eget FoU- verktøy

•Initiativ fra næringa

•Betalt av næringa

•Styrt av næringa



Budsjett 2018



FHFs prioriteringer

Handlingsplaner

• Besluttes av FHFs styre

• Bredt forankret i næring

• Faggrupper, Ressursgrupper

• Konferanser, møter og innspill

• Evaluering av pågående 

prioriteringer

• Årlige prioriteringer på hvert område



Bedrifter:

-Odd Arild Sperre, Nils Sperre AS, medlem i FG Hvitfisk

-Andreas Austnes, Fjordlaks AS 

-Kjetil Aarseth, Mørecodfish AS 

-Lene Risbakk, Br. Sperre AS 

-Knut Haagensen, Jangaard Export AS 

-Per-Owe Owesen, Olav E Fiskerstrand AS

-Rune Bjørge, Andreas Bjørge Seafood AS 

-Observartør: Sverre Johansen, Sjømat Norge AS

Ressursgruppe klippfisk



HP konvensjonell 2018/2019

PRIORITERINGER



Pågående prosjekter høsten 2017/2018

• PIB 901390 Løsning for automatisk av emballering av frosne fiskeblokker (medfinansiert 

av fersk/fryst torskefisk sektor i FHF)

• PIB 901224 Effektivisere på- og avleggingsprosessen ved tørking av saltfisk.

• PIB 901089 Utvikling av ny teknologi for å legge klippfisk i kartong og konsumpakke 

(medfinansiert av IN).

• 901297 CO₂-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke.

• 901499 Kvalitetsprotein fra torskehoder (HEADS UP II) 

• 901377 Kunnskap status på SALT til saltfisk og klippfisk-produksjon

• 901516 Litteraturstudie om kveis i hvitfisk og konvensjonelle produkter

• 901307 Revisjon næringsinnhold konvensjonelle produkter

• 901262 Fremtidens konsumprodukter (CoPro): Utvanningsteknologi (FHF bidrar til NFR 

prosjekt)

• 901306 Holdbarhetskriterier for tørrfisk: Forstudie

• 901332 Dokumentasjon knyttet til overlevelse av kveis (Anisakis) i tørrfiskproduksjon

• 901379 Forstudie: Testing av sporingsmetode med nanoteknologi for tørrfisk

• 901479 Formidling av FoU innen konvensjonell sektor 2018



https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901307

Hvordan finnes prosjektinfo i FHF?

https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901307


Bruk videoer fra Youtube

Følg FHF på facebook

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

Du finner oss også på: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=-P9yiflb0kg

https://www.youtube.com/watch?v=-P9yiflb0kg

