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Visjon

Forskning flytter grenser
større innsikt 
flere muligheter 
nye løsninger



Mål 

Kvalitet
Norsk forskning heves til samme kvalitetsmessige 
nivå som i Norden for øvrig
Innovasjon
Forskning styrker norsk innovasjonsevne og 
konkurransekraft
Forskning og samfunn
Forskningen blir viktigere for samfunnsutviklingen 
og menneskers livskvalitet
Internasjonalisering
Forskningen i bedrifter og forskningsinstitusjoner 
blir mer internasjonal
Talentene
Flere talenter velger forskning som karrierevei



Virksomhetsidé

Forskningsrådet skal øke verdien av 
samfunnets investeringer i forskning

Forskningsrådet har tre oppgaver:
! Gi råd om forskningsstrategiske spørsmål
! Finansiere forskning
! Skape møteplasser for aktørene i forskning, 

næringsliv og forvaltning



TEKMAR spør

Kan oppdretterne etterspørre morgendagens 
produkter til norsk havbruksnæring?
Kan teknologiprodusentene levere morgen-
dagens produkter til norsk havbruksnæring?
Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å
løse utfordringene?

Forskningsrådet spør
Hvilke utfordringer vil morgendagens 
havbruksnæring stå overfor?
Hva kan vi gjøre med utfordringene?



Åpenhet og dialog 
i planlegging av forskning

Forskningsrådet har tatt i bruk foresight-
metoder i planlegging av sentrale 
forskningsområder
Foresightmetoden skal bidra til åpenhet og 
dialog
Norsk Havbruk 2020 –
Forskningsrådets første foresightprosjekt
Gjennomført 2003-2004 
i samarbeid med Innovasjon Norge  



Norsk Havbruk 2020 

4 samlinger med til sammen ca 70 personer 
fra næringslivet, myndigheter, forskning og 
organisasjoner
Prosjektgruppe 
Kjell Maroni, FHLHavbruk/FHF; Harald Sveier, EWOS/FHL Havbruk; 
Kathrine Angell-Hansen, FID; Svein Hallbjørn Steien, IN;
Magny Thomassen, Forskningsrådet/NLH 

NIFU - STEP sekretær og bidragsyter
Intern arbeidsgruppe

Arbeid i grupper var sentralt i samlingene
Resultater fra den ene samlingen ble tatt 
med inn i den neste



HAVBRUK 2020 – utgangspunktet

Norsk havbruk vil møte en rekke store 
problemer
! Mangel på marint fôr
! Nye arter
! Klima- og miljøproblemer endrer forutsetningene
! Liberalisering og næringsnøytral politikk

Hvilke grep er det mulig å gjøre for at 
havbruksnæringen i 2020 fortsatt vil være 
viktig for norsk verdiskaping?

Hva slags grep må næringslivet ta?
Hva bør myndighetene gjøre?
Hva kan forskningen bidra med?



Resultater fra HAVBRUK 2020 

Oversikt over aktører og faktorer som kan 
bli viktige i fremtidig havbruksnæring
151 miniscenarier som er bilder fra en mulig 
havbruksnæring i 2020
5 mer sammensatte scenarier 
! En ny næringsnøytralitet
! Marked uten grenser
! Bærekraft
! Fôr for alle
! Havbruksuniversitetet

Strategiske anbefalinger og tiltak 



Resultater av prosessen  

Ikke vitenskapelige svar –
bidrag til en dialog om fremtiden og 
hva som kan være fornuftige strategier 
Kompetansen til de involverte gjør at ideene 
blir relevante og interessante
Redskap som gir et utvidet, felles grunnlag 
for å kunne kommunisere med ulike aktører, 
blant annet i planprosessen



Resultater av prosessen  

Et formidabelt idétilfang som ikke hadde 
kommet ved hjelp av tradisjonelle metoder
Inspirasjon for aktørene (mener vi)
Grunnlag for videre arbeid med programplan 
og handlingsplan
Anbefalinger til næringslivet, myndighetene 
og forskningen



Utfordringer for forskningen

Biologisk og teknologisk kunnskap –
grunnleggende betydning dersom havbruks-
næringen skal bli grensesprengende
Økende behov for å fokusere utfordringer  
knyttet til økologi, etikk, bærekraft og 
marked
”Nye teknologier” som IKT, bioteknologi, 
material- og nanoteknologi kan få stor 
betydning for utviklingen av havbruk



Utfordringer for næringen 

Havbruksnæringen – en krevende kunde 
overfor biologiske og 
teknologiske miljøer
overfor miljøer som utvikler
! nye materialer og utstyr
! avansert automatisering
! Informasjonsteknologiske

systemer 
overfor markeds- og 
samfunnsvitenkapelige
miljøer



Rapporten kan lastes 
ned fra nettet
Den kan også bestilles 
i papirversjon 

Havbruk 2020 
Grensesprengende 
hvis…



Gjennom Havbruk 2020 er det 
identifisert en rekke viktige utfordringer 
som havbruksnæringen vil stå overfor i 
årene fremover

Hva gjør vi med utfordringene ?



Store programmer i Forskningsrådet

Et viktig virkemiddel for å realisere sentrale 
forskningspolitiske prioriteringer 
Støtter nasjonale, strategisk viktige 
prioriteringer
Bidrar til synliggjøring nasjonalt og 
internasjonalt
Stimulerer til innovasjon, kommersialisering 
og verdiskaping

Sammen med seks andre temaer er 
Havbruk etablert som Stort program



Store programmer

VERDIKT –
Kjernekompetanse 
og verdiskaping i IKT

Langsiktige – 10 år, ramme minst 100 mill. 
Målgrupper – næringsliv, FoU-miljøer og forvaltning

HAVBRUK –
en næring 
i vekst

NANOMAT –
Nanoteknologi
og nye materialer 

RENERGI – Fremtidens 
rene energisystem

FUGE –
Funksjonell 
genomforskning

PETROMAKS –
Maksimal utnyttelse av 
petroleumsressursene

NORKLIMA –
Klimaendringer og 
konsekvenser for Norge



Nytt stort program 
HAVBRUK – en næring i vekst

Programstyre oppnevnt, planlegging i gang –
programplan og handlingsplan utarbeides
Foresightanalysen viktig underlag 
Målgruppene for programmet:
! Primærleddet i havbruksnæringen 
! Leverandørindustrien 
! Forskningsmiljøene
! Myndighetene

Ny handlingsplan skal foreligge før 
søknadsfrist 15. juni 2005



Nye programmer rettet mot fiskeri-, 
havbruks- og landbrukssektoren

Divisjon for store satsinger
HAVBRUK – En næring i vekst
Havet og kysten

Divisjon for innovasjon 
Norsk mat fra sjø og land
Næringsutvikling basert på arealressursene 
– Næringspolitikk for landbruk, fiskeri og 
havbruk 



Ny programstruktur – nye 
programmer for primærnæringene

Næringsutvikling 
basert på
arealressursene

Innovasjons-
divisjonen

Norsk mat fra 
sjø og land
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Treprodukter  
– fra marked til 
skogbruk

Satsings-
divisjonen

Vitenskaps-
divisjonen

! Storforsk
! Frie 

prosjekter
! SFF
! YFF

Store programmer

!Havbruk
!Fuge
!Andre..

Andre programmer
! Havet og kysten



Matproduksjon i Forskningsrådet
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Programmene er under planlegging

Alle programmene er i planleggingsfasen
Ekstern høringsrunde skal inngå i 
planarbeidet
Planene skal danne grunnlag for 
prosjektsøknader for 2006



Andre aktuelle programmer og 
virkemidler i Forskningsrådet

Strategiske programmer (SIP)
Senter for fremragende forskning (SSF)
! Aquaculture Protein Centre (APC)
! Ships and Ocean Structures

MAROFF
Varemat



Regionale representanter

7 spesialrådgivere, arbeidsplass regionalt 
Skal bidra til å videreutvikle aktivitet i 
regionene i samarbeid med andre reg. aktører 



Enklere samhandling og økt 
innovasjon 

Store forventninger til økt innovasjon 
Organisering av virkemidlene vurderes 
med sikte på økt innovasjon og 
enklere samhandling
Virkemidler og organisering tilpasses 
behovene i ulike sektorer 
Arbeidet skal være sluttført 
med sikte på søknader 2006 



Samarbeid med eksterne institusjoner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
! Næringens behov – grunnlag i planlegging 

og prioritering 
! Prosjekter for ca 18 mill. kr i 2004 i Havbruk 
! Representasjon (observatør) i programstyrer

Innovasjon Norge 
! Samarbeidsavtale – Forskningsrådet, IN og SIVA
! Representasjon (observatør) i programstyrer
! FORNY
! SkatteFunn
! Arena - innovasjon i nettverk

! Samarbeid og nettverk mellom regionale nærings-
miljøer, kunnskapsmiljøer og offentlige støttespillere

! Felles satsing mellom Forskningsrådet, Siva og 
Innovasjon Norge (IN er operatør)



Internasjonalt samarbeid

Økende vekt på internasjonalt samarbeid
! Legge til rette for økt internasjonalt 

samarbeid i prosjektene
! Internasjonalt samarbeid 

i Forskningsrådet

EU-samarbeidet
! Arbeider for at marin forskning skal 

få en mer fremtredende plass i 
7. rammeprogram  



Vi må komme fram til løsninger på
store og viktige utfordringer 

Mange store og viktige utfordringer
Viktig å komme fram til løsninger så snart 
som mulig 
Dette krever samhandling mellom 
! næringsaktører 
! forskningsmiljøer 
! virkemiddelsiden 

”Hvis vi satser sammen, kan vi få til det vi 
måtte ønske!”



Takk for oppmerksomheten!
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