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Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler

Verdens nest største eksportør av fisk -

95 % eksport, til 150 land

650.000 tonn fra oppdrett* + 2.5 mill tonn fra fiskeri

27 mill middagsporsjoner pr dag

34 mrd i verdiskaping per år

30 000 årsverk, derav 10 000 i foredling

57 000 km kystlinje – mer enn 1,5 x omkretsen rundt jorda langs ekvator!

1 kr mer pr kg ~ 3 mrd kr per år

UiS: "En velferdsstat med voksende forpliktelser er helt avhengig av 
næringer som har høy og voksende verdiskaping"

Konklusjon: Stort potensial. Marin sektor er internasjonal/global.

* landbruket produserer til sammenligning 230.000 tonn kjøtt samlet
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Markedsorientering
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Status – utfordringer –
nøkkelord: nedstrøms verdikjede

Produktflyt Informasjon og kontroll

Innsats-
faktorer

Primær-
produksjon

Primær-
bearbeiding Eksport

Sekundær-
bearbeiding

Slutt-
kunder

Har en god nok kontroll?
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KONKLUSJONER

Kostnadseffektivisering er nødvendig men 
ikke tilstrekkelig 
Næringen må investere nedstrøms i 
verdikjeden
Denne typen investeringer kan ikke 
foretas av dagens sjømatindustri

• verdikjeden må effektiviseres

• skape tyngde i markedet gjennom 
samarbeidsnettverk

• ny kompetanse er nødvendig
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SAMARBEID MARIN INNOVASJON

• Fiskeri og Kystdepartementet

• Næringen og –organisasjonene

• Norges forskningsråd

• Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond

• FoU-institusjoner

• Fylkene

• Eksportutvalget for fisk

• Andre (design,merkevarebygging, del-
leverandører, kjeder, transport, logistikk, 
sporbarhet, forbrukere, NGOer)
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NISJER MOT MARKED

Strategisk forankrede tiltak fra Innovasjon Norge

• Nettverksbygging

• Uten mellomledd ut i markedet

• Langsiktig satsing på
produktdifferensiering

• Strategisk disiplin for å oppnå merverdi
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Eksempler på prosjekter

• Finnmark 2010

• Reker mot nye markeder

• Kongekrabbe

• Tørrfisk fra Lofoten

• Oppdrettstorsk mot 
markedet

• Kveitenettverk

• Utvikle fortrinn for 
lakseforedling i Norge

• Naustvik
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Tilsagn  (i mill. kr)

2003 2004 2005 2006

Pr 
10.11.2006

FLÅTE Lån & gar. 490 440 532 438

33

60

38

147

25

741

Tilskudd 81 93 58

HAVBRUK Lån & gar. 98 32 21

Tilskudd 46 75 35

INDUSTRI Lån & gar. 137 163 133

Tilskudd 30 35 61

SUM 882 838 840
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MARINT INNOVASJONSPROGRAM 2006;

BEDRIFTS-NETTVERK

SKISSER, IDEER, FORPLIKTENDE 
SAMARBEID

HOSPITERING KOMPETANSE
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MARINT VERDISKAPINGSPROGRAM 2007;

BEDRIFTS-NETTVERK

SKISSER, IDEER, FORPLIKTENDE 
SAMARBEID

HOSPITERING KOMPETANSE

FoU
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Industrielle forsknings- og utviklings-
kontrakter (IFU)

Kan jeg søke? 

IFU-ordningen er en målrettet tilskuddsordning for utvikling av 
små og mellomstore norske bedrifter som leverandører til større 
bedrifter lokalisert i Norge eller i utlandet.

IFU-ordningen er innrettet mot små og mellomstore norske bedrifter som 
leverandører til større bedrifter lokalisert i Norge eller utlandet.

Ordningen har som formål å øke verdiskapingen i Norge gjennom å
stimulere til avtalebasert FoU-samarbeid mellom kundebedrifter og 
leverandørbedrifter om utvikling av nye, internasjonalt 
konkurransedyktige produkter, prosesser, metoder eller tjenester. 
Prosjektene skal bidra til økt konkurransekraft i internasjonale markeder.

http://www.innovasjonnorge.no/eDocument/templates/InfoRedirect.aspx?pageId=59414&clearCache=59414
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Industrielle forsknings- og 
utviklingskontrakter (IFU)
Relaterte tjenester 
IFU - Industrielle forsknings- og 
utviklingskontrakter 

Informasjon om IFU
Brosjyre (pdf)
Standardvilkår (word)
Søknadsmal (pdf)

Veien til en lønnsom IFU-kontrakt
(pdf)

Kontraktsformular
Kontraktsformular (word)
Kontraktsformular (pdf)

Kontrakt, andre språk
IFU kontrakt engelsk
IFU kontrakt spansk

MENY
Søknadsoversikt 
Finansiering 
Om eSøknad
Ofte stilte spørsmål 
Kundesupport 
Hvem er søker - person eller 
foretak? 
Tekniske krav eSøknad

Snarveier 

Kontaktpersoner
Astrid Langeland
Oddbjørn Clausen

mailto:astrid.langeland@invanor.no
mailto:oddbjorn.clausen@invanor.no
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Finansiering/IFU/IFU
http://www.innovasjonnorge.no/Internasjonalisering_fs/SVilkaarsbrev-forsknings-_og_utviklingskontrakter.dot
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Soknader/S�knadsmal OFU-IFU 0502.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Soknader/Veien til en l�nnsom IFU-kontrakt.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Soknader/Veien til en l�nnsom IFU-kontrakt.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/IFUveiledninger justert 220806.doc
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/IFUveiledninger justert 220806.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Soknader/Specimen IRD Contracts 1.doc
http://www.innovasjonnorge.no/Internasjonalisering_fs/IFU kontrakt spansk.doc
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SKATTEFUNN – ET ALTERNATIV FOR DEG?

Siste 3 år:

285 innvilgede søknader marin

460 mill kr ! 90-100 mill kr fradrag

http://web.skattefunn.no/index.php?c=22&kat=Hovedside%2Flogg+inn
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www.invanor.no

GRIP MULIGHETENE! 

www.invanor.no

Foto: Svein Hallbjørn Steien
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