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Glipper det for forsknings- og virkemiddel-
aktørene når sjømat- og leverandør-
industrien skal prøve ut og kommersialisere 
ny teknologi og nye løsninger? 
 
Behov for BLÅ demo i marin sektor – etter 
modell fra petroleumsbransjen? 
 



Marin, maritim og petroleum –  
norske næringer i front 
 
Forskning for sektorene er  
høyt prioritert  

 Forskningsmeldingen  

 Stø kurs  

 Petroleumsmeldinga  

 Sjømatmeldinga –  
Marin kunnskapsløft  

 OG21 – Hav21 
– Maritim21 
 

 

 

 

 



Marin, maritim og petroleum –  
norske næringer i front 

 Nye tall fra NIFU: 
Norge 7. største forskningsnasjon innen fiskeri og 
havbruk 

 

 SFI: CRISP- bærekraftig fangst 

 

 Global Centres of Expertise (GCE) lansert –   
To næringsklynger utnevnt til mesterliga:  
Blue Maritime og Norwegian Offshore & Drilling Engineering  

 

 

 

 

 



Marin, maritim og petroleum –  
trender og utfordringer påvirker  forskningen 

 Global befolkning – 9 mrd. i 2030 

 Økt behov for energi, mat og helsetjenester 

 Bærekraftig bruk av ressurser 

 Økt oppmerksomhet rundt klima og miljø 

 Finanskrise  

 Maktbalanse under endring 

 

 Ny kunnskap – nye løsninger 

 Økt samhandling: forskning – næring - myndigheter 

 Tverrfaglig, sektorovergripende 

 



Forskningsrådets roller 

Rådgiver for regjeringen 

 Hvor, hvordan og hvor mye bør  
det satses? 

Finansiere forskning 

 Ca. 30 % av de offentlige  
forskningsmidlene  

 Ca 8,3 mrd. kr i 2014  

Møteplasser 

 Nettverk, partnerskap, konferanser  
m.m.  

 



 Hva betyr dette for utvikling  
av blå leverandørnæring? 

 

 Er virkemiddelapparatet tregt  
eller dynamisk? 

 



 
Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot 
leverandørindustrien av havteknolgier til 
marin, maritim og offshoreindustrien 
 
Oppdrag fra NHD, FKD, OED høsten 2013 
 



Oversikt over havteknologisk FoU-innsats  
i Forskningsrådet og Innovasjon Norge  
(mill. kr per år – Skattefunn kommer i tillegg) 

0

200

400

600

800

1000

Marin Marin unntatt

bioteknologi

Maritim Offshore

petroleum

Offshore

miljøvennlig
energi

Samlet

Åpne ordninger Miljøteknologiordningen Teknologispesifikke ordninger Sektorspesifikke ordninger



Grunnforskning Industriell 
forskning 

Eksperimentell 
utvikling 

Demonstrasjon Marked 

Profil for teknologisk FoU-innsats rettet mot 
havnæringene (anslag volum) 
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Forskningsaktører med søknader i to sektorer 
- UoH, instituttsektoren, bedrifter 
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Bedrifter med søknader i to sektorer 
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Felles områder 

 Marin konstruksjonsteknikk og hydrodynamikk 

 Skip 

 Flytende konstruksjoner 

 Undervannsfartøyer 

 Navigasjons og kommunikasjonssystemer 

 Forankringssystemer 

 Materialteknologi 

 Miljøovervåking/monitorering, f.eks. biosensorer 

 

 Energiforsyning til havbruksanlegg 

 



Virkemiddelapparatet  
mot blå leverandørindustri 
 
 Havteknologisk innsats ca. 1 mrd. kroner 
– i tillegg refusjon fra SkatteFUNN 

 Bredt tilbud av virkemidler for havteknologisk FoU 

 Forskjeller mellom sektorene 

 Utvikling av miljøvennlig teknologi har en sentral 
plass blant virkemidlene  

 
  



Størst utfordringer i marin sektor 

 Store, biologiske bærekraftutfordringer   

 Mye bioteknologi 

 Virkemidlene mangler ressurser 

 Økt satsing på utstyrsteknologisk FoU vil styrke sektoren   

 Finnes ikke eget piloterings- / demonstrasjonsprogram  

 Lite kunnskap om støttemulighetene  

 Potensial for bedre utnyttelse av europeisk forskning 

 Samhandling mellom produsentleddet og leverandørene 
av teknologi til industrien kan bedres 

 
 



Forsterket innsats 

 Tilstedeværelse på møteplasser 
 Bedre informasjon på nettsidene 

 

 Økt samarbeid mellom programmer 
 Felles utlysning mellom MAROFF og HAVBRUK 
 Felles utlysning mellom MAROFF, PETROMAKS2 og Russland 

 Nye virkemidler 
 SFF: AMOS 
 SFI: CRISP 
 PETROSENTER 
 2 Global Center of Expertice 

 Planlegging 
 Ny satsinger etter HAVBRUK og Havet og kysten 
 3. runde SFI  
 

 
 

 
 

 

 

 
 



Bruk mulighetene! 


