
Marin næring  
Innovasjon Norge 



- Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark  
 
- Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et  
        prosjektkontor på Svalbard  

 
- Tilpassing til ny tid og nye krav  

 
- Sterkere fagmiljø  

 
- I 2015 bevilget vi 956 millioner til bedrifter i Finnmark  
       og Troms/Svalbard.   
 
- Dette er endringer vi gjør for å bli bedre  

 

Innovasjon Norge Arktis 



Innovasjon Norge innen 
marin sektor  



• 100 års erfaring   
 
• Marin= Sjømat, utnyttelse av 

restråvarer, nye arter til innovative 
produkter, teknologi og tjenester til 
oppdrett og fiskeri 

 
• 40 % (2,44 mrd) av Innovasjon 

Norges virkemidler går til de 
marine næringer 
 
 

 

Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 

Foto: Johan Wildhagen / Norges sjømatråd  



 

•Lavrisikolån   

 

•Risikolån  

 

•Tilskudd  

 

 

 

 

 

De 3 viktigste virkemidlene til Innovasjon Norge i 
forhold til sjømatnæringen   



Fakta: Bevilgninger til marin næring  

• Marin næringen er konkurransedyktig og 
øker sin andel til 2,4 mrd kr totalt 

• 1,5 mrd i lån og garantier til verdens mest 
moderne og bærekraftige fiskeflåte (180 
prosjekter (store flåter, båter under 10 
meter)) 

• Økning av prosjekter som retter seg mot 
bærekraftsutfordringer. Ca 40% av 
Miljøteknologiordningen  går til marin 
sektor  i 2016 

•  IN støtter prosjekter i alle ledd i de marine 
verdikjedene 

Bevilgninger lån & 

tilskudd (mill. Kr) 2014 2015 2016 

Flåte 1  377 949 1 541 

Havbruk 175 201 468 

Industri 126 180 431 

Total 1 678 1 330 2 440 



Hvorfor er marin næring 
så viktig i norsk 
omstilling? 



  

Eksportbildet 



1. 2015: Verden kom med sin «bestilling» 



Bygge på norske konkurransefortrinn og vekstpotensial 

Reiseliv og kreativ 
næring 

Smarte samfunn 

Bioøkonomi 

Ren energi 

Helse og velferd Havrommet 



• 3 utviklingstrekk som skaper behov:  
• Befolkningsvekst og ressursknapphet 
• Klima  
• Urbanisering 

 

• Økt utnyttelse av havet er en av 
forutsetningene for å  imøtekomme disse 
behovene på en bærekraftig måte 
 

• Eksklusiv sjømat fra Norge vil dekke en 
del av behovet.  Norske løsninger kan 
bidra til å løse de store globale behovene 

Etterspørselen globalt øker 

Norsk marin næring har et betydelig potensial 



IN`s prioriterte fiskeri- og 
havbrukssatsinger de kommende årene  



Hva er viktig fremover 

Bærekraftige løsninger for å møte global etterspørsel:  

• Økt foredling i Norge 

• Full utnyttelse av marint råstoff  

• Utnyttelse av nye marine arter og ressurser til mat og fôr 

• Utvikling av ny teknologi, kunnskap og tjenester  

• Fortsatt satsing på markedsorientering og merkevarebygging 

 
 
 



• Ny teknologi for bærekraftig utnyttelse 
f.eks. gjennom kobling på tvers av sektorer 

• Full utnyttelse av alt marint råstoff  
• Automatisering av foredlingsprosesser  
• Styrket markedsorientering/ 

merkevarebygging  
• Utvikling av helhetlige verdikjeder er 

forutsetning for:  
• Markedsorienterte strategier og forretningsmodeller 
• Forutsigbare leveranser og jevn kapasitetsutnyttelse 

i industrien  

Fokusområder 

Foto: Johan Wildhagen, Norges Sjømatråd 







Gode marine klynger – 
fundamentet for vekst! 

Arena Legasea, Arena Innovasjon 
Torskefisk, Arena Biotech North, 

Arena Oceans Ingredients Cluster, 
NCE Seafood Innovation Cluster, 
NCE Aquaculture, NCE Aquatech 

Cluster, NCE Micro- and 
Nanotechnology 

  



Tobø fisk er først ute 
• IN inne med tilskudd  
• Begrunnet i risikoavlastning og at de er først ute  
• Og at deres erfaringer skal deles med andre  

 

• AS Båtsfjordbruket neste ut med samme prinsipp  
• IN også inne med tilskudd og lån  

 

• De neste som ønsker og gjøre slike investeringer vil kun få lån  
 

• Har også endt opp i en ny linje hos AS Båtsfjordbruket hvor man el bedøver levende 
hyse før bløgging og sløying.  
 

Truckløs - mottak og sløyelinjer «Tobø linja» 



Hvordan kan Innovasjon Norge bistå? 

Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering 



Vi er fortsatt her for hele næringa! 
 

Vi er opptatt av bærekraftig vekst og 
å skape nye arbeidsplasser! 
 

Vi tror det er et stort, uforløst 
fremtidspotensial i denne næringa!  
 

Tre budskap fra Innovasjon Norge! 
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For å bli valgt, må du være kjent  

 

 
 

Vet verden hva vi kan  
bringe til bordet? 
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Tusen takk! 
www.innovasjonnorge.no 


