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Spydspiss i bærekraftig utvikling av sjømatnæringen
The Seafood Innovation Cluster jobber målrettet for å tilføre våre eiere,
partnere og medlemmer økt verdi
for å bli mer konkurransedyktige.
Klyngen har i løpet av året arrangert
en rekke møteplasser for økt kunnskaps og innovasjons mobilisering.
Vi ser gjennom deltakelse i klyngens
aktiviteter at det er høyt engasjement
fra våre medlemsbedrifter.
Vår NCE-status har gitt oss mulighet
til å utvide virksomheten innenfor
eksisterende tjenesteområder. I 2016
har vi intensivert innsatsen på «Bærekraftig innovasjon» og «Teknologiog leverandørutvikling». Vi har utvidet
vår organisasjon ved å ansette
Björgólfur Hávarðsson som klyngens
Innovasjonsleder, og Poppy Kalesi
som klyngens EU-rådgiver. Vi opplever stor interesse for arbeidet og
prosjektene i klyngen. Klyngen er i
sterk vekst, og i 2017 vil vi se en
utvidelse av at nye bedrifter blir
medlemmer i sjømatklyngen.

til klyngen. Klyngen har gjennom
samarbeidet med GCE Subsea bidratt
til å utvide klyngens leverandørnettverk. Våren 2016 ble nærmere 30
utvalgte subsea bedrifter invitert ut til
et oppdrettsanlegg og felles workshop
med våre partnere, og prosjektet har
identifisert flere områder hvor det er
mulig å ta i bruk teknologi fra
subseanæringen over i havbruksnæringen.
AquaCloud - bruk av kunstig
intelligens i havbruk
Klyngen har startet et innovasjonssamarbeid med IBM Watson for å
gjøre oppdrettsnæringen mer
«intelligent». Prosjektet har fått navnet
AquaCloud, og skal gi oppdrettere,
leverandører, IT-leverandører og
forskere en samarbeidsplattform for å
gjøre våre medlemmer bedre rustet til
å bekjempe noen av de største
bærekraftsutfordringene i næringen.
AquaCloud er et godt eksempel på hva
klyngen kan utrette innen innovasjon
og teknologi om man samarbeider.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosesser for å gi våre
partnere et godt tjenestetilbud, og vi
ble høsten 2016 sertifisert med det
europeiske bronsemerket av den
europeiske organisasjonen European
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Tusen takk
Avslutningsvis vil jeg benytte
anledningen til å takke alle våre eiere,
partnere, medlemmer og samarbeidspartnere, samt kollegaer i sjømatnæringen for meget godt samarbeid.

Klyngen har satt i gang Norges første
inkubatorprogram for havbruksnæringen, «ACCEL Seafood». Dette
resulterte i 9 nye innovative selskaper

Fremover skal sjømatklyngen jobbe
hardt for å styrke våre tjenester.
NCE prosjektet går inn i sitt andre
år og 2017 vil være preget av et høyt
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aktivitetsnivå og spennende og nye
samarbeidsallianser som vil øke
innovasjonshastigheten.
Vi er svært stolte over å representere
alle våre partnere og medlemsbedrifter, og lover å gjøre vårt ytterste
for å fremme og bidra til å utvikle
sjømatnæringen, både nasjonalt og
internasjonalt.
Vedlagt finner du Årsberetning for
2016 hvor du kan lese mer om de
ulike prosjektene vi har arbeidet med
i året som gikk.
Om du ønsker oppdatert informasjon
om våre prosjekter, kan du lese om
dem på våre nettsider og ellers oppfordrer vi deg til å følge oss på Twitter,
Facebook og LinkedIn.
Vi ønsker deg en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Tanja Hoel
Managing Director
The Seafood Innovation Cluster AS
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Styrets beretning
Det har vært et høyt aktivitetsnivå
i klyngen, og styret er svært tilfreds
med deltakelse fra klyngeaktørene.
Klyngen arrangerte over 50 møteplasser med i overkant av 1000
deltakere.
Aktivitetene som klyngen har iverksatt har fått stor oppmerksomhet,
og vi har registrert 40 presseoppslag
både i nasjonale og internasjonale
medier. Ved utgangen av 2016 var 72
bedrifter og organisasjoner formelt
tilknyttet klyngen, som eier, partner
eller medlem.
Styrets fokus i 2016 har vært å følge
opp strategien som ble lagt i forbindelse med tildelingen av NCE-status.
Dette innebærer å intensivere
klyngens innovasjonsinnsats
gjennom å styrke samhandling
både internt i klyngen og med andre
klynger. Det ble i 2016 blant annet
etablert et innovasjonsfelleskap,
Ocean Industries Accelerator (OIA),
som skal bidra til å bedre samarbeid
om ressurser, stimulere til samabeidskonstellasjoner og skape vekstbedrifter innen havnæringene.
For å sikre at klyngen skal levere
høy verdi til klyngens partnere og
medlemmer vil styret iverksette en
strategiprosess i 2017 for det videre
klyngesamarbeidet. Involvering av
klyngens eiere, partnere og medlemmer
vil være viktig for å identifisere
relevante satsningsområder og nye
utviklingsprosjekter i den videre
perioden av NCE prosjektet.

Administrasjon og nyansettelser
I januar 2016 ble Benedicte Skogen
ansatt som prosjekt- og markedsansvarlig. Benedicte har 15 års
erfaring fra Rieber & Søns markedsavdeling der hun jobbet med
kommunikasjon, konseptutvikling,
innovasjon og prosjektledelse. I
The Seafood Innovation Cluster har
hun ansvar for kompetansesatsningen, samt ansvar for all
kommunikasjon og markedsføring
av klyngen og eventer/møter.
I desember 2016 ble staben styrket
med en Innovation Manager. Ansettelsen av Björgólfur Hávarðsson vil
bidra til å styrke klyngesamarbeidet
på innovasjon gjennom prosjektstøtte til klyngens medlemmer.
Björgólfur har mer enn 30 års erfaring
fra sjømatnæringen og har jobbet
innenfor leverandørnæringen de siste
20 årene.
Poppy Kalesi er engasjert i stillingen
som EU-rådgiver fra og med 1. januar
2017. Dette er en delt stilling mellom
GCE Subsea (50%) og The Seafood
Innovation Cluster (50%). Poppy
har mastergrad i europeisk politikk
og betydelig erfaring i EU. Hennes
ansvarsområde er å mobilisere og
bistå bedriftene i klyngen med EU
finansiering.
Det er ved utgangen av 2016 knyttet
tre årsverk til driften av klyngen.
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Norwegian Centres of Expertise
The Seafood Innovation Cluster har vært en del av klyngeprogrammet
Norwegian Innovation Clusters siden juni 2015.

I 2015 ble klyngen tildelt status som
Norwegian Centres of Expertise og
ble én av fjorten klynger på NCE-nivå.
NCE-nivået er rettet mot dynamiske
næringsklynger, som har etablert
systematiske samarbeid og har
potensiale for vekst i nasjonale og
internasjonale markeder. Klyngene
skal ha en nasjonal posisjon innenfor
sine respektive sektorer og teknologiområder. Norwegian Innovation
Cluster-programmet bidrar til å spisse, forbedre og akselerere pågående
utviklingsprosesser i NCE-klyngene.
Hva er en klynge?
Definisjonen av en klynge:
En geografisk konsentrasjon av relaterte bedrifter og institusjoner innen
en bransje, et teknologiområde eller
verdikjede.

Forskning viser at næringsklynger
leder til høyere sysselsetting, større
økonomisk vekst, høyere lønn, bedre
produktivitet og flere nystartede bedrifter. Innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester
springer oftere ut av næringsklynger
enn av virksomheter utenfor klynger.
NCE-programmet skal utløse klare
eﬀekter i form av:
• Økt innovasjon
• Målrettet internasjonalisering
• Styrket vertskapsattraktivitet
• Tilgang på skreddersydd
kompetanse
NCE er et statlig delfinansiert program,
og administreres av Innovasjon
Norge, Siva og Norges forskningsråd.
Klyngene får faglig og finansiell støtte
til utviklingsprosesser i inntil ti år.
For mer informasjon om
klyngeprogrammet,
se innovationclusters.no
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Klyngens oppfølging av FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål består av 17 mål
og 169 delmål. Målene skal fungere
som en felles global retning for land,
næringsliv og sivilsamfunn. Land fra
hele verden har vært aktivt involvert
i arbeidet med å utforme målene, og
mer enn åtte millioner mennesker
har kommet med innspill i prosessen.
Bærekraftig utvikling handler om å ta
vare på behovene til mennesker som
lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å
dekke sine. Målene reflekterer de tre
dimensjonene i bærekraftig utvikling:

1) Klima og miljø
2) Økonomi
3) Sosiale forhold
Helse, klima og bærekraftig forvaltning av hav og marine naturressurser
er blant de viktige målområder der
Norge har et sterkt globalt engasjement. Bærekraftsmålene ser forvaltning av hav, helse, klima og sosial
utvikling i sammenheng.
Klyngen ønsker å ta et mer systematisk og strategisk oppfølging av
FN’s Bærekraftsmål og Norges/EU’s
Bærekraftsrapportering. Målet er
å påvirke aksept for betydningen
sjømat og havbruk har for å nå FN’s
bærekraftsmål.

Av disse 17 bærekraftsmålene har vi
valgt fem som er mest relevante
for sjømatnæringen. Klyngens
partnere har allerede i dag en rekke
aktiviteter rettet mot disse målene,
og vi ønsker nå å identifisere nye
mulighetsområder for hvordan sjømatnæringen sammen kan bidra til
å nå disse fem bærekraftsmålene.

Mål 1
Utrydde alle former for
fattigdom i hele verden

Mål 2

Klyngen har i dag flere initiativ der
bærekraft er satt på agendaen.
Sustainable Growth Summit 2015:
“Norwegian Seafood Innovations Global Impacts”
Sustainable Growth Summit 2016:
“Climate Change and Seafood
Production on a Global Scale”
EAT-Fish 2016:
I samarbeid med Cermaq og
EAT Stockholm Food Forum.

Utrydde sult, oppnå
matsikkerhet og bedre
ernæring, og fremme
bærekraftig landbruk

EAT-partnerskap:
Øke oppmerksomheten rundt
produksjonen av bærekraftig sjømat
og helseaspektet ved å spise sjømat.

Mål 13

The Ocean Conference UN, 2017
-”Food From the Oceans”:
I samarbeid med Nærings- og
fiskeridepartementet.

Handle umiddelbart
for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Mål 14
Bevare og bruke hav og
marine ressurser på en
måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 17
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling
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Om The Seafood Innovation Cluster
The Seafood Innovation Cluster
er et industridrevet initiativ.
Målsetningen er å spille en
ledende rolle i å produsere
sunn og bærekraftig sjømat til
en stadig økende befolkning.

1

Talentutvikling

Formålet med The Seafood
Innovation Cluster er å bidra til økt
verdiskapning ved å samarbeide om
innovasjon, internasjonalisering og
kompetansebygging.

2

Bærekraftig
innovasjon

Strategi
Klyngen har i sin strategiske plattform
valgt ut tre strategiske kjerneområder
for selskapets virksomhet:

3

Teknologi- og
leverandørutvikling

Hvem er vi?

Tanja Hoel

Benedicte Skogen

Managing Director
Tanja Hoel har vært ansatt
i The Seafood Innovation
Cluster siden oppstart
i 2015. Tanja har det
overordnede ansvaret for
klyngens arbeid og
rapporterer til styret i
The Seafood Innovation
Cluster.

Head of Projects and
Marketing
Benedicte Skogen har
jobbet i The Seafood
Innovation Cluster siden
januar 2016. I tillegg til å
ha ansvar for kompetansesatsningen har hun også
ansvar for all kommunikasjon og markedsføring av
klyngen.

Björgólfur
Hávarðsson
Innovation Manager
Björgólfur Hávarðsson
har jobbet i The Seafood
Innovation Cluster siden
desember 2016. Björgólfur
har ansvar for å styrke
klyngesarbeidet på
innovasjon gjennom
prosjektstøtte til klyngens
medlemmer.
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Poppy Kalesi
EU Advisor
Poppy Kalesi er ansatt i en
prosjektstilling som klyngens EU-rådgiver og startet
sin jobb i The Seafood
Innovation Cluster 1. januar
2017.
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Klyngefakta

70 partnere
40 mill FoU budsjett

Klyngefakta
65 BNOK total omsetning
15.000 ansatte

Våre 70 partnere representerer hele verdikjeden
Ingredienser

Foredling

Fôr

Produksjon/Fiskeri

Distribusjon
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Talentutvikling
Klyngen fokuserer på å sikre partnerne
tilgang til nøkkelkompetanse og øke attraktiviteten i sjømatnæringen. I følge Torgeir
Reves, professor ved Handelshøyskolen BI,
klyngeanalyse skårer sjømatnæringen lavt
når det kommer til utdanning og attraktivitet innenfor feltet. Fremtidige vekstmuligheter hos våre partnere krever en tilstrekkelig utdannet og dyktig arbeidsstyrke
som har evne og kunnskap til å bruke den
nyeste teknologi. Dette er nødvendig for å
kunne løse spesifikke oppgaver og utfordringer i klyngen.
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Aktiviteter
MBA SUSTAINABLE INNOVATION IN
GLOBAL SEAFOOD
Basert på initiativ fra The Seafood
Innovation Cluster, har NHH utviklet
et nytt Executive MBA-program som
startet opp høsten 2016. 24 toppkandidater fra Norge, Sverige, Danmark,
Storbritannia, Canada, Frankrike,
Portugal og Australia deltar i
programmet. Programmet omhandler bærekraftig innovasjon
i sjømatverdikjeden, og er designet
for ledere og andre fagfolk innen
sjømatindustrien globalt og andre
relaterte næringer.
SIV ING PROGRAM I HAVBRUK
OG SJØMAT (HAVSJØ)
Etter initiativ fra The Seafood
Innovation Cluster har Institutt for
Biologi ved Universitetet i Bergen,
Høyskolen på Vestlandet (HVL) og
Norges Handelshøyskole (NHH)
opprettet et nytt studieprogram som
startet opp høsten 2016. Dette er en
sivilingeniørlinje i sjømatvitenskap
(sjømatkandidat). Studiet er et 5-årig
integrert masterprogram. Faglig fokus
er biologi, teknologi, innovasjon,
ledelse, markedsføring, bærekraft
og økonomi.

SEAFOOD TRAINEE
Seafood Trainee er det første norske
trainee-programmet for nyutdannede
i næringen. Initiativet til programmet
spinner ut fra et samarbeid med våre
klyngepartnere og Menon Business.
Programmet er en kombinasjon av
jobb i et sjømatselskap og et faglig
program spredt over fire moduler á 3
dager, der den ene samlingen foregår
i Brussel og Paris. Programmet startet
i September 2016 med 28 deltakere
og avsluttes juni 2017.
STORM I VANNGLASS
Mer enn 100 studenter deltok på det
populære arrangementet “Storm i
Vannglass”, som er et samarbeid
mellom havklyngene i regionen for
å presentere de spennende
karrieremulighetene som næringene
kan tilby. Programmet inkluderte
presentasjoner fra bransjen,
mingling, speed-dating og nettverksbygging mellom 100 studenter og
50 mentorer fra havindustrien.
YOUNG LEADERSHIP PÅ NASF
Som en del av vårt talentutviklingsprogram ønsker vi å etablere et
lederutviklingsprogram for ledere
under 40 år, hvor bare de aller beste
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kandidatene velges ut. Kandidatene
må ha en attraktiv CV med ekstraordinære prestasjoner og betydelig
ledelseserfaring. På NASF hadde vi
en kick-off med Young Leadership
Summit hvor 120 mennesker deltok.
Målet med Young Leadership Summit
er å bygge ferdigheter for en bedre
forståelse av fremtidens sjømatnæring, samt å etablere et globalt
nettverk for ungt sjømatpersonell.
OCEAN TALENT CAMP VEST
9. -10. november arrangerte vi i
samarbeid med havklyngene, Ocean
Talent Camp Vest på Amalie Skram
Videregående skole. Hit kom elever
fra ungdomskoler og videregående skoler i hele Hordaland.
Ocean Talent Camp er en fellessatsing med havklyngene i regionen
med mål om å bygge felles identitet
og omdømme for de havbaserte
næringene.
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Bærekraftig
innovasjon

Foto: UiB, Thor Brødreskift

Klyngen har gjennom innovasjonsprogrammer
og kompetansesamarbeid bidratt til å styrke
våre partneres bærekraftsprestasjoner gjennom
hele verdikjeden. Klyngen jobber aktivt for å
bedre samordning og formidling av FoU-initiativ
og bistår våre medlemmer med innovasjonsaktiviteter både faglig og finansielt. Det er et
mål å øke antall innovasjonsprosjekter i klyngen.
Et viktig tiltak for ytterlig mobilisering av
bedrifter er ansettelse av en ny Innovasjon
Manager og en egen innovasjonsgruppe.
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Aktiviteter
STYRKET EU FINANSIERINGSKAPASITET PÅ BLÅ VEKST
Innovasjon Norge har finansiert en
felles EU-rådgiverstilling, som skal
jobbe i The Seafood Innovation
Cluster (50%) og GCE Subsea (50%).
EU-rådgiverens ansvar er å mobilisere til økt samarbeid og deltakelse
i EU-prosjekter, samt identifisere
relevante EU avgjørelser og fungere
som en god støtte i klyngepartnernes
søknadsprosess for prosjektfinansiering. Hovedmålet er å mobilisere
til økt deltakelse i internasjonale
RDI-prosjekter som vil styrke kunnskapsbasen og konkurranseevnen til
klyngeselskapene. EUs forskningsog innovasjonsprogrammer er et
nøkkelinstrument for å oppnå dette.
NY TEKNOLOGI INNEN LAKSEOPPDRETT
Klyngens første delmål om nye teknologier knyttet til lukket og semilukket
oppdrettsteknologi (CSS og S-CSS)
er i ferd med å bli realisert på
Marineholmen. RAS som nå er under
oppføring hos ILab er planlagt åpnet i
løpet av 2017, og anlegget vil komme
til gode for teknologi- og leverandørutvikling i RAS-systemer. Samtidig er
et kurs i RAS drift under planlegging i
samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og UiB. Tiltakene vil utgjøre en
viktig infrastruktur for å øke kunnskap
og opplæringskapasiteten til våre
klyngepartnere.
AQUACLOUD
AquaCloud har som formål å hjelpe
fiskehelseansvarlige og forskere med
å forbedre industriens utfordringer
med lus. Målsetningen til klyngen

er å bringe luseinfeksjoner til et
miljømessig bærekraftig nivå og
dermed redusere avhengigheten av
medisinske behandlinger. AquaCloud
representerer en ny innovasjonsplattform som vil samle kompetanse
fra fiskehelseforvaltere, forskere og
datavitenskapere i en skyløsning for
å kunne gi ny innsikt basert på data
generert av næringen hver dag. Økt
fokus og kunnskap vil støtte klyngens
evne til å ta proaktive tiltak i kampen
for å bekjempe lus. AquaCloud har et
stort potensial til også å støtte våre
partnere på flere innovasjonsområder for å sikre en bærekraftig sjømatnæring i fremtiden.
EXCEL AQUA: NORGE- JAPAN
PARTNERSKAP
Klyngen har sammen med Universitetet i Bergen og Uni Research
Environment initiert et internasjonalt
partnerskap ”ExcelAQUA”. Partnerskapet mellom Norge og Japan omhandler forskning og utdanning innen
bærekraftig havbruk. Prosjektet har
som mål å øke kunnskapen i Norge
innen viktige biologiske disipliner,
og vil sikre en stabil tilførsel av høyt
kvalifiserte unge forskere som kan
rekrutteres til akademia og industri.
Prosjektet vil også legge til rette for
effektiv kunnskapsoverføring for å
sikre en bærekraftig vekst i næringen.
TRANS-ATLANTISK SAMARBEID
PÅ FORSKNING OG UTDANNING
OMKRING LUSEPROBLEMET
(CASL)
I samarbeid med Sea Lice Research
Centre er det etablert et samarbeide
mellom Norge og Canada der målset-

13

ningen er å gi studenter og forskere
internasjonal erfaring og kompetanse
innen lakselus. Totalt skal 48 studenter delta på sommerskole der temaet
er lakselusbiologi. I tillegg vil 40
forskere møtes og diskutere lakselus
relaterte eksperimenter.
NYTT SENTER FOR BÆREKRAFTIG
HAVBRUKSINNOVASJON (CSAI)
Senter for bærekraftig havbruksinnovasjoner (CSAI) er en konsolidering av
forskningsgrupper ved Uni Research
Environment og Institutt for Biologi
ved Universitetet i Bergen. Senteret
vil være en viktig innovasjonsplattform for å støtte bærekraftig akvakultur. Gjennom tverrfaglig forskning
bygges det bro for å møte fremtidens
krav til matproduksjon fra havet og
flerkulturelle løsninger. Senteret skal
også støtte viktige forskningsbaserte
utdanningsprogrammer som eksempelvis det nye integrerte Master/
Sivilingeniør-programmet. Senteret
vil videre støtte klyngen i nasjonale
og internasjonale FoU-initiativer.
MIKROALGER FOR BÆREKRAFTIG
LAKSEOPPDRETT- NY ALGEPARK
Bærekraftig havbruk krever bærekraftig havbruksfôr. Sammen med
CO2BIO AS og det nye algepilotanlegget på Mongstad, vil The Seafood
Innovation Cluster bygge en solid
kompetanse og innovasjonsplattform
og lokale produksjonsmetoder for
mikroalger. Vår ambisjon er å utvikle
og anvende kunnskap som kan øke
innovasjonen av nye funksjonelle,
kostnadseffektive og bærekraftige
råvarer i laksefôr.
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Teknologi- og
leverandørutvikling

Foto: AKVA group

Leverandørene representerer store deler av den
innovative kraften i industrien. Målet vårt er å
være en viktig drivkraft som kan bidra med å
skape nye muligheter for leverandørindustrien i
Norge. Samtidig har det blitt stadig mer fokus på
mulighetene som ligger i bransjeoverskridende
innovasjon til å generere nye forretningsmuligheter og øke innovasjonsmulighetene i klyngen.
Gjennom å akselerere entreprenørskap og bruk
av inkubatorprogrammer bidrar klyngen til å få
frem nye produkter og ideer, som igjen vil kunne
frembringe økt innovasjon i hele verdikjeden for
sjømat.
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Aktiviteter
KAN VERDENSLEDENDE NORSK
SUBSEATEKNOLOGI VÆRE TIL
NYTTE I HAVBRUKSNÆRINGEN?
GCE Subsea, Deloitte og The Seafood
Innovation Cluster inviterte partnere
og medlemmer innen subsea og
akvakultur til å utforske crossoverpotensialet mellom akvakultur, olje
og gass. Prosjektet ble arrangert ved
en dagstur til to av Lerøy Seafood
Groups lokaliteter i Osterfjorden.
Mer enn 30 fagfolk fra subsea og
akvakultur deltok sammen med
Hordaland fylkeskommune. Etter å
ha besøkt produksjonsfasilitetene,
dro deltakerne til Alver Hotell hvor de
fikk høre interessante presentasjoner
fra Lerøy Seafood Group, Marine
Harvest og Hauge Aqua. Etter
presentasjonene, diskuterte
deltakerne mulige crossover emner.
Prosjektet har lokalisert flere områder
hvor det er mulig å ta i bruk teknologi
fra subseanæringen, og potensialet
for crossover vil utforskes videre i
tiden fremover.
OCEAN INDUSTRIES ACCELERATOR
(OIA)
Sammen med Bergen Teknologioverføring AS (BTO) og GC Rieber har
et nytt innovasjonsfellesskap blitt
etablert i Marineholmen forsknings-

park, kalt The Ocean Industries
Accelerator (OIA). Akseleratoren er
ment å støtte et miljø for innovasjon
og nettverk. OIA er et symposium av
entreprenører som samarbeider, og
hvor gode ideer flyter og mennesker
skaper verdier sammen. Målet vårt er
å fremme innovasjon, skape et godt
arbeidsmiljø, koble entreprenører og
bedrifter med de rette menneskene
og øke det internasjonale fokuset.
MIT – REAP
Klyngen deltar i et stort program i
regi av Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de neste to årene
sammen med en rekke andre aktører
fra «økosystemet» for innovasjon
og entreprenørskap på Vestlandet.
Programmet heter MIT REAP
(Regional Entrepreneurship
Acceleration Program), og skal i
løpet av 2017 produsere en verktøykasse for å akselerere veksten i
Norske selskaper, og da primært
selskaper som jobber innenfor
havrommet, hvor Norge som
nasjon har særlige fortrinn. MIT REAP
startet i oktober 2015. Formålet
med prosjektet er å generere økt
entreprenørskap og hovedmålet
er å øke virksomhetens utvikling,
eksport, sysselsetting og verdi-
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skapning. Prosjektet er under
oppsyn av Massachusetts Institute
of Technology og utføres av GCE
Subsea i partnerskap med GCE
Node, GCE Blue Maritime og Greater
Stavanger.
ACCEL SEAFOOD
For første gang i Norge har The
Seafood Innovation Cluster lansert et
nytt intensivt innovasjonsprogram,
ACCEL Seafood ©. En av klyngens
oppgaver er å bistå gründere og
vekstbedrifter med forretningsutvikling. Programmet gir høyt
kvalifisert hjelp til entreprenørbedrifter som jobber med innovative
løsninger. Programmet utføres av
Bergen Teknologioverføring, BTO.
DNB og Innovasjon Norge er våre
viktigste støttespillere i programmet.
Programmet tilbyr toppkvalifiserte
mentorer fra næringen og praktisk
opplæring i innovative metoder.
ACCEL er testet og bevist å være et
effektivt programi andre sektorer.
Vi inviterte 60 entreprenørbedrifter til
programmet, og sammen med våre
partnere og mentorer ble 9 selskaper
valgt ut til å delta i programmet i
2016.
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Oversikt over aktiviteter i 2016

		
Dato
Tema
Januar
Presentasjon, Nyttårsmøte, Hordaland Fylkekommune
Møte med Innovasjon Norge, Korea
Aqkva konferansen, dialogmøte om lukket oppdrett av laks
Februar
Presentasjon, Næringskonferansen til Nordhordaland Industrilag
Møte med Generalkonsulen i Brasil
Mars
North Atlantic Seafood Forum, Zero Lice - Time for Global Action
North Atlantic Seafood Forum, NASF Young Leadership Summit
North Atlantic Seafood Forum, The Worlds largest Seafood Business Conference
GCE Subsea møter Salmon Group
April
Hvordan øke verdiskapningen og veksten i den marine sektor? Konferanse Storby Marin
EU seminar, ”Sustainability and Transparency in the new blue economy”
Workshop, Olje og gass møter havbruk
Storm i et vannglass, Speedating og presentasjoner mellom studenter og næringsliv
Møte med Innovasjon Norge, Afrika
Presentasjon, ”Bærekraftig bruk av havet”, Connect Norge
Informasjonsmøte, Executive MBA - Sustainable Innovation In Global Seafood
Møte med Stockholm Resilience Center
Mai
Informasjonsmøte, Executive MBA - Sustainable Innovation In Global Seafood
Årsmøte for partnere og medlemmer i The Seafood Innovation Cluster
Presentasjon, Regjeringens Havkonferansen
Sommertreff for Havklyngene, Statsraad Lehmkuul
Juni
Presentasjon, Høyskolen i Bergen
Eat Fish Seminar, EAT Stockholm Food Forum
Juli
Presentasjon, Fylkesordførerens møte i Masfjorden
August
Partnermøte, fokus på Big Data
September
Møte om felles regional satsning mot EU, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune
Presentasjon, Norwegian Innovation Cluster Forum 2016
Seafood Trainee, første programsamling
Åpning av Mohnsenteret for Innovasjon og regional utvikling, Høgskolen på Vestlandet
Workshop; ”Applying Big Data To Combat Sea Lice”
Presentasjon, NTVA - ”Havblikk-blå muligheter for en grønn fremtid”
Oktober
Sustainable Growth Summit 2016
Seafood Accel, Industripartnerne og mentorer møter gründerne
November
Møte med Utenriksdepartementet, EØS-midler Portugal
Presentasjon av Marineholmen for Chilensk delegasjon
Arbeidsmøte AquaCloud
Møteforum i samarbeid med GCE Subsea
EU møter DG Research, DG Climate og den Norske EU delegasjonen
Ocean Talent Camp Vest, rekrutteringsarrangement i samarbeid med havklyngene
Åpning av den Nasjonale Algeparken
Åpning av nytt senter for bærekraftig havbruksinnovasjon (CSAI)
Presentasjon, Global Entrepreneurship Week, Entreprenørskap i havrommet
Møte med Elisabeth Aspaker, EØS- og EU-minister
Møte med leverandører, AquaCloud
Seafood Accel, Speed-dating mellom gründerne og industripartnerne
Desember
Partnermøte med eksportworkshop og julelunsj
Vertskap for delegasjon fra Mitsui, Japan
Springbrett i samarbeid med Connect Vest
Partnermøte, Global Salmon Initiativ
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ACCEL Seafood

Storm i Vannglass
EAT fish
Åpning Algeparken
Sommerfesten

Ocean Talent Camp
SGS 2016

Åpning CSAI
NASF - Young Leadership Summit

Olje møter havbruk
Seafood trainee

Møte med EU minister

17

ÅRSBERETNING 2016

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Årsberetning
Administrasjon
Det har vært ansatt to personer i
selskapet fra 1. januar 2016 til
30. november 2106. Fra 1. desember
ble antall ansatte utvidet til 3 personer.
Virksomhetens art
The Seafood Innovation Cluster AS er
et selskap der virksomheten består
i å involvere seg i bransjefremmede
aktiviteter innenfor sjømatnæringen,
herunder koordinere og bistå ved
organisering og gjennomføring
av bransjefremmede aktiviteter i
samarbeid mellom næringsaktører,
utdannings- og forskningsmiljøer og
andre aktører tilknyttet sjømatnæringen. Selskapet er lokalisert i Bergen
kommune.
Årsregnskap
Årsregnskapet viser et overskudd
i selskapet på NOK 34.913,-. Styret
mener at regnskapet i seg selv gir en
rettvisende oversikt over utvikling og
resultat.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetningen om fortsatt drift.
Styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. Selskapet
har i 2016 hatt driftsinntekter på NOK
11.135.248,-, og et årsoverskudd på

NOK 34.913,-. Egenkapitalen ved
utgangen av året er på NOK
1.732.305,-. Egenkapitalandelen er
36%.
Styret mener årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av selskapets
eierandeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
Arbeidsmiljø
Selskapet leide kontorer hos Sjømat
Norge, i Sandviksbodene 1 E, Bergen
i 2016, men vil fra 1. januar 2017 leie
kontorer i Thormøhlensgate 51 på
Marineholmen.
Det var ingen skader eller ulykker i
bedriften i 2016. Samlet sykefravær
har vært 90 dager i 2016. Styret mener
at arbeidsmiljø er tilfredsstillende.
Likestilling
Styret består av 5 mannlige
styremedlemmer og 4 mannlige
styreobservatører samt 1 kvinnelig
styreobservatør. I tillegg er Ingrid
Heradstveit Guddal styreobservatør,
og representerer klyngeprogrammet
til Innovasjon Norge. Det er ansatt 2
kvinner og 1 mann i bedriften. Styret
har ut ifra en vurdering av antall
ansatte og stillingskategorier ikke
funnet det nødvendig å iverksette
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spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som
forurenser det ytre miljøet.
Fremtidsutsikter/ Andre forhold
Styret mener at det er stort potensial
for videre utvikling av samarbeidet i
klyngen.
Styret har vedtatt å formalisere og
sikre videre drift av Selskapet
gjennom et aktivt eierskap, driftsstøtte og ansettelse av administrative
ressurser for videre utvikling langs de
hovedaktivitetene under Selskapets
strategiske virksomhetsområder.
Styret kjenner ikke til noen forhold av
viktighet for å bedømme selskapets
stilling og resultat som ikke fremgår
av regnskapet og balansen med
noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold
som etter styrets syn har betydning
ved bedømmelse av regnskapet.
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Styret har i perioden 2016 bestått av:
•

Einar Wathne, President Cargill Aqua Nutrition, styreleder

•

Alf-Helge Aarskog, Konserndirektør Marine Harvest Group

•

Henning Beltestad, Konserndirektør Lerøy Seafood Group

•

Andreas Kvame, Konserndirektør Grieg Seafood Group

•

Nils Inge Hitland, Direktør Salmon Group

•

Dag Rune Olsen, Rektor Universitetet i Bergen

•

Frøystein Gjesdal, Rektor Norges Handelshøyskole

•

Sissel Rogne, Direktør Havforskningsinstituttet

•

Øyvind Fylling Jensen, Direktør Nofima

•

Ole Arvid Misund, Direktør NIFES

•

Torger Reve, Professor Handelshøyskolen BI

Einar Wathne
Styreleder

Henning Beltestad
Styremedlem

Nils Inge Hitland
Styremedlem

Alf-Helge Aarskog
Styremedlem

Andreas Kvame,
Styremedlem

Tanja Hoel
Daglig leder
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Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2016

2015

Driftsinntekt 			
Sum driftsinntekter 			
Fremmedytelser 			
Lønnskostnad 		
1
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
5
Annen driftskostnad 		
1
Sum driftskostnader 			

11 135 248
11 135 248
7 253 631
2 229 957
16 560
1 581 106
11 081 253

5 746 131
5 746 131
1 514 376
798 238
13 800
1 115 986
3 442 399

Driftsresultat 			

53 995

2 303 731

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 			
Annen finansinntekt 			
Annen rentekostnad 			
Annen finanskostnad 			
Resultat av finansposter 			

2 779
2 270
3 113
67
1 869

2 324
0
207
0
2 117

Ordinært resultat før skattekostnad 		
Skattekostnad på ordinært resultat
6
Ordinært resultat 			

55 863
20 950
34 913

2 305 848
621 001
1 684 847

Årsresultat 		

2

34 913

1 684 847

Overføringer
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 		
Avsatt til annen egenkapital 		
2
Sum overføringer 			

0
34 913
34 913

7 789
1 677 058
1 684 847
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Balanse
Eiendeler 		

Note

2016

2015

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 		
5
Sum immaterielle eiendeler 		

52 440
52 440

69 000
69 000

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 			
Sum finansielle anleggsmidler 		

0
0

4 600
4 600

Omløpsmidler
Kundefordringer 		
Andre kortsiktige fordringer 			
Sum fordringer 		
3

2 792 500
59 538
2 852 038

1 099 050
10 126
1 109 176

Bankinnskudd, kontanter o.l. 		
Sum omløpsmidler 			

1 881 079
4 733 117

1 967 797
3 076 973

Sum eiendeler 			

4 785 557

3 150 573
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Balanse
Egenkapital og gjeld 		
Note
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 		
2, 4
Annen innskutt egenkapital 		
2
Sum innskutt egenkapital 			

2016

2015

30 000
-9 666
20 334

30 000
-9 666
20 334

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 		
2
Sum opptjent egenkapital 			

1 711 971
1 711 971

1 677 058
1 677 058

Sum egenkapital 		

2, 4

1 732 305

1 697 392

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 			
Betalbar skatt 		
6
Skyldig offentlige avgifter 			
Annen kortsiktig gjeld 			
Sum kortsiktig gjeld 			

985 021
20 950
196 042
1 851 239
3 053 252

398 642
621 001
210 599
222 939
1 453 181

Sum gjeld 		

3

3 053 252

1 453 181

Sum egenkapital og gjeld 			

4 785 557

3 150 573
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Styret i The Seafood Innovation Cluster AS
BERGEN, 02.06.2017

Einar Wathne
Styreleder

Andreas Kvame,
Styremedlem

Alf-Helge Aarskog
Styremedlem

Nils Inge Hitland
Styremedlem

Henning Beltestad
Styremedlem

Tanja Hoel
Daglig leder
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder for små foretak.
Inntekter og kostnader
Inntekter prosjekter, herunder tilskudd, inntektsføres i den perioden de er gitt for å dekke.
Inntektsføring av varer og andre tjenester skjer ved levering. Kostnader sammenstilles med
tilhørende inntekt.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
nettoført.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
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Noter
Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader			 2016
Lønninger 			
1 863 619
Arbeidsgiveravgift 			
271 131
Pensjonskostnader 			
54 506
Andre ytelser 			
40 701
Sum 			
2 229 957

2015
680 757
98 542
15 558
3 381
798 238

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2,5
Ytelser til ledende personer			
Lønn 			
Pensjonsutgifter 			
Annen godtgjørelse 			

Daglig leder
867 658
32 265
4 026

Styret
0
0
0

Pensjonsforpliktelser			
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 71 370. eks. mva.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr.61 905 eks. mva
og honorar for teknisk bistand med kr. 10 883 eks. mva.
Note 2 Egenkapital
Aksjekapital
Annen
		 innskutt
		
egenkapital
Pr 01.01.2016
30 000
-9 666
Årets resultat			
Pr 31.12.2016
30 000
- 9 666
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Udekket tap/
annen
egenkapital
1 677 058
34 913
1 711 971

Sum
egenkapital
1 697 392
34 913
1 732 305
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Note 3 Fordringer og gjeld, garantiforpliktelser
Fordringer ut over 1 år:		
0
Gjeld ut over 5 år:		
0
Selskapet har garantert for utbetaling til prosjektstøtte til forskning på kr. 3,5MOK.
Forpliktelsen er ikke regnskapsført. Beløpet skal utbetales med 2 MNOK i 2017 og
1,5 MNOK i 2018.
Kundefordringer omfatter opptjent ikke mottat tilskudd på MNOK 2,62, herav fra:
Innovasjon Norge 		
1,56
Hordaland fylkeskommune 		
0,85
Forskningsrådet 		
0,08
Regionale forskningsfond vestlandet
0,13
I tillegg er det periodiser tilskudd med
0,17
Note 4 Aksjekapital
Aksjekapitalen i The Seafood Innovation Cluster AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:
		
Antall
Pålydende
Ordinære aksjer		
100
300
Sum		
100
300

Bokført
30 000
30 000

Eierstruktur
Aksjonærene pr. 31.12 var:
		
Ordinære aksjer
Sum
Eierandel/
				stemmeandel
EWOS Holding AS		
20
20
20%
Grieg Seafood ASA		
20
20
20%
Lerøy Seafood Group ASA		
20
20
20%
Marine Harvest ASA		
20
20
20%
Salmon Group AS		
20
20
20%
Totalt antall aksjer		
100
100
100%
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Note 5 Anleggsmidler
			Immatrielle eiendeler
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler			
82 800
= Anskaffelseskost 31.12.16			
82 800
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16			
30 360
=Bokførtverdi 31.12.16			
52 440
Årets ordinære avskrivninger			
16 560
Økonomisk levetid /lineær			

Sum
82 800
82 800
30 360
52 440
16 560

5 år

Note 6 Skatt
Årets skattekostnad			
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 			
Endring i utsatt skattefordel 			
Skattekostnad ordinært resultat 		

2016

2015

20 950
0
20 950

621 001
0
621 001

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 			
Permanente forskjeller 			
Endring i midlertidige forskjeller 			
Anvendelse av fremførbart underskudd 		
Skattepliktig inntekt 			

55 863
27 936
0
0
83 799

2 305 848
1 945
0
-7 789
2 300 004

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 			
Sum betalbar skatt i balansen 			

20 950
20 950

621 001
621 001
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Revisorerklæring
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Tusen takk til våre partnere og medlemmer
Industripartnere:

SalmoBreed

FoU partnere:

Medlemmer:

Samarbeidspartnere:

Finansielle partnere:
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