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Velkommen og åpning v/Tore Håkon Riple 
Adm.dir Marine Construction og leder av sektorgruppe teknologi og service 

Havet som teknologisk mulighet 
Hva skal vi levere? Hvordan skal vår bransje levere? Vår nye minister gir deg svarene
v/fiskeriminister Harald-Tom Nesvik  

Verdens beste fra Sykkylven
I møbelbygda på Sunnmøre har mannen som ledet Akers Seafoods teknologisert Ekornes til å 
bli så god at kineserne ville vite hvordan 
v/Olav Holst Dyrnes, adm. dir, Ekornes
 
Muligheter eller umuligheter? Blå skjær i sjøen?
Eirik har den unike evnen å snakke tall slik at hvermansen forstår. Han gir deg mikro og 
makrobildet fra sin analytikerrolle i Norges største bank. 
v/Eirik Larsen, senioranalystiker DNB

Hvordan sikre oss mot korrupsjon? 
Vi blir stadig mer internasjonalisert. Hvilke grep tar du i markeder som ikke er helt vant med 
våre spilleregler? Lær av Norges fremste korrupsjonsekspert. 
v/professor ved Handelshøyskolen, Tina Søreide

Fremtidens leverandører
Gjennom en uke har 20 masterstudenter gjort dypdykk i vår bransje. De siste 48 timene har de 
jobbet med å løse en spennende oppgave. Hvem har de smarteste ideene? Vinner kåres!
v/Sett Sjøbeins Bootcamp

12.30

12.40

13.05

13.25

13.50

14.10

14.55

15.15

Beinstrekk, en kaffekopp og noe å bite i

11.30 Lunch

14.30 -

Beinstrekk, en kaffekopp og en søtbit

19.00 Apéritif og middag 

Når fisken bestemmer hvordan båten ser ut
Salt Ship Design vant nylig innovasjonspris under Nor-Fishing. Når de designer fremtidens båter 
for sjømatnæringen rettes søkelyset mot design og hvordan fisken håndteres. 
v/Arne Stenersen, managing director Salt Ship Design 

Hjelp, vi har fått utviklingstillatelser! 
De har hver for seg sitt konsept. Nå trenger de dyktige leverandører for å lykkes: Hva har de 
behov for? 
v/Aquatraz - Midt Norsk havbruk - Steingrim Holm
v/NRS - Klaus Hatlebrekke 

Våre rammevilkår, rødt, gult eller grønt kort? 
Oppspark til debatt v/styreleder i AQS, Ove Løfsnæs 

Kjør debatt  
v/fiskeriminister Harald-Tom Nesvik - Fremskrittspartiet, Ruth Grung - Arbeiderpartiet, 
Tom-Christer Nilsen - Høyre, Andre Skjelstad - Venstre  

15.45 -

16.15

16.30


