
 

ÅRSSAMLING SJØMAT NORGE HAVBRUK MIDT  & NCE AQUATECH CLUSTER

RADISSON BLU 
ROYAL GARDEN HOTELL  

TRONDHEIM
17. - 18. FEBRUAR 2020

REGISTRERING 
FRA KL 11.00

11.00  Registrering 

11.30 Lunsj

HVA KAN VI LÆRE AV ANDRE? 

12.40 Tilbake til toppen?  
 Hva gjør region midt for igjen å erobre tronen som best i Norge på havbruk? Etter flere år med en rekke 
 utfordringer, er det mulig å bruke godfotteorien også i havbrukssammenheng innen biologi og fiskehelse? 
 Arnfinn Aunsmo har doktorgrad i helserelaterte tap i matfiskoppdrett. Har han svarene?  

 Et lite skjell med stadig større popularitet og betydning?  
 I over førti år har Snadder og Snaskum dyrket skjell på Fosen. Selv om deres produksjon vokser på strenger, har 

de utfordringer hele sjømatnæringen kan lære av. 
 Magne og Emil Hoem

 Hva skjer når barn får lære om sjømat? 
 Gjennom flere år har entusiast Kari Helene Andresen undervist, gitt foredrag og engasjert unge. Hvilke reaksjoner 

har hun fått og hvorfor er det viktig for akvakulturnæringen?

LOKAL ARBEIDSKRAFT OG VERDISKAPING 

14.35 Når alt detter fra hverandre... er det bare å bygge det opp igjen?  
 Han mistet det meste da banken sa nei. 20 år etter har han bygd opp både nytt selskap og et rederi med nær 500 

ansatte. Hør Helge Gåsø fortelle sin historie 

 Jakten på kompetanse
 Mange tenker de har lyktes når de har ansatt en person, men det er først når du får folk til å bli og til å ville være 

med i utviklingen at du har lyktes. Vi hører hvordan Fosen Regionråd med Solveig Finnboe og Erling Eriksen klarer å 
rekruttere for å sikre lokalsamfunn.  

 Samfunnsbygging, bærekraft og fremtid 
Vi setter oss i sofaen sammen med Trøndelags nye politiske redaktør Snorre Valen, Salmars samfunnskontakt  
Alf Jostein Skjærvik  og ikke minst vår nye distrikts- og digitalminister Linda Hofstad Helleland 

1615 ÅRSMØTE SJØMAT NORGE Havbruk Midt (for medlemmer) 

1930 MIDDAG 
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Mennesket i sentrum

aquatechcluster.no

Mandag 17.2 
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UTDANNING

0840 Nytt fagbrev og nytt fagskoletilbud 
 Havbruksnæringen vokser, utdanningen blir bedre. Halvor Mortensen  og Val VGS har i flere år jobbet for å 

bedre utdanningen. Fra høsten av kommer det flere spennende tilbud både hos dem og på Fagskolen i Ytre 
Namdal 

 Havbruksingeniør - nytt 3 årig bachelorstudium 
NTNU forteller om sine nyheter 

 Næringsrelevante studier for unge og erfarne havbrukere 
Studietilbud for havbruksentusiaster som setter fisken i sentrum. Nytt tilbud fra NMBU ved professor Turid 
Mørkøre.   

 Ny traineeordning for blå sektor  
Behovet for tverrfaglig kompetanse og forståelse for verdikjeden blir større og større. Et faglig program for 
nyrekrutterte gir mulighet til å bli kjent med næringen på nært hold! Blått kompetansesenter 

AREAL TIL BESVÆR? 

10.30  Norges største, men har vi mer å gi? 
 Regionreformen har skapt større kommuner. Fra nye Nærøysund kommune kommer ordfører  Amund Hellesø 

for å fortelle hvordan de planlegger og tilrettelegger areal for havbruksnæringen

 Alene i fjorden  
Hofseth Aqua er Norges største lakseforedler og mer eller mindre alene i Storfjorden på Sunnmøre. Vi spør 
slakterisjef Lars Magne Haram hvilke utfordringer det gir og hvilke muligheter for mer areal når fjorden har sine 
begrensninger? 

 Ingen plast i arealet 
 Vi gir deg en rask oppdatering på prosjektet som har som hensikt å redusere plastavfall fra havbruk til et 
 minimum. Ved Ragnhild Pettersen og Kristin Sæther i Akvaplan Niva

11.30  LUNSJ 

NYE LØSNINGER FRA PARTNERE I NCE AQUATECH

12.30 Ocean of Opportunities, Submerged, Klart Vann, Capeesh, Halgeir Solberg, Anteo 
 En rekke bedrifter og spennende prosjekter. Vi speedater bedriftene.

14.15 Årsmøte i NCE Aquatech Cluster 

14.45 Årsmøte i Teknologi akvARENA 

 sjomatnorge.no

Tirsdag 18.2 

aquatechcluster.no


