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Innovasjon og bærekraft. I løpet av det siste tiåret har teknologi og servicenæringen gjort kvantesprang. 
Både som premissleverandør for havbruksnæringens grønne skifte og bidragsyter til det norske velferdssamfunnet. 
2021-konferansen svarer på hvor langt næringen er kommet og hva som venter oss.

0900 - 1000 Kaffe og registrering
1000 - 1130 Lukket medlemsmøte 
1130  Lunsj

Velkommen og innledning. Åpning ved nyutvnevnt Fiskeri- og sjømatminister
Hvilke muligheter skapes for teknologi- og servicenæringen i den nye regjeringens havbrukspolitikk?

Kompetanse og konkurransekraft. En næring i sterk utvikling trenger høy kompetanse
Hvilken betydning har kompetansebygging for leverandørbedriftenes eksistensgrunnlag?  
Alf Helge Aarskog og Einar Wathne, to giganter i norsk havbruksnæring, har nå tatt steget inn i utdanningsinstitusjonene. Nå som mentorer og 
veiledere ved NMBUs akvakulturstudie vil de dele sine betraktninger om havbruksnæringens fremtidige kompetansebehov. 

Ringvirkningene fra teknologi og servicenæringen er mangedoblet i løpet av det siste tiåret. Ingen del av sjømat- næringen er i større vekst enn 
teknologi og service. Hvordan ser NOFIMA på utviklingen, og hva kan vi vente oss neste fem år?

Paneldiskusjon. Om vekstpotensialet til teknologi- og servicebedriftene. Har leverandørene gode nok rammevilkår for videre vekst?  
Hvor lenge klarer norske teknologi og servicebedrifter å beholde forspranget? 
Ved fiskeri- og sjømatministeren, Alf Helge Aarskog, Einar Wathne og Geir Ove Ystmark. 

Pause

Bærekraft. Kravene til bedriftenes evne til å drive og dokumentere sitt bærekraftarbeid pågår med full styrke.  
Hvordan blir leverandørnæringen berørt? Gjør vi nok, og hva kan vi vente oss i løpet av det kommende tiåret?

Miljøregnskap – like viktig som økonomiregnskap? Sjømat Norge leder arbeidet med ny EU-standard for miljøregnskap.  
Sammen med Øyvind Andre Haram setter Henrik Stenwig, Direktør miljø og helse i Sjømat Norge oss inn i hva vi har i vente.
«Blått Bærekraftsnettverk». Merete Gisvold Sandberg har ledet NCE Aquatech Cluster sitt bærekraftsnettverk der bedriftene har jobbet med 
hvordan nettopp de kan utvikle og forbedre sine bærekraftstrategier. Hvordan kan din bedrift utvikle og forbedre bærekraftstrategier?  
Når fotballklubben blir samlingspunkt for regionens bærekraftsarbeid. Gjennom Action Now-nettverket har regjerende seriemester Bodø/
Glimt satt blå bærekraft aller høyest på agendaen, billedgjort ved FNs bærekraftsmål nr. 14 på drakta. Hvordan har  
fotballklubben jobbet for å bli et forbilde og et samlingspunkt for regionens bærekraftsarbeid? Hva kan vi lære av serievinnerne? 

Smitteforebygging. Ingenting betyr mer for oppdretterne enn fiskens ve og vel. Er teknologi- og servicenæringen fremoverlent nok? 
Hva er biosikkerhet? Karoline Skaar Amthor, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge setter det hele i perspektiv
Hvordan jobber aktørene for å unngå smitte mellom merdene. Kåre A. Cederstrøm, Kvalitetssjef/ Havbruksbiolog i Napier

Pause

Innovasjon og teknologi. Sjømat Norge utfordret sine medlemmer på hvordan de utmerker seg innenfor innovasjon og bærekraft. 
Vi gir deg de fem beste bidragene. Akva Group, Nofir, Steen-Hansen, Scale og iFarm gir oss innblikk og inspirasjon. 
Innovasjon - praktisk og konkret. Gründer, innovasjonsprofessor, forfatter, historiker og kunstner, Sjur Dagestad har over 30 års erfaring innen 
innovasjon. Han har dype røtter fra en oppvekst i gründermiljøet, og har siden jobbet med bedriftsetablering, -utvikling og ledelse innen norsk 
næringsliv. 
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