
 

Årssamling 2022 

 

Britannia  

Hotell 

Trondheim 

8. og 9. mars 

Tirsdag 8. mars 

09:00 Årsmøte i Sjømat Norge Havbruk Midt  

(Kun for medlemmer) 

11:00 Registrering og kaffe 

11:30 LUNSJ 

12:45 Åpning av konferansen 

ved Kristin Strømskag, Ordfører Frøya Kommune 

13:05 Mangfold i havbruksnæringen 

Havbruk er fortsatt et mannsdominert yrke med dårligere 

kvinneandel enn industri generelt. Vi setter derfor fokus på 

temaet med foredrag fra lakseoppdretter og daglig  

leder Eva Kristoffersen. Hun har vært leder i havbruks-

næringen i 20 år og inviterer til dialog med Alf Jostein Skjær-

vik, leder i Sjømat Norge Havbruk Midt om hva en kan gjøre 

for å legge til rette for flere kvinner i næringen.  

14:15 PAUSE 

14:40 Kunnskap for framtiden 

Samarbeid mellom villaksinteressenter og havbruks-

næringen har tidligere vært en styrke i Midt-Norge. Vi retter 

igjen søkelyset på ny kunnskap med foredrag fra Even Søfte-

land, Jan Grimsrud Davidsen ved NTNU og Helge Klungland 

i Sporbarhet 

15:40 PAUSE 

16:05 Løsninger for framtiden 

Hvilke løsninger er på vei? Hvordan vil den hverdag  

endres? Kanskje kan årest vinner av Gründerjule-presangen 

SeaRAS eller selskapene Letsea, Safepath og Goodtech gi 

deg inspirasjon til nye løsninger. 

16:55 Skjønnhetskonkurranser og kappløp om  

innovasjoner—på leting etter politisk  

akseptabel vekst  

Tonje Osmundsen, NTNU Samfunnsforskning 

17:30 Mingling før middag 

18:30 Middag, Britannia Hall 

Onsdag 9.mars 

08:30 Velkommen til dag 2 

08:35 Ressurs og ressursutnyttelse 

Bedre ressursutnyttelse og sirkulære verdikjeder blir en nøk-

kel i framtid industriutvikling. Vi få høre fra  

Kjetil Rykhus om hvordan SinkabergHansen setter krav til 

leverandørene, vi får siste nytt fra Henrik Lund, SINTEF og Eli 

Ullern, NTNU om et samarbeidprosjekt for sirkulære verdi-

kjeder og får høre mer om veien mot sirkulære verdikjeder i 

MøreNot ved Marthe Brodal 

09:50 PAUSE 

10:10 Ressurs og ressursutnyttelse 

Er norske fôrråvarer en realitet og er fôrfaktor under 1 mulig 

i vanlig drift? Vi får høre mer om hvordan det jobbes med 

nye råvarer, får siste kunnskap fra prosjektet SustainFeed 

ved Ida Aursand, nytt om hvilke muligheter mesopelagisk 

fisk kan gi Norge, fra Lars Kyllingstad i SFI Harvest og  

spennende nytt om bedre kontoll av fôr og fôrforbruk fra 

Sven Kolstø i OptoScale 

11:30 PAUSE 

11:50 Havbruk i Europas gastronomiregion  

Trøndelag er Europas gastronomiske region i 2022. Hvilken 

rolle spiller havbruk i den sammenheng? May Britt Hansen, 

leder av Trøndelag—Europas matregion, kommer til oss for å 

gi innblikk i hvilke muligheter som ligger der for oss som hav-

bruksnæring , Espen Aunaas, Executive Head Chef på  

Britannia ser nærmere på hva som må til for at havbruk i 

større grad kan brukes i norsk gastronomi 

12:55 Avslutning  

ved Alf Jostein Skjærvik, styreleder Sjømat Norge Havbruk 

Midt og Karl Almås, styreleder NCE Aquatech Cluster 

13:00 LUNSJ og KONFERANSESLUTT 

14:15 Årsmøte i Teknologi akvARENA og  

NCE Aquatech Cluster (Kun for medlemmer)  


