
 

 

Program – medlemsmøte havbruk Midt - Frøya Hotell 30.- 31.mai 

 

Dag 1  

1130: Lunsj Hotell Frøya 

1230: Velkommen ved leder av arbeidsutvalget i havbruk Midt, Alf Jostein Skjærvik 

1240 – 1345: Informasjon fra Sjømat Norge ved Geir Ove Ystmark og Randi N Grøntvedt 

Hvordan og hva jobber vi med for våre medlemsbedrifter? Informasjon fra aktuelle 

nasjonale, politiske og regionale saker.  

 

1345 – 1415: Kaffepause 

1415 - 1600: Fokus på miljø – eksterne foredragsholdere 

1415-1445: Status vill laksefisk i region Midt (Møre og Romsdal/Trøndelag). Bestandsstatus, 

lakselus og genetisk påvirkning. Ingebrigt Uglem, forskningssjef NINA.  

1445-1515: Sporingsløsning for rømt laks. Sporbarhet AS. Helge Klungland, CEO Sporbarhet  

1515-1530: Påfyll kaffe 

1530-1600: Kaldtvannskoraller i Norge. Betydning, kunnskapsstatus og hvordan måle 

påvirkning? Johanna Järnegren, seniorforsker NINA  

 

Vi møtes til felles middag klokken 1730 

 

Dag 2 

0830 – 0900: Innlegg og diskusjon Fiskehelserapporten.  Hva forteller denne om vår region, og 

hvordan bruke info herfra i videre arbeid for medlemsbedriftene? Barbo Rimeslaatten Klakegg, 

fagleder fiskehelse Åkerblå 

0900 – 1130: Diskusjon fiskevelferd: Ivaretakelse av fiskevelferd i produksjon, og diskusjon videre 

prosess med dokumentasjon av fiskevelferd i bransjen. 

• Innledning: Hvorfor er det viktig med et felles fokus og arbeid på fiskevelferd? Hvorfor er 

velferd et ledelsesansvar? Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge 

• Kort presentasjon av retningslinjen: Informasjon om mål og formål. Randi N Grøntvedt, 

regionsjef havbruk Midt 

• Presentasjon fra sektorgruppen teknologi og service: hvordan kan bruk av teknologi gi bedre 

velferd i produksjonen? Trude Olafsen, leder sektorgruppen teknologi og service og Project 

Manager - Business Development Akvagroup. 

 



 

 

• Innspill og tilbakemeldinger fra selskaper og diskusjon:  

o Hva er god fiskevelferd på settefiskanlegg og i sjø?  

o Hvordan er praksis dokumentasjon fiskevelferd?  Er dagens praksis lik det som 

foreslås i retningslinjen? (retningslinjen sendes ut i forkant av møtet).   

o Hvordan kan vi legge opp et løp videre for praktisk gjennomføring og implementering 

av retningslinjen? 

• Oppsummering og konklusjon for videre prosess med arbeid fiskevelferd 

 

Kaffe og beinstrekk tas innimellom 

 

1130: Avslutning og felles lunsj på Hotell Frøya 


