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Ungdommens forventninger, krav og 
bidrag til morgendagens havbruk 



Carl Johan! Who are you? 

• Carl Johan A. Sandberg 
• Quality Manager, Ocean Quality AS 
• Head of Corporate Relations, YoungFish 
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4 A Grieg Seafood ASA and Bremnes Seashore AS company 
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• Hva er YoungFish? 
 

• Hvorfor YoungFish? 
 

• Hvordan fungerer YoungFish? 
 

• Hvor holder YoungFish til? 
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YoungFish 



Lest i slutten av en artikkel om 
YoungFish på Grieg Seafood sine 

intranettsider. 
  

De gamle våkner til liv! 



Mens den eldre garden på over 35 år 
har ligget hjemme og strammet på 
åreknutene har altså ungdommen 
tatt tak, men nå meldes det fra 

Finnmark at et par gamlinger ruster 
til kamp mot ungdommen og truer 

med å danne sin egen organisasjon.  



Ryktene sier at organisasjonen 
allerede har hatt sin første samling 
og at kommunikasjonen foregår via 

tidsrikte faxlinjer og hemmelige 
meldinger i Allers. Det har også 
lekket ut informasjon om hva 

organisasjonen muligens skal hete; 
Tørrfish, Oldfish og Boknafisk sies å 

være de hesteste kandidatene. 



På et Young Fish party serveres all 
mat spiddet på tannpirkere av folk i 
lange underbukser. Vi lar oss ikke 

imponere!  



Tannpirkere og stettglass med 
mosell? Ja det var jo et søtt 

barneselskap. På våre samlinger 
spiser vi kjøttstykker på høygafler og 
drikker tequila gjennom fôrslanger 

fra dødfiskbaljer.  
 



Bare gled dere til dere tar en naturlig 
overgang til vår organisasjon, for 

den dagen vil komme. 
 

Lykke til begge! - Lasse Sørnes. 
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Om YoungFish 



YoungFish fagtreff 

• Havbruk – fortid, nåtid og fremtid 
Wikborg Rein  
 
 

• Laks på tallerkenen                     
Norsk Sjømatsenter 
 
 

• Bærekraft - i fokus                           
Grieg Seafood, Ocean Quality, E&Y 
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NASF YoungFish  
Leadership Seminar 



Ungdommens forventninger, krav og 
bidrag til morgendagens havbruk 





Krav / forventninger 

• Attraktivitet 
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Sjømatnæringen 
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Sjømatnæringen 
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Krav / forventninger 

• Kjennskap og omdømme hos yngre 
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Krav / forventninger 

• Mye positivt 
• Mye å gå på 

 
• Sats på de unge, sammen jobber vi best! 
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Bidrag 

• Innovasjon 
• Pågangsmot 
• Teknisk kompetanse 
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Oppfordre alle under 35 til å bli med 
i YoungFish! 



Oppfordre alle under 37 til å melde 
seg på YoungFish – Konferansen! 



Vi skal vise hva vi har å bidra med! 



Ta gjerne kontakt! 
 

www.YoungFish.org 
bedrift@youngfish.org  

http://www.youngfish.org/
mailto:bedrift@youngfish.org


Spørsmål? 
 

Takk for meg! 
Carl Johan A. Sandberg 
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