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Kjølstrekking for TEKMAR 2013  
 
Samarbeid, forskning og kunnskapsdeling – 
hvordan kan TEKMAR medvirke til å nå målet om 
100% bærekraft i 2020?   
 



SINTEF Fisheries and Aquaculture 

Status og utsikter 
 Eksportverdien av sjømat ventes å passere 60MRD i år 
 TEKMAR har tidligere diskutert en mulig dobling av 

oppdrettsproduksjonen innen 2020 
 Det snakkes nå om en 3-dobling innen 2030 
 "SINTEF"-rapporten spår at fisk vil passere olje ca i 2040 
 All vekst må være bærekraftig og næringen må jobbe systematisk 

med å redusere sitt miljøavtrykk 
 Grønne laksekonsesjoner bekrefter denne trenden 
 Salmon Aquaculture Dialogue prosessen leverte konsensuskrav for 

framtidens oppdrett 
 ASC vil nå forvalte disse kravene i form av en oppdrettsstandard  
 Verdens 15 største oppdrettsselskaper (GSI) har nå sagt seg villig til å 

oppfylle laksestandarden innen 2020 
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SINTEF Fisheries and Aquaculture 

 
Årets fagsesjonstema 
 Laksefôringsteknologi 
 Undervannsdrift 
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Sesjon 1: Velkommen og motivasjon 

 Laksenæringen – verdt å satse på? Statssekretær Amund Drønen 
Ringdal 

 GSI – 3 meaningless letters or a drive for environmental innovation in 
aquaculture? Group Manager Environment and Sustainability Catarina 
Martins, Marien Harvest ASA 

 Miljøsertifiseringen ASC – her ligger lista for eliteoppdretteren i 2020. 
Seniorrådgiver Lars H. Andresen WWF Norge 
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Sesjon 2: Laksefôringsteknologi og reduserte 
utslipp – perfekt eller rom for nytenkning?  
 

Missing links innen laksefôringsteknologi - hvordan sikre at 
pelletene blir til laksekjøtt og ikke utslipp?  
 Fôrråvarer som fiskeolje og fiskemel er forventet å bli en begrensende 

ressurs for vekst i laksenæringen framover.  
 Er det tilstrekkelig fokus på å sikre at de råvarene som er i fôret, blir 

utnyttet?  
 Er det tiltak en kan gjøre i fôrkjeden for å sikre at flere av pelletene 

kan utnyttes direkte til effektiv produksjon av laks, og ikke gå tapt?  
 Denne sesjonen setter fokus på laksefôringsteknologi gjennom hele 

kjeden, for å søke å identifisere "missing links", - som kan utløse ny 
innovasjon og løsninger som er i samsvar med morgendagens 
forventninger, både fra kunder og miljøorganisasjoner.  
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Sesjon 3: Redusert utslipp ved bedre 
undervannsdrift – er tiden inne for å tenke nytt? 
 
Fjerning av begroing fra oppdrettsnøter påfører næringen betydelige 
kostnader. På fag-sesjonen i morgen settes bl.a. fokus på utslipp fra 
rengjøring av not og annen undervannsdrift. 
 Gjennomføres rengjøringsprosessen på en optimal måte, eller er tiden inne 

for å tenke nytt?  
 Medfører eksisterende rengjøringsmetoder at mengden av begroing øker?  
 Er næringen i ferd med å dyrke fram et kostnadsdrivende merarbeid?  
 Bidrar dette materialet til spredning av smitte, som AGD, eller kan det utgjøre 

en ressurs?  
 Er lukket undervannsrengjøring av oppdrettsnot veien til reduserte utslipp 

og bedre miljø?  
 Skal en i nær framtid ta flere skritt fra åpne til lukkede løsninger for å 

redusere fotavtrykk fra produksjonen, for eksempel på brønnbåtsiden? 
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SESJON 4: Rom for samarbeid 
 

I god TEKMAR-ånd åpner vi for dialog og refleksjon for 
sammen å kunne sette agenda og finne framtidens 
løsninger: 
 
 Innovasjonsarenaer – Trude Olafsen, Akvarena 
 Blå leverandørindustri og myndighetenes virkemiddelbruk – Kristin 

Thorud, Norges forskningsråd 
 

 Som vanlig har vi gullappseanser med gruppearbeid og diskusjoner 
 

 Lykke til med 2 svært spennende dager!!! 
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Superlokaliteter på 15000 tonn 
produserer mer enn 1500 tonn  
per årsverk !!! 

Laks - den mest effektive matproduksjonen i verden ? 
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