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Fokus: Dagens utfordringer og morgendagens løsninger 
 
Tilrettelegges av SINTEF Fiskeri og havbruk 
i samarbeid med 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Arrangeres for 12. gang 
• Ny deltagerrekord: 
 
 

TEKMAR – Innovasjon i havbruk 

295 
Utstyr/tjeneste

Båt

Oppdretter

FoU

Myndighet

75 % 
 industri! 
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Verdensbildet: Brytningstid og risiko 

 

Bakgrunn for TEKMAR 2014 

Nordsjøolje 
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Laks – fryd og gammen? 

• Laksebildet: Brytningstid og risiko 

 
• I uke 47 2014 var eksportprisen for fersk laks 41,76  kr/kg 
• Lakselus – krevende å kontrollere…. 
• Rømming – over fjoråret….. 
• AGD banker på døra…….. 
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Myndighetene - Høringsnotat 

• Det er skjær i sjøen! 
 
 
 
 

• Hvor er risikoområdene i lakseoppdrett? 
 

• Kritisk hvordan næringa mobiliserer for å sikre 
en god og offensiv håndtering av 
utfordringene 
 

• Utfordringer gir også nye muligheter, og 
grunnlag for å drive fram innovasjoner 
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Risikobildet krever fakta og verktøy 
VANNSTRØM 
• Kritisk for det meste som skjer i sjøbasert lakseoppdrett (daglig drift som fôring, operasjoner som 

avlusing, eller smittespredning) 
• Et tema som er sterkt underfokusert, og som det er essensielt å bygge mer fakta rundt.  

 

SERVICEFARTØY 
• Avgjørende for å sikre kapasitet og "muskler" for å håndtere situasjoner 
• Nytt regelverk for havbruksfartøy innføres fra 1.1.2015 
• Sterk utvikling innen fartøykonsepter de senere år - bedre verktøy for å levere gode sjøtjenester  
• Økt diversifisering og "glidning" for å kunne håndtere eksisterende, og ikke minst nye, 

utfordringer.  
 

TEKMAR 2014 sesjonstema: 
• 1: Velkommen og motivasjon 
• 2: Vannstrøm som drivkraft – utfordringer og muligheter i en brytningstid 
• 3: Fra båt til skip – brytningstid og innovasjon for servicefartøy og sjøtjenester 
• 4: Rom for samarbeid 
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• "Leading the Blue Revolution" – krav og forventninger 
fra fortroppen til oppdrettere, leverandører og 
myndigheter.  
 
 

• Bærekraftig vekst i havbruk – grønt, gult eller rødt lys?   
 
 

• Fremtidig lokalitetstilgang – gir krav og dokumentasjon 
areal og goodwill?  
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Sesjon 1: Velkommen og motivasjon 
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Sesjon 2: Vannstrøm som drivkraft – utfordringer og 
muligheter i en brytningstid 
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• Ny parasitt i vannstrømmen gir ny risiko?  Fakta og behandlingsverktøy for å vinne kampen 
mot AGD.  

• Biomix – mekanismer for selvsmitting i merdanlegg?  
• Fra snusfornuft til presisjonsmåling av vannstrøm.  
• Er en strømmåling en strømmåling; kvalitet og egnethet for beslutningsstøtte ved 

lokalitetsvalg og drift?  
• Kjenn din strøm, og reduser din risiko 1:   Svømmehastighet  – kan sterk lokalitetsstrøm gi 

bedre helse og velferd hos laks?  
• Kjenn din strøm, og reduser din risiko 2:   Kan design redusere strømindusert risiko for 

rømming fra merd?  
• Kjenn din strøm, og reduser din risiko 3:   Vannstrøm og avlusingsoperasjon – på 

knivseggen mellom suksess og fiasko.  
• Hva gjør helsevesenet når "svartedauden" banker på døra?  
• Strømmodellering – sannhet med modifikasjoner....?  
• Vannstrøm og smittefare : gir ny sonering kontroll på smitterisikoen?  
• Ferskvann i sjøvann – løsninger for logistikkutfordringer i parasittkampen.  
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Sesjon 3: Fra båt til skip – brytningstid og innovasjon for 
servicefartøy og sjøtjenester 

9 

• Servicefartøy og sjøtjenester – tid for konsolidering og store penger?  
• Vår ære og vår makt – har lasteskipskrav og kompetansekrav oss brakt....?  
• Dagens servicefartøy – erfaringer med 24 m servicefartøy i lakseoppdrettet.  
• Morgendagens servicefartøy – generalist eller spesialist?  
• Størrelsen har betydning – konturene av framtidens servicefartøy.  
• Ferskvannsbehandling mot ektoparasitter som lakselus og AGD – hvor trykker 

skoen?  
• Diversifisering i fartøyporteføljen – HeliXiR  et miljøvennlig fiskehospital. 
• Synergier i båtbehov mellom lakseoppdrett og vindmølle drift?  
• SFI EXPOSED: Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner.  
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Sesjon 4: Rom for samarbeid 
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• Fiks det! Utfordringer og forventninger til sjøbasert 
lakseoppdrett.  
 

• YoungFish – ungdommens forventninger, krav og bidrag til 
morgendagens havbruk.  
 

• Nye tider gir nye muligheter – satsning mot leverandører av 
marine løsninger og tjenester.  
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Arbeidsmetodikk TEKMAR 2014 

• Bordinndeling – mix av folk med ulik ståsted i næringen 
– Presentasjon – bli kjent! 
– Lære og lære bort 

 
• Inspirerende foredrag! 

– Utfordre og være "innmat" i innovative diskusjoner 
 

• Gullappseanser 
– Dialog og refleksjon – diskutere utfra presentasjoner 
– Notere ned synspunkter på gule ark – en tar ansvaret! 
– Samle sammen og skrives sammen i en åpen rapport 
– Grunnlag for prosesser, rapporter, samarbeidsprosjekter, m.v. 

 
• Mingle 

– Utvide nettverk 
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Da var kjølen strukket…. 
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TEKMAR 2014 – Gullapp seanse spørsmål 
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Gullappseanse 1 
• Presentasjon rundt bordet. 

 
• Hva hindrer videre vekst i 

lakseoppdrett?  
 

• Kan strengere krav muliggjøre vekst? 
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Gullappseanse 2 
• Hvordan mobiliserer vi mot AGD?  

 
• Hvordan utføres strømmålinger idag? 
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Gullappseanse 3 
• Hvordan kan strømmålinger bli 

presise nok for sikker drift og 
operasjon? 
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Gullappseanse 4 
• Hvordan kan strømmodeller utvikles 

videre for å gi bedre grunnlag for 
definering av soner? 
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Gullappseanse 5 
• Hvordan vil nytt regelverk øke 

profesjonaliseringen innen 
servicetjenester? 
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Gullappseanse 6 
• Flerbruksfartøy eller spesialfartøy - 

hvordan ser morgendagens 
servicefartøy ut? 
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Gullappseanse 7 
• Hvilke synergier finnes mellom 

næringer som opererer fartøy i 
kystområder? 
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Plenumsdiskusjon – dag 2 

• Hvordan skal en redusere risikoen? 
 

• Hvor må vi bygge oss opp videre? 
 

• Kapasiteter? 
 

• Nytenkning? 
 

• Faktabasert drift? 
 

• Innovasjoner i nye verktøy? 
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