
SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

Trippel helix i praksis  
– framsyn og tilbakeblikk på TEKMAR 

gjennom 10 år.   

Forskningsleder Leif Magne Sunde og Spesialrådgiver Torgeir 

Edvardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS  

http://www.fiskerifond.no/
http://www.norskindustri.no/
http://www.sintef.no/


SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Historikk 

• 2002 <-- 2012--> 2022 
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Disposisjon 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Høst 2002: SINTEF i samarbeid med FRESHFISH innenfor Norges 

forskningsråd sitt MAROFF program møte med oppdrettere/ 

leverandører 

• Erkjennelse: Næringen stod overfor betydelige utfordringer, samtidig 

som flere av utfordringene var felles for en rekke av aktørene 

• SINTEF Fiskeri og havbruk fremmet søknad: "Teknologi for marin 

biomasseproduksjon; krav, behov og løsninger (TEKMAR)" til Norges 

forskningsråd 
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Historikk I 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• MAROFF innvilget støtte til søknaden 

• I februar 2003 ble disse med på laget: 

• FHL Havbruk – Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening 

• NTLH – Norske Leverandører til Havbruksnæringen 

• TBL – Teknologibedriftenes Landsforening 

• NME – Norske Maritime Eksportører  
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Historikk II 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

•2002 ? 
•State of practice 

•State of art 
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Hva var situasjonen i  

548 718 tonn laks og regnbueørret 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Anno 2002: 

• Utflating i produksjon 

• Konsolidering 

• Informasjons-lukking i 

selskaper (store selskaper 

mett og i "mål"….) 

• Mindre kommunikasjon 

 

• TEKMAR en motvekt til dette: 

• Bedre dialog 

• Generiske problemstillinger 

• Økt kompleksitet  

• Løsninger kun mulig gjennom 

samarbeid 

 

 

 

 

6 

State of practice: Grunnlaget for innovasjonen TEKMAR 

T 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Cluster for competitiveness (eg. Porter) 

• Industrielle distrikter 

• 3H 

• Open Innovation 
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Industriell økonomidebatt slutten av 1990-tallet --> 

TEKMAR = Et sted hvor Teori og Praksis møtes 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
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http://www.leydesdorff.net/list.htm


SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• De klassiske eksemplene er: Syd Tyskland og Nord Italia (Emilia-Romagna, Veneto) 

• Benetton 
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Industrielle distrikter 

Høyskoler 

 eg Metallurgi 

Akademia 

Stat 

Industri 

•Verktøyindustri 

•eg spinnemaskiner 

• trykkemaskiner 

Region 

(Lender) 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

Alltid et foredrag fra annen industri = 

kryssindustriell fertilisering, jfr ind.Distr 

• Programmet 

• Introduksjon og motivering 

• To fag-moduler 

• Rom for samarbeid 
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De praktiske implikasjonene for TEKMAR 

Åpen innovasjon; prekompetitivt og 

kompetitivt samarbeid 

Her spiller vi hverandre gode, spesielt på bedre 

relasjoner mellom industri og akademia men også på 

policy-dimensjonen;  myndighetene 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Programmet 

• Introduksjon og motivering 

• To fag-moduler 

• Rom for samarbeid 

 

• Hjemmesiden 

• Rapporten til FoU- og innovasjonsfinansierende institusjoner 

• Historisk kildemateriale 
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De praktiske implikasjonene 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Oppdrett i sjø 

 

 

 

 

• Trippel helix 
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Grunnfilosofien for TEKMAR  

+ 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Kombinere teori og praksis 

• Både industri og akademia 

• Både "gutta på gølvet" og direktører 

• Lære og lære bort 

• Bygge gjensidig forståelse for de ulike aktørers 

kunnskap og ståsted 

• Hente impulser fra "nabonæringer" 

• Mye ressurser brukes innen bl.a. andre marine og 

maritime grener 

• Muliggjørende teknologier 

• Tiltrekke selskaper som kan være med på å løse 

problemet 
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Skaffe ekstra innovasjonsdrivstoff ved…… 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 14 

TEKMAR nr 1:     

2003 
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TEKMAR nr 1:     

2003 
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Manns minne….testen:  

Hvem i salen i dag…og på TEKMAR 2003 (90 deltagere)? 

Nils Betten 

Karl Almås 

Torgeir Edvardsen 

Geir Furberg 

Mats Heide 

Svein Johansen 

Kjell Maroni 

Roar Paulsen 

Karstein Risberg 

Stig Selvåg Gunder Strømberg 

Leif Magne Sunde 

Harald Tronstad 

Magne Volden 

Halvard Aas 
Arne Fredheim 

Eskil Forås 

Georg Nesset 

 

…noen som er glemt? 

Egil Holland 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
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Mobiliseringen 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Identifisere felles utfordringer  

• Drøfte/gi retningslinjer for FoU-innsats  

• Bidra med ideer, og delta i samarbeidsprosjekter for å øke egen 
kompetanse, utvide eget nettverk og skape bedre produkter 

 

 

 

 

 

 

• Er kanskje et greit mål også for de neste årene – er ikke et prosjekt 
som skal ferdigstilles – men en prosess 

18 

Mål for TEKMAR 2003 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

•2012 ? 
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Hva er situasjonen for TEKMAR i  



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Etablert seg som en meget viktig arena 

• Være inspirerende, formidle kunnskap, diskutere trender og skape samarbeidskultur 

• Skapt mange samarbeidsprosjekter som har medvirket til viktig utvikling av nye løsninger 

• Bidra til utvikling av teknologi på biologiens premisser, og bygge bro til 

biologikunnskapen 

• Bidra inn i andre viktige prosesser, for eksempel regelverksutforming for arbeidsbåt 

• Være talerstol, både for nye interessante løsninger, men også klart budskap fra 

myndigheter  

 

• Fokusere på utfordringer - og løsninger  

• Tørre å utfordre 

• Sette tema på dagsorden 

• Ikke et mål å bli enig 
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En vital 10 årsjubilant 

Skjørtforbud fra 

1.1.2011 … å søke 

dispensasjon er 

bortkastet tid…… 

 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Funnet en god metodikk som skaper en god puls 

• Avgrenset del av kjeden – sjøbasert oppdrett (og holdt oss 

til det) 

• Generiske aktiviteter – utfordringer og løsninger (ikke 

forventet å dele ut bedriftshemmeligheter) 

• Rundebord med "folkemix" og gullapper har vært en god 

måte å utvikle dialog på (lære av hverandre) 

• Sideblikk til andre næringer 

• Diskusjoner i forhold til tidsaktuelle tema 

• Uformelt og inkluderende 
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Suksessfaktorer for TEKMAR gjennom 10 år 

Halvard Aas – framtidens brønnbåt – sett i 2003 
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Uten deltagere – ingen konferanse! 

73,2 % fra industrien! 
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TEKMAR deltagere 

Offentlige aktører 10,3 

Fiskeoppdrettere 25,0 

Teknologi- og tjenesteleverandører 48,2 

FoU 16,5 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

TEKMAR Konferansetittel 

2003 Teknologi for marin biomasseproduksjon; krav, behov og løsninger 

2004 Kan oppdretterne etterspørre morgendagens produkter til  

norsk havbruksnæring ?  Kan teknologiprodusentene levere morgendagens produkter  til 

norsk havbruksnæring ?  

2005 Kan oppdretterne etterspørre morgendagens produkter til  

norsk havbruksnæring ?  Kan teknologiprodusentene levere morgendagens produkter  til 

norsk havbruksnæring ?  

2006 Smart og framtidsrettet produksjon – hvordan? 

2007 Valg og drift av lokaliteter; nye muligheter for folk og utstyr? 

2008 Havbruk – er det farlig det….?  

2009 Omdømme, beredskap og håndtering av laks – alltid beredt?  

2010 Eksponert oppdrett og lakseluskontroll; - utfordringer på veien mot et varig, lønnsomt 

oppdrett av 2,5 millioner tonn i 2020? 

2011 Sikker teknologi og kontrollert produksjon i en turbulent tid for folk, fisk og miljø 

2012 Automatisert lakseoppdrett – løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet? 
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TEKMAR – konferansetitler gjennom 10 år 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Nasjonalt 

• Teknologi akvARENA : Klynge av teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø, 

organisasjoner og havbruksselskaper i Trøndelag.  

• FishTech: Dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten 

 

• Internasjonalt 

• EATIP – Europeisk Teknologi og Innovasjonsplattform for Akvakultur 

• EFTP – Europeisk Teknologiplattform for Fiskeri 

 

• TEKMAR blir "lyttet til" ved utforming av FoU-strategiske dokumenter 
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TEKMAR – har bidratt til en rekke andre prosesser: 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

•2022 ? 
……og hvordan 

komme dit? 
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Hva er situasjonen for lakseoppdrett i  



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• REVE: Havbruk er en av gullnæringene 

• ALMÅS: Stort potensial innen laks – 6 millioner tonn i 2050 

• Regjeringen: HAV 21 og grønn vekst i lakseoppdrett 

• FHL : 2,7 millioner tonn laks og ørret i 2025 
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TEKMAR – rolle å spille i nye 10 år? 

• Teknologi og drift er en nøkkel for å realisere potensialet som alle er enige om 

• Må mobilisere og satse på et helt annet nivå enn det som har skjedd så langt 

• TEKMAR vil ha en viktig rolle som bidragsyter i denne satsningen 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Graden av profesjonalisering vil øke (større selskaper, outsourcing 

forsterkes)? 

• "Open innovation" – kommet for å bli? 

• Utfordringenes kompleksitet krever samarbeid for å bringe fram 

løsninger 

 

• Ambisjoner for TEKMAR: fortsatt være en arena for dialog 

• Viktig med innovasjonskraft…… 

• Bære med oss suksessfaktorene videre 

• Formidle hva den sjøbaserte laksenæringen er opptatt av 

• Påkalle ressurser om potensialet skal realiseres 

 

 

• Smoltproduksjon gjennom en egen arenakonferanse  "TEKSET – 

Innovasjon innen settefisknæringen" 
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Framtiden blir mer dynamisk og kompleks 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 

• Næringen har vist at den kan løse utfordringer om det 

mobiliseres bredt og tungt 

• Øke samarbeid med de marine og maritime 

søsternæringer 

• Øke offentlig og privat samarbeid 

• Bidra tyngre inn i nasjonale satsninger  

• Få etablert en nasjonal teknologi strategi for 

havbruk 

• Leverandørutviklingsprogram 

• I fellesskap arbeide for å få de ressurser som er 

nødvendig for å realisere potensialet – for en ledende, 

bærekraftig framtidsrettet laksenæring 
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TEKMAR – en stemme for lakseindustrien 

Topilouse-prosjektet 

Stjerneeksempel – lukket 

badebehandling mot 

lakselus 

Mot Vilje Evne Handling 



SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
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Lakseoppdrett anno 2022 ? 

http://www.ingemarnystrom.nu/tidningarbocker/bocker.htm


SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
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Takk for oppmerksomheten………… og velkommen til : 

 

2013 


