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SAMMENDRAG

Norsk lakseoppdrett står overfor store utfordringer. Mange av disse er av felles, prekompetitiv art.
Felles problemstillinger og samarbeid for å løse disse var temaet på ideseminaret ”TEKMAR –
innovasjon i havbruk” som ble avholdt i Trondheim, 2. og 3. oktober 2003.
Arrangementet var tilrettelagt av SINTEF, med Norges forskningsråd, FHL Havbruk, NME, NLTH og
TBL som samarbeidspartnere.
De nærmere 90 deltagerne kom fra oppdrettsselskaper, utstyrsprodusenter, verft, brønnbåtnæringen, FoUog utdanningsinstitusjoner, offentlig virkemiddelapparat, organisasjoner m.fl.
I rapporten oppsummeres tema/problemstillinger som aktører innen oppdrett i sjø ser som sentrale
områder der det må gjennomføres FoU aktiviteter i framtiden.
Informasjon fra ideseminaret, inkludert presentasjoner, er tilgjengelig på www.tekmar.no.
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1 Forord
Havbruksnæringen står overfor betydelige utfordringer, der spesielt konkurranseevne er kritisk i
tiden som kommer. Med basis i blant annet dette ble TEKMAR 2003 arrangert 2. og 3. oktober
2003 ved Rica Nidelven Hotell i Trondheim.
Arrangører var SINTEF, Norges forskningsråd, FHL Havbruk, TBL, NLTH og NME. SINTEF
Fiskeri og havbruk hadde hovedansvaret for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av
arrangementet.
Følgende innledere bidrog til arrangementet:
Tittel
”TEKMAR – et arrangement med mål og
mening ?”
Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og
drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i
morgendagens havbruk ?

Presentasjon ved
Torgeir Edvardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk

FoU som drivkraft for teknologiutvikling
Hva skal til for at en privat investor vil
investere i norsk havbruk?
Trenger
havbruksnæringa
oljing?
–
samarbeid og konkurranse – kan vi lære noe
fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?
Å bygge en båt…..-design av brønnbåter
Teknologibehov – tanker fra en oppdretter
Teknologiforbedring gjennom samarbeid –
hvor skal vi gå ?

Leif Inge Karlsen, Hydrotech AS
Per Morten Vigtel, Norsk Investorforum

Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS
Kjell Maroni, FHL

Morten Loktu, SINTEF
Halvard Aas, Aas Mek. Verksted AS
Tormod Venvik, Møre og Romsdal Havbrukslag
Leif Magne Sunde, Arne Fredheim og Eskil
Forås, SINTEF Fiskeri og havbruk

Deltagerliste er gitt i vedlegg.
Arbeidsformen var uformell, der det var innledninger, rundebord-diskusjoner med ”gul-lappseanser” (ca. 8 personer pr. bord), samt plenumsdiskusjoner.
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2 Sammendrag
Norsk lakseoppdrett står overfor store utfordringer. Mange av disse er av felles, prekompetitiv
art. Felles problemstillinger og samarbeid for å løse disse var temaet på ideseminaret ”TEKMAR
– innovasjon i havbruk” som ble avholdt i Trondheim, 2. og 3. oktober 2003. Arrangementet var
tilrettelagt av SINTEF, med Norges forskningsråd, FHL Havbruk, NME, NLTH og TBL som
samarbeidspartnere. De nærmere 90 deltagerne kom fra oppdrettsselskaper, utstyrsprodusenter,
verft, brønnbåtnæringen, FoU- og utdanningsinstitusjoner, offentlig virkemiddelapparat,
organisasjoner m.fl.
TEKMAR 2003
Formålet med TEKMAR er å skape en arena der aktører i næringsklyngen rundt norsk
oppdrettsnæring i direkte dialog drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi
og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og derigjennom også legger premisser for nasjonale FoUstrategier.
Utgangspunktet for TEKMAR 2003 var at sjøbasert oppdrett står for den klart største delen av
verdiskapning innen norsk havbruk, og at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial innen
denne grenen. Stadig flere aktører erkjenner at økt konkurranse fra andre nasjoner og andre
produkter gjør det nødvendig å øke konkurranseevnen og gjeninnta forspranget. Teknologi og
drift/operasjon er viktig i denne sammenheng.
Engasjerende innledningsforedrag ble gitt ved Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS)/Kjell Maroni
(FHL Havbruk), Leif Inge Karlsen (Hydrotech AS), Per Morten Vigtel (Norsk Investorforum),
Morten Loktu (SINTEF-gruppen), Halvard Aas (Aas Mek. Verksted) og Tormod Venvik (Møre &
Romsdal Havbrukslag).
Arrangementet omfattet to hovedsesjoner; teknologi og rammebetingelser’s gjensidige påvirkning
og teknologisk innovasjon – produkter for norsk havbruk i framtiden. Deltagerne involverte seg
både ved gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner utfra innledernes foredrag.
Hva mente deltagerne ?
Aktørenes engasjement gjenspeilte seg i mange innspill, både med stor enighet og divergerende
synspunkter. Nedenfor følger en del synspunkter som framkom, og som hadde støtte blant et
bredere lag av deltagerne.
De senere år har avstanden mellom kjøpere av teknologi og teknologiutviklere økt. Det har
oppstått et problem med formidling av behov i havbruksnæringen fra brukere til utviklere av
teknologi. Det er spesielt viktig at oppdrettere kan få drøfte ”sine” problemer i daglig produksjon
med de som utvikler nye teknologiske produkter – og ikke minst uttaler hva som er svakheter med
dagens løsninger, og hva man gjerne skulle hatt av løsninger. Det er i møtet mellom ulike
kunnskapsbaser at teknologiprodusentene og brukerne i fellesskap kan lage grensesprengende,
nye løsninger som oppdretterne finner det økonomisk å kjøpe.
Kreative og kravstore kunder i langsiktige samarbeidsrelasjoner med leverandører er viktig for å
bedre utviklingsarbeidet. Kunnskapsinnholdet øker i alle produkter, prosesser og tjenester, og for
å kunne henge med i framtiden må vi, næringas aktører, jobbe smartere. Vi må ta hensyn til
hverandre, og sørge for at man hjelper hverandre fram – er vi alle tjent med å samarbeide for å nå
felles mål ?
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”Verdensmester er noe man blir – ikke noe man forblir”, sa FHF’s styreleder Leif Inge Karlsen på
ideseminaret. Stadig flere ser at vi som bransje kommer til å møte problemer om vi ikke
kontinuerlig forbedrer oss. Det er bare næringens aktører – vi i fellesskap – som kan gjøre noe
med denne utfordringen (Figur 1).

Figur 1:

Oppdrett i sjø. Felles utfordringer krever kreativt samarbeid fra flere aktører.

Deltagerne ble utfordret innen teknologi som bidragsyter til økt konkurranseevne,
fiskevelferd/bærekraftighet og miljø. Gjennom idedugnaden framkom en rekke konkrete innspill
til arbeidsoppgaver. Disse inndeles i:
1. Produksjonseffektivisering – hvordan kan en lette arbeidsoperasjon for oppdretter ved
overvåkning og automatisering. Oppdretter skal i morgendagens havbruk være kontrollør.
2. Produksjonssystemer – i framtiden er det nødvendig å tenke mer systemer heller enn
enkeltløsninger.
3. Produksjonsmiljø – miljø er selve bærebjelken i norsk fiskeoppdrett. Vi må derfor ha
fokus på løsninger som er gode for miljøet.
Veien videre
Tilbakemeldingene på arrangementet har vært positive. At det endelig ble etablert et forum hvor
oppdretterne direkte beskriver sine utfordringer relatert til teknologi og drift/operasjon, og at det
er mulig med en dialog med oppdretter med formål å frambringe løsningsforslag, ble sett på som
spesielt positivt.
Havbruk er et forskningsmessig satsningsområde i Norge, og TEKMAR kan bli et arrangement
der næringsaktørene selv kan være med på å påpeke og synliggjøre problemstillinger hvor
forskning bør prioriteres framover.
Arrangørene håper TEKMAR kan skape en tradisjon for å bygge sterkere nettverk mellom
teknologiutviklere og brukere, og vil gjøre arrangementet til et årlig forum der oppdrettere og
teknologiutviklere kan kommunisere direkte.
Det er fra arrangørene tatt initiativ til en
videreføring i TEKMAR 2004, og en ser fram til stor oppslutning fra næringens aktører også ved
denne anledning.
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I forlengelsen av TEKMAR 2003 er det etablert en hjemmeside (www.tekmar.no), hvor
informasjon/notat fra seminaret er tilgjengelig. Det vil også framlegges invitasjoner til deltagelse
i konkrete samarbeidsprosjekter, i tillegg til å oppfordre næringas aktører både å komme med
innspill til problemstillinger, behov m.v.. Gjennom nettstedet inviteres aktørene til å melde sin
interesse, slik at nettverket for tverrfaglige samarbeid forbedres og videreutvikles. Det vil også bli
etablert temagrupper der en setter fokus på konkrete utfordringer sammen med andre
interessenter. Aktører som ikke deltok på TEKMAR 2003 er også velkomne til å delta.
Hjemmesiden vil videre bli benyttet for å framlegge ideskisser, konsepter m.v. som SINTEF og
andre FoU-institusjoner frambringer i åpne prosjekter i regi av NFR, FHF m.fl. Disse kan danne
basis både for konstruktive prosesser i egne bedrifter, samt for utvikling av samarbeidsprosjekter.
En håper derfor at det kan være starten på en ny giv innenfor innovasjon rettet mot sjøbasert
oppdrett av laksefisk.
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3 Innledning til idedugnad
Innledningsvis er det sammenstilt tilkjennegivelser som framkom under TEKMAR, og som er
viktig bakteppe for å forstå situasjonen for denne greinen av havbruksnæringen og prosessen for å
øke innovasjonen i havbruk.
Et hovedinntrykk er at det i dag er et problem med ”formidling av behov” i havbruksnæringen.
En behovsbørs der oppdrettere melder inn behov, og hvor utstyrsprodusentene blir informert, er et
viktig redskap. Nettsider og e-post kan være virkemidler for en slik behovsbørs, i tillegg til
fysiske møtesteder som TEKMAR.
”Man kjøper et produkt som gjør det mer lønnsomt for seg selv”. Viktig både å samle driftsledere
og ulike aktører fra næringen for øvrig. Det er spesielt viktig at oppdrettere kommer fram med
”sine” problemer i daglig produksjon – og ikke minst uttaler hva som er svakheter med dagens
løsninger, og hva man gjerne skulle hatt av løsninger.

Metode med at foredragsholder har en ”praktiker” som gir praktiske innspill mot det faktiske tema
som diskuteres er positiv. Dette er en metode som er viktig for utstyrsprodusentene, og bør
videreutvikles i slike fora som TEKMAR.
Det er mange små utstyrsbedrifter, og det er en vanskelig terskel for mange av disse å søke NFR
om støtte til FoU-prosjekter. Det er derfor viktig å lage grupper for å sette fokus på næringas
problemer. Hvordan kan man legge forholdene til rette for at oppdrettere og utstyrsleverandører
kan komme tettere sammen, og gjennomføre målrettede prosesser på mer begrensede tema?
Nettverkstilrettelegging, etablere møteplasser mellom leverandørindustri og brukere er viktig.
”Hva skal man levere utstyr til ? –Til lavest mulig pris ? – Som skal sikre best mulig miljø ?”
Oppdretterne er kun fokusert på pris. Utstyrsleverandørene savner mulighet til å snakke løsning
fremfor pris, slik som det i dag er i veldig stor grad. Innen andre industrier tenker de først og
fremst på kvalitet og god løsning framfor pris. Det bør skje en holdningsendring slik at bedriftene
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i større grad kan selge løsninger på kvalitet og ikke på pris. Dette vil både oppdretter og
teknologiprodusenter tjene på.
Det er for lite fokus på teknologi på merdkanten, og tenkes for kortsiktig ved kjøp. Er et krav om
at det lages så enkel og driftssikker teknologi som mulig. Det er så begrenset med ansatte på
anlegg nå at ”alt” må virke til enhver tid, og det er lite tid til å foreta reparasjoner/korrigeringer.
Derfor viktig med teknologi som gjør hver enkelt operasjon enklere. Samtidig gjør dette at det må
stilles høyere krav til kompetanse (også teknologisk) hos røkter.

”Verdensmester er noe man blir – ikke noe man forblir. Norsk havbruksnæring kommer til å
møte problemer om vi ikke gjør noe for å forberede oss for framtiden. Vi må ha en nasjonal
dugnad om vi skal komme oss ut av grøfta og ikke bli akterutseilt”.
”Framtidens oppdretter skal primært ha en kontroll/tilsynsfunksjon, der tungt arbeid utføres
maskinelt”. De som sitter ”på topp” i oppdrettsselskapene må lytte mer til de som er på
merdkanten. Det har blitt for lang avstand mellom teknologibrukere og teknologikjøpere, og dette
medvirker til at suboptimale løsninger velges, samtidig som innovasjonen stagnerer gjennom
mangel på kommunikasjon mellom teknologibrukere og produsenter.
Bedrifter bør i gode tider kunne sette av penger til fond (= gunstig/mindre skatt) som skal gå til
FoU/design i bedrifter.
Norske oppdrettere er for lite krevende kunder. Oppdrettere i utlandet, for eksempel Chile er mer
krevende. Spesielt ser en forskjell ved at det i utlandet etableres langsiktige reelle samarbeid, med
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forutsigbarhet i ordre og leveranse, mens det i Norge er ”shopping” på kort sikt, og med leveranse
”i neste uke”. Følgelig sliter næringen med at alt som skjer er på kortsiktig basis, og dette bør vi
arbeide for å komme oss bort fra.
”Oppdretter har ikke etterspurt dokumenterte produkter. Oppdretter skal prøve det ut selv. Behov
for fasiliteter for å prøve ut ny teknologi”.
”Viktigste innsatsfaktor i utviklingsarbeidet innen brønnbåt har vært langt og spesielt samarbeid
med flere kreative og kravstore kunder”.

Det er et begrenset marked i Norge for mange av havbruksteknologiproduktene, og følgelig
begrensninger for hvor mye ressurser det kan legges ned av utviklingsarbeid.
”Kunnskapsinnholdet øker i alle produkter, prosesser og tjenester. Vi må jobbe smartere. Ta
hensyn til hverandre, og sørge for at man hjelper hverandre fram – hvor er vi tjent med å
samarbeide for å nå felles mål ?”.
Det er et behov for å samle inn forskningsinformasjon og overføre denne til næringen.
Informasjonsflyt fra forskning og til næring kan forbedres, spesielt for å bedre implementering og
kommersialisering. Bedre dialogen mellom forskning og bedrift. Mange bedrifter er små og
mangler kompetanse for å nyttegjøre seg av forskning.
”Å søke eller ikke søke om patent”. Norske produkter kopieres internasjonalt; skal man beskytte
ved patentering eller hele tiden ligge et trinn foran med ledende produkter i markedet ?
Etablere ”Mann til Månen” prosjekter innen havbruksnæringen, der man setter seg ambisiøse mål,
og arbeider på bred front for å oppfylle disse målene. Det bør etableres programmer som tar tak i
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slike ambisjoner, for eksempel ”Større effektivitet fra merd til butikk”, ”Mer intelligent teknologi”
osv.

Hvordan kan ”vi” få Løvebakken til å ville at det skal satses på havbruk ? Slik det er i dag så
forvalter politikerne bare pengene – hvordan få til en ”havbruksrevolusjon” ? Sammenlignet med
oljenæringen så mangler staten en bevisst strategi for havbruk.
”Mye kunnskap sitter hos mange aktører i bransjen. I stedet for å være 100 konger på haugen, så
la oss bli en konge sammen”. ”Hva kan vi samles om ? Biomarin næring skal bli den viktigste i
fremtiden. Samarbeide – og stille opp for hverandres interesser. Bygge opp nye allianser på tvers
av sektorgrensene”. Lære av suksess i andre næringsklynger. Oljeselskapene var driverne i offshore næringen – kan oppdrettsselskapene bli driverne i havbruksnæringen ?
----”Vi må ha en visjon.
Vi skal gjøre et kvantesprang og
løfte oss et hakk opp og bli ledende igjen”.
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4 Resultater fra idedugnad
TEKMAR 2003 var inndelt i to hovedbolker:
1. Teknologi og rammebetingelser’s gjensidige påvirkning
2. Teknologisk innovasjon – produkter for norsk havbruk i framtiden
a. Teknologi som bidragsyter for økt konkurranseevne
b. Fiskevelferd/bærekraftighet
c. Miljø
Med bakgrunn i de innspill som framkom under TEKMAR, er det valgt å dele inn i tre FoUområder:
1. Produksjonseffektivisering
2. Produksjonssystemer
3. Produksjonsmiljø
I tillegg er det tatt med en ”oppsamling”:
4. Andre innmeldte bidrag

Det nedenforstående er en sammenstilling av de skriftlige ”gul-lapper” som framkom under
TEKMAR 2003.
4.1 Produksjonseffektivisering
Sentralt i dette er hvordan en kan lette arbeidsoperasjonen for oppdretter ved overvåkning og
automatisering. Oppdretter som kontrollør.
• Sensorikk for notteknologi. Deteksjon og varsling av skade på not. Alarmsystem
som gir signal ved hull, og hvor det er.
• Varsling av begroing
• Antigrobestandig notlin og tau. Utvikle notlin som kan stå lengre uten håndtering
(opplining, vask etc. i sjø)
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Ultrafiolett lys mot begroing. Konsept der en retter UV-lys mot ”rett organisme”
Oppliningsteknologi, løsninger for løfting av not med luft. Utvikle ei not som tåler
håndtering.
Vasking av not/begroing. Annen konstruksjon og materialer (polymere og
nanoteknologi).
Begroingshindring. Materialvalg og behandling. Pumpe opp nytt vann.
Forsk på stoffer som er miljøvennlig og hindrer begroing. Det gror for eksempel
lite på eggeskall i sjø.
Folie innsatt med kobber.
Hvordan lage utstyr slik at det ikke brukes feil.
Vaskerobot som vasker begge sider av nota samtidig. Robotsystem i ramme.
Vaskeautomat for rør som takler tau og klamrer.
Ledende not med strøm som varmer tråden for å hindre begroing.
Osonering av materiale.
Alternativer til not; luftgardin, el-gardin, akustisk gardin.
Notpose som rasjonalisere med bemanningen.
Maskinsyn til å sortere vekk uønsket fisk ved overføring fra merd til brønnbåt og i
slakteri (sår, lus (avluses?)).
Bruddindikator på løfteutstyr. Monteres mellom krok og løftepunkt på not. Ved
belastning nær bruddstyrken på not utløses bruddindikatoren. For eksempel kan
det skje ved alarm og utløsning av 1-2 m ekstra tau.
Teknologi som kan føre fôret lengre uten knus. Detektere fôrspill, feedback
informasjon til fôrkontroll og automatisering.
Bedre fôrfordeling/dosering i merdene.
Fjernstyrt fôring. Knytte fôring opp mot kamerasystem.
Fôrteknologi: Mer og bedre teknologi for å utnytte hver eneste pellet.
i. Kontroll av fôringshastighet (redusere knus)
ii. Er fisken mett ? Riktig stoppsignal
iii. Biomassekontroll / telling av fisk
iv. Rørutforming/transport fra fôrlager til fôringsautomat.
v. Teknologi for å hindre fôrspill (løsninger som tar hensyn til strøm og
oksygenforhold ved utfôring)
vi. Mer optimal utnyttelse av eksisterende utstyr for fôrregistrering ved
utfôring.
vii. Forbedre utstyr for automatisk fôrstyring.
viii. Distribusjon av fôret – retning.
Lage en erfaringsdatabase (nasjonal) basert på alle nødvendige
nøkkelparametre/faktorer i matfiskanlegg. Brukes til å forbedre produksjonen.
”Nøyaktige tall”. Bedre system for overvåkning av biomasse. Størrelsesfordeling
og antall. Systemer som tar hensyn til leppefisk og som evner å håndtere ujevne
fiskegrupper. Tellesystemer som gir en presisjon til å stole på (dvs. like antall ved
telling hos oppdretter som ved telling utfra brønnbåt).
Sensorer på fisk
Optisk billedbehandling.
Teknologi for kvalitetsovervåkning og styring.
Automatiserte systemer for vaksinering og avviksdetektering (for eksempel av syk,
deformert fisk m.v.)
Forutsigbar produksjon. Instrumentering og industriell tenkning.
Kontrollsystem; overvåkning, adferd, vann. Kontroll av not og fortøyning.
Effektive rengjøringssystem for brønnbåt.
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•

Varsling om plutselig adferdsendring på fisk som indikasjon på at noe skjer i
merda.

4.2 Produksjonssystemer
Sentralt i dette er at det i framtiden er nødvendig å tenke mer systemer heller enn enkeltløsninger.
• Skreddersydd materiale for tråd til not.
• Fôrspill. Appetittstyrt fôring med måling av adferd på fisk og fôrspill. Intelligente
målesystemer.
• Automatisk notvaskesystem for nøter i sjø som er arbeidsbesparende og bedrer
miljøet for fisk og arbeidere.
• Lettere notlin som kan stå lengre i merden. Lin som er sterkt og lett håndterbart.
• Totalkonsepter for brønnbåt: slakteri, avlusing og effektiv logistikk. Konsepter
som ivaretar transport (inkl. grenser som settes av sykdomshensyn).
• Estetikk. Betydningen av å ha ”fine ”anlegg vil øke, spesielt for å få opinionen med
seg, og derved kunne legge til rette for videre utvikling av havbruksnæringen.
• Nye merdkonsept for å bedre logistikk og effektivisere drift og fôring.
• Logistikk langs hele verdikjeden.
• Ny måte å koble merdsystemer sammen slik at de følger bølgene bedre. Færre
forankringspunkt i forbindelse med disse koblingene.
• Merdteknologi. Nedsenkbare merder. Enkel bruk. Fiskevelferd.
• Ventemerd; spesialdesignede løsninger for å bedre logistikk ved slakting.
• Økt merdstørrelse. Sikrere dimensjonering av fortøyningssystemer, økt kontroll
med installasjoner, enklere konstruksjoner.
Inspeksjonsteknologi/-system.
Overføre muligheter fra off-shore. Effektiv teknologi, drift og utsetting/plassering.
• Standardisering av spesifikasjonskrav.
• Strømlinjeformet produksjonskjede. Definere enhetskvantum (for eksempel for
brønnbåt laster, merdkvantum og slakterikapasitet, slik at en rasjonaliserer
logistikk, liner en gang nota ved henting, utvikler egen ventemerd.
Logistikk/verdikjede som grunnlag for design og arbeidsdeling. ”Just-in-timekonsepter”; redusert buffer gjennom produksjonskjede, bedre kapasitetsutnyttelse.
• Integrere brønnbåt/anlegg i større grad. Brønnbåt som integrert del av logistikken i
oppdrettsselskapene. Brønnbåtpersonell bør i framtiden ta en større og mer direkte
rolle ved anløp av oppdrettsanlegg, og inngå som ”støttepersonell” for å utføre
arbeidsoppgaver på oppdrettsanlegg. Stilles større krav til folkene, og de med best
mannskap overlever i konkurransen.
• Brønnbåt må ha flere funksjoner, og bidra til mer avansert logistikk i sjø. Økt
hastighet er sentralt her for å overkomme økte avstander (lengre fartøy >55 m eller
katamaraner). Økt brønnvolum (2000 – 3000 m3).
• Ventemerdteknologi som tåler lining og er rømmingssikker (inkl. spesial
ventemerdnot).
• Standardisering av utstyr slik at det er større fleksibilitet
• Slaktebåter/fabrikker; der nota dras inntil og slakting skjer ombord
• FoU innen prosessen fra merd til slakteri; kjøling, ventemerd, direkte brønnbåtslakting for å bedre kvalitet/redusere stress.
• Redundans på system. Rutiner på drift og håndtering vil ikke uten videre kunne
endres innen oppdrettsindustrien. Identifisere eksisterende rutiner/driftsmetoder på
dagens anlegg. Se også på kommende rutiner. Utvikle teknologi og utstyr som
tåler minst ett rutinebrudd/feilhåndtering/skade uten at det medfører rømming.
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Enkel og billig teknologi som kan benyttes/installeres umiddelbart med minimale
kostnader.
Propell i not. Arbeidsbåter med vannjet.
Sikring av not mot propell ved tau som legges rundt halve nota, og som drar nota
unna propell automatisk for alle fartøy som legger til ved merd.
Sekundærsikring – systemer som begrenser rømming etter at nota har revnet.
Ny type fôr; redusere kostnad, fungere godt i distribusjon i anleggets logistikk
(bedre bindemiddel), og enklere håndtering fra fôrbåt.
Bedre logistikk. Korte ned tid fram til sluttbruker, spesielt siste fase av den.
Systemer for avlusing, spesielt for stor fisk vinterstid (dårlig vær, strøm).
Alternativ til de skjørt-løsninger som brukes i dag (6 m dype). Tungt å løfte/hale
not, tungt å dra presenning rundt, stor risiko ved sterk strøm. Vinsje opp not på en
enklere måte. Alternative måter å sette skjørtet på (”persienne-prinsippet”).
Metoder for fordeling av middel i not.
Utvikle teknologi til å håndtere større merder/enheter.
Håndtering av fisk, spesielt fra slaktemerd til slakteri. Utvikle løsninger som
reduserer stress ved håndtering (fisk svømmer fra merd til brønnbåt til slaktemerd)
Kranførerbevis er påkrevd for å håndtere kran på land – men ikke på båt.
Standardisering av teknologi, for eksempel ved at alle bruker like notposer. Dette
kan være med på å redusere kostnader. På samme måte vil standardisering av
fôrleveranser, ved samme mottaksløsninger på anlegg være bidrag for å framskaffe
logistikk som medvirker til reduksjon av kostnader.
Måten å ta i mot smolt på i dag er ikke god nok, - og må bl.a. telle bedre.

4.3 Produksjonsmiljø
Sentralt i dette er at miljø er selve bærebjelken i norsk fiskeoppdrett. Vi må derfor ha fokus på
løsninger som er gode for miljøet, og ”takke” for de miljøkravene som stilles til oss (…som kan
gjøre oss bedre enn konkurrentene….).
• Bekjempelse av begroing vha signalstoffer
• Overvåking av lokalitet og drift. Bedre dokumentasjon av lokalitetsmessige og
driftsmessige nøkkeldata.
Dokumentere utviklingstrekk på lokaliteter,
generasjoner og driftsperioder. Flere/bedre målemetoder og bedre bruk av loggdata. Metodeutvikling og styringsdata.
• Konsekvenser av fôrspill, energispill og stressreduksjon.
• Vannkvalitet i brønnbåter. Adferd i brønn. Vakuum – negativt for fisk ?
• System for å måle velferd (kvantifiseringsverktøy for betingelser i merd).
• Pumpe opp vann fra vanndyp og redusere konsentrasjon av alger i vannet, redusere
problemer med maneter, redusere mengde lakselus, kjøle/varme vann i kritiske
årstider.
• Må ha mer overvåkning av det som skjer i nota under vann, fiskevelferd og
predatorer.
• Tetthet i merd kan øke i dårlig vær eller ved strøm grunnet deformasjon av not, og
tiltak for å unngå dette bør utvikles.
• Måling av vannkjemi på en pålitelig måte (pH, CO2, temperatur, gassmetning,
ammoniakk)
• O2-kontroll (må ha oksygen for å kunne utnytte energien i fôret)
• Redusert fôrfaktor – mindre belastning på resipienten
• Faste rutiner for å unngå stress – både på folk og fisk.
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FoU på produksjonslidelser/deformiteter (ryggdeformiteter, øyenapping, vintersår,
katarakt, korthaler). Parametre som kan være årsaker er vannmiljø, temperatur,
O2, fôr m.v..
Mer fokus på kvalitet, og tiltak som gjør at vi kan bedre denne (inkl. tilby bedre
miljøbetingelser)
Pre-rigor prosessering – hva bør en gjøre i oppdrettsleddet for å legge best til rette
for at dette målet skal kunne oppnås. Målet om pre-rigor prosessering – hvilke
konsekvenser har dette for oppdrett i sjø.
Livssyklusanalyse – miljøregnskap - levetidsbetraktninger.
Fiskevelferd/bærekraftighet;
markedskommunikasjon
til
urbane
forbrukere/opinionsgrupper. Styrke informasjon/faktaformidling/mediestrategi.
Dokumentere fiskevelferd; dokumentere overlevelse, tilvekst og andre måltall
Etisk forsvarlig produksjon; overføre kunnskap fra landbruket (kylling)
Stresseksponering og kvalitet/produktivitet; tetthet, veksthastighet, fysiologiske
egenskaper
Dokumentere lokalitetsforhold; sammenlign og analysere – integrere data for
analyse/løsning.
Hvordan gjøre HMS, miljø og fiskevelferd til positive faktorer for næringens
mulighet til økonomisk lønnsom drift i framtiden.

4.4 Andre innmeldte bidrag
• Etisk slaktning
• Brikke som logger tid og temperatur fra slakt til butikk, og varsler hvis kvalitet
forringes (1/fisk eller 1/kasse).
• Opprette program for støtte av prosjekter som :
i. Effektivitet fra merd til foredlet produkt i butikk
ii. Intelligent automatisering av merdedrift.
• Høyere foredling i Norge
• Temperatursikring under slakteprosessen. Effektivisering ved logistikk av pakking
og håndteringsprosesser etter sortering.
• Fôr som vokser på selve notlinet – spesielt egnet for torsk?
• FoU innen nye fôrråvarer.
• Sporing av fisk fra butikk tilbake til matfisk/settefiskprodusenter. Prioritere dette
mht. matvaretrygghet. Kostnadssiden for dette må utredes.
• Sporing av fôr fra merd til råvare og prosesser. Dokumentasjon.
• Innføre økt bruk av superkjølingsteknikk
• Danne ”kompetansegrupper” av folk med ulik bakgrunn/spisskompetanse
• Slakting på måte som i dag er stressende – kvelning er etisk sett dramatisk.
Kjøling.
• Aluminium mot Gyrodactylus – finnes det et ”lurium” mot lakselus ?
• OppdrettsOPEC – alt for mange eksportører i Norge i dag.
• Øke markedskunnskap – og få bedre kontroll. Være mer opptatt av marked og
forstå dette. Ikke bare fokus på produktet.
• Etablere ”Norsk Standard for Laks” som er ”uoppnåelig” for konkurrentland, men
som utnytter/baseres på Norges komparative fortrinn (miljø og matvaretrygghet).
Heve laks fra Norge over annen laks og hente ut prispremie. Kan vi for eksempel
gjøre til et fortrinn det at vi ikke bruker antibiotika i vår produksjon, null rømming,
ingen kjemikaliebruk, minimalt med energitap i produksjonsprosessen osv..
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•
•
•

La miljøorganisasjoner komme ”på innsiden”, og ta tak i de utfordringer som er der
i havbruksnæringen.
Det er ikke mangel på kapital – men på langsiktig kapital (5 – 10 års perspektiver).
Staten må være villig til å ta større del av risikoen.
Mangel på industriell påvirkning i bransjen, når det gjelder kvalitetssikring,
kapitalforvaltning og FoU.
Det er lite forskning innen teknologi sammenlignet med biologisk forskning i
havbruksnæringa. Utstyrsindustrien må bli flinkere til å definere prosjekter og
satse målrettet.

16

5 Veien videre
Tilbakemeldingene på arrangementet har vært positive. At det endelig ble etablert et forum hvor
oppdretterne direkte beskriver sine utfordringer relatert til teknologi og drift/operasjon, og at det
er mulig med en dialog med oppdretter med formål å frambringe løsningsforslag, ble sett på som
spesielt positivt.
Havbruk er et forskningsmessig satsningsområde i Norge, og TEKMAR kan bli et arrangement
der næringsaktørene selv kan være med på å påpeke og synliggjøre problemstillinger hvor
forskning bør prioriteres framover.
Arrangørene håper TEKMAR kan skape en tradisjon for å bygge sterkere nettverk mellom
teknologiutviklere og brukere, og vil gjøre arrangementet til et årlig forum der oppdrettere og
teknologiutviklere kan kommunisere direkte.
Det er fra arrangørene tatt initiativ til en
videreføring i TEKMAR 2004, og en ser fram til stor oppslutning fra næringens aktører også ved
denne anledning.
I forlengelsen av TEKMAR 2003 er det etablert en hjemmeside (www.tekmar.no), hvor
informasjon/notat fra seminaret er tilgjengelig. Det vil også framlegges invitasjoner til deltagelse
i konkrete samarbeidsprosjekter, i tillegg til å oppfordre næringas aktører både å komme med
innspill til problemstillinger, behov m.v.. Gjennom nettstedet inviteres aktørene til å melde sin
interesse, slik at nettverket for tverrfaglige samarbeid forbedres og videreutvikles. Det vil også bli
etablert temagrupper der en setter fokus på konkrete utfordringer sammen med andre
interessenter. Aktører som ikke deltok på TEKMAR 2003 er også velkomne til å delta.
Hjemmesiden vil videre bli benyttet for å framlegge ideskisser, konsepter m.v. som SINTEF og
andre FoU-institusjoner frambringer i åpne prosjekter i regi av NFR, FHF m.fl. Disse kan danne
basis både for konstruktive prosesser i egne bedrifter, samt for utvikling av samarbeidsprosjekter.
En håper derfor at det kan være starten på en ny giv innenfor innovasjon rettet mot sjøbasert
oppdrett av laksefisk.
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6 Vedlegg
Deltagerliste – TEKMAR 2003
Navn

Bedrift

Adresse

Tlf

Fax

Alfredsen, Jo Arve

NTNU

Tekn kybernetikk

73591427

73594399

Almås, Karl

Sintef fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

73592821

73595660

Betten, Nils

Betten Maskinstasjon

6683 Vågland

71559940

71556270

Bjørgum, Astrid

SINTEF Materialtekn

7465 Trondheim

73593971

73596892

Bjørkan, Morten

Hemnes Mek Verksted

Hemnesberget

75197742

Boland, Knut Erik

Bergmann Prosess

3261 Larvik

33192916

33192919

Botten, Karstein

Aqualine AS

7010 Trondheim

73809930

73809940

Brokstad, Rita

Marine Harvest

Trondheim

Burø, Roar

APS

Trondheim

72597300

72597301

Børsting, Sivert

Lilleborg Storforbrukere

4236 Nydalen

22895000

22895080

Cock, Toralf

Aluminiumsind.

3080 Holmestrand

Dhainavt, Marc

SINTEF Materialtekn

Trondheim

73590349

73592786

Dronsett, Ola

Atlas Copco Komprtekn

1401 Ski

64860269

64860239

Edvardsen, Torgeir

SINTEF

7465 Trondheim

Eidesvik, Arne

Napier AS

5443 Bømlo

53424400

53424610

Eliassen, Jens-Eric

Akvaforsk

6000 Sunndalsøra

Falch, Sigurd

NFR

Oslo

22037302

22037307

Fjeld, Atle Geir

Polimoon Cipax

1940 Bjørkelangen

63853000

63853001

Forås, Eskil

SINTEF Fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

Fredheim, Arne

SINTEF Fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

Furberg, Geir

Frøyaringen AS

7014 Trondheim

72601796

73601797

Gausvik, Jan

Nor-Mær AS

5217 Hagavik

56306080

56306390

Gausvik, Olaug

Nor-Mær AS

5217 Hagavik

56306080

56306390

Giskeødegård, Rolf

NFR

0131 Oslo

22037097

22037104

Gjervik, Arild

Viking Global AS

Trondheim

Gjørsvik, Gustav

AquaGen

7200 Kyrksæterøra

72450500

Hanssen, Kristin

Polimoon Cipax

1940 Bjørkelangen

63853000

63853001

Haugland, Oddmund

Trio Fish Processing M

4064 Stavanger

51816700

51816770

Hegg, Marius

APS

Trondheim

72597300

72597301

Heide, Mats A

SINTEF Fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

Horn, Ketil

Nortek AS

1351 Rud

67174500

67136770

Jacobsen, Sondre

Aquashield

7030 Trondheim

Jamtøy, Olav

AKVAsmart ASA

Trondheim

73879700

73879701

Johansen, Svein

Fjord Seafood Norway

8900 Brønnøysund

75006500

75006643

Jøllanger, Stein-Erik

Maritech Int. AS

6530 Averøy

71517300

71517399

Jørgensen, Arvid

Sæplast as Norge

Ålesund

70172550

70147636

Karlsen, Bjørn

Erling Haug AS

7486 Trondheim

73539700

73539701

Karlsen, Leif Inge

Hydrotech AS

Kristiansund

Karlsen, Ludvig

NTNU

Marin Teknikk

73595588

Kleven, Tone E

Norske Maritime Eksportører

0125 Oslo

22010662

71695301

22012202
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Kristensen, Arnfinn

Sør-Trlag fylkeskommune

7004 Trondheim

73866440

73866045

Kvendset, Peder

AKVAsmart ASA

Trondheim

73879700

73879701

Larsen, Pål

Hydro Gas & Chem.

0915 Oslo

22533044

22686221

Lier, Andreas

SEATANKTEC AS

Pirsenteret, Trheim

97544220

73545110

Lillevik, Johan

Partnerco AS

6517 Kr.sund

71584250

71582829

Loktu, Morten

SINTEF

7465 Trondheim

Lysklætt, Trond

Frøyaringen AS

7014 Trondheim

72601796

73601797

Løfsnes, Per A

Bjørøya Fiskeoppdrett as

Flatanger

74221990

Maroni, Kjell

FHL Havbruk

7462 Trondheim

73870950

73870955

Midtflø, Ove

Kvamsøy Plastind AS

6087 Kvamsøy

70026830

70026831

Moan, Torgeir

NTNU

Marin

73595541

73595528

Moe, Heidi

SINTEF Fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

Molaug, Knut

AKVAsmart AS

Bryne

Nesset, Georg

Storvik AS

Sunndalsøra

71699500

71699555

Osmundsvåg, Knut H

NFR

0131 Oslo

22037284

22037104

Osnes, Eivnind

Marine Harvest

Pirsenteret, Trheim

73890014

Paulsen, Roar

Midnor AS

7270 Dyrvik

72449590

72449830

Prestvik, Øyvind

SINTEF Fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

Rasmussen, Øyvind

NT-programmet

9291 Tromsø

77679703

77679700

Risberg, Karstein

SEATANKTEC AS

Pirsenteret, Trheim

97544220

73545110

Ruø, Hans Olav

Aqualine AS

7010 Trondheim

73809930

73809940

Rød, Karstein

Refa Rrøystad Group

9306 Finnsnes

77850482

77850501

Selvåg, Stig

Midnor AS

7270 Dyrvik

72449590

72449830

Simonsen, Harry

Simotec AS

7434 Trondheim

73941465

73941747

Sparboe, Lars Olav

Akvaplan-niva AS

9296 Tromsø

77750300

77750301

Stavøstrand, Gunnar

Coast Innovation AS

6914 Svanøybukt

57750162

Steen, Jan-Erik

Octopus Marine

7074 Spongdal

72835536

72835536

Stevik, Tor Kristian

NLH

1430 Ås

64948700

64948810

Storøy, Jostein

Sintef fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

73595650

Strømberg, Gunder

PLAST-sveis AS

8920 Sømna

75027880

75027881

Sunde, Leif Magne

Sintef fiskeri og havbruk

7465 Trondheim

73550628

73595660

Sveen, Elin Tveit

Marø Havbruk AS

Svanøy

Sviggum, Ingunn

Hydro Gas & Chem

0915 Oslo

22533044

22686221

Svinning, Torgeir

NTNU

Trondheim

73592037

73590590

Tronstad, Harald

Aquastructures A/S

7462 Trondheim

97026969

73545110

Veivåg, Ove

Rabben Fiskeredskap AS

5397 Bekkjarvik

56181500

56181501

Venvik, Tormod

M og R Havbrukslag

Averøya

71515580

Vestermo, Svein

Viking Global AS

Trondheim

Vevang, Kåre

Preplast

Elnesvågen

Vigtel, Per Morten

Norsk Investforum

Oslo

Vold, Tor

Trio Fish Processing M

4064 Stavanger

51816700

Volden, Magne

SND Sør-Trøndelag

Trondheim

73876280

Aarø, Oskar

Lilleborg Storforbrukere

4236 Nydalen

22895000

Aas, Halvard

Aas Mek Verksted

Vestnes

51816770

22895080
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6.1 Program

PROGRAM
SINTEF, Norges forskningsråd, FHL Havbruk, NLTH, TBL og NME
inviterer til

TEKMAR 2003
Innovasjon i havbruk
Seminar/idedugnad
Teknologi for marin biomasseproduksjon;
krav, behov og løsninger

Trondheim, Rica Nidelven Hotel – 2. og 3. oktober 2003
Arenaen der norsk oppdrettsnæring drøfter
utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av
sjøbaserte anlegg, og legger
premisser for nasjonale FoU-strategier
Kan oppdretterne etterspørre morgendagens produkter til norsk havbruksnæring ?
Kan teknologiprodusentene levere morgendagens produkter til norsk havbruksnæring ?

____________________
Målgruppe: Oppdrettsselskap, Havbruksteknologiprodusenter, Brønnbåtredere,
Båtbyggere, Skipsverft, Materialleverandører, Organisasjoner, Virkemiddelapparat,
Marintekniske konsulenter, Fôrleverandører, o.a.
____________________
Fasilitørene inviterer næringsaktørene til å påpeke problemstillinger, legge premisser og delta i
utførelsen av aktiviteter som kan fremme norsk havbruksnæring.

Mål: -

Identifisere felles utfordringer relatert til teknologi for sjøbasert oppdrett
Gi retningslinjer for hvor FoU-innsats bør settes inn
Bidra med ideer, og delta i samarbeidsprosjekter for å øke egen kompetanse,
utvide eget nettverk og skape bedre produkter

Programkomite: Kjell Maroni (FHL Havbruk), Olav Jamtøy (NLTH), Egil Holland (TBL), Ole Henæs
(NME), Torgeir Edvardsen (SINTEF) og Leif Magne Sunde (SINTEF Fiskeri og havbruk)
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Program
Torsdag 2. oktober:
Kl: 1100-1300

Registrering/ kaffe

Kl: 1200-1300

Lunsj

Kl: 1300-1330

Velkommen og introduksjon
”TEKMAR – et arrangement med mål og mening ?”. Torgeir
Edvardsen, SINTEF

Teknologi og rammebetingelser’s gjensidige påvirkning
Kl: 1330-1415
”Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre
lønnsomhet i morgendagens havbruk”.
Dialogforedrag ved
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS og Kjell Maroni, FHL
Kl: 1415-1445

”FoU som drivkraft for teknologiutvikling”. Leif Inge Karlsen,
Hydrotech AS

Kl: 1445-1530

Kaffe /mingling: GUL-lapp-seanser – Ideer, synspunkter, innspill,
tanker.

Kl: 1530-1600

”Hva skal til for at en privat investor vil investere i norsk
havbruk?”, Per Morten Vigtel, Norsk Investorforum

Kl: 1600-1630

”Trenger havbruksnæringa oljing? - samarbeid og konkurranse
– kan vi lære noe fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?”. Morten
Loktu, direktør SINTEF (tidligere FoU-direktør i Statoil).

Kl: 1630 - 1800

Plenumsdiskusjon / avsluttende kommentarer / oppsummering:
GUL-lapp-seanser – Ideer, synspunkter, innspill, tanker.

Kl: 1930

Middag - Rica Nidelven Hotell
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3.oktober:
Teknologisk innovasjon – produkter for norsk havbruk i framtiden
Kl: 0830-0900

”Å bygge en båt…… – design av brønnbåter”. Halvard Aas, Aas
Mek. Verksted AS.

Kl: 0900-0930

”Med utfôring og opplining som innovasjonsområde”, Kåre
Vevang, Atlantic Cage System AS / Preplast AS.

Kl: 0930-1000

”Teknologibehov - tanker fra en oppdretter”. Tormod Venvik,
Møre og Romsdal Havbrukslag

Kl: 1000-1030

”Teknologiforbedring gjennom samarbeid – hvor skal vi gå?”.
Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk AS.
Gruppearbeid – idedugnad - kaffe:
synspunkter, innspill, tanker.

GUL-lapp-seanser – Ideer,

Gruppearbeid – 3 tema.
Stasjon 1:
Teknologi som bidragsyter til økt konkurranseevne (Idedugnadsleder Arne Fredheim)
Aktuelle ”knagger” :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merd, brønnbåt, havbruksbåt, hjelpeutstyr - teknologi tilpasset hverandre – totalkonsepter
Automatisering/robotisering
Kan en redusere tap igjennom produksjon (svinn, fôrtap, ressurstap)
Tid er penger ? Gjelder dette i havbruk og til hvilken pris ?
Overvåkning (reduksjon i fôring, kontroll, sensorteknologi, styring)
Brønnbåt som verktøy – settefisk/matfisk/slaktefisk
Materialbehov og konstruksjoner – styrke, slitasje m.v.
Nye konsepter – oppdrettsanlegg, brønnbåter, arbeidsfartøyer, hjelpeløsninger m.v. (nye arealer/nye
lokaliteter, bedre utnyttelse av eksisterende m.v.)
Er det mulig for norsk havbruksnæring å utvikle teknologi m.v. som skaper en merverdi i dagens
produksjonssituasjon?
Mulige teknologiretninger/samarbeid – innovasjon – NFR-prosjekt

Stasjon 2:
Fiskevelferd/bærekraftighet (Idedugnadsleder Eskil Forås)
Aktuelle ”knagger” :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fra merd til bord – raskt, billig og uten ubehag for fisken – er det mulig ?
Marked/opinion
Økte avstander i havbruk – implikasjoner for teknologiutforming, brønnbåter – totalkonsepter
Logistikk – kan nytenkning åpne for samkjøring / samarbeid i regioner?
Matvaretrygghet, sporbarhet, kvalitet – dokumentasjon av kontroll på produksjon
Fiskevelferd – kan teknologi utvikles på fiskens premisser ? Interaksjon biologi/teknologi.
Volum-fiksert produksjon – er kapasitetsøkning en trussel ?
Mulige teknologiretninger/samarbeid – innovasjon – NFR-prosjekt

22

Stasjon 3:
Miljø (Idedugnadleder Leif Magne Sunde)
Aktuelle ”knagger” :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan teknologi som muliggjør miljøvennlig produksjon gjøres til et konkurransefortrinn for norsk
lakseoppdrettsnæring ?
Risikoreduksjon – den effektive, sikre teknologi som fungerer uten uhell – realisme eller utopi
Rømming og begroing – fra utfordring til konkurransefortrinn?
LCA (livssyklusanalyse) – kan vi tenke på en annen måte ? – gjenbruk av teknologi (retur av merder,
nøter)
Helse, miljø og sikkerhet – teknologi på menneskets premisser
Nye produksjonsstrategier (havparker m.v.)
Kontroll/overvåkning
Energiforbruk
Mulige teknologiretninger/samarbeid – innovasjon – NFR-prosjekt

Kl: 1030 - 1200

Idedugnadsrunde 1

Kl: 1200 - 1300

Lunsj : GUL-lapp-seanser – Ideer, synspunkter, innspill, tanker.

Kl: 1300 - 1400

Idedugnadsrunde 2

Kl: 1400 - 1415

Kaffe/frukt: GUL-lapp-seanser – Ideer, synspunkter, innspill,
tanker.

Kl: 1415 - 1515

Idedugnadsrunde 3

Kl: 1515 - 1600

Oppsummering / plenumdiskusjon /veien videre

•

•

Samlende nasjonal satsning på teknologi for marin biomasseproduksjon – hvor skal vi satse generisk
for å heve bredden av næringen ?
Invitasjon til konsortier – interessentlister – med oppfølging for å etablere søknader til NFR
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6.2 Presseomtale
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Idedugnad om havbruksteknologi
[ Utskriftsvennlig versjon ]
Flere organisasjoner går sammen om en teknologisk idedugnad for
sjøbasert havbruk. Gruppen kaller seg TEKMAR og målet er at nyskaping
skal bli et konkurransefortrinn for norske næringsaktører.
INVITASJON TIL TEKMAR – Innovasjon i havbruk, Trondheim 2-3.oktober 2003
Vi har gleden av å invitere til TEKMAR – Innovasjon i havbruk.

Tlf: 73 87 09 50
Fax: 73 87 09 55
Mail: nff@nho.no

IntraFish Services
--1999--

Norsk havbruksnæring står overfor store utfordringer, mange av felles art.
Teknologi og drift/operasjon av denne vil være en nøkkelfaktor for å sikre bransjen
det nødvendige handlingsrom i framtiden. Arbeidet med å frambringe denne
teknologien begynner i dag, og innovasjon og samarbeid er sentralt i dette.
SINTEF, Norges forskningsråd (NFR) og organisasjonene som har tatt initiativet til
TEKMAR 2003, ønsker å medvirke til at bredden av næringa “mobiliseres”, og vi i
fellesskap angriper de utfordringer en står overfor på kort og lengre sikt. Vi i denne
sammenheng er havbruksnæringen, teknologileverandørindustrien,
forskningsinstitutter og Norges forskningsråd.
Seminaret/idedugnaden vil bringe sammen:
• brukerne av teknologi, som etterspør morgendagens produkter
• produsentene som utvikler og leverer morgendagens produkter
Målet med TEKMAR er å identifisere felles utfordringer relatert til teknologi for
sjøbasert oppdrett, la næringens aktører gi retningslinjer for hvor FoU-innsats bør
settes inn, og bidra med ideer og delta i samarbeidsprosjekter for å øke egen
kompetanse.
Forskningsrådet har allerede lagt midler på bordet for å få dette til. Dels skal disse
midlene brukes til å arrangere selve seminaret. Dels skal de brukes til å utforme
nye forskningsprosjekter som det vil søkes finansiering for. I tillegg vil de føringene
som konferansen gir for framtidig forskning og utvikling bli spilt inn til NFR, og vi
forventer at dette vil sette preg på NFR’s fremtidige prioriteringer innenfor dette
FoU-området.
For å sette næringen i perspektiv, og overføre erfaring fra andre bransjer som har
vært gjennom lignende utfordringer, er det i tillegg invitert innledere som kan
trekke paralleller og gi råd om hvilke valg og strategier man bør ha, inkludert i
forhold til samarbeid og innovasjon.
Vi håper på din deltagelse og ønsker vel møtt !
Med vennlig hilsen arrangørene
Kjell Maroni, FHL havbruk - Olav Jamtøy, NLTH - Egil Holland, TBL - Ole Henæs,
NME - Sigurd Falch, NFR - Leif Magne Sunde, SINTEF

