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TEKMAR 2017 – Trondheim, 

5. og 6. desember 2017 

Hvordan lage en 5 kg's laks – kunnskap, spilleregler og 
teknologier for de neste 15 år!

TEKMAR 2017 - kjølstrekking for årets 
konferanse…..og 15 år med TEKMAR!



• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse

• Fokus: Dagens utfordringer og morgendagens
løsninger i sjøbasert oppdrett

• Tilrettelegges av SINTEF Ocean i samarbeid med:
• Norges forskningsråd
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond
• Norsk Industri
• Sjømat Norge
• Norske Maritime Eksportører
• NCE Aquaculture
• NCE AQUATECH Cluster
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TEKMAR 2017  – nr. 15 i rekken
412 deltagere
82 % industri



• TEKMAR: 
• Motreaksjon mot "lukking av kunnskap" i 

selskaper, i en tid med økende 
utfordringer (2002)

• Åpne opp og sikre en bred 
tilnærmelsesmåte – for å arbeide med 
den sjøbaserte laksenæringens 
utfordringer

• "Vi gjorde bare det vi syntes var fornuftig" 
– Torgeir Edvardsen beskrev teorien bak 
TEKMAR i presentasjon fra 2012
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TEKMAR – 15 år med innovasjon i havbruk
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Og CROSS-OVER fra andre 
næringer, bl.a. oljeindustrien, har 
TEKMAR ALLTID holdt på med
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TEKMAR-veteraner 2003->2017

Stig Selvåg
Karstein Risberg
Georg Nesset
Ove Veivåg
Ketil Horn
Lars Olav Sparboe
Mats Heide

Eskil Forås
Knut Hjelt
Olav Jamtøy
Kjell Maroni
Arne Fredheim
Leif Magne Sunde



• Deltagerrekord – i taket gitt eksisterende rammer med over 400 deltagere!

• "Gamle travere", og "unge lovende" – sikrer både kontinuitet og fornyelse –
viktig for dynamikk!

• Suksessoppskrift: Har en styrt setting: avgrenset hovedfokus for konferanse, 
spissede fagsesjoner, kompetente foredragsholdere, bordinndeling, 
gullappseanser, og etter hvert stand i mingleområdet

• Ikke redd for å spissformulere og utfordre: skape puls – bidra til ny 
dynamikk og innovasjoner
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TEKMAR – feirer 15-årslag med 400+ gjester!



• TEKMAR  - en konstruktiv, kritisk røst, som har bidratt 
til mobilisering innen viktige tema som:
• Rømming – og utvikling av sikrere løsninger
• Fartøy – og bedre HMS
• Lakselus – bl.a. utvikling av forebyggende 

behandlingsløsninger
• Fiskevelferd – hvordan sikre at teknologi blir bedre for 

fisken 
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TEKMAR – bidrag etter 15 år med 
fokus på oppdrett i sjø



SkjermTEK-erfaringsseminar innen 
skjermingsteknologi mot lakselus Hirtshals, juni 2017

• Styrken i norsk havbruk
• Konkurrenter samarbeider for 

å bringe fram kunnskap som 
er viktig for å løse 
utfordringene
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• Den største gevinsten ved TEKMAR er å bidra til prosesser, utvikling 
av kultur og holdninger for samarbeid, tilrettelegge for nettverk, 
m.v. som gjør at en kan bringe fram LØSNINGER på 
UTFORDRINGENE

• Alle presentasjoner fra 2003 og til i dag på www.tekmar.no = 
dokumentasjon – tid for retrospektiv forskning?

• TEKSET: "avlegger" feirer 5 år i 2018 – bruker samme metodikk på 
settefiskleddet!
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TEKMAR – som arena for innovasjon

http://www.tekmar.no/


Bakteppe for TEKMAR 2017
• De siste årene, bl.a. som følge av 

utviklingstillatelser, men også drevet direkte 
av lakselus, utbygging av smoltanlegg og 
erfaringer med lukkede anlegg i sjø, har det 

åpnet seg et klart spørsmål: "Hvordan 
lage en 5 kg's laks i framtiden"?

• Det som tidligere har vært ganske 
"opplagt", er nå i endring; både når det 
gjelder kunnskap, spilleregler og 
teknologier.
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Status på slutten av 2017
Det siste året spesielt preget av:

1. "Utviklingstillatelsesinnspurt"

2. "Fiskevelferd blitt større utfordring enn lakselusa"

3. "Nye oppdrettsteknologier" kommet på plass – på land og i sjø

4. Plast i hav – satt på dagsordenen

5. Industri 4.0, og nye teknologier på vei også inn på havbruksbanen

• Ser konturene av morgendagens laksenæring. Samtidig: både utfordringer
og muligheter, som skaper rom for innovasjon
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En kan jo lure på om verden står til påske..?
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UVENNER: USAs president Donald Trump og Nord-Koreas 
leder Kim Jong-un har utvekslet en rekke mer eller mindre 
truende meldinger i år.
FOTO: MANDEL NGAN ED JONES, AFP



• Antar: en 5 kg's laks er OK størrelse i 2032 – men hvordan skal 
den produseres?

• Kabalen med å sette sammen teknologier for de ulike typer 
"laksefaser"  - går den opp?

settefisk – postsmolt – matfisk – slakteri
• Innvirkning på arealtilgang – inkl. hvordan vil det henge sammen 

med  grønt – gult – rødt lys langs norskekysten?
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Med 2032 i sikte:
Konturene av morgendagens produksjonslinje



Det bygges:  Smoltanlegg sikrer rekrutter

14

Smolten AS på Hamarøy

SalMar Nord på Senja

Mye 
investeringer i 
nord



Det bygges: Lander landbasert på Bulandet…. i 
Bodø...i …Florø..eller i Florida?
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Satses nå tungt 
på landbasert 

oppdrett, f.eks. 
90 000 tonn 

lakseanlegg i 
Florida – ser vi at 
lakseoppdrettet 

reiser ut av 
Norge?



Det bygges: Blå-blått samarbeid – i praksis
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• Høye laksepriser, men også økte produksjonskostnader – hvordan 
vil dette slå inn på hvordan laksen vil bli produsert?
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Konturene av morgendagens produksjonslinje II

Lakseprisen –
konseptene sin 
skjebnefaktor?

?



Risiko for at "nye biologiske 
utfordringer" kommer på banen?

• Endring av produksjonsstrategier -> "nye" sykdommer
oppstår?
• Yersiniose = rødmunnssjuke: 30 tilfeller i sjøfase i 2017
• Sammenheng med avlusing og stress?
• Renslighet viktig

• Dreining til nye oppdrettskonsepter -> øke utbrudd? 

• Introdusere nye produksjonskonsepter –> sikre at en 
fortsatt driver uavhengig av bruk av antibiotika 
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Makrotrender – som vil påvirke lakseoppdrettet

•Det skjer mye "out there"
•Vil også endre spilleregler og 
medføre overganger for 
lakseoppdrettet

•Hvordan kan laksenæringen være på 
offensiven i forhold til det som 
skjer?19



Sirkulær økonomi – mening i slikt?
•Sirkulær økonomi – ta vare på "ALT"

•Laksenæringen har gjort det før:
• God "track-record" fra "lakseavskjær", ta skrittet 

videre - se på annet avfall fra produksjon som 
ressurs

•Er det neste å samle opp slam fra sjøbasert 
oppdrett – og tjene penger på det?
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Plast i hav
• Lakseoppdrett avhenger av rent

hav

• Fiskeri- og oppdrett blir pekt på 
som kilde for plastavfall!

• Bruker mye plast - innen hvilke 
områder har vi i dag plastutslipp?

• Krever en tung mobilisering i 
laksenæringa
• Her er rom for innovasjon!!
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Plast i hav



Industri 4.0….og digitalisering
• Begrepet industri 4.0 = den 4. industrielle revolusjonen, der 

internett smelter sammen med produksjon og produkter

• 3D-printing, avanserte roboter, big data og Internet of Things (IoT)

• Teknologier som kan gjøre bedrifter mer effektive, og svare på 
forbrukernes forventninger til hurtighet, fleksibilitet og tilpassede 
løsninger.

• Hvordan kan laksenæringen "hente max" ut av nye teknologier?
• Muligheter for morgendagens personell? Gjøre mindre avhengig av geografi?
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Når de biologiske spilleregler endres….

•Står vi på trappen til nye biologiske spilleregler? Klipp og 
lim "dyr"!

• Havforskningsinstituttet: Klart å slå av genene som gjør at laks utvikler kjønnsceller

•Hva med vår næring om andre nasjoner satser på dette, 
evt. i kombinasjon med ny oppdrettsteknologi?

•Dårlig gjort….eller noe vi bare må akseptere?24



5.12.2017:

SESJON 1: Velkommen og motivasjon

SESJON 2: Konturene av morgendagens produksjonslinje for 5 kg's
laks – hvilke og hvordan skal teknologier settes sammen for forutsigbar 
produksjon?

6.12.2017:

SESJON 3: Kutte produksjonstid og drive fram innovasjoner –
spilleregler og overganger av betydning for lakseoppdrett de neste 15 år!

SESJON 4: Rom for samarbeid25

TEKMAR 2017 – PROGRAM FOR DAGENE



Arbeidsmetodikk TEKMAR 2017
• 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 – et verktøy for gode diskusjoner
• Dialog og refleksjon – diskutere utfra presentasjoner
• Notere ned synspunkter på gule ark – en tar ansvaret!
• Grunnlag for seminar, initiativ, prosesser, rapporter, samarbeidsprosjekter, m.v.

• Mingle / Stand- og utstilling
• Utvide nettverk
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Da var kjølen strukket….

LYKKE 
TIL!
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