
TEKMAR 2018 – kjølstrekking for årets konferanse!

Forskningsleder - Prosjektleder TEKMAR 

Leif Magne Sunde - SINTEF Ocean
Trondheim, 4. og 5. desember 2018 

FISKEVELFERD 2.0: et lite 
skritt for oss, men et stort 
steg for fiskevelferden…men 
hvordan får vi tatt det….? 
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Prosentvis deltagersammensetning TEKMAR 2018
Oppdretter

Fartøy/tjenester

FoU

Myndigheter

Utstyr/tjenester

• 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 forskningsfond

• Norsk Industri

• Sjømat Norge

• Norske Maritime Eksportører

• NCE Aquaculture

• NCE AQUATECH Cluster
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TEKMAR 2018  – nr. 16 i rekken

390+ deltagere
80 % industri



• I år: Valgt ett tema som bærende for hele arrangementet: 

• FISKEVELFERD 2.0 er hovedsaken som hindrer videre 
utvikling innen laksenæringen = berører oss alle 

• Komplekst tema som ingen eier – er alle sitt ansvar, og 
alle kan bidra til løsningene for å komme videre!

• TEKMAR – rolle og metode: 

• Spissformulere og utfordre: skape puls – bidra til ny 
dynamikk og innovasjoner innen oppdrett i sjø!

• Styrt setting: avgrenset hovedfokus for konferanse, 
spissede fagsesjoner, kompetente foredragsholdere, 
bordinndeling, gullappseanser, stand i mingleområdet 
og halearrangementer!

TEKMAR 2018: Spisseste TEKMAR noen gang!!



• Norsk laksenæring har "stagnert i 
tonn" de siste 6-7 årene
• Motsetning til de forventninger om vekst 

som er i næringen 

• Stagnasjon er ikke bra for en 
næring…….over tid…

• Dreining fra lakselus til 
fiskevelferd som 
hovedutfordring

• Næringen skaper milliardverdier, 
men indikatorer som dødelighet 
peker feil vei 

Bakteppe for TEKMAR 2018
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2017:

53 millioner
oppdrettslaks dør før
slakt i Norge: men stor
spredning gir håp!

Nøkkelspørsmål: 
Hva er akseptabel 

dødelighet?



Tør vi se den enkelte laks i øynene?
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Konseptfilosofi for TEKMAR 2018
• I mange år vært snakket om fiskevelferd – men en ser av tallene at en 

"går sidelengs" – er tiden inne for å skifte kurs?

• Aldri har laksenæringa hatt bedre inntjening, men kommer denne 
inntjeningen laksen til gode?
• Er høye dødelighetstall og selv om næringa "lover bot og bedring", er det 

vanskelig å se positive resultater

• "FISKEVELFERD 2.0", finne konkrete tiltak og gjøre de investeringer som 
er nødvendig for å løfte laksenæringen fiskevelferdsmessig og 
fiskehelsemessig til et nivå den kan være bekjent av
• Se kritisk både på regelverk som gjelder, myndighetskrav, arbeidsmetoder som 

teknologiutviklere bruker, og hvilken praksis oppdretterne etterlever ute i 
hverdagen på merdkanten



• 8 tilsagn på utviklingstillatelser – 3 er 
bygd (og mange er avslått….)

• Norges første slakteskip er bygd og 
snart i gang…blir det flere

• Den røde, gule og grønne kabalen 
langs kysten fortsetter….

• Fiskehelseutdanning for fall – i en tid 
da vi trenger mer kapasitet på dette?

• Beskatning….i superprofittens tid…
• Omgivelsene synes ikke synd på en næring som 

er godt representert på millionærenes lister 

Status på slutten av lakseåret 2018



Goodwill bygging?



Prestisjekamp mellom næring og myndighet –
hvordan få laksen til å bli vinneren?



På vei mot et enda mer globalisert lakseoppdrett?



Oppdretterne mangler ikke penger………….til å 
få på plass god nok fiskevelferd……

• Børsspråket: Biologiske utfordringer 
= dødelighet = dårlig fiskevelferd

• Er det for mye penger som er 
problemet og gjør at vi ikke greier å 
ta tak i fiskevelferdsutfordringen?

• God fiskevelferd – en kostnad eller 
en investering?



Skal en investere superprofitten i bedre fiskevelferd, og på den 
måten legge grunnlaget for en fremtidig økt produksjon?



SITRONLAKS?
Spørsmål som kan reises: er det fiskevelferden
som betaler prisen for enorme overskudd i 
oppdrettsselskapene?



• Laksenæringen har stått overfor store utfordringer tidligere:

• Slutten av 1980-årene sykdommer: Løsningen ble utvikling av vaksiner

• Fram mot 2005 rømming: Løsningen ble FORSKRIFT NYTEK og STANDARD
NS 9415 om tekniske krav til utstyret 

• Fram mot 2010 risikable arbeidsbåter: Løsningen ble FORSKRIFT for 
lasteskip opp til 24 m og kompetansekrav

• Spørsmål: hvilke "verktøy" må på plass for å ivareta fiskevelferden?

• Regelverk? Forskrifter?

• Standardisering av teknologier, prosedyrer m.v.?

• Objektiv testing og dokumentasjon av teknologi?

• Kompetanseheving og sertifisering av operatører?

• Annet….?

Hvilke grep har virket tidligere for å få laksenæringa i "vater"?



Fiskevelferd  - et mulig konkurransefortrinn?
• Biologi + Økonomi = SANT

• En utfordring: Hvordan binde biologi og økonomi sammen 
slik at vi unngår det som kalles "biologiske utfordringer" på 
børsspråket

• Hvor mye er et selskap verdt i fremtiden?
• Vil vi framover se en dreining mot at f.eks. selskaper sin 

verdifastsettelse ikke kun er gitt av økonomiske resultater, 
men også biologiske resultater (dvs. hvilken dødelighet de 
har, hvordan fiskevelferd  håndteres)?

• To nøkkelspørsmål: 
1. Hvilke kostnader har det å få fiskevelferden på plass?

2. Hvilke kostnader har det å ikke få fiskevelferden på 
plass?

• Her ligger det rom for INNOVASJONER!!



Mye kunnskap er på plass –
hvordan få det omsatt i praksis?

• "FISHWELL-boka" har samlet mye kunnskap 
mellom to permer om fiskevelferd

• Hvordan få løftet denne kunnskapen over i 
praktisk anvendelse, både i utstyret, og 
bruk av dette



Presisjonsfiskeoppdrett 
• Se på hvordan vi metodisk tilnærmer oss arbeid 

med fiskevelferd. 

• Hvordan kan vi strukturere oss for å ta et skritt 
frem og et trinn opp innen fiskevelferd?

18



Produktutviklingsmetodikk – noe å gå på?
• Bevisbyrden for utstyr til oppdrett 

ligger faktisk på den som lager det –
er man sitt ansvar bevisst?

• Er man på rett nivå når det gjelder 
produktutviklingsmetodikk?

• Er man på rett nivå når det gjelder 
dokumentasjon av teknologiens 
egenskaper?



• 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

• Løsningene krever tverrfaglighet – men først en 
erkjennelse om at en har en utfordring

• se laksen i øynene, og gi den de forhold den 
som husdyr fortjener

• endre mentalitet, og ta de investeringer dette 
krever

• er vi klar til å ta steget….eller vil vi vente til 
trinnet blir enda høyere?

• FISKEVELFERD 2.0: Gi laksen et "klarere bilde og 
en sterkere stemme"

TEKMAR – arenaen for innovasjon!



4.12.2018:

SESJON 1: Velkommen og motivasjon

SESJON 2: FISKEVELFERD 2.0 – fra død og pine til vekst 
og utvikling

5.12.2018:

SESJON 3: Nye teknologier – bedre løsninger eller nye 
problemer

SESJON 4: Rom for samarbeid
21

TEKMAR 2018 – PROGRAM FOR DAGENE



Arbeidsmetodikk TEKMAR 2018
• 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 – til plenumsdiskusjon på dag 2!

• Grunnlag for seminar, initiativ, prosesser, rapporter, samarbeidsprosjekter, m.v.

• Mingle / Stand- og utstilling
• Utvide nettverk

22



Da var kjølen strukket….….

LYKKE 
TIL!


