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Velkommen til TEKMAR 2019!
• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse – NR. 17!

• Fokus: Dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen 

sjøbasert oppdrett av laks

• Tilrettelegges av SINTEF Ocean i samarbeid med:

• NCE Aquaculture

• NCE Aquatech Cluster

• Norsk Industri

• Sjømat Norge

• Norske Maritime Eksportører

• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

• Norges forskningsråd 

2 340 deltagere / 80% industriandel
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• 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

• Har vi rett mentalitet, og vilje til å ta de grep og investeringer som er 

nødvendig?

TEKMAR – arenaen for innovasjon!



Vinkling TEKMAR 2019
• I år satt fokus på to områder som gjelder hele næringen, 

men ikke med like klare adressater:

• MILJØ: Er næringa på ballen i forhold til 

miljø – klima – bærekraft?

• DIGITALISERING: Er næringa på ballen i 

forhold til digitalisering?

• Årets tema er uklare, abstrakte, og ikke modne enda

• Vil bli meget sentrale, også i laksenæringen, i årene som 

kommer!

• Er MILJØ og DIGITALISERING tema som laksenæringen for 

alvor har tatt innover seg? 
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Bakgrunn for TEKMAR 2019
• Lakseoppdrett er meget avhengig av miljøet - store muligheter om vi tar miljøet på alvor 

(så langt primært lokalt miljø)

• Med klimautfordringer og bærekraftdiskusjoner har laks blitt en del av miljø på globalt

nivå 

• Strømninger tilsier at "det grønne skiftet" har kommet for å bli, både politisk og 

samfunnsmessig, men også industrielt (omstille til sirkulær økonomi)

• Laks har god inntjening, og viktig at en fremover reduserer risiko og blir sett på som 

næring å satse på (bidra til å sikre bærekraftig utvikling)

• Digitaliseringsbølgen slår innover næringen - hvordan er laksenæringen posisjonert? 



Status i verden…og Norge pr. des. 2019

• En mer ustabil verden

• Globalisering

• FN's Bærekraftsmål og Parisavtalen

• Stort engasjement blant de unge –

"Greta-effekten"

• Politisk valg i Norge – grønn dreining

• Digitalisering – AI slår til for alvor

• Vindkraft – fra land til sjø? Hvordan 

vil dette påvirke industriell utvikling 

av lakseoppdrett (lokalitet, eierskap)
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Status i lakseoppdrett pr. des 2019
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• Produksjonsvolum laks går sideveis på 7. året…..

• Ser enden på utviklingstillatelsesøknadsprosess, og at 

nye konsepter begynner å komme opp og stå

• Superprofitt i næringen, men også tidvis ned i laksepris

• Produksjonsavgift – 40 % lakseskatt?

• Fortsatt betydelige "biologiske utfordringer"

• Konsolidering og restrukturering på leverandørsiden



Hurra! Laks har for alvor blitt mat!

• Coller FAIRR Protein Producer 

Index:

Norsk oppdrettsnæring er blant 

verdens mest bærekraftige 

matprodusenter

• Gir investorene bedre informasjon om 

den finansielle risikoen manglende 

hensyn til miljø og bærekraft medfører
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https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.fairr.
org/downloads/FAIRR+Index+
2019+Report+-+Public.pdf

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.fairr.org/downloads/FAIRR+Index+2019+Report+-+Public.pdf


Laks har sine svin på skogen…………

• …men er likefullt et produkt med godt 

utgangspunkt sammenlignet med andre 

arter…og næringer……. 

• Vi må være offensive, ta vare på  og utvikle dette 

utgangspunktet
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Eksportpris

kr 58,63 pr kg
i uke 46



Lakseproduksjon på rett kurs?

• Sterkt ønske om å vokse, men "ting må være på 

stell" før det kan skje

• Myndighetene: få kontroll på lakselus, rømming, 

fiskevelferd ……. før næringen får vokse videre

• Tilbakeslag på rømming i 2019 

•Grunn til å bekymre seg – er 

utfordringer nok….og flere kommer til….
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Store kommende utfordringer
• Klima: -> Nye tider: det grønne skiftet

• 1, 5 grader i 2030: vil sette politiske føringer i årene som kommer (klimaskepsis eller ei…….)

• Mange andre næringer er dårligere stilt – laks har muligheter!

• Sirkulær økonomi: -> Avfallsstoffer = ressurs

• Fokus på å bruke ressursene bedre – vi har en næring som slipper ut rester fra produksjon, som 

kan brukes til verdiskaping…….

• Lukkede anlegg – kan holde igjen avfallsstoffer

• Plast vs. rent havrom: -> Holde rent i huset

• Økt fokus på plast i sjø – vi har en næring som i all hovedsak er basert på plast…..i sjø….!

• Digitalisering: -> Endrer forretningsmodeller

• Hvordan ta i bruk ny teknologi for å forbedre produksjon m.v.

• Omdømme: -> Tillatelse til å operere

• Vekst: forutsetter samfunnets GOODWILL – og næringa må holde stien sin rein 
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Klima, miljø og bærekraft:
krise…?

• Det pågår et skifte – som laks må 

ta en offensiv rolle i forhold til

•Bærekraft er i ferd med å 

bli lønnsomt

•KRISE = MULIGHET?
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https://www.document.no/2019/10/02
/500-vitenskapsfolk-det-finnes-ingen-
klimakrise/

https://www.document.no/2019/10/02/500-vitenskapsfolk-det-finnes-ingen-klimakrise/


Årets tema: Investing in ocean futures - Finance and 

Innovation for the Blue Economy

• Konklusjon: Store penger skal investeres:

mer bærekraftige prosjekter finansieres på 

bekostning av de mindre bærekraftige

• Norge og laks har muligheter

• Har vi prosjektene det kan investeres i?
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World Ocean Council , Paris 20.-22.nov. 2019
Sustainable Ocean Summit



FN's Havforskningstiår for bærekraftig utvikling 2021 – 2030

• Laksenæringens mulighet til å løfte seg ytterligere på bærekraft

• Være aktiv på forskningsprioriteringer – LIV UNDER VANN
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Hvordan skal laksenæringen møte utfordringene?

Som næring har vi tre muligheter:
• Sitte stille i båten og håpe at det går over

• Bli dradd baklengs "inn i fuglekassa" (som 

erfaringsmessig ofte blir valgt,…..og så havner vi 

i krevende posisjoner etterpå…………)

• Være proaktiv og offensiv -> mulighet til å 

utvikle næringen videre => INNOVASJONER
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Hvordan forholde seg til MILJØ og KLIMA?

• Grønnmaling:

• Bortsnakk / stikke hodet i sanden

• Drivkraft og motivasjon for økt 

innovasjon  
16

Komiske Ali



Selvtillit vs. selvinnsikt i laksenæringen

• Tar vi det ansvaret som påligger oss?

• Er vi nivellert med "det lokale og globale samfunnet"?

• Evner vi å se oss i perspektiv – fra utsiden – eller er vi fartsblind?

• Tar vi vår rolle på alvor, eller har vi forbedringsområder?

• Kan økt selvinnsikt relatert til MILJØ OG DIGITALISERING åpne for 

nye innovasjoner som kan ta laksenæringen videre til et nytt 

nivå? 17



Miljø: Ute av syne – ute av sinn?

• Soya – sentral innsatsfaktor

• Skal vi drive frem mer "miljøriktige råvarer", og gjøre oss 

mindre avhengig av "betent import"? 
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https://ruralis.no/2019/09/09/soya-et-fantastisk-naeringsmiddel/

https://ruralis.no/2019/09/09/soya-et-fantastisk-naeringsmiddel/


VI er MEST avhengig av miljøet

• Vi låner miljøet til å produsere i

• "En paradoksal næring": stort fokus i hele verden 

på plast i hav; vi har en næring som i all hovedsak 

er tuftet på ….. plast i hav…
• Kan vår omfattende bruk av plast kunne gjøre oss sårbare på sikt?
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https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/september/slik-kan-havet-lose-klimaproblemet

https://www.dn.no/innlegg/plast/m
iljo/forurensning/all-produksjon-av-
ny-plast-bor-avvikles/2-1-676558

https://www.dn.no/innlegg/plast/miljo/forurensning/all-produksjon-av-ny-plast-bor-avvikles/2-1-676558


Algene vender tilbake

• Alltid risiko ved å drive i hav
• 2019: året da vi fikk repetert navn på algetyper

• Vi ble minnet på at vi er utrolig sårbare

• Hva om vi de neste 10 årene får årlige 

algeangrep?
• Er vi forberedt – har vi kapasitet?

• Vil det endre dynamikken i 

produksjonsstrategier og valg av 

produksjonskonsepter?
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https://tekmar.no/wp-content/uploads/2016/08/SINTEF-alge_manetangrep.pdf

https://www.intrafish.no/nyheter/1865941/nesten-hele-smoltutsettet-til-blom-fiskeoppdrett-paa-400000-fisk-dode

https://www.intrafish.no/nyheter/1865941/nesten-hele-smoltutsettet-til-blom-fiskeoppdrett-paa-400000-fisk-dode


Digitalisering – hva er det da?

• Digitalisering er tidens fyndord – mange….:

• snakker om det, men dette kapitlet er ikke åpnet for alvor i laksenæringen

• selskaper har et "naivt" forhold til digitalisering

• Barentswatch : vist oss gevinster ved å legge ut data

• Er flere hindre vi må over for å ta digitaliseringsskrittet for alvor, bl.a.

• Tørre å samle data

• Tørre å dele data "i fredstid og i kriser"

• Spørsmål å stille: 

• Hvor er vi som næring når det gjelder digitalisering?

• Hvor skal vi?

• Hvordan skal vi komme dit?

• Er det enkeltaktører som kommer dit alene?

• Hvordan samle lakse-Norge til et digitalisert rike?21

Harald Hårfagre samlet 
Norge til et rike



Digitalisering kan åpne nye muligheter

• Fjerndrift

• Fjernoperasjon

• Styrke samarbeid 

mellom næring og 

myndigheter
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https://www.nrk.no/norge/xl/utforer-ultralyd-_-
men-hvor-befinner-legen-seg_-1.14632039

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=69260



Datakvalitet må opp!

• Det er ikke nok å samle inn data - hvordan få opp datakvalitet?

• Ta kostnaden ved å få dette til

• Gjøre så mye av datainnsamlingen på så lik måte som mulig

• Hvordan skal data samles inn…for å kunne bli sammenlignbare….?

• Hvordan skal data lagres…og merkes…for å kunne bli tilgjengelig for videre bruk

• …….en skog av utfordringer, etablere fundament og unngå  kvasi-digitalisering

• Standardiseringsprosess – revisjon av NS 9417, inkludert 

fiskevelferd og fiskehelse, er igang. Engasjer dere ved å kontakte 

Standard Norge (Hilde Aarefjord), slik at vi får best mulig 

relevans og kvalitet på arbeidet!
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https://www.informationweek.com/bi
g-data/big-data-analytics/8-ways-to-
ensure-data-quality/d/d-
id/1322239?image_number=3

https://www.informationweek.com/big-data/big-data-analytics/8-ways-to-ensure-data-quality/d/d-id/1322239?image_number=3


Proprietære systemer?

• Mye data samles inn, men blir "innelåst" i 

proprietære systemer

• Kan forstå det utfra enkeltselskapers

økonomiske interesser, men er ikke med 

på å bringe laksenæringen opp på rett 

digitalt nivå

• Nå: mulig å få tilgang til alle bankkontoer 

– I ULIKE BANKER – i samme nettbank!

• Hvordan får vi til "slikt" i laksenæringen?
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• MILJØ og DIGITALISERING = berører oss alle, og oppgaven krever stor 

innsats ikke minst fra teknologiutviklere for å komme opp med nye 

konkrete løsninger 

• Komplekse og premature tema – er alle sitt ansvar, og alle kan bidra 

til løsningene for å komme videre = INNOVASJON

• 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 2019: Todelt – men der tema kanskje 

kan hjelpe hverandre!!



3.12.2019:

SESJON 1: Velkommen og motivasjon

SESJON 2: Miljøsamspill med laks – krav, forventninger 

og løsninger for miljøriktig utvikling i praksis

4.12.2019:

SESJON 3: Digitalt samspill med laks – utopiske 

fantasier eller påtagelig virkelighet?

SESJON 4: Rom for samarbeid26

TEKMAR 2019 – PROGRAM FOR DAGENE



Arbeidsmetodikk TEKMAR 2019
• 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 og oppsum. rapp.!

• 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!



Teknologi for et bedre samfunn


