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Velkommen til TEKMAR 2021!
• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse 

– NR. 19! Årlig siden 2003!
• 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 
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TEKMAR 2021 - deltagerkategorier
240+ deltagere :  77 % industrideltagelse

Oppdrettere Utstyr/tjenester
Fartøy/tjenester FoU
Myndigheter



• 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

• Mitt bidrag: Søke å aktualisere noen utfordringsområder.

TEKMAR – arenaen for innovasjon!



Bakgrunn for TEKMAR 2021
• Årets konsepttittel er:  Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, 

samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

• Vi stimer i god fart mot 2030, og forventninger om å nå 1,5 gr. målet

• Forventninger om null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie 
preger laksenæringen – er det kinderegg eller fri fantasi?



Hva styrer utviklingen av lakseoppdrett?
• Oppdretterne har så langt "i stor grad styrt"

utviklingen av næringen.

• Påstand: er nå i ferd med å komme et skifte
i hvem som styrer utviklingen, siden 
bærekraft, klima, det grønne skifte, 
taksonomi og forventningene fra samfunnet 
vil definere rammene for hva som skal skje 
fremover.

• Er klimakriseforståelsen tilstrekkelig på 
plass i lakseoppdrett?



Hva vil prege matfiskoppdrett mot 
2030?• Klimakrise forståelse?

• EU's taksonomi?
• Nye politiske strømninger?
• Nye konsesjonsregler?
• Underskudd på elektrisitet?
• Nye energikilder?

• Arealtilgang?
• Biologiske produksjonsproblemer?

• Dødelighet: Lakselus?
• Dødelighet: Hjertehelse?

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor



Nullvisjoner?
• Økte krav om å redusere utslipp fra oppdrettet -> nådestøtet for tradisjonelt 

merdoppdrett, eller finnes motivasjon og muligheter?
• Null utslipp fra merd eller andre anlegg – mulig?

Ressurs?



Samfunnets forventninger?
• Mange oppdrettere sliter med å få tilgang

til lokaliteter for vanlig merdoppdrett. 
Hva vil situasjonen bli for:

• Offshore merder?
• Landbaserte anlegg?

• Ser en skifte i forventninger i samfunnet, 
og paralleller med vindkraftindustrien?



Valgets kvaler?
• Står i en situasjon der flere løsningsretninger prøves, 

med sine fordeler og ulemper – og ingen sitter p.t. på 
fasiten

• Ikke bare næringen, men også politikerne lider 
valgets kvaler

• Økt kompleksitet – og oppgaven virker å være "litt 
umulig" å løse

• Samtidig: Åpner for ny dynamikk og nye muligheter, 
og spesielt viktig at ulike aktører innen teknologi- og 
tjenesteleverandører søker samarbeid med andre, og 
kanskje ikke primært likesinnede

• Norge har en stor kompetansebase, men for å sikre 
lakseoppdrett er det viktig at vi får brukt "hele 
muskelen"



Redusert produksjonstid – for enhver 
pris?• Er vi så opptatt av å redusere produksjonstid at det går på bekostning av 

"laksens ve og vel"?
• Lakselusa er hoveddriver for nye produksjonskonsepter, men har vi så 

ensidig fokus på dette at vi glemmer andre krav som må oppfylles?
• Er vi i ferd med å havne i "Hubbard kylling-fella" (se presentasjon TEKMAR 

2018), f.eks. når det gjelder hjertehelse?

• Kan nye teknologier bidra til at det blir lettere å følge fisken gjennom 
produksjon, og er automatisering av lakselustelling veien å gå videre for 
bedring av fiskevelferd?

• Kan ny standard NS9417 og bedre datakvalitet bidra til å styrke f.eks. 
fiskehelsen?



En næring i teknologispagaten… mot 2030?
• Oppdrettere investerer i ulike produksjonsteknologier for matfiskoppdrett:

• Åpen merd
• Lukket merd
• Landbasert
• Offshore merd

• "Frontene hardner til". Noen mener:
• Videreutvikle merdoppdrettet – samle opp avfall, stoppe rømming m.v.
• Starte med lukkede anlegg – men komplisert og krever elektrisitet

• Hva slags produksjonsteknologier skal brukes for å sikre at lakseoppdrettet 
er i samsvar med morgendagens forventninger?



Symptomatisk…?
• Vært mange som har ønsket å holde 

innlegg på årets TEKMAR, men vært 
krevende å få leverandører av 
lukkede anlegg og "strømbransjen" 
på høyt nivå til å stille

• Betegnende for ståa i næringen?
• Er lukkede anlegg "det sure eplet", 

som matfiskoppdretterne nå biter i?
• Er "eplet" det riktige på lang sikt gitt 

f.eks. taksonomi, strømpriser m.v.?



Realisering av løsninger i Norge?
• Hvem og hvordan skal morgendagens løsninger 

realiseres?
• Har vi infrastruktur og kapasitet for å bygge 

løsningene?

• Lakseoppdrettet gjennomgår globalisering i økt 
grad

• Hva er våre konkurransefordeler?
• Fare for at vi som nasjon blir stående igjen?
• Er det noen vits i å beskytte IPR?

https://ilaks.no/ny-170-meter-lang-havfarm-sikret-
finansiering/

https://ilaks.no/ny-170-meter-lang-havfarm-sikret-finansiering/


Ergo: Er lakseoppdrett inne i dilemmaets 
tiår?
• Lakseoppdrett møter mange utfordringer på en 

gang, og det er ikke næringens "eget valg" å 
utvikle seg videre

• Påstand: Mange motstridende forventninger, 
krav, ønsker og visjoner gjør at laksenæringen 
fremover i økt grad vil stå overfor komplekse
utfordringer

• Dilemma må løses bl.a. gjennom teknologivalg –
men hva skal en velge basert på det en vet idag?



Er vi faktisk i mulighetenes ti-år?
• TEKMAR ønsker å bidra til innovasjon

ved å sette viktige, men utfordrende 
spørsmål på dagsorden, og som det ikke 
er opp til enkeltaktører å besvare.

• Tenker vi riktig som næring?

• Har vi tatt "det reelle" grønne skrittet, 
eller holder vi på med grønnvasking?



• Gitt at en står i valgets kvaler – hva slags grep er de 
riktige 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 og tidsaktuelle 
foredragsholdere, bordinndeling, gullappseanser og
stander i mingleområdet.

TEKMAR 2021: Hvordan skal 
transformasjonen skje, og 
hvem skal være med mot 
2030?



• Tirsdag 30. november
• Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
• Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi 

og produksjon i praksis?

• Onsdag 1. desember
• Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert 

produksjonstid?
• Sesjon 4: Rom for samarbeid

TEKMAR 2021: Program for dagene



• Bordinndeling - mix av folk med ulik ståsted i næringen
• Presentasjon – bli kjent!
• Lære og lære bort!

• Inspirerende og tidsaktuelle foredrag 
• Utfordre og være "innmat" i innovative diskusjoner
• TEKMAR REFLEX: Diskusjon og refleksjon på scenen

• Gul-lappseanser – et verktøy for gode diskusjoner
• Dialog og refleksjon ved bordene – diskusjon utfra presentasjoner
• Notere ned synspunkter på gule ark – en tar ansvaret – til plenumsdiskusjon (og underlag 

for oppsummeringsrapport)
• Grunnlag for seminarer, initiativ, prosesser, rapporter, samarbeidsprosjekter m.v.

• Mingle / stand og utstilling
• Utvide nettverk

Arbeidsmetodikk TEKMAR 2021



Da var kjølen
strukket….….

LYKKE TIL –
og tenk
smittevern! 
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