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Velkommen til TEKMAR 2022!
• Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse
• Tilrettelegges av SINTEF Ocean i samarbeid med:

• NCE Aquaculture
• NCE Aquatech Cluster
• NCE Seafood Innovation
• Norsk Industri
• Sjømat Norge
• Norske Maritime Eksportører
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
• Norges forskningsråd
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"TEKMAR Mandat"
• Dagens utfordringer og morgendagens løsninger 

innen sjøbasert lakseoppdrett siden 2003
• Utgangspunkt: næringen blir kun bedre om vi 

finner løsninger – sikre at vi "ikke blir mett", eller 
setter oss ned

• Det mest behagelige er å si at "alt er bra – la oss vokse", 
men vi må ha mot til å sette krevende saker på dagsorden

• Vi vil laksenæringens beste – vi blir ikke bedre av å være 
selvfornøyde (og kun klappe puddelen…….;-))

• To dager i året være konstruktivt kritisk til oss 
selv, og søke de lange linjer, produkter, prosesser 
m.v. som på sikt vil gjøre oss enda bedre!

• TEKMAR – arenaen for innovasjon innen 
havbruksteknologi!



• 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

• alle har en rolle å spille og noe å bidra 
med

TEKMAR 2022 målsetning



TEKMAR – innovasjon i 
havbruk i 20 år!

• Historie
• "Mottiltak" mot vekst i oppdrettsselskaper og 

børsfokus som gjorde at selskapene lukket seg
• Lakseoppdrett – utviklet gjennom mye åpen

innovasjon, der en har delt erfaringer og 
diskutert på tvers av aktører, konkurrenter m.v.

• Frykt for at innovasjon skulle hemmes gjorde at 
TEKMAR ble etablert som et initiativ mellom 
flere aktører

• På første TEKMAR 90 deltagere
• Etablert en modell for gjennomføring av 

konferanse som fortsatt i stor grad følges og 
videreutvikles

• Mer historie: https://tekmar.no/tidligere-konferanser/

https://tekmar.no/tidligere-konferanser/


Hvordan holde en konferanse levende i 20 år?

• Tidsaktuelle og relevante innlegg
• Bordinndeling, der folk blandes
• Rundeborddiskusjoner – for å lære og lære bort! 

• Alle har noe å bidra med – gi mulighet til å koble seg på næringen, og skape den innsikt 
som er viktig for å ta frem de løsninger oppdrettet trenger

• Stander i mingleområdet, for å kunne vise frem og skape dialog og 
nettverksbygging, og evt salg

• Paneldebatt og plenumsdiskusjoner for å "løfte blikket" og tenke høyt 
sammen

• Tidligere oppsummering av gullapper fra rundeborddiskusjoner
• Halearrangementer
• Lager nye årlige kapittel i historiebok fra sjøbasert lakseoppdrett ved å legge 

foredragene på www.tekmar.no, slik at de kan brukes av alle gjennom året

http://www.tekmar.no/


Hvor har TEKMAR bidratt? 
• Rømming
• Lakselus
• HMS
• Fiskevelferd
• Fartøy, og spesielt Servicefartøy (regelverk lasteskip 

under 24m)
• Standardiseringsprosesser, bl.a. for reduksjon av 

rømming (NS9415), datadeling/dokumentasjon av 
produksjon (NS9417) m.fl.

• Utdanning og kompetansebygging, nettverk, 
strategiske prosesser i selskaper, salg og markedsføring 
m.v.

• Bygge relasjoner mellom klynger, organisasjoner m.v., 
inkludert lære av andre bransjer og teknologier

• M.v.



Bakgrunn for TEKMAR 2022
• Årets konferansetittel:
• Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med 

bremsene på i nye 20 år? 
• Hvordan lytte til laksens behov og drive 

innovasjoner med klassisk og digital 
havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?

• 20 år: et veikryss å stoppe i og se hvor vi er på vei?
• Vil gjerne vokse, og har prøvd med alle midler – men 

kan vi si at vi har fått det til?
• Hvordan kan vi få det til i en stadig mer kompleks

verden ……



2022: 
midtveis mellom 2002 og 2042 – på vei mot 2050

• Hvordan komme ut av 
sporet vi er i?

• Skal vi fortsette langs den 
linjen vi har, og gjerne 
skylde på andre, eller skal 
vi snu på flisa og stille oss 
selv spørsmål som faktisk 
gjør at vi kan produsere 
flere kilo laks

•Er tiden inne for 
en selvransakelse?



Fornøyd?



TANKEKORS 1: VEKST! Vi vil, vi vil men får vi det til?
• Stort ønske om å produsere flere kilo laks
• TEKMAR = 2 epoker x 10 år 

• "epoke 1": fra 2003 til 2013" opp fra 507 000 
tonn til 1,165 mill tonn 

• "epoke 2": fra 2013 til 2022ish opp fra 1,165 mill
tonn til 1,55 mill tonn

• Mange "tricks" for å produsere mer det siste 
10 året, med grønne tillatelser, 
utviklingstillatelser, lakseauksjoner ++ -> 
men blir det flere kilo laks?

• Vært store investeringer i en rekke 
teknologiske løsninger på land og sjø -> 
men blir det flere kilo laks?

• Oppleves som en krise at vi ikke vokser i 
produksjon



Kriser kan være så mangt…

• Flyktningekrise - krig i Ukraina
• Høy spenning i Kina/Taiwan
• Klimakrise – er 1,5 graders 

målet oppnåelig pris? 
• Penger til bl.a. det grønne 

skiftet
• Høye strømpriser
• Forskningsfinansiering 
• Mangel på råvarer, inkl. til fôr
• Norge trenger mer inntekter

• …..lakseluskrise….?



Tid for mentalt skifte?

• Er tiden inne for å ta større ansvar for å 
utvikle næringen, og ikke "skylde på andre"?

• Påstand: Næringen sitter på nøkkelen selv –
denne kan dukke opp om en starter en 
selvransakelsesprosess

• En måte å starte mentalt skifte på:
• -> slutte å snakke om biologiske utfordringer

• som oppstod som begrep i "lakselusindustriens
tidsalder"

• -> begynne å snakke om biologiske muligheter
• unngå å havne i "nødslakteindustriens epoke"



Jobb nr 1 i lakseoppdrett: Overlevelse
Stiller vi de riktige spørsmålene?

• Mål: Få flere laks velberget gjennom produksjonen, fra smolt og til superior 
matfisk på 5 kg

• TEKMAR TANKEKORS 2 anno 2022:
• Skal vi sette ut smolt hele året, eller ta hensyn til lave temperaturer og mørke (og med 

det unngå sårskader……)?
• Skal vi "råkjøre" egg/yngel og smolt på høye temperaturer, eller være tålmodige og 

akseptere at fisken må få nok tid til å utvikle seg robust…….?
• Skal vi akseptere høy dødelighet, eller sette verdi på enkeltindivid ved f.eks. å endre 

måten produksjon reguleres på, som ved å tildele "smoltkvote"……?
• Skal vi legge opp til en produksjonsstrategi som innebærer at laks må nødslaktes på 3 

kg, eller gjøre de grep som kreves for å unngå dette……?



Kan vi bruke nye teknologier for å komme videre?
• Flere selskaper setter fokus på økt overlevelse

– alle må med og vi må gjøre de rette 
beslutninger og trekk som fører oss fremover

• Nye måter å lese av stress på – men hva gjør 
vi da?

• Skape data som kan tilrettelegge for mer 
faktabaserte diskusjoner, inkludert mellom 
næring og forvaltning ("unngå føre var")

• Dokumentere løsningers kvaliteter med 
hensyn til fiskevelferd?

• Sårbare arter – neste showstopper? 
• Bruke ulike produksjonsteknologier, f.eks. 

lukkede anlegg, for å sikre at vi gir laksen de 
forhold den FAKTISK vil ha til enhver tid



• Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
• Sesjon 2: Lakseoppdrett – ikke no' stress for 

laks og folk?

Tirsdag 6. 
desember

• Sesjon 3: Digital havbruksteknologi – åpner 
nye verktøy for dynamikk i ansvar i 
lakseoppdrett?

• Sesjon 4: Rom for samarbeid

Onsdag 7. 
desember

TEKMAR 2022: 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 dag 1: Diskusjon og refleksjon på scenen

• Rundeborddiskusjoner
• Dialog og refleksjon ved bordene – diskusjon utfra presentasjoner
• Noter gjerne ned synspunkter til TEKMAR REFLEX på dag 2

• Mingle / stand og utstilling
• Utvide nettverk

Arbeidsmetodikk TEKMAR 2022



Da var kjølen
strukket….….

LYKKE 
TIL! 
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