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Sjømat i fokus
s e m i n a r

Hver dag spiser 37 millioner mennesker
verden rundt et måltid med norsk sjømat,
og hver femte verdensborger spiser norsk
laks i løpet av ett år. Også nordmenn har
virkelig fått øynene opp for norsk sjømat.
I 2014 spiste vi 78% mer fersk torskefilet
enn året før. Bedre tilgjengelighet er en
viktig forklaring.
Norge er et lite land, men en stormakt når
det gjelder å levere sjømat til verden. Det
er likevel et stort potensial for å øke matproduksjonen fra havet.

I dag kommer bare ca. 2% av verdens
matforsyning målt i energi fra fisk og sjømat. Her kan norsk forskning bidra blant
annet med kunnskap og teknologi for økt
havbruksproduksjon i hele verden.
Sjømatnæringen i Midt-Troms forventes
å vokse kraftig fremover, fra 3,9 MRD kr
i omsetning i 2013 til 10 MRD kr i 2030.
Dette vil gi positive ringvirkninger for
regionen i form av nye arbeidsplasser og
økt verdiskaping, men samtidig er det
viktig at veksten skjer på en bærekraftig
måte.
Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og
Tranøy har gått sammen om å arrangere
et seminar med fokus på sjømatnæringen. Seminarets formål er å være en
informasjonsarena for viktige spørsmål
rundt muligheter og utfordringer innen
havbruk og fiskeri.

framtidas matfat

Forskere og fagpersoner fra NOFIMA,
Havforskningsinstituttet, Akvaplan-Niva,
Troms fylkeskommune og fra sjømatnæringen selv, er invitert til å holde foredrag om aktuelle teamer. Vi får høre mer
om blant annet nye muligheter i næringen, saksgang og miljøpåvirkning.
Seminaret er åpent for alle, og det er
mulig å delta på enkelte foredrag dersom
du ikke har anledning til å få med deg
hele seminaret.
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TId:
21. SEPTEMBER Kl 11.30-15.00
Sted:
Kunnskapsparken, finnsnes
Målgruppe:
alle
kontakt:
åsta sortland Tlf 994 90 813
Arrangør:
Berg, Lenvik, Torsken og
Tranøy kommune
senja næringshage
PROGRAM
11.30-11.40 Velkommen.
11.40-12.10 Levendelagring av torsk
Bjørn Steinar Sæther, Nofima.
12.10-12.35 Marine oljer – anvendelse
av restråstoff fra fisk.
Marius Berntsen, Senja Bioprocessing.
12.35-12.50 Pause
12.50-13.20 Saksgangen i forhold til
oppdrettskonsesjoner.
Jarle Magnar Pedersen, Troms fylke.
13.20-13.50 «Miljøpåvirkning på
havbunnen fra åpne oppdrettsanlegg».
Reinhold Fieler, Akvaplan-niva AS.
13.50-14.20 «Lakselus på villfisk»
Elina Halttunen, Havforskningsinstituttet
14.20-14.45 Havbruksnæringen og ny
teknologi – til havs?
Irene Lange Nordahl, SalMar.
14.45-15.00 Oppsummering.
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