Med fokus på økt og bærekraftig verdiskaping

Program
Tirsdag 29. oktober
09.15 Registreringen åpner
11.00 Lunsj
11.45 Velkommen v/Programkomiteèn
Introduksjon av møteleder Arne Hjeltnes
Velkommen til Hammerfest og offisiell åpning
12.00 Sesjon 1: Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen?
 Regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatnæring
o Nærings- og fiskeridepartementet v/Statssekretær Roy Angelvik
 Havets tilstand – Rene og rike hav, inn i evigheten?
o Havforskningsinstituttet v/Havforskningsdirektør Sissel Rogne
 Et blått taktskifte – mot 2030
o Sjømat Norge v/Kommunikasjonsdirektør Kristin Langeland
 Fremtidens viktigste markeder for sjømat
o Norges Sjømatråd v/Director Global Operations Børge Grønbech
13.30 Mingling
13.50 Samtale med innlederne i sesjon 1 - Fremtidens sjømatnæring og sameksistens i havrommet
Møteleder Arne Hjeltnes fasiliterer
Konferansedeltakerne får mulighet til å sende inn spørsmålstillinger på sms underveis i foredragene,
som vil bli adressert i samtalen.
14:20 Sesjon 2: Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren i forhold til fremtiden?


Fremtiden sett med øynene til fiskerne i nord - Utfordringer og muligheter
o Fiskebåt Nord v/Styreleder Marius Ytterstad
o Fiskarlaget Nord v/Daglig leder Jon Erik Henriksen
o TBA



Kvoter med forpliktelser – modne for skraphaugen eller grunnlag for mer videreforedling og
verdiskaping i nord?
o Nergård-konsernet v/Administrerende direktør Tommy Torvanger
o Lerøy Seafood Group ASA v/Konserndirektør Villfangst Webjørn Barstad
Spørsmål fra salen til innlederne i sesjon 2

15.40 Beinstrekk m/noe å bite i
Med forbehold om endringer. TBA = To be announced

16.10 Mulige konsekvenser for bedrifter og samfunn ved innføring av det foreslåtte kvotesystemet
TBA
16.30 Fiskeripolitisk debatt
Hva tenker vi om forslagene til fremtidens kvotesystem, og hvorfor?
Møteleder Arne Hjeltnes fasiliterer debatten. Spørsmål fra deltakerne kan sendes inn på sms i forkant.
17.00 Slutt faglig del, dag 1
19.30 Sjøslag – Buffet med tema «Fra hav til vidde»
Toastmaster: Arne Hjeltnes

Onsdag 30. oktober
08.30 Mingling
09.00 Sesjon 3: Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?
 Ulike alternativer for oppdrett i sjø og på land
o TBA
 Vårt fokus på bærekraftig drift
o Grieg Seafood Finnmark v/Samfunnskontakt Roger Pedersen
 Havbruksnæringens samfunnsansvar
o TBA
 Verktøy for FoU-basert kystsoneplanlegging i kommunene
o Akvaplan-niva v/Senior rådgiver Per-Arne Emaus
Spørsmål fra salen til innlederne i sesjon 3
10.20 Beinstrekk m/noe å bite i
10.45 Sesjon 4: Økt verdiskaping og bearbeiding, hvordan oppnår vi det?
 Våre tanker om råstofftilgang og videreforedling, sett i lys av rammebetingelser og markedsbehov
o Arena Fish 365 v/Styreleder Ørjan Nergaard
 FoU-prosjekter innen de marine næringene – Dagsaktuelle eksempler
o Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfinansiering v/Fagsjef Kristian Prytz
 Fremtidens viktigste åkre finner vi i havet
o Polar Algae v/Gründer Caroline G. Haukeland
 Biomarine næringer – Et mulighetsrom for økt verdiskaping i sjømatnæringen
o MABIT-programmet v/Daglig leder Victoria S. Paulsen
Spørsmål fra salen til innlederne i sesjon 4
12.20 Oppsummering – hva tar vi med oss videre?
12:30 Lunsj – vel hjem!

Med forbehold om endringer. TBA = To be announced

