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Invitasjon til fagseminar på Husøy Samfunnshus 

 fredag 24. august 2018 kl. 14.00–18.00 

Grønn energi i blå næring 
 
Sjømatnæringa på Senja ønsker å bli verdensmester i bærekraftig 
produksjon og eksport av sjømat. Vinneroppskrifta har to 
hovedingredienser; råstoff og energi. Det grønne skiftet gjelder også blå 
næring men hvor langt er sjømatnæringa egentlig kommet når det 
gjelder bærekraftig energiforbruk….? 
 
 

 

 



I dagens sjømatnæring må både råstoff og energi være av god kvalitet, vi må ha 

tilstrekkelige mengder og vi må forvalte begge deler på en bærekraftig måte. 

Sjømat er i fokus men hva med all energien vi trenger for å fiske, produsere, 

bearbeide og transportere sjømat? Hva er mulig i dag, hvor fort vil utviklinga med 

elektrifisering gå og hva tror vi skjer framover?  

Dette er tema når Sjømatklyngen Senja, Profilgruppa og Profilgruppas 

Traineeprogram i samarbeid med Husøydagan 2018 arrangerer seminaret Grønn 

energi i blå næring. 

13.00 Servering av fiskesuppe i Husøy Samfunnshus 
 

14.00 
 

Egil Johansen 
Fiskekjøper i Botnhamn og styreleder i Sjømatklyngen Senja  
Velkommen til Energiseminar!  
Kort introduksjon om Senja, sjømat og energiforbruk 

 
 

14.15 
 

Bård Meek-Hansen 
Daglig leder ved Grovfjord Mek. Verksted AS 
I Grovfjord er verdens første helelektriske røkterbåt - GMV 
Zero - ferdig utviklet og satt i drift. Hvilke erfaringer har 
GMV gjort seg i denne prosessen?  

 
 

14.30 
 

Bent Gabrielsen 
Fisker fra Karlsøy og eier av el-sjarken Karoline 
MS Karoline har vært i aktivt fiske siden høsten 2015. Hva 
viser driftserfaringene? Er dette framtida for sjarkflåten? 

 
 

14.45 Spørsmål og kommentarer til Bård og Bent 15 min 
15.00 Pause 15 min 
15.15 

 

Jan Kjetil Paulsen 
Seniorrådgiver for skipsfart i miljøstiftelsen Bellona 
Å kjøre hele kystflåten 9-15 meter med hybrid fremdrift 
innen ti år vil halvere CO2-utslippene fra denne delen av 
næringa. Hva må til for at dette skal skje? 

 
 



15.30 
 

Kurt Atle Hansen 
Nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune 
Flakstad kommune i Lofoten har starta på veien mot 
klimavennlig kystfiske. Hva betyr det egentlig? 
 

 
 

15.40 Spørsmål og kommentarer til Jan Kjetil og Kurt 15 min 

15.55 Pause 15 min 

16.10 
 

Toini Løvseth 
Nordisk energidirektør for aluminiumsprodusenten Alcoa 
Alcoa har kjøpt vindkraft for å drive bærekraftig industri 15 
år framover i tid, herunder all kapasitet fra vindparkene 
Kvitfjell/Raudfjell på Kvaløya. Bør flere tenke som Alcoa? 

 
 

16.25 
 

Mathias Bimberg 
Investeringsdirektør i Prime Capital AG 
Europas største vindprosjekt på land i 2017 ligger knappe 2 
mil fra Senja. Hva kan dette bety for Sjømatklyngens 
energiutfordringer? 

 
 

16.40 Spørsmål og kommentarer til Toini og Mathias 15 min 
16.55 Pause 15 min 

17.10 
 

Tobias Boström 
Professor i solenergi og leder ved Arctic Centre for sustainable 
energy (ARC) UiT Norges arktiske universitet 
Når nærings- og samfunnsliv i nord skal satse på fornybar 
energi; hvilke muligheter har vi? Kan vi produsere solenergi 
på Senja?? 

 
 

17.25 
 

Anita Foshaug 
Prosjektleder Troms Kraft Nett AS 
Kan samarbeidsprosjektet «Smart Infrastruktur Nord-Senja» 
gi større effektbevissthet og endre energiforbruket til 
bedrifter og innbyggere på Husøy og i Senjahopen – og 
dermed frigjøre nettkapasitet?  

 
 

17.40 
 

Spørsmål og kommentarer til Tobias og Anita 15 min 

17.55  Oppsummering og slutt  
 

  
 



Etter seminaret håper vi at så mange som mulig tar turen til «Ainnersia» og til 

Husøydagans egen restaurant – Saltfesken – for å spise en god middag, etterfulgt 

av bryggedans. 

Seminaret er åpent for alle interesserte. Det er ingen påmelding, men for at vi skal 

ha plass, mat og kaffe til alle, er det veldig fint om du går inn på facebook-

arrangementet Grønn energi i blå næring og krysser av dersom du vil delta. 

Profilgruppa setter ikke opp egen buss til dette arrangementet, men Profilmedlem 

som har behov for skyss til og fra seminaret på Husøy bes ta kontakt med 

Profilgruppas sekretariat på adm@profilgruppa.no.  

Aktuelle rutetider ferge Malangsforbindelsen fredag 24. august: 

o Fra Brensholmen kl. 08.45 (ank. Botnhamn 09.30/ på Husøy 10.00)  

o Fra Brensholmen kl. 10.45 (ank. Botnhamn 11.30/ på Husøy 12.00) 

o Retur fra Botnhamn kl. 20.00 og kl. 21.30   

 

  

 

Henvendelser vedrørende seminarprogrammet kan rettes til Linda Lien på mob 951 08 738 eller 

på e-post linda@sjomatklyngen.no. Henvendelser vedrørende Husøydagan 2018 kan rettes til 

Stina Uteng på mob 977 19031 eller på e-post stina@brkarlsen.no 

Se øvrig program for Husøydagan på facebook-arrangementet Husøydagan 2018 

 

Velkommen til Husøy! 
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