Husøydagan 25 år
Invitasjon til seminar på Husøy 22. august 2014

Marin leverandørnæring i vekst
–et forsterket samarbeid om nye løsninger
gir konkurransekraft til framtidas sjømatnæring

Sjømatnæringa i Norge vokser og den økende aktiviteten gir grunnlag for vekst og ringvirkninger i det
øvrige næringslivet – hos de som leverer varer og tjenester til sjømatnæringa eller det vi kaller den
marine leverandørnæringa. Til tross for svingninger i de ulike delene av sjømatnæringa, har
verdiskaping tilknytta marin leverandørnæring økt jevnt og trutt de siste ti årene. I dag utgjør
ringvirkningene en like stor andel av den samla verdiskapinga i sjømatnæringa som kjernevirksomheten knytta til fangst, akvakultur, fiskeforedling, eksport og handel. I tillegg er det slik at
marin leverandørnæring vokser raskere enn selve kjernevirksomheten.
Leverandørindustrien på petroleumssiden har spilt en sentral rolle i utviklingen av den norske olje- og
gassnæringen. Det samme gjelder rederi, verft, maritime utstyrs - og tjenesteleverandører og deres
rolle i utviklingen av Norge som sjøfartsnasjon og den norske maritime næring som ei global
kompetansenæring. Leverandører til sjømatnæringa må imidlertid forholde seg til en mer
fragmentert næring og fram til nå; en mindre teknologitung næring med svakere tradisjon for å
initiere, prøve ut og ta i bruk FoU-resultater. Med dette som bakteppe er det viktig å fokusere på hva
de ulike blå leverandørnæringene (marin, maritim og offshore) kan lære av hverandre, og hvordan de
gjennom en mer samordna innsats kan bidra til vekst og utvikling i sjømatnæringa, på veien fram mot
posisjonen som Verdens fremste Sjømatnasjon.
Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Fiskeri – og havbruksnæringens landsforening (FHL) har
sammen med bedriftssammenslutningen Profilgruppa og den fiskeripolitiske arenaen Husøydagene,
satt den marine leverandørindustrien på agendaen. Aktørene har formulert følgende målområder for
dialogseminaret Marin leverandørnæring i vekst:





Fokusere på/styrke marin leverandørnæring og forsterke kvaliteten på leverandørindustriens
leveranser til ei voksende sjømatnæring
Initiere samarbeid, nye løsninger og nye produkter som gir så vel sjømatnæringa som marin
leverandørindustri mer konkurransekraft
Stimulere til innovativt samarbeid mellom leverandørindustri og alle delene av sjømatnæringa,
ikke bare havbruk men også fangst/fiskeri og fiskeindustri
Tilrettelegge for gjensidig læring og kunnskapsflyt mellom de ulike sektorene innen blå
leverandørindustri; marin, maritim og offshore

Program 22. august
09.00 Rita Karlsen
daglig leder i Brødrene Karlsen AS
Velkommen til Husøy, Husøydagans 25 årsjubileum og leverandørseminar

09.10 Politisk innledning
Innleder ikke avklart
Blå leverandørindustri spiller en sentral rolle i utviklingen av Norge som
verdens fremste sjømatnasjon; har vi en politikk og et virkemiddelapparat som
støtter opp?

09.30 Trude Olafsen
Senior rådgiver i SINTEF Fiskeri og havbruk
Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien –
om verdiskaping og ringvirkninger
09.50 – 10.05 Spørsmål og innspill (15 min)/10.05 – 10.20 pause (15 min)

10.20 Stein Lier-Hansen
adm. direktør i Norsk Industri
Utvikling og vekst i marin leverandørindustri. Samarbeid og læring mellom
bransjene marin, maritim og offshore. Hvilken rolle kan Norsk Industri ha?

10.40 Geir- Ove Ystmark
adm. direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL
Utfordringer og muligheter, drivere og hindre for et sterkere samarbeid mellom
sjømataktørene og deres leverandører
11.00 - 11.15 Spørsmål og innspill (15 min)/11.15-11.30 pause (15 min)

11.30 Jan Ove Morlandstø
daglig leder i Aga Halibut AS
Samarbeid med leverandører, FoUaktører og virkemiddelapparatet i
innovasjonsarbeid, produkt- og kvalitetsutvikling. Erfaringer fra Bremnes
Seashore /Salmon Brands og Aga Halibut.

11.50 Torgrim Rørtveit
Daglig leder i NOFI AS
Offshore, maritim og marin sektor; om innovasjons – og utviklingsfokuserte
kunder. Erfaringer fra NOFI AS.

12.10 Kristjan Th. Davidsson
styreleder i Valka EHF
Enhver leveranse er en mulighet for videre utvikling i samarbeid med kunden!
Om Valka EHF og arbeidet med utvikling av nye løsninger for en kravstor og
kunnskapsrik sjømatbransje.
12.30 – 12.50 Spørsmål og innspill (20 min)/12.50– 13.40 Lunsj (50 min)

13.40 Arvid Hallén
adm. direktør i Norges Forskningsråd
Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene når sjømat- og leverandørindustrien skal prøve ut og kommersialisere ny teknologi og nye løsninger?
Behov for en BLÅ DEMO i marin sektor etter modell fra petroleumsbransjen?

14.00 Vincent W. Fleischer
Leder for kommunikasjon og strategi i Innovasjon Norge
Oppsummerende innlegg: Fra forskning til nye løsninger i næringslivet, hvor
stopper det opp og hva kan gjøres?
14.20 – 14.30 avsluttende kommentarer og slutt

Reisetips for deltagelse på seminaret; hvordan kommer jeg meg til Husøy?
Lokale deltagere: seminarbuss fra Finnsnes Hotel fredag morgen 07.30 med ankomst Husøy 08.30.
Retur fra Husøy 14.30 med ankomst Finnsnes 15.30.
Nasjonale og regionale deltagere som kommer fra Tromsø torsdag kveld:



hurtigbåt Tromsø – Finnsnes (avg 16.15 eller 19.30). Overnatting Finnsnes, seminarbuss Finnsnes Hotel Husøy (avg 07.30 ank 08.30).
bil Tromsø – Husøy, via Malangen (siste ferger går fra Brensholmen 19.00 og 21.15). Overnatting Husøy.

Nasjonale deltagere som kommer via Bardufoss lufthavn torsdag kveld:


flybuss til Finnsnes. Overnatting Finnsnes, seminarbuss Finnsnes Hotel - Husøy (avg 07.30 ank 08.30).

Nasjonale og regionale deltagere som kommer fra Tromsø fredag morgen:



hurtigbåt Tromsø – Lysnes (avg 07.10 ank 08.00) rutebuss Lysnes kai – Husøy (avg 08.00 ank 08.50).
bil Tromsø – Husøy, via Malangen (første ferge går fra Brensholmen 08.45, NB! ankommer ikke seminaret
før kl. 10.00, dvs en time etter oppstart).

Retur til Tromsø fredag:



Rutebuss Husøy – Lysnes (avg 16.25 ank 16.55), hurtigbåt Lysnes – Tromsø (avg 17.05 ank 17.55).
Bil Husøy – Tromsø via Malangen (fergeavgang fra Botnhamn 17.00, 19.00 og 20.45)

Retur via Bardufoss Lufthavn fredag:


Seminarbuss fra Husøy til Bardufoss lufthavn (bussavg 14.30 som korresponderer med fly til Oslo 17.10).

Påmelding gjøres til adm@profilgruppa.no innen tirsdag 19. aug.
Henvendelser vedrørende seminarprogrammet kan rettes til Linda Lien, mob 951 08 738/epost linda@utviklingssenteret.no. Henvendelser vedrørende Husøydagan 2014 kan rettes til
Mathilde Karlsen mob 480 07 450/e-post mathilde@brkarlsen.no eller til Ann Toril Pettersen
mob 917 04 905/e-post ann@brkarlsen.no

