
Foreløpig program dagsseminar: 

Økt bearbeiding av sjømat i Norge 

Oslo 4. januar 2022, på Radisson Blu Scandinavia Hotel 

 
Møte- og arrangementsledelse: 
Arne Hjeltnes og daglig leder Bente O. Husby, Vest-Finnmark Rådet 
 
Samarbeidspartnere: 
Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Midt-Tromsrådet, Lofotrådet og Troms og 
Finnmark fylkeskommune. Tromsø-områdets Regionråd er forespurt. 
 

Program: 

Kl. 12.00-12.20  Mingling og registrering 
 
Kl. 12.20-12.30  Velkommen  

Presentasjon av samarbeidspartnerne og bakgrunnen for seminaret 
Vest-Finnmark Rådet v/leder Bernth Sjursen og daglig leder Bente O. Husby 

Kl. 12.30-13.15 FoU-aktører - Hvordan kan ulike reguleringer og økt fokus på teknologi- og produktutvikling 
bidra til økt bearbeiding av sjømat på kysten av Nord-Norge? 

 
Torskeoppdrett, levendelagring og ferskfiskordning 
Frys- og tineteknologi, automatisering mv. 
Norce-rapporten «Bærekraftige kystsamfunn – strategier og ringvirkninger» 
Cod Cluster v/daglig leder Maiken Johnsen og  
leder fokusgruppe «Økt bearbeiding» Frank Kristiansen – 20 min 
 
Hvordan kan pliktkvotene bidra til mer foredling? 
Tilbakefall av strukturkvoter fra 2027- hvilke konsekvenser kan ulike modeller gi? 
System for testing og dokumentasjon av kvalitet på fisken 
Nofima v/forsker Audun Iversen – 25 min 

 
Kl. 13.15-13.30  Utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien - 

Løypemelding for «Bearbeidelsesutvalgets» arbeid 
v/leder Kathrine Tveiterås (bekreftet deltakelse. Løypemelding avhengig av status i arbeidet, hvis ikke 
deltar hun som vanlig deltaker i salen). 

 
kl. 13.30-13.40  Spørsmål til innlederne 
 
Kl. 13.40-14.00  Pause m/ noe å bite i 

 
Kl. 14.00-15.00  Bransjeorganisasjonene har ordet (bekreftet) 

- Hva er hovedutfordringene, og hvordan oppnår vi økt bearbeiding av sjømat i Norge? 
Sjømat Norge v/Geir Ove Ystmark og/eller Stine Akselsen - 10 min 
Sjømatbedriftene v/Robert Eriksson - 10 min 
Norges Fiskarlag v/Sverre Johansen - 10 min 
Norges Kystfiskarlag v/Tom Vegard Kiil eller Annsofie Kristiansen - 10 min 
Norges Råfisklag v/Svein Ove Haugland - 10 min 
      

Kl. 15.00-15.30 Eksempler fra foredlingsbedrifter i Nordland, Troms og Finnmark:  
Hva gjør vi, og hva skal til, for å få økt foredling og verdiskaping i hele verdikjeden i nord? 
Lofotprodukter AS v/Sigvald Rist - 10 min 
Norfra AS v/Bjørg Helen Nøstvold - 10 min 
Bedrift fra Finnmark – 10 min 
 



Kl. 15.30-15.40  Spørsmål til innlederne 
 
Kl. 15.40-15.50  Kort beinstrekk 

Kl. 15.50-16.30  Regionråd/Interkommunale politiske råd i Nord-Norge - 
våre tanker om fremtidens forvaltning og økt verdiskaping av sjømatressursene i nord 
 
Vest-Finnmark Rådet: rådsleder Bernth Sjursen, ordfører i Måsøy kommune 
Øst-Finnmarkrådet: ? 
Nord-Troms Regionråd: rådsleder Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune 
Tromsø-områdets Regionråd: rådsleder Mona Benjaminsen, ordfører i Karlsøy kommune 
Midt-Tromsrådet: ? 
Lofotrådet: rådsleder Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune 
(5 minutter til hvert råd) 

        
Kl. 16.30-16.50 Fylkeskommunene har ordet  

– Hvilke standpunkter og innspill har fylkeskommunene, og hvorfor? 

Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesråd for næring Karin Eriksen (bekreftet) 
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for næring Linda Helèn Haukland (forespurt) 
 

Kl. 16.50-17.15  Pause m/noe å bite i 
 
Kl. 17.15-17.30  Nærings- og fiskeridepartementet –  

Hvordan sikrer og stimulerer vi til verdiskaping i alle ledd i sjømatnæringen?  
 

Statssekretær Kristina Hansen (bekreftet) 
Muligheter for spørsmål fra salen. 
 

Kl. 17.30-18.00  Fiskeri- og næringspolitiske talspersoner på stortinget har ordet (bekreftet) 
- Hvilke standpunkter har deres parti tatt i saken, og hvorfor?  
 

Willfred Nordlund (SP), leder av Næringskomiteen Bengt Rune Strifeldt (FRP) 
Karianne B. Bråten (AP) Alfred Bjørlo (V) 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Olve Grotle (H) 
Geir Jørgensen (Rødt)  

 
Kl. 18.00-18.30  Debatt om hvordan vi oppnår økt foredling i Norge – hvem, hvordan og hvorfor? 

Næringspolitisk debatt med fiskeri- og næringspolitiske talspersoner på stortinget og folkevalgte på 
lokalt og regionalt nivå. 
 

Muligheter for spørsmål fra salen. 
 

Kl. 18.30  Avslutning 
 

Kl. 19.30  Middag på Vaaghals 

 

Med forbehold om endringer. 

 


