Midt-Norsk

Fiskerikonferanse
7.–8. juni 2016 i Kristiansund

Velkommen
Vi har igjen den store gleden av å ønske velkommen
til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund
I år blir kåringen av ”Årets beste klippfisk” nok en gang arrangert i tilknytning
til konferansen.
Konferansens første dag er derfor nesten i sin helhet viet tema knyttet til klippfisk.
Klippfisk har lange tradisjoner i vår region og er fremdeles det viktigste enkeltproduktet for fiskerinæringen i Midt- Norge. Vi vil blant annet bli orientert om
utviklingen i de viktigste markedene og hva som gjøres av teknologiutvikling for
at klippfisken kan beholde sin posisjon som en stor eksportartikkel fra Norge.
På konferansen andre dag fokuseres det blant annet på hvordan vi i fremtida i enda
større grad må ta i bruk havrommet for å skape vekst og utvikling. Det vil også bli
presentert en verdiskapingsanalyse av klippfisknæringa i Møre og Romsdal, problematisert rundt markedsadgang for sjømat og gitt eksempel på hvordan ny informasjonsteknologi og økt utnyttelse av biprodukter kan være med å øke verdiskapningen.
Vi håper på din deltakelse, og ønsker vel møtt til Nordmørsbyen!
Jan Erik Strøm

Arne Ingebrigtsen

Agnes Gundersen

Norges Råfisklag

Kristiansund kommune

Møreforsking Ålesund AS

Praktiske opplysninger
Arrangementsted

Thon Hotel Kristiansund

Tidspunktunkt

7. og 8. juni 2016

Sekretariat

Norges Råfisklag
Astrupsgata 9, 6509 Kristiansund N.
Telefon: 77 66 01 82
E-post: fiskerikonferansen@rafisklaget.no

Påmeldingsfrist

25. mai 2016

Deltakeravgift

kr. 3.495,- inkl. middag 7. juni og lunsj 8. juni

Hotellovernatting

Thon Hotel Kristiansund
Kr. 995,- pr. døgn i enkeltværelse inkl. frokost
Kryss av på påmeldingsblanketten side 15 hvis det ønskes overnatting.

Generelt

Avbestillingsgebyr kr. 1.000,- etter påmeldingsfristens utløp

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt «force majeure».

DAG 1

Program 7. juni
14.30

Registrering

15.00

Åpning
v/ Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund

15.10

Er satsing på Skreimerket og levendelagring
en utfordring for konvensjonell sektor?
v/ Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag

15.25

Hvor står FHF i konvensjonellsektoren i dag
v/ Lorena G. Jornet, FHF

15.40

Effektiv klippfisktørking
v/ Erlend Indergård, Sintef Fiskeri og havbruk

16.00

Hvor lang holdbarhet har en klippfisk/saltfisk
v/ Grete Lorentzen, Nofima

16.20
16.40

Pause med kaffe og fingermat
Klippfiskpraten
v/ møteleder Jan Erik Larsen, Juryformann, Jan Otto Johansen,
Christian Nordahl og Mindor Klauset

17.05

Fra flak til fat
v/ Ann Helen Hellevik, Møreforsking Ålesund AS

DAG 1
17.25

Framtidsutsikter for Norsk klippfisk i hovedmarkedene Portugal og Brasil
v/ Christian Nordahl, Norges sjømatråd

17.45

Markedssituasjonen for konvensjonelle hvitfiskprodukter i Vest Afrika
v/ Øystein Valanes, Norges sjømatråd

18.05
19.00

Avslutning
Kåring av vinneren av Årets Beste Klippfisk
i hagen til Lossiusgården

20.00

Middag

KVALITET, PÅLITELIGHET OG PRIS
Vi utvikler og produserer fartøy for

fiske, fraktefart og andre service- og spesialskip

DAG 2

Program 8. juni
09.00

Verdiskaping og klyngeeffektar av klippfisknæringa
i Møre og Romsdal
v/ Mark Pasqine, NTNU Ålesund

09.20

Barometer for fiskeri Norge
v/ Louise Håhjem, leder Nordea sjømat
& Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker Nordea

09.40

Det er i Norge en politisk bestemmelse om at vi skal
ha en intensivert bruk av «havrommet». Styrer vi
riktig for at fiskeri skal utvikle «større kake»?

a) Anvendelse av ressursforvalting basert på samfunns		 økonomisk utvikling. Hva er fiskarlagets ståsted?
		 v/ Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
b) Utvikling av tang/tareproduksjon
		 v/ Jorun Skermo, Sintef fiskeri og havbruk.
c) Havteknologi – Potensialet for tverrgående teknologier/
		 utstyr til bruk i havrommet
		 v/ Even A. Holte, Marintek AS
d) Verktøy for konfliktløsning i arealkonflikter i havrommet
		 v/ Josianne G. Støttrup, Danmarks Tekniske Universitet, Aqua

DAG 2
11.00

Markedstilgang og tollbariærer til besvær

a)
		
b)
		
		

11.40
12.00

TTIP avtalen, hva vil dette kunne betyr for norsk fiskeeksport
v/ statssekretær Ronny Berg, Nærings- og Fiskeridepartementet
Hva utgjør i dag de største handelsmessige hindringene for en «fri» fiskehandel,
og sinker dette utvikling av nye produkter i norsk industri?
v/ Bjørn Tore Nystrand, Møreforsking Ålesund AS

Kaffe med matbit
Kan en økt informasjonsutveksling fra forbruker
tilbake til fartøy bidra til vekst av «kaken»?

a)
		
b)
		
		
		
		
c)
		
		

Er det mulig å få overført markedskunnskap fra utsalgsstedene til fartøyene?
v/ Jon Hallvard Roaldnes, Nordic Wildfish AS
Kan kystflåten bidra til vekst av «kaken»?
(Kan kystflåten i torskesektoren finne løsninger tilsvarende
det lakseoppdretterne gjorde for 20 år siden mhp tettere bånd
mellom fisker og importørene i markedene)
v/ Terje Kjølsøy, Aalesundsfisk AS
Er markedserfaringen fra lakseindustrien overførbar
til hvitfisknæringen, en analyse
v/ Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS

DAG 2
13.00

Praktisk eksempel på selskap som forsøker å gjøre
«kaken» større ved utvikling av produktspekter,
utnyttelse av biprodukter og ny teknologi

a)
		
b)
		

13.40

«Nordstar» – fra kast til bruk av avskjær
v/ Tormund Grimstad, Nordnes AS
«Firmenich» – fra avskjær til funksjonell ingrediens
v/ Tormod Thomsen, Firmenich Bjørge Biomarin AS

Kåseri/skråblikk på fiskeren og fiskekjøperen
v/ Runar Døving, professor v/Markedshøyskolen, TV-fjes, samfunnsdebattant og forfatter.

14.00

Oppsummering og avslutning

Årets beste klippfisk 2016
Milnbrygga 7. juni på formiddagen
Prisen har tidliger blitt vunnet av: Jacob & Johan Dybvik (2000), Nils Sperre AS
(2002), Jangaard Export AS avd. Nordmøre Fiskeindustri (2004), Jakob & Johan
Dybvik AS (2006), Loretz A. Lossius AS (2008), Brødr. Aarseth AS ( 2010), Sigurd
Folland AS (2012) og Jangaard Export AS avd. Nordmøre Fiskeindustri (2014).
Målsettingen med prisen er å stimulere til at markedet skal sette
pris på førsteklasses klippfisk. Den Fisken som får benevnelsen «Årets
beste klippfisk» skal være berettiget til en slik status etter de beste
tradisjoner for produksjon av klippfisk.
Nicolay H. Knudtzons ærespris har fått sitt navn etter «Kristiansundskongen» Nicolay H. Knudtzon (1816–1895), som i sin tid var
Norges største eksportør av klippfisk.

FAKTA

Norske fiskere landet 2,334
mill. tonn fisk og skaldyr
i 2015. Det betyr at hver innbygger i Norge kunne spist
3 måltider sjømat hver dag.
Torsk (422 tusen tonn) er
kun slått i volum av kolmule
(489 tusen tonn) i 2015.

Telefon 71 26 67 00
Telefax 71 26 67 01

firmapost@budoghustad.no
www.budoghustad.no

Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap

FAKTA

Eksport av norsk sjømat
var på 2,625 mill. tonn i 2015.
410 tusen tonn ble eksportert
til Danmark, 194 tusen tonn
til Polen og 155 tusen tonn
til Nederland. Eksporten av
snøkrabbe økte fra 285 tonn
i 2014 til 3 000 tonn i 2015.

Kristiansund - et maritimt senter midt i leia
En lun og trygg havn med
serviceinnstilte leverandører
og marin kompetanse.
Kristiansund har gode kommunikasjoner og korte avstander til
et yrende handelsliv og mange
spennende kulturopplevelser.

Tlf. 93 05 64 04 www.krifrys.no

www.kristiansund.no

www.marint.no

Ressursene i havrommet
Med sin strategiske beliggenhet har «havrommet» dannet grunnlag
for utvikling og vekst i Kristiansundsregionen. Vi har vært leverandør
til maritime næringer gjennom mer enn 30 år. Med egen
design- og markedsavdeling dekker vi det meste

– fra idé til ferdig produkt

IDesign Industrikopi
97 67 36 12 design@industrikopi.no

Grafisk design
Logoer/profilering
Brosjyrer, bøker, plakater
Messestands
Digitaltrykk/trykksaker
Skilt, fasade og bildekor
Tekstiltrykk m.m.

Påmelding

Midt-Norsk Fiskerikonferanse
7.–8. juni 2016 i Kristiansund

Påmeldingsfrist:

Deltakeravgift

25. mai 2016

inkl. middag 7. juni og lunsj 8. juni: kr. 3.495,-

Vennligst kryss av etter ønske:
Jeg ønsker å delta på
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2016
Jeg ønsker at arrangøren bestiller
hotellrom på Thon Hotel Kristiansund
Ankomst:
Avreise:

/ ............................
............................ / ............................
............................

Påmelding til:
Norges Råfisklag
Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
fiskerikonferansen@rafisklaget.no
Elektronisk påmelding:
http://pamelding.rafisklaget.no

Navn/firma: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnr./sted: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fakturaadr.: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tlf./e-post: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel: +47 71 58 30 00
www.moremaritime.com

Møre og Romsdal fylkeskommune
– ein tydeleg medspelar!
Vi arbeider aktivt med:
• Marin næringsutvikling
• Akvakulturforvaltning
• Havressursforvaltning

IDesign Industrikopi

www.mrfylke.no

