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Konferanse om landbasert 
lakseoppdrett på 

Scandic Holmenkollen Park 
Mandag 13. mai 2019
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Laks på Land
Kl. 09.30: 
	 Registrering	og	kaffe

Kl. 10.00: 
 Åpning
 v/Redaktør Thorvald Tande jr., 
 Norsk Fiskerinæring  / NorskFisk.no 

Kl. 10.10: 
 Regjeringens syn på landbasert 
 lakseoppdrett
 v/Fiskeriminister Harald Tom Nesvik
Hva mener regjeringen om landbasert lakseopp-
drett? Er dette noe man ønsker å stimulere til, i så 
fall på hvilken måte? Vil landbasert produksjon løse 
de miljømessige utfordringene ved lakseoppdrett? 
Frykter regjeringen at landbasert produksjon vil eli-
minere de naturgitte fordelene for Norge og på sikt 
ødelegge for norsk produksjon? Har man planer om å 
starte med salg av landbaserte konsesjoner?

Fiskeriminister  
Harald Tom Nesvik vil 
redegjøre for regjerin-
gens syn på landbasert 
oppdrett av laks.

Redaktør  Thorvald Tande jr.
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Kl. 10.30: 
 Status og veien videre for landbasert  
 oppdrett av laks og ørret
 v/Redaktør Thorvald Tande jr, 
 Norsk Fiskerinæring
Hva er etablert av landbasert lakseoppdrett per mai 
2019? Hva finnes av planer og hvor langt er de kom-
met? Hva er de mest brukte teknologiene og hvordan 
kan man forvente at næringen vil utvikle seg de neste 
5-10 årene?

Kl. 10.50: 
 Kjør debatt: 
 Landbasert oppdrett i Norge
 v/Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, NFD
 v/Adm. direktør Geir Ove Ystmark, 
 Sjømat Norge   
 v/Daglig leder Ingjarl Skarvøy, 
 Salmon Evolution AS.

 Debattleder: Therese Tande, Norsk Fiskerinæring
Målsettingen er å få frem debattantenes synspunkter 
om landbasert oppdrett og diskutere de ulike holdnin-
gene og perspektivene.

Kl. 11.20: 
	 Kaffe  

Daglig leder
Therese Tande

Adm. direktør 
Geir Ove Ystmark

Daglig leder Ingjarl Skarvøy  



4

Kl. 11.40: 
 Laks på land i et miljøperspektiv   
 v/Generalsekretær Bård Vegard Solhjell, WWF
”Få dritten på land” er det mange som sier. ”Det blir 
alt for energi- og arealkrevende”, sier andre. WWF 
arbeider for miljøet fra et kunnskapsbasert per-
spektiv. Hva er de miljømessige konsekvensene på 
godt og vondt av å flytte matproduksjonen på land? 
Mener WWF at landbasert produksjon er svaret på 
næringens miljømessige utfordringer? Hva ligger av 
nye miljøutfordringer ved å ta næringen på land?

Kl. 12.00: 
 Hva skjer på FoU-fronten? 
 v/Adm. direktør Geir Andreassen, FHF
Foredraget skal gi en oversikt over pågående fors-
kning på landbasert matfiskoppdrett i regi av Norges 
Forskningsråd og FHF, inkludert det arbeidet som 
skjer i CtrlAQUA Sunndalsøra. Hvor mye penger blir 
investert og hvordan akter FoU-institusjonene å 
prioritere fremover?

Kl. 12.15: 
 Landbasert oppdrett sett fra 
 forvaltningens side    
 v/Seniorrådgiver Frode Hovland, 
 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 
En kort gjennomgang av søknadene om landbasert 
matfiskoppdrett som er ferdigbehandlet og om hvor 
mange som er under behandling. Hvilke krav stilles 
fra de ulike offentlige organene som er involvert og 
hva kreves av dokumentasjon om ny teknologi? Hva 
med fiskehelse, fisketetthet og utslippskrav?

Generalsekretær 
Bård Vegard Solhjell

Adm. direktør 
Geir Andreassen

Seniorrådgiver 
Frode Hovland
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Kl. 12.30: 
 Kan vi avle frem en egnet karlaks?
 v/Kommersiell direktør Geir Olav Melingen, 
 SalmoBreed AS
Krever landbasert oppdrett at vi avler frem laksen på 
en ny måte? Hva skjer av FoU på dette området, og 
hvilke egenskaper bør det legges vekt på i arbeidet?

Kl. 12.45: 
 Lokalisering av landbasert oppdrett  
 v/Analytiker Ragnar Nystøyl, 
 Kontali Analyse AS
Mange hevder at landbasert fiskeoppdrett vil skje i 
nærheten av de store markedene. Norges naturgitte 
fordeler vil forsvinne. I hvilken grad er disse argu-
mentet gyldige, sett i forhold til helhetlige lønnsom-
hetsbetraktninger?

Kl. 13.00: 
 Lunch

Kl. 14.00: 
 Finansiering av landbasert oppdrett.  
 Risikosport eller veien videre?
 v/ Leder Kristin Helene Holth, 
 DNB Ocean Industries
Landbasert oppdrett er svært kapitalkrevende og 
risikofylt. Hvilke tanker gjør DNB seg om landbasert 
produksjon? Er dette noe banken vil være med på å 
finansiere? I hvilken grad frykter DNB at landbasert 
produksjon vil slå bena vekk under egne kunder som 
i dag driver tradisjonelt fiskeoppdrett? Hvilket råd vil 
banken gi til selskaper som vurderer å starte matfisk-
produksjon på land? Hvilke krav vil banken stille til 
lokalisering og teknologivalg?

Kommersiell direktør
Geir Olav Melingen

Analytiker Ragnar Nystøyl

Leder Kristin Helene Holth



6

Kl. 14.20: 
 Kjør debatt: Pro & Contra 
 landbasert oppdrett
 v/Leder Kristin Helene Holth, 
 DNB Oceans Industries     
 v/Analytiker Kolbjørn Giskeødegård, 
 Nordea Markets      
 v/Fagansvarlig havbruk, Stine Egeland, 
 Gjensidige Forsikring    
 Debattleder: Therese Tande

Tre representanter for finans og forsikring diskuterer 
utfordringer og muligheter ved landbasert fiskeopp-
drett ut fra sine ståsteder. Hvor risikabel er landba-
serte produksjon, og hvilke krav vil stilles fra dem 
som bidrar med finansiering og forsikring? Hva må 
på plass for å få bankene og forsikringsselskapene 
med på laget? Må utviklingen av næringen basere 
seg på egenkapital?

   

Kl. 14.50: 
 Landbasert oppdrett ––
 ulike teknologivalg 
 v/ Daglig leder Finn C. Skjennum, 
 Njord Salmon AS

Hvilke teknologiske løsninger legger oppdrettssel-
skapene vekt på ved landbasert lakseoppdrett? Hva 
skiller de mange tilbyderne av teknologi, hva er de 
største flaskehalsene og hva må gjøres? Hva ønsker 
oppdretterne at norsk leverandørindustri kan bidra 
med utover RAS-systemene?

Analytiker 
Kolbjørn Giskeødegård

Fagansvarlig havbruk, 
Stine Egeland

Daglig leder 
Finn C. Skjennum
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Kl. 15.10: 
 Er laks på land veien videre?
 v/Salgsdirektør Jacob Bregnballe, 
 AKVA group Land Based AS 
 v/Adm. direktør Sondre Høidalen, 
 Billund Aquaculture Norway AS  
 v/Adm. direktør Børge Søraas,  
 AqvaOptima AS   

 v/Vice president Yoav Dagan, AquaMaof AS 

Landbasert laks ville ikke vært mulig uten teknolo-
gisk utvikling og utstyrsprodusenter som tør å satse. 
Fire av de ledende utstyrsprosentene gir sitt syn på 
landbasert matfiskproduksjon. Løsningene er ulike, 
utfordringene mye de samme. Vi får best practice, 
forståelse for hvor og hva man lykkes med i dag, 
hvilke hovedutfordringer det er og hva man kan 
forvente de neste 5-10 årene.

Kl. 16.00: 
	 Kaffe

Salgsdirektør 
Jacob Bregnballe

Adm. direktør 
Sondre Høidalen

Adm. direktør 
Børge Søraas

Vice president 
Yoav Dagan
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Kl. 16.20: 
 Slik har vi gjort det. Tre aktuelle case
 v/Adm. direktør Johan Emil Andreassen,   
 Atlantic Sapphire

 v/Adm. direktør fiskeoppdrett,
 Jón Kjartan Jónsson, Samherji

 v/Adm. direktør Bernt Olav Røttingsnes, 
 Nordic AquaFarms AS  

Det hevdes at ”ingen har fått det til”. Det er ikke rik-
tig, men noen sannheter ligger i utsagnet. To av våre 
tre foredragsholdere har lykkes med å produsere 
hele syklusen til laksen på land - fra yngel og frem til 
slakt! Den tredje er kommet lengst i Norge. Her skal 
de fortelle om hva de har gjort, hvorfor de har gjort 
det og hva de tror blir veien videre for eget selskap, 
men også i et større perspektiv.

Adm. direktør 
Johan Emil Andreassen

Adm. direktør 
Jón Kjartan Jónsson

Adm. direktør 
Bernt Olav Røttingsnes

Scandic Holmenkollen Park er kjent for sin spesielle arkitektur og 
flotte beliggenhet. Hotellet ble bygget i 1894, og er senere moder-
nisert og utvidet flere ganger.
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Kl. 17.10: 
 Kjør debatt: Hvorfor investere i 
 laks på land?
 v/Daglig leder Helge Moen, Kverva AS,
  
 v/Partner Kjetil Haga, Broodstock Capital AS
 
 v/Prosjektleder Thomas Grieg,
 Grieg Holdings AS     
 
 v/Porteføljeforvalter Jann Molnes,
 Holberg Triton. 

           Debattleder: Therese Tande

Hva tenker investorer om laks på land? Hvor risikable 
er slike prosjekter, hvor god er teknologien og hvilke 
planer har de om å engasjere seg? Hvilke råd har in-
vestorene å gi til de som nå jobber med landbaserte 
prosjekter, og mener de at dette er veien å gå også 
for veletablerte norske oppdrettsbedrifter?

Daglig leder 
Helge Moen

Partner 
Kjetil Haga

Porteføljeforvalter 
Jann Molnes

Prosjektleder 
Thomas Grieg
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Daglig leder 
Jørgen Borthen

Kl. 18.00: 
Avslutning
 v/Daglig leder Jørgen Borthen, 
 Norsk Sjømatsenter AS   
 

Kl. 19:00: 
Konferansemiddag 

Scandic Holmenkollen Park ligger like ved Holmenkollbakken og er et av Norges flotteste hoteller.
Hotellet ligger 350 høydemeter over Oslo og her kan man nyte  utsikten over hovedstaden og spise 
på en av byens beste restauranter. Hotellet har spa, velutstyrt treningssenter og badebasseng. 
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ARRANGØR:
Norsk Sjømatsenter AS

www.sjomat.no    Telf:  95139288

Norsk Fiskerinæring AS
www.norskfisk.no    Telf: 63959090

KONFERANSESTED:
SCANDIC HOLMENKOLLEN PARK

Kongevn. 26, 0787 Oslo
Tlf. 22922000

KONFERANSETID:
Mandag 13. mai 2019

Konferansen åpner kl. 10.00

KONFERANSEAVGIFT:
Kr. 3.900,- (inkl. kaffe, lunch og festmiddag)

PÅMELDING:
www.sjomat.no eller www.norskfisk.no

PÅMELDINGSFRIST:
Onsdag 1. mai 2019

HOTELLBESTILLING:
www.scandichotels.com – bruk kode BNOR08o419

Pris for enkeltrom: kr. 1.290,- per natt.
Romprisen gjelder også fra 12. til 13. mai.




