WORKSHOP 13. og 14. september 2022 i Hammerfest
MARIN VERDISKAPNING – SJØMATNÆRINGER

Tid og sted: Tirsdag 13. september, Slakteriet Hammerfest –
Påmelding: send reg.: navn, mobil/mailadresse til post@hammerfest.havn.no Påmeldings avgift
kr. 1500,- inkl 2 lunsj + 1 middag, betales til kontonr. 4910 12 09465, merk med navn.

1000 – 1030

Åpningsarrangement fiskerihavna på Fuglenes
Åpning v/ ordfører Terje Wikstrøm

Rammebetingelser for sjømatnæringer
11:00-12:00
12:00-12:20

15:20-16:30

Lunsj på Slakteriet
Åpning, med blikket mot havet for næring og sysselsetting
v/ordfører Terje Wikstrøm
Virkninger av ny fiskeripolitikk for Nord-Norge
v/ fiskeri- og kystdepartementet
Hvordan påvirker ressurs- og arealforvaltning fiskernes driftsgrunnlag?
v/Roger Hansen. Leder i Fiskarlaget Nord
Rammebetingelser for vekst i sjømatnæringer langs kysten.
v/Stine Akselsen, direktør industri og handel Sjømat Norge
Pause
Kystverkets nye rolle og ansvar ift sjømatnæringer etter regjeringsskiftet
v/ Jan Morten Hansen, avdelingsleder Kystverket
Fra hav til marked
v/Hide Grimstad seniorrådgiver Troms- og Finnmark fylkeskommune
Utfordringer for fremtidig vekst og utvikling
v/NOFIMA
Pause
Status for verdiskaping og utviklingspotensial for sjømatsektoren i Hammerfest
v/Ulf Tore Isaksen, banksjef næring Sparebank1 Nord Norge
Paneldiskusjon – spørsmål fra salen

19:00

Felles Middag

12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20

Verdikjeder

–

utfordringer

–

lokaliserings-/ og konkurranseparameter

- fellesnevnere

Råstoff – produksjon – service/ levrandørbehov - logistikk – utfordringer – konkurranseparameter - marked

Onsdag 14.september

Sjømatnæringer et satsningsområde for Hammerfest
09:00-09:20
09:20-10:00

10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-12:00

12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-14:00

Verdikjeder

–

Muligheter og begrensninger innen fiskeriforvaltningen
v/ fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen
Utviklings- og vekstbetingelser innen havfiske & fangst
v/Havfisk-Lerøy
Rekruttering og driftsbetingelser - muligheter i kystflåten og lokalsamfunnene
v/ Dyveke Olsen, sjarkfisker Kamøyvær Nordkapp
Utviklingsmuligheter/vekstbetingelser innen foredling
v/ Lerøy
Pause
Utviklingsmuligheter/vekstbetingelser innen oppdrett,
v/regiondirektør Gunnar B. Gudmundsson, Cermaq,
Utviklings- og vekstbetingelser innen kongekrabbe og nye marine arter,
v/Sjømatrådet
Tilbud og logistikkløsninger mot fiskeri- og sjømatnæringer
v/ ASCO adm.dir Runar Hatletvedt.
Maritim utdanning en viktig del av verdikjeden
v/avd.leder Johanne Salamonsen Fagskolen i Nor, avd. Nordkapp
Pause
Maritimt servicetilbud til flåte og industri
v/konsernsjef Leif Magne Langset i Langset-konsernet
Hammerfest havn - tilrettelegger for marine næringer
v/Havnedirektør Per Åge Hansen, Hammerfest Havn KF
Lunsj og vel hjem

utfordringer

–

lokaliserings-/ og konkurranseparameter

- fellesnevnere

Råstoff – produksjon – service/ levrandørbehov - logistikk – utfordringer – konkurranseparameter - marked

Workshop 13 og 14 september 2022
Marin verdiskapning – sjømatnæringer - fra Hav til marked
Hav
Råstoff

• Fangst
• bearbeiding
• innfrysing/kj
øl/fersk
• levering

Lager

•
•
•
•

Frys,
Kjøl,
Fersk
Levende

Transport

• Bil
• Båt
• Fly

Produksjon

Bearbeidingsgrad

Marked
Konsum

Geografi
Markedssegment
Konsum

Prosjektet Marin verdiskaping i Hammerfest
Hammerfest Havn tok initiativet til prosjektet Marin Verdiskaping sammen med Hammerfest Kommune som i dag er eiere av prosjektet.
Hovedmålet med prosjektet er å adressere muligheter og utfordringer for å skape en- bærekraftig og fremtidsrettet sjømatnæring som skaper
verdier, ringvirkninger og sysselsetting, i Hammerfest.
Igjennom prosjektet er det innhentet kunnskaps- og faktagrunnlag, samt arrangert «workshops» som adresserer fiskeriene, havbruksnæringene,
ringvirkninger og leverandører for å opparbeide en forståelse sjømatnæringens betydning og utviklingsmuligheter i Hammerfest regionen.

Det er etablert tre delmål i prosjektet:
DM-1: Bidra til å styrke fiskeflåten, deres ressursgrunnlag og leveransemuligheter i
Hammerfest.
Skal Hammerfest være en aktiv fiskerikommune i utvikling må følgende adresseres:
•

Tilstedeværelsen av aktive lokale fiskere og fartøy.

•

At fiskefartøyene har tilstrekkelig driftsgrunnlag/kvoterettigheter.

•

Attraktive leveransemuligheter av sjømat både for hjemmeflåten og fremmedflåten.

DM-2: Styrke ringvirkningseffekter med kompetente og konkurransedyktige leverandører
opp mot sjømatnæringene etablert i «nye Hammerfest».
Resultatene fra Marin Verdiskapning fase I og «workshops» indikerer at følgende utfordringer bør adresseres:
•

Hvordan kan lokale/regionale leverandører imøtekomme innkjøpskrav på materiell og utstyr samt øke sine leveransemuligheter
opp mot fiskerinæringen og havbruksaktørene?

•

Hvordan kan lokale/regionale leverandører styrke og sikre leveransemuligheter for service-/ og vedlikeholdstjenester opp mot
sjømatnæringene, spesielt opp mot havbruk?

•

Hvordan kan kommunene og Hammerfest havn bidra til at Hammerfest er ett attraktiv etableringssted for leverandører opp mot
sjømatnæringene?

DM-3: Utvikle en innovativ og fremtidsrettet sjømatsklynge i «nye» Hammerfest med
fiskere, havbruk, landindustri og leverandører.
Skal Hammerfest utvikle en sjømatklynge er det viktig å forstå utviklingen og kunne levere på dagens og tilrettelegge for leveranser på
framtidige, nye behov. Derfor er det viktig å kunne:
•

Ha god kontakt med aktørene og forstå næringenes behov reelle behov

•

Være utviklingsorientert og nyskapende med tanke på teknologi og løsninger.

•

Utvikle regional og lokale samarbeidsarenaer og nettverk mellom aktørene i sjømatnæringene

Verdikjeder

–

utfordringer

–

lokaliserings-/ og konkurranseparameter

- fellesnevnere

Råstoff – produksjon – service/ levrandørbehov - logistikk – utfordringer – konkurranseparameter - marked

