NCE Aquaculture og Skrettings Settefiskforum 2016
30 - 31 august 2016 – Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø

NCE Aquaculture og Skretting ønsker velkommen til Settefiskforum 2016. Denne samlingen skal fungere som
en arena for videreføring av viktige tema fra konferansen TEKSET 2016 (www.tekset.no). Fokus for TEKSET
2016 var innovasjon for settefisk. TEKSET tar opp teknologiske utfordringer i settefiskproduksjonen på et
overordnet nivå, og deltakere diskuterer i mindre grupper. Flere forslag og behov identifiseres i løpet av
prosessen, og det virker som det er vilje til å gå videre med konkrete prosjekter. Derfor ser vi behovet for
Settefiskforum – en møteplass hvor man kan utveksle sine erfaringer og konkrete idéer, og aktivt søke
prosjektpartnere for sine innovasjoner.
På Settefiskforums første dag vil vi se nærmere på sammenhenger mellom fôr, smoltkvalitet og drift av RASsystemer. Årets settefiskforum viderefører også et av fjorårets viktigste tema: bruk av slam fra landbaserte
smoltanlegg. På samlingens andre dag vil vi blant annet få presentert rapporten; «Identifisering av aktuelle
løsninger for håndtering og anvendelse av avløpsslam fra settefiskanlegg i Nordland», som er en
mulighetsstudie utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra NCE Aquaculture.

«Settefiskforumets overordnede må er å være en møteplass for
settefisknæringen, som bidrar til etablering av praktisk rettede prosjekter basert
på aktuelle problemstillinger»
Gode innledere vil introdusere tematikkene og snakke om status per i dag. Etter innledningen vil det bli
gruppearbeid med mål om å utarbeide prosjektidéer. Gruppene vil bli satt sammen slik at ulike miljø er
representert, og dermed øke læringsutbyttet og prosjektkredibiliteten.
Resultatet vil bli en portefølje med idéskisser som vil forme utgangspunktet for søknader mot Innovasjon
Norge, Forskningsrådet, Horizon2020 og andre aktuelle virkemidler for å drive innovasjonsprosessen. Alle
deltakere vil få tilgang til oppsummeringen av idéskissene, og vil kunne gi innspill på hvilke prosjekt de
eventuelt ønsker å være en del av i et videre søknadsforløp.
Vi tar sikte på stort engasjement og vilje til å diskutere konkrete prosjekter, og ser frem til to spennende
dager i Bodø!



Påmeldingsfrist: 10 august 2016.

Dag 1 - tirsdag 30 august
Tid
11:00 – 11:30
11:30 - 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 13.05
13:05 – 13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:10 – 14:30
14:30 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20– 16:10
16:10 – 16:20
16:20 – 16.45
17:15 - 19:45
20:30 -

Tittel
Foredragsholder
Registrering
LUNSJ
Velkommen
Eirik Pedersen – NCE Aquaculture
Oppsummering TEKSET 2016
Trond Rosten, Seniorrådgiver - SINTEF
TEMA 1 – FÔR:
Påvirkningsgrad av fôr og faeces i
Roar Sandvik, Global Produktsjef moderne RAS anlegg
Skretting AS
RecircReady: Skrettings fôrkonsept for
Roar Sandvik, Global Produktsjef RAS anlegg.
Skretting AS
PAUSE
TEMA 2 – SMOLTKVALITET:
3 steg for friskere fisk
Audhild Blomsø, Fagsjef Fiskehelse Skretting AS
MT sin holdning til vask og desinfeksjon Martin Binde, Seniorrådgiver og brakklegging av RAS-systemer
Mattilsynet
Erfaringer og håndtering av
Torsten Boutrup, Veterinær - Aquapri
sykdomspatogener i RAS system
AS, Danmark
Frisk fisk i resirkulering – tiltak for å
Ole Gabriel Kverneland, Salgssjef
unngå sykdom
Landbasert - AkvaGroup AS
Fokus på smitte og smoltstatus
Kristoffer Alnes Røyset - PatoGen
Analyse AS
PAUSE
Gruppearbeid
PAUSE m/ enkel bespisning
Felles presentasjon av prosjektidéer
Mulighet for påmelding til utflukter
MIDDAG (Thon Hotel Nordlys Spiseri)

Dag 2 - onsdag 31 august
Tid
08:10 – 08:20
08.20 – 08.50
08:50 – 09:50
09:50 – 10:10
10.10 – 10.40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11.40 – 12.00

12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13:00 -

Tittel
Foredragsholder
Fokus for dagen
Arrangørene
Løsninger for håndtering av slam fra
Trond W. Rosten, Seniorrådgiver settefiskanlegg i Nordland
SINTEF Fiskeri og havbruk
Gruppearbeid
PAUSE
Presentasjon av prosjektidéer
TEMA 3 – SLAMHÅNDTERING:
Innretning relatert til partikkelfjerning Jon Meisfjord, daglig leder - Sisomar AS
og slambehandling ved Sisomar AS
Problem i dag – ressurs i morgen
Bjørn-Wiggo Eriksen Industrivisualisering AS
PAUSE
Bruk av tørket slam som biobrensel i
Tom Berntsen, Annika Steien og Jan
sementfabrikk- erfaringer, muligheter Eldegard; HeidelbergCement
og utfordringer
Fangst og håndtering af fiskeslam –
Martin Vestergaard, produksjonssjef keep it simple
AquaPri AS, Danmark
Oppsummering
Trond W. Rosten, Seniorrådgiver SINTEF Fiskeri og havbruk
LUNSJ + vel hjem

Bli med på utflukt!
For de som har lyst, har vi planlagt to mulige aktiviteter før middag 30 aug. Varighet på utflukten er 2,5 t.
A) Vi reiser ut på havfiske med en fiskeskøyte, med mulighet for å tilberede fangsten om bord. Begrenset
antall plasser, først til mølla
B) Fartsfylt rib-tur til Saltstraumen med Stella Polaris
Oppmøte i resepsjonen på Thon hotell Nordlys kl.17.00. Pris for utflukt: 675 kr. Betales samme dag.

Rib-tur i Bodø (foto: NCEA)
Havfiske i Bodø (foto: Yngve Ask)

Kontaktinfo arrangør:
Prosjektleder Ingrid Lea Karlskås, tlf: +47 994 42103, e-post: ilk@kpb.no
Fakturaadresse: NCE Aquaculture, Kunnskapsparken Bodø AS, Pb.815, 8001 Bodø

