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NCE Aquaculture (NCEA) og Skretting ønsker velkommen til Settefiskforum 2015. Denne samlingen
skal fungere som en arena for videreføring av viktige tema fra konferansen TEKSET 2015
(www.tekset.no). 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. Fokus for 2015 var
produksjon av stor settefisk, men de fleste så at en forbedring av eksisterende problem er en
forutsetning for å kunne bygge større settefiskanlegg og produsere stor settefisk. Dette fører oss
tilbake til to problem som det ikke er satt nok fokus på og hvor det fortsatt er rom for bedre
løsninger:
1) Svinn i settefiskproduksjon – fra rogn til 30 dager i sjø.
2) Utnyttelse av slam fra avløpsrensing – helintegrerte løsninger med fokus på nytteverdi.
Gode innledere vil introdusere tematikkene og snakke om status per i dag. Etter innledningen vil det
bli gruppearbeid med mål om å utarbeide prosjektskisser. Gruppene vil bli satt sammen slik at ulike
miljø er representert og dermed øke læringsutbyttet og prosjektkredibiliteten.
Resultatet vil bli en portefølje med prosjektskisser som vil forme utgangspunktet for søknader mot
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre aktuelle virkemidler for å drive innovasjonsprosessen.
Alle deltakere vil få tilgang til oppsummeringen og vil kunne gi innspill på hvilke prosjekt de eventuelt
ønsker å være en del av i et videre søknadsforløp.
Settefiskforumets overordnede mål er etablering av praktisk rettede prosjekter basert på aktuelle
problemstillinger. NCEA stiller derfor forprosjektmidler på 2 x 50.000 til rådighet, for å mobilisere
ressurser og fagpersonell til innovasjonsprosjekter som bedriftene kan jobbe videre med.
Vi tar sikte på stort engasjement og vilje til å diskutere konkrete prosjekt slik at man kommer videre
med de to nevnte problemstillingene. Vi ser fram til to spennende dager i Bodø!
Påmelding gjøres her innen 19. august

Dag 1 (21. september): SVINN
Tid
11:00 – 11:45
11:45 – 11:55

Tittel
LUNSJ
Velkommen

11:55 – 12:15
12:15 – 12:35

Oppsummering fra TEKSET 2015
Omfang og erfaringer med svinn, hvilke
nyvinninger kreves for å redusere svinn?
Tap av settefisk – Mattilsynets syn på
kontroll, årsaker og omfang.
PAUSE
Svinn i settefisk

12:35 – 12:55
12:55 – 13:15
13:15 – 13:35
13:35 – 13:55
13:55 – 14:15
14:15 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00
17:30 – 19:30
20:00 -

Optimal feed solutions and further R&D for
RAS Hatcheries
PAUSE
Gruppearbeid
PAUSE
Presentasjon av prosjektskisser i plenum
Mulighet for påmelding til utflukt, se under
MIDDAG

Foredragsholder
Daglig leder Stål Heggelund - NCEA,
Salgssjef Settefisk Norge, Pål-Arve
Dypaune - Skretting
Rådgiver Stian Aspaas, SINTEF
Daglig leder Jon Meisfjord, Sisomar
Spesialinspektør Are Strøm,
Mattilsynet
Veterinær Mari Viken Kjønstad,
Patogen
Seniorforsker Leo Nankervis,
Skretting ARC

Gruppene

Dag 2 (22. september): SLAM
Tid
08:00 – 08:10
08:10 – 08:30
08:30 – 08:50
08:50 – 09:10
09:10 – 09:25
09:25 – 09:45
09:45 – 10:05
10:05 – 10:20
10:20 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 -

Tittel
Fokus for dagen
Oppsamling og bruk, erfaringer og videre
behov
Status på avløpsvann og slamoppsamling
Modellering av utslipp og effekter på
biofilteraktivitet
PAUSE
Bruken av slam til energiproduksjon
Bruken av slam til dyrking av andre
organismer
PAUSE
Gruppearbeid
PAUSE
Presentasjon av prosjektskisser i plenum
LUNSJ + Vel Hjem

Foredragsholder
Stål Heggelund / Pål-Arve Dypaune
Daglig leder Morten Lund, Åsen- og
Flatanger Settefisk
Rådgiver Stian Aspaas, SINTEF
Global produktsjef ferskvannsfôr
Roar Sandvik, Skretting AS
Daglig leder Tore Fløan, Ecopro
Verdal
Forskningsleder Aleksander Handå,
SINTEF

Gruppene

Utflukter
For de som har lyst har vi organisert to forskjellige utflukter før middag mandag 21. september. De to
alternativene er:
1) Havsafari til Saltstraumen
 Tur med en av Stella Polaris sine ribb’er til Saltstraumen – verdens sterkeste
tidevannsstrøm.
 Pris: 650 kr per person (deltakere betaler dette selv)
 Forhåndspåmelding samtidig som konferansepåmelding
 Se vedlegg for mer informasjon
2) Buss til Turisthytta på Rønvikfjellet, med mulighet for fottur til Keiservarden.
 Transport med buss/maxitaxi (6 min fra hotellet) til utsiktspunktet Turisthytta på
Rønvikfjellet i Bodø
 Deretter valgfri mulighet for å gå videre til Keiservarden 366 moh (4,6 km tur/retur,
ca. 50-60 min totalt)
 Forhåndspåmelding samtidig som konferansepåmelding

