Samling NCE Fagforum Rognkjeks, Bodø/Gifas tir 16. – ons 17. juni 2015
Fokus på produksjonsfasen til rognkjeks, hvilke elementer i produksjonen påvirker
kvaliteten på fisken i sjøfasen
Bakgrunn og formål
NCE Aquaculture (NCAE) arrangerte i februar 2015 et seminar hos Helgeland Havbruksstasjon på Dønna,
hvor det ble bestemt å opprette et NCE fagforum knyttet til oppdrett og praktisk bruk av rognkjeks for
biologisk avlusning med 2-4 faste møteplasser i året. Forumet anses som et viktig verktøy for å
systematisere og videreutvikle kunnskapen rundt rognkjeks og initiere samarbeidsprosjekter innenfor
tematikken. Forumet vil blant annet følge opp aktuelle problemstillinger som har blitt presentert på
Rensefisk-konferansene og Sats Marint de siste årene.
Første samling i NCE Fagforum Rognkjeks vil være hos Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas) 16-17 juni
2015, og fokusere på produksjonsfasen.
Rognkjeks-forumets overordnede mål er etablering av praktisk rettede prosjekter basert på faglig
aktuelle problemstillinger. NCEA stiller til rådighet konseptualiserings-pakker på 2 x 50.000,- for å
mobilisere ressurser og fagpersonell til innovasjonsprosjekter som bedriftene kan jobbe med videre.

Kostnader
Det er booket 15 rom på Scandic Bodø hotell (Sjøgata 23, Bodø). Deltakere foretar individuell
rombestilling snarest, oppgi referanse «NCE Akvakultur» for enkeltrom til kr 1340,-. Deltagerne dekker
overnatting og egen reise til og fra Bodø. Mat og andre arrangementskostander dekkes av NCE
Aquaculture. NCE administrasjonen stiller med ressurser til gjennomføring av rognkjeksforum, samt
initierings- og søknadsprosesser for offentlig finansiering av videre prosjekter.

Program
Temaet for denne første samlingen i NCE Fagforum Rognkjeks er: «Fokus på produksjonsfasen til
rognkjeks, hvilke elementer i produksjonen påvirker kvaliteten på fisken i sjøfasen». Gjennom foredrag
og plenumsdiskusjoner presenterer deltakere fra inviterte bedrifter og andre fagmiljøer sine erfaringer
og aktuelle problemstillinger knyttet opp mot temaet «kvalitet». Videre diskuteres muligheter rundt
etablering av konkrete prosjekter og videre arbeid i forumet. Operativt fokus, erfaringsutveksling og
prioritering av samarbeidsaktiviteter vil være viktige tema for denne første fagforum-samlingen.

Kontaktinfo arrangør: NCE Aquaculture
Ingrid Lea Karlskås:+47 994 42 103, ilk@kpb.no & Stål Heggelund: +47 417 73 767, she@kpb.no

Tirsdag 16.
juni 2015
19:30-20:00
20:00-

Ankomst på ettermiddag og innsjekk på Scandic Bodø hotell, Sjøgata 23.
Oppmøte & Aperitif, Salmon Center Bodø, Sjøgata 21.
Middag: Sushi med mer fra Ohma, kaffe og kake
- Velkommen til samling, Stål Heggelund, NCEA
- Introduksjon til valgte tema for denne samlingen, Erlend Waatevik, NCEA
- Presentasjonsrunde rundt bordet, forventninger og ambisjoner for samlingen.

Onsdag 17.
juni 2015
09:00-09:45

Båt-transport m/ Kjell Lorentsen. Oppmøte kl.08.45 utenfor Thon hotell i Moloveien 14.

09:45-10:15

Ankomst Gildeskål Forskningsstasjon, omvisning og presentasjon ved Patrick Reynolds

10:15-10:40

Rognkjeksprosjekter hos Gildeskål Forskningsstasjon. Patrick Reynolds, Gifas

10:40-11:00

Erfaringer med rognkjeksproduksjon. Lars Jørgen Ulvan, Nordland rensefisk

11:00-11:40

Lunsj

11:40-12:00

Stamfiskhold rognkjeks. Ane Vigdisdatter Nytrø, Akvaplan Niva

12:00-12.10
12.10-12.30

Oppfølging av rognkjeks i sjø - fokus utfordringer og mulige løsninger. Karoline Skaar
Amthor, Helgeland Havbruksstasjon
Sykdomsovervåkning og diagnostikk. Renate Johansen, Pharmaq Analytiq

12:30-12.50

Vaksinering av rognkjeks. Nils Fredrik Vestvik, Pharmaq

12:50-13:10

Diagnostikk og forskning på rognkjeks. Muhammad Naveed Yousaf, Veterinærinstituttet

13:10-13:25

Kaffepause m/ frukt

13:25-13:45

Erfaringer med bruk av rognkjeks som rensefisk i laksemerdene. Viktige moment for å
gjøre rognkjeksen ennå bedre som lusespiser. Gjermund Olsen, Kvarøy Fiskeoppdrett
Plenumsdiskusjon/runde blant bedriftene og de øvrige fagmiljøene:

13.45-14:30

presentasjon av nåværende kunnskapsstatus, problemer knyttet opp mot temaet
«kvalitet», og muligheter for videre samarbeidsprosjekter mellom forum-aktørene.
Deltakere som ønsker det kan ta med prosjektskisser, disse kan også sendes inn i forkant.
14:30-14:50

Kort oppsummering og konkretisering av videre tiltak og prosjektaktiviteter i forumet

15:00-15:45

Båt-transport retur Bodø, og mulighet for videre transport med fly eller hurtigbåt

Kontaktinfo arrangør: NCE Aquaculture
Ingrid Lea Karlskås:+47 994 42 103, ilk@kpb.no & Stål Heggelund: +47 417 73 767, she@kpb.no

