
Reiselivsklyngen Innovative Opplevelser, sjømatklyngen NCE Aquaculture og De 
Historiske Hotel & Spisesteder inviterer til nettverkssamling om muligheter og for-
sterket samspill i Svolvær den 19. – 21. april 2022. 

Mat- og måltidsbasert turisme er i sterk vekst og Norge har en kystlinje hvor vi produserer 
og høster sjømat og leverer opplevelser i verdensklasse. Både reiseliv og sjømat er nærin-
ger Norge skal satse på i årene som kommer. Vi tror det kan skapes mer samspill og flere 
syn ergieffekter hvis vi setter oss rundt samme bord og diskuterer mulighetene. I denne 
første samlingen setter NCEA og InnOpp tre faglige tema på agendaen. I tillegg vil De His-
toriske med sine kjøkken- og restaurantfaglige ressurser bidra. For vi skal både debattere, 
utforske, lære mer om og nyte god norsk sjømat sammen!
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NORGE, ET MEKKA 
FOR SJØMATELSKERE? 
19. – 21. APRIL 2022

PROGRAM

www.nceaquaculture.no 
wwwfacebook.com/nceaquaculture  

 
Rognkjeks Forum – PROGRAM for 26.-27. November i Bodø   
 
Dag 1: 26.november  
 

Tidspunkt Tema og innledere* Stikkord 
11.30 – 12.40 Lunsj og omvisning hos Mørkvedbukta AS 

NB! Påmelding 
 

12.40 – 13.00 Transport til Salmon Center for videre samling  
13.00 – 13.10  Velkommen til fagforums møte  

NCE Aquaculture  
Målsetning for samlingen 

Sesjon 1 Ernæring hos Rognkjeks  
13.10 – 13.40 CleanLifeCycle - Kvalitetskriterier for rensefisk og 

effekten av stamfiskernæring 
Innledning ved Øystein Sæle, 
Havforskningsinstituttet  
 

Kunnskap om kvalitet på 
rensefisk fra stamfisk til 
tørrfôr tilvendt 
larve/yngel hos berggylt 
og rognkjeks. 

13.40 – 14.40 Hva skal vi fôre rognkjeksen med og hvordan 
optimaliserer vi utfôring? 
Innledning ved Ingrid Lein, NOFIMA  
 

Presentasjon av FHF 
prosjektene Cleanfeed og 
Optirens 

14.40 – 15.00 Kaffe og beinstrekk  
15.00 – 15.20 Tittel: TBA  

Innledning ved Sunniva Kui, Skretting 
 

Skretting presenterer sitt 
arbeid rundt tilpasset fòr 
til rognkjeks.  

15.20 – 16.10 The potential of plant ingredients in diets for 
juvenile lumpfish  
Innledning ved Florence Palihawadana, Nord 
Universitet  
 

Hva skjer når man 
erstatter de marine 
råstoffene mot 
plantebaserte 
ingredienser i 
rognkjeksfòr? 

16.10 – 16.50 Øyehelse og ernæring hos Rognkjeks.  
Innledning ved Pat Reynolds, GIFAS 
 

Katarakt – et symptom på 
dårlig ernæring, eller er 
det mer sammensatt? 
Nyeste prosjekter og 
forskning fra GIFAS 

16.50 – 17.20 DISKUSJON 
Hvilke effekter ser produsentene av endring på fôr? 

 

Sesjon 2 Erfaringsbasert håndtering av rognkjeks  
17.20 – 17.40 Erfaringer fra Steinar Olaisen 

Håndtering og avlusning med rensefisk 
Innledning ved Espen Sørensen/Pat Reynolds GIFAS  
 

Mekanisk avlusning og 
rognkjeks? Samspill eller 
umulighet? 

17.40 – 18.10 Erfaring med gjenfangst av rognkjeks 
Innledning ved Erik Bårdseng, Lerøy Midt  
 

Presentasjon av Lerøy 
Midt metodikk rundt 
gjenfangst og erfaringer.  

18.10 – 18.30 ERFARINGSUTVEKSLING OG DISKUSJON  
Velferdsindikatorer i relasjon til praktisk arbeid?  

 

18.30 – 18.40 Oppsummering Dag 1  

TIRSDAG 19. APRIL

Kl. 19.00 Vi samles til en herlig måltidsopplevelsen fra ”Hau til Hale” på Børsen Spiseri på Svinøya 
 Rorbuer. En utsøkt fem retters meny med skreien i hovedrollen.
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ONSDAG 20. APRIL

Kl. 09.15 Utflukt til NORLAKS sitt anlegg ved Raftsundet, en RIB-safari med XXLofoten. 
 Oppmøte hos XXLofoten på brygga i Svolvær.

Kl. 11.30  Lunsj på Svinøya Rorbuer.

 Etter lunsj spaserer vi til Thon Hotel Svolvær hvor hovedkonferansen finner sted.
 Sted: Thon Hotel Svolvær, Lofotsalen.

Kl. 13.00  Hva har reiseliv og sjømat til felles, og hvor ligger synergiene?
 Innledning ved klyngelederne Malin Johansen, NCEA og Bård Jervan, InnOpp.
 Bakgrunn, oppspill, forventinger og ønskede resultat

Kl. 13.15 Hvordan kan vi bli et Mekka for sjømatelskere?

Kl. 13.15  Del 1 - Potensialet: Hvorfor og hvordan kan sjømat bli en større del av den framtidige 
 Norgesopplevelsen? Innledninger ved Christine Baglo, web-redaktør i Visit Norway, 
 Øyvind Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge og merkevarebygger Ole-Marius 
 Tubez Storfjell i By North. Deretter åpner vi for samtale mellom ”scene og sal”.

Kl. 14.20  Kaffepause 

Kl. 14.40  Del 2 - Praktiske eksempler: direktør Nils Henrik Geitle for De Historiske Hotel og Spisteder 
 forteller om hvordan mat og drikke nå er blitt en driver for utviklingen hos mange av deres 
 aktører, herunder suksessen med Sidersafari i Hardanger. Han viser også hvordan de pakker 
 tematiske opplevelser nå etter pandemien.

 Fra De Historiske kommer også direktør Mikael Forselius, Britannia Hotel og kjøkkensjef på 
 Speilsalen, Håkon Solbakk, sølvvinner i Årets Kokk 2021. Britannia er en av Norges største 
 tilbydere av sjømat og har menyer med kun sjømat på tallerken. De er opptatt av innovasjon 
 og nye sjømatkonsepter for både norske og internasjonale gjester. Solbakk viser hvordan han 
 i praksis tilbereder sin favorittsjømat.

 Direktør Erik Taraldsen vil fortelle oss om ideene bak det nye Thon Hotel Svolvær, som både 
 er designet og bygd med unike sjømatopplevelser som bærende konsept. Det vil bli fulgt opp 
 med en omvisning i sammenheng med sjømataftenen vi skal ha på dette hotellet.

 Mat- og måltidsopplevelser for Norden i internasjonale markeder var tema i det store 
 ”Nordic Food in Tourism” prosjektet som nylig er avsluttet. Presentasjon ved Marie Bergsli, 
 Innovative Opplevelser. .

Kl. 16.15  Kaffepause
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Kl. 16.30 ”Seafood Travel Norway”– kan vi lage en reiseplanlegger for sjømatelskere?

 InnOpp og NCEA jobber sammen om et felles forprosjekt som skal gjøre det enklere å få ta del 
 av gode sjømatopplevelser. Fokus er gode råvarer, spennende måltider og historien om råvarene  
 og stedet de produseres. Vi inviterer til en idélab basert på de analyser og alternativer som er 
 jobbet fram så langt. Både sjømat- og reiselivaktører er involvert allerede, men nå ønsker vi oss 
 et ytterligere løft i dette arbeidet! Idélaben ledes av Lena Nøstdahl, Mimir 

KL. 18.00  Fagprogrammet avsluttes.

KL. 19.00  Vi er invitert til en unik sjømataften på Thon Hotel Svolvær, med omvisning.

TORSDAG 21. APRIL
Sted: Thon Hotel Svolvær, Lofotsalen.

KL. 09.00 Nye ressurser for sjømatopplevelser

 Heidi Meland leder den nasjonale alge-klyngen Norwegian Seaweed Association. Vi har spurt  
 Heidi om tang og tare også vil bli en del av framtidens måltidsopplevelser. Og vi har spurt 
 professor Dorthe Eide fra NORD Universitet om vi er villige til å prøve nye smaker og ukjent 
 sjømat, og om uvanlige marine ressurser kan gi nye måltids- og høstingsopplevelser. Det åpens 
 for spørsmål og kommentarer fra salen.

KL. 09.30 Det må være attraktivt å bo der jobbene og ressursene finnes!

 Reiseliv og sjømat er næringer med felles utfordringer. Verdiene må skapes på stedene der 
 ressursene ligger, mens inntektene i stor grad kommer fra internasjonale markeder. Begge 
 næringer må evne å rekruttere fagfolk, ønsker seg både blomstrende lokalsamfunn, et godt 
 omdømme og attraktive arbeidsregioner. Det henger igjen sammen med stolte innbyggere, 
 lokal verdiskaping og god ressursforvaltning.

 Vi tror det er et potensial for bedre samspill og nye løsninger hvis vi ser på dette sammen. Derfor  
 har vi bedt aktører vi vet er opptatt av dette innlede og diskutere mulighetene; Linda Storholm, 
 ansvarlig for samfunnskontakt i Gigante Havbruk, Kjersti Eline Tønnesen Busch, daglig leder 
 i kunnskapsbedriften SALT, Anette Davidsen, kommunikasjonssjef i Novasea, Trygve Steen, 
 styreleder i InnOpp/daglig leder i XXLofoten og Line Samuelsen, daglig leder i Destination 
 Lofoten.

KL. 10.45  Kaffepause

KL. 11.00 Dialog mellom innledere og salen, - er det konkrete tiltak det bør jobbes videre med?

KL. 11.30 Oppsummering og veien videre

 
KL. 11.45  Lunsj og hjemreise

Deltakere fra InnOpp samles igjen kl. 13.00 – 15.30 for en workshop om satsning på grønn omstilling og 
bærekraft i klyngen. 
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