
 

 

 

 

      

 
 

 

Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» har som målsetting å etablere en kunnskapsbasert 

anbefaling for beste praksis og anbefale tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseoppdrett. Prosjektet er 

finansiert av FHF, og gjennomføres som et samarbeid mellom BDO AS sjømatavdeling og Åkerblå AS. For å få et 

representativt bilde fra hele landet gjennomføres kartlegging av reell praksis i form av spørreundersøkelse og 

intervju, samt dialogmøter om aktuelle tiltak i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12. 

Invitasjon til dialogmøter: 

Vil du bidra til å styrke biosikkerheten i norsk lakseproduksjon? 
 

Grunnlaget for god biosikkerhet formes først og fremst av praktiske omstendigheter og hverdagen ute i 

bedriftene. Målet med dette arbeidet er å foreslå tiltak som kan bedre biosikkerheten. For å komme fram 

til gode tiltak ønsker vi derfor sammen med næringsaktørene å undersøke på hvilke områder det finnes 

avvik mellom ønsket og reell praksis, hva som er de underliggende årsakene til disse avvikene, og deretter 

få innspill til hva og hvordan endringer kan gjøres. Vi inviterer derfor til dialogmøter med oppdrettsselskap 

og fiskehelsetjenester i de utvalgte produksjonsområdene. I møtene presenteres resultater fra 

spørreundersøkelse og intervjuer, og vi vil legge til rette for en styrt dialog om tiltak som kan styrke 

biosikkerheten i næringa. Her kan du bidra med dine erfaringer, og til at de problemstillingene som har 

størst betydning for din bedrift får oppmerksomhet når vi skal foreslå tiltak for å styrke biosikkerheten. 

Program  

10.00-10.15 Introduksjon av prosjektet og målsetting for dagen 
 

10.15-11.15 Presentasjon av resultater fra kartlegging av praksis 
- På hvilke områder er det er størst avvik mellom ønsket og reell praksis? 
 

11.30-14.30 
 
(inkl. lunsj) 

Workshop om tiltak (parallelle sesjoner for settefisk- og sjøfase) 
- Hva er de viktigste bakenforliggende årsakene til avvik mellom ønsket og reell 

praksis? 
- Hvilke tiltak kan iverksettes for å fjerne eller redusere disse årsakene? 

 
14.30-15.00 Oppsummering 

 

Tid og sted  

3. mars PO 6 Trondheim, Radisson Blu Royal Garden Påmeldingsfrist: 25. februar  
18. mars  PO 12 Alta, Scandic Alta Påmeldingsfrist: 11. mars  
19. mars  PO 9 Sortland, Kulturfabrikken Påmeldingsfrist: 12. mars  
24. mars  PO 3 Stord, Stord Hotell Påmeldingsfrist: 17. mars 

 

Meld deg på møte i ditt produksjonsområde HER 

For spørsmål eller innspill i forkant av møtene kan prosjektleder i BDO AS Jørund S. Larsen kontaktes på 

e-post jorund.larsen@bdo.no eller telefon 416 15 191. 

https://u.bdo.no/s9PNp4d
mailto:jorund.larsen@bdo.no

