Workshop 15-16 juni 2011
Fangstbasert Akvakultur

Vesterålen Fiskeripark AS
Nofima Marin
FHF

Workshop Fangstbasert Akvakultur
Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert
Akvakultur på Myre i Vesterålen onsdag 15. og torsdag 16. juni 2011.
Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et Nasjonalt kompetansesenter for
fangstbasert akvakultur (FBA) ved Nofima i Tromsø. Nofima har inngått et
prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark for å skape en møteplass hvor forskere og
fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Kompetansesenteret skal arbeide
med lagring av levende torsk og ha nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og
landindustri, og særlig bedrifter som driver med oppfôring av torsk. Aktivitetene skal ha
verdikjedeperspektiv og utvikle produkter og metoder som øker ressursens verdi.
Fangstbasert akvakultur (levendefangst, mellomlagring og oppfôring) har lange tradisjoner i
Norge. Næringen har et stort potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og
oppfôring av villfanget torsk. Fiskerinæringen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF) og regjeringen har en felles målsetting om å videreutvikle fangstbasert akvakultur som
en driftsform som øker verdien av tilgjengelig kvote.
Det har vært gjennomført liknende arrangementer i 2007 og 2008 på Myre i Vesterålen.
Workshopen har blitt en viktig møteplass for de som jobber med fangstbasert akvakultur,
herunder fiskere, industri, forskere og forvaltning. Arrangører er Nofima, FHF og Vesterålen
Fiskeripark AS.
Agenda for workshopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktivitetsoppsummering
Faghåndbok i fangstbasert akvakultur.
Teknologiutvikling i fangstbasert akvakultur.
Fangstbasert akvakultur: Mellomlagring, fôr & foredling.
Markedssegmentet
Diskutere hvordan man i fellesskap kan legge forholdene bedre til rette for at denne
næringen kan bli en aktuell driftsform for større deler av flåten.
7. Komme med innspill til strategi og prosjekter innenfor fangstbasert akvakultur.
Program for workshopen, se vedlegg. Programmet blir også lagt ut på hjemmesidene til FHF
(www.fiskerifond.no), Nofima (www.nofima.no), og Vesterålen Fiskeripark
(www.fiskeriparken.no)
Målgruppen for arrangementet er alle aktører som er engasjert i og vil vite mer om
levendefangst, mellomlagring og oppfôring av levende torsk.

Praktisk informasjon
Tid: Onsdag 15. juni og torsdag 16. juni 2011.
Sted: Museum Nord i Nyksund.
Påmelding:
Påmelding rettes til Vesterålen Fiskeripark AS v/Lisa Mari Haukenes e-post:
lisa@fiskeriparken.no eller mob. 952 90 611. Påmeldingsfrist: 8. juni

Overnatting:
Myre hotell
Overnatting må betales av den enkelte deltaker (det er reservert rom på Myre hotell).

Lunsj:
Lunsj onsdag 15. juni og torsdag 16. juni på Ekspedisjonen i Nyksund.

Transport:
Det blir arrangert fellestransport fra Skagen flyplass (Stokmarknes) til Myre onsdag 15. juni
med retur torsdag 16. juni.

PROGRAM ONSDAG 15. JUNI 2011
11.30 – 12.00 Registrering, kaffe
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.10 Velkommen - Presentasjon av Vesterålen Fiskeripark
Svein Egil Stavem, Vesterålen Fiskeripark
13.10 – 13.20 Prosjektaktiviteter i regi av FHF
Rita Naustvik Maråk, FHF
13.20 – 13.40 Aktivitetsoppsummering og kvotebonusevaluering
Øystein Hermannsen, Nofima
13.40 – 14.00 Sekking med lerretsløft eller vakumpumpe, hva er mest skånsomt?
Odd-Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet
14.00 – 14.20 Mellomlagring av levende hyse - markedspotensial
14.20 – 14.40 Fôring av villfanget torsk
Bjørn-Steinar Sæther, Nofima

14.40 – 15.00 Icefresh som døråpner for nye markeder
Johan Fredrik Dahle, Icefresh
15.00 – 15.20 Pause
15.20 – 15.40 Maskinell sortering av villfanget torsk basert på fôr i magen
Stein Ove Østvik, Sintef
15.40 – 17.00 Innledning til første tema i workshop - Presentasjon av Faghåndbok i
fangstbasert Akvakultur
Kjell Midling, Nofima og Bjørnar Isaksen, HI
Workshop dag 1: Faghåndbok i FBA
Diskutere i fellesskap form og innhold i faghåndboka. Innspill og
kommentarer fra næringa.

17.00 Avslutning faglig del dag 1
19.30 Avreise til Nyksund for middag

PROGRAM TORSDAG 16. JUNI 2011
08.30 – 08.35 Velkommen til dag 2
08.35 – 10.10 Innledning til andre tema i workshop
Workshop dag 2: Presentasjon
Diskutere hvordan man i fellesskap kan legge forholdene bedre til
rette for at denne næringen kan bli en aktuell driftsform for større
deler av flåten.

10.10 – 10.20 Pause
10.20 – 11.20 Innledning til tredje tema i workshop
Workshop dag 2: Presentasjon
Innspill til strategi og prosjekter innenfor fangstbasert akvakultur.

11.20 – 11.30 Oppsummering/avslutning
11.30

Lunsj

13.00

Felles avreise til Skagen

