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Tiden er inne for på alvor å åpne dørene mot Europa. 
Det er på tide å gi Europa mulighet til å oppleve at vi er 
noe mer enn en kald region i utkanten av sivilisasjonen. 
At det ikke er slik at vi våkner til liv noen måneder hver 
sommer, men ellers i året lever i kulde og mørke.

I 2024 vil Bodø artikulere hvordan og hvorfor mennesker 
har befolket sin region i tusener av år. At det er på grunn 
av – ikke på tross av – hvordan natur og klima gjør 
Nordland fruktbart. Vi har samlet 9 historier fra regionen 
og håper du vil lytte og LØRNE av disse.

Bodø 2024
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Tema Perspektiv

Dyrking av marine 
alger – ressurser med 
muligheter?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med Daglig leder 
i Algenettverk Nord AS (ANN), Heidi Meland, om at vi kan se til 
Kina og på hvordan de gjør produksjon, men ikke nødvendigvis 
bruke dette som en inspirasjon. Algenettverk Nord AS er en 
sammenslutning av bedrifter som er engasjert i produksjon av 
marine alger til ulike formål. I podcasten forteller Heidi om hvilke 
muligheter som ligger i algene vi har langs vår langstrakte kyst. 
Silvija og Heidi diskuterer også blant annet hvordan vi kan lage 
smarte små-samfunn i Norge. 

Om bedriften
Algenettverk Nord AS er en sammenslutning av bedrifter som 
er engasjert i produksjon av marine alger til ulike formål. 
Forretningsideen til Algenettverk Nord as er gjennom samarbeid 
å utnytte den enorme produksjonskapasiteten i de kystnære 
havområdene i Nordland og resten av landet til kommersiell 
produksjon og omsetning av produkter basert på mikro- og 
makroalger. Formålet er å utvikle mikro- og makroalgeproduksjon 
i Nordland og Norge til en betydelig næring gjennom samarbeid 
mellom bedrifter, samt kompetanseutvikling på alle nivå i 
verdikjeden.

Refleksjon
Alger kan brukes i mange industrier og bransjer, og kysten vår er 
utmerket for dyrking av det. Hva slags muligheter ser du i algene 
vi har i Norge? Har vi en ny industri?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Heidi Meland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Alger 
• Gründerskap 
• Lokalsamfunn  
• Viktigheten av kollektivisme 

Anbefalt lesing: 

• Utopia for realister av Rutger Bregman 
 

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord 

OCEANTECH
HEIDI MELAND
DAGLIG LEDER
ALGENETTVERK NORD
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OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord

 Vi er nødt til å 
endre strategien og vi må 
forstå at vi er en del av 

verden.
- Heidi Meland



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvordan ble du interessert i 
innovasjon/forskning? 
Interessert i samfunn, mennesker 
og verdiskaping/økonomi 
(ikke penger). Er en ivrig og 
entusiastisk utforsker - søkende og 
interessert i det meste. Er 
utålmodig, men utholdende. Har 
bakgrunn fra landbruk og havbruk 
(biologisk produksjon).

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Legge til rette for medlemmene i 
nettverket (21 bedrifter).

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Spredning av ny kunnskap, 
erfaringsdeling, åpne spørsmål 
og kontaktarbeid.  

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det kan bidra til endring 
og forbedring, og fordi det er 
læring.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Vilkår for nyskaping - er det de 
«rike» som skaper mest? Hvordan 
skape smarte småsamfunn - er 

vi fortapt uten sentralisering? 
Hvordan drive «verdens minste 
land» med «verdens mest avanserte 
velferdssamfunn»? 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Samling av flere 
nettverk til en felles, 
men diversifisert organisasjon.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det er gode arenaklynger i 
Norge, klynger der det ikke er 
enkeltmedlemmer som tar ut all 
profitten alene. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Bærekraft: mer kunnskap om 
god produksjon på begrensede 
naturressurser - utjevning av 
økonomiske ulikheter nasjonalt 
og internasjonalt - åpne grenser 
- mindre rovdrift - mer kulturelt 
samvær og utveksling - dele på 
arbeidet og lønna.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Liberalt demokrati, ikke så 
altfor store ulikheter og lite 
autoritetsfrykt.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Noe som fungere bedre digitalt enn 
fysisk, nå i jobben din?
Mye går bra, men er redd for 
«paradigmeskiftet» når det gjelder 
personlig kontakt og direkte 
kommunikasjon – at vi ikke vil 
oppsøke hverandre uten avtale. 
Ikke bare har vi en kropp, vi er en 
kropp.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Klar og trygg, blid, inspirerende og 
støttende. Bra kapasitet. De fleste 
trenger en leder som er tydelig og 
trygg å jobbe med, og det er ingen 
ulempe at lederen er entusiastisk 
og finner på ting. 

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver?
Balansert utnytting av 
naturressursene – det er vanskelig 
å skille ut økonomiske drivkrefter 
som tradisjonelt har bidratt til 
overbelastning.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Vi er alle født naken og tannløs – 
dypest sett er alle mennesker like 
og har de samme behovene for å 
være trygge, spise, sove, ha familie 
og venner osv.

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord

Podkast  #0663



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

7

Hvem er Algenettverk Nord AS?
a) Et nettverk for å få i gang et
samarbeid mellom bedrifter med
interesse for dyrking og foredling av alger
med utgangspunkt i Nordland fylke
b) Et nettverk for å få norske alger ut på
det internasjonale markedet
c) Et nettverk for å få i gang et
samarbeid mellom bedrifter med
interesse for dyrking og foredling av alger
med utgangspunkt i Sør-Norge

Et nettverk for å få i gang et samarbeid 
mellom bedrifter med interesse for 
dyrking og foredling av alger med 
utgangspunkt i Nordland fylke

Norge har lang kyst og stort areal. I 
tillegg er vi lite urbanisert og har en liten 
befolkning. Dermed har vi lite utslipp fra 
land og er rene

Det er rikt på mineraler, har saltinnhold 
med kalsium og magnesium, det rikt 
på jod som befolkningen i Europa har 
mangel på. I tillegg har alger og tare den 
femte smaken, umami

Hva slags unike fordeler har Norge i 
forhold til algedyrking?
a) Norge har lang kyst og stort areal.
I tillegg trives alger best i kjølig
temperaturer
b) Norge eksporterer store mengder
alger, og er størst i næringen
internasjonalt
c) Norge har lang kyst og stort areal. I
tillegg er vi lite urbanisert og har en liten
befolkning. Dermed har vi lite utslipp fra
land og er rene

Hva kan alger og tare bidra positivt med 
innen ernæring?
a) Det er rikt på mineraler, har
saltinnhold med kalsium og magnesium,
det rikt på jod som befolkningen i
Europa har mangel på. I tillegg har alger
og tare den femte smaken, umami
b) Det er rikt på natriumsalter og jod
som befolkning i Europa har mangel
på. I tillegg har alger og tare den femte
smaken, umami
c) Det inneholder den femte smaken,
umami, men tillegger ikke ernæringen vår
noe annet enn som en smaksforsterker

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord

Scann og besøk bedriften
https://algenett.no/hjem

OCEANTECH
HEIDI MELAND
DAGLIG LEDER
ALGENETTVERK NORD

Podkast  #0663



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

8

Tema Perspektiv

Framtidstro for havet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og 
daglig leder i SALT, Kjersti Eline Tønnessen Busch. Kjersti har en 
doktorgrad i akvakultur og brenner for å gjøre havet og kysten 
vår renere. Fra Lofoten leder hun SALT, som leverer tjenester 
innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og 
kysten. I episoden forteller Kjersti om hvor søppelet vi ser i havet 
egentlig kommer fra, hvilke valg som må tas for å få rene strender 
i Bodø innen 2030, samt om hva de har lært av å ha kartlagt marin 
forsøpling langs strendene i Norge ved hjelp av GIS-modelleringer.

Om bedriften
SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og 
for kysten. SALT leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og 
formidling knyttet til havet og kysten. Deres faglige kompetanse 
involverer marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap 
– med spisskompetanse om nordlige problemstillinger. SALT 
ble dannet av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch (Ph. D. 
akvakultur) og Kriss Rokkan Iversen (Ph. D. marin systemøkologi) 
i juni 2010. Kjersti og Kriss studerte sammen og ble enige om at 
det måtte være mulig å bidra til kystens utvikling – der ressursene 
fantes og verdiskapingen faktisk skjer.

Refleksjon
Mer plast enn fisk i havet i 2050, biene forsvinner, isen smelter. 
Diskusjonen omkring klima og miljø er ofte dyster og mørk. Kjersti 
mener dette ikke motiverer oss til endringer. Hvordan kan vi skape 
en mer lystbetont samtale rundt miljø og klima?  

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Kjersti E. Tonnessen Busch 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Klima 
• Marin forsøpling 
• Innsamling av data 
• Undervannsrobot

Anbefalt lesing: 

• Poor ecomics av Abhijit Banerje og Ester 
Duflo 

• Holdnorgerent.no
 

CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT 

CLEANTECH
KJERSTI ELINE 
TONNESSEN BUSCH
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
SALT

PODKAST #664 FRAMTIDSTRO FOR HAVET. KJERSTI ELINE TONNESSEN BUSCH, SALT

Podkast  #0664
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CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT

 Mange forskere er 
redde for mikroplasten, 

men mikroplasten er den 
vi kan gjøre noe med.

- Kjersti Eline Tonnessen 
Busch
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Utdanning og hobby?
Doktorgrad i akvakultur. Hobby: 
Styreleder i dugnadsdrevet 
alpinanlegg.

Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig: Sterkt engasjement, stor 
arbeidslyst, litt utålmodig og stor 
gjennomføringstrang. Faglig: Som 
forsker er jeg opptatt av å svare 
på store og relevante spørsmål - 
mindre interessert i grunnforskning 
og detaljer.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi tror at jobben vi gjør har en 
betydning og at det faktisk er 
mulig å gjennomføre de endringene 
som skal til for at morgendagens 
verden er enda bedre enn dagens 
verden. Våre tre forretningsområder 
er «maritim forsøpling», «marin 
forvaltning» og «fremtidsrettet 
kystsamfunn».

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Teknologi som gjør jobben 
vår enklere. Eksempelvis GIS-
modelleringer for å finne ut hvor 
søppel samler seg langs strendene.

Hvorfor er det spennende?
Det er veldig spennende å ta i bruk 
teknologi for å hente inn data. 
Vårt perspektiv er alltid å løse 
et problem og så finne relevant 
teknologi og ta den i bruk.

Mest spennende kontroverser?
Ikke kontrovers, men observasjon: 
Vi snakker ofte for positivt om 
teknologi og får det til å høres ut 
som at det kan løse alt alene. Alt 
kan ikke løses med teknologi, men 
det kan være til svært god hjelp.

Egne relevante prosjekter siste 
året?
Kartlegging av marin forsøpling. Vi 
har kartlagt søppel på strender i 
Lofoten, Finnmark, Agder og Novaja 
Semlja. Skulle vært i Ghana nå, men 
utsatt på grunn av korona.

Favoritteksempler på lignende 
prosjekter, internasjonalt og 
nasjonalt?
Frivillige som samles for å rydde 
strender, eksempelvis Afroz Shah i 
Mumbai.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Bygging av bedriftskultur, 
samhandling med andre, innhenting 
av informasjon, og kunnskap om 
bærekraft.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har generelt gode 
relasjonelle egenskaper og gode 
bedriftskulturer. Unikt gode (og 
heldige) i forhold til fornybar energi 
(vannkraft).

Viktigste nye perspektiver etter 
Covid-19? Nå har alle andre også 
forstått at video er mulig. Det er en 
stor fordel for oss utenfor ring 2; vi 
sparer mye tid på å slippe å reise 
tur/retur Svolvær-Oslo for et møte.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? Reflekterer mye over 
min rolle. Er faglig interessert, 
og marin forsøpling engasjerer 
meg veldig. Ønsker å være real og 
rettferdig. Tåler motstand og er ikke 
lettskremt.

Noen viktige bærekrafts
perspektiver?
Bærekraft er viktig for folkehelsa.

Yndlingssitat eller livsmotto?
SALT sitt motto: "Fremtidstro for 
havet, kysten og folket".

CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT

Podkast  #0664
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Hvor langt og dypt er verdens største 
kaldtvannskorallrev i Lofoten?
a) 35 km langt og 260 meter dypt
b) 50 km langt og 450 meter dypt
c) 20 km langt og 140 meter dypt

35 km lang og 260 meter dyp Plast i havet, klimaendringer, 
havforsuring og overfiske

De fant rundt 76 tonn avfall på én 
kilometer lang strandstrekning på en 
strand langt fra sivilisasjonen

Hva er de store truslene for havet?
a) Plast i havet, klimaendringer og
havforsuring
b) Plast i havet, klimaendringer,
havforsuring og overfiske
c) Mikroplast, klimaendringer og
havforsuring

SALT gjorde et oppsiktsvekkende funn i 
Finnmark. Hva var dette?
a) De fant flere døde dyr med flere gram
avfall i magesekken
b) De fant et yrende dyreliv hvor det var
lite avfall på stranda de undersøkte
c) De fant rundt 76 tonn avfall på én
kilometer lang strandstrekning på en
strand langt fra sivilisasjonen

CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT

Scann og besøk bedriften
https://salt.nu/

CLEANTECH
KJERSTI ELINE 
TONNESSEN BUSCH
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
SALT

Podkast  #0664
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Tema Perspektiv

Hydrogen, det nye 
batteriet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Glomfjord Hydrogen AS, Finn Nordmo. Glomfjord Hydrogen er en 
hydrogenfabrikk som har fokus på produsere hydrogen bærekraftig 
og i stor skala. I episoden forteller finn om hvordan gjøre 
hydrogen til nullutslippsløsning innenfor flere sektorer, deriblant i 
maritim sektor og i tungtransport. 

 

Om bedriften
Glomfjord Hydrogen er fabrikken som ble etablert på Meløy i 
2016. Fabrikken produserer hydrogen til industrielle anvendelser 
på personbiler, større kjøretøy, båter og tog. Hydrogen fabrikken 
på Meløy har eksistert i over 40 år. For tiden bygger Glomfjord 
Hydrogen en ny fabrikk som skal stå klar i 2023.

Refleksjon
Hydrogen kan gi oss nullutslippsløsninger innenfor flere sektorer, 
men i mange tilfeller trekker vi mot batteriløsninger. Hva er de 
positive og negative fordelene ved hydrogen og batteri hvis du 
setter de opp mot hverandre?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Finn Nordmo 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Flytende hydrogen 
• Infrastruktur 
• Utviklingsprosjekter 
• Prosessindustri

Anbefalt lesing: 

• Gemino.com
 

ENERGYTECH med Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen 

ENERGYTECH
FINN NORDMO
DAGLIG LEDER
GLOMFJORD HYDROGEN

PODKAST #665 HYDROGEN, DET NYE BATTERIET. FINN NORDMO, GLOMFJORD HYDROGEN

Podkast  #0665
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ENERGYTECH med Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen

 «Alle» vil 
ha hydrogen og 

nullutslippsløsninger i 
transportsektoren, men 

hvor skal hydrogenethentes 
fra er det for lite fokus på.

- Finn Nordmo
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvordan ble du interessert i 
innovasjon/forskning? 
Personlig: Har mye energi, liker 
aktivitet og er utadvendt. Trives 
sammen med folk. Faglig: Har 
god faglig ballast innenfor 
prosessteknologi, både gjennom 
utdanning (i alt 9 år ved NTNU) 
og praksis i prosessindustrien 
hos Hydro og Yara. Innovasjon/
FOU: Både fra studietiden og i 
jobbsammenheng har jeg hele tiden 
jobbet med å finne bedre eller nye 
prosesstekniske løsninger.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Jobbe konkret med 
forretningskonseptet, dvs. 
prosessteknisk, investeringsbehov, 
beregne salgspris på hydrogen 
til transportsektoren, og spre 
kunnskap om hydrogen som 
nullutslippsløsninger innenfor flere 
sektorer.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Kjemi-teknisk - kjemiske 
reaksjoner.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende å 
beherske og styre kjemiske 
produksjonsprosesser.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
«Alle» vil ha hydrogen og 
nullutslippsløsninger i 
transportsektoren, men hvor 
hydrogenet skal hentes fra er det 
for lite fokus på.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Lage nye gjødselprodukter av 
fiskeslam fra oppdrettsnæringen.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Fremstille protein fra insekter.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Hvordan ta i bruk 
nye energiløsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
CO2-fangst (CCS) og anvendelse 
av CCS for å lage hydrogen og 
ammoniakk av naturgass.

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Ingen tvil om at vi lærer oss å 
bruke digitale verktøy, og å gjøre 
det mulig for mange å gjøre jobben 
hjemme. Uten denne muligheten 
hadde det blitt enda flere 
permitteringer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Antagelig en ganske grei sjef. Liker 
å diskutere og høre på andres 
meninger. Har lett for å snakke med 
folk.

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver? 
Sirkulær økonomi, særlig innenfor 
oppdrett. Nye produkter basert på 
avfall og nye nullutslippsløsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Winston Churchill: «never, never 
give up».

ENERGYTECH med Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen

Podkast  #0665
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Hva er det positive med hydrogen?
a) Hydrogen produserer delvis grønn
energi og ved bruk av hydrogentank får
du lenger rekkevidde enn ved bruk av
batteri
b) Hydrogen produserer 100 prosent
grønn energi hvis den produseres med
strøm fra vannkraft, solceller eller
vindturbiner. I tillegg har hydrogen lengre
rekkevidde enn ved bruk av batteri
c) Vi har storproduksjon av hydrogen i
Norge, og det eneste vi mangler er å få
det ut

Hydrogen produserer 100 prosent grønn 
energi hvis den produseres med strøm 
fra vannkraft, solceller eller vindturbiner. 
I tillegg har hydrogen lengre rekkevidde 
enn ved bruk av batteri

Maritim og langtransport Man fører strøm gjennom vann for å 
skille ut hydrogen og oksygen. Vann er et 
molekyl som består av to deler hydrogen 
og en del oksygen, og ved elektrolyse 
brytes molekylet opp. Resultatet er 
oksygen- og hydrogengass

I hvilken sektor kan hydrogen spille en 
viktig rolle?
a) Maritim og langtransport
b) Personbiler og maritim
c) Olje og gass

Hvordan lages hydrogengass?
a) Produksjonen foregår i to store
råtnetanker, hvor anaerobe bakterier
bryter ned organisk stoff i slammet.
Under denne prosessen produseres
hydrogengass, som normalt består av ca
60 –70 prosent hydrogengass. Resten
består i hovedsak av CO2
b) Man fører strøm gjennom vann for å
skille ut hydrogen og oksygen. Vann er et
molekyl som består av to deler hydrogen
og en del oksygen, og ved elektrolyse
brytes molekylet opp. Under denne
prosessen produseres hydrogengass,
som normalt består av ca 60 –70 prosent
hydrogengass. Resten består i hovedsak
av CO2
c) Man fører strøm gjennom vann for å
skille ut hydrogen og oksygen. Vann er et
molekyl som består av to deler hydrogen
og en del oksygen, og ved elektrolyse
brytes molekylet opp. Resultatet er
oksygen- og hydrogengass

ENERGYTECH med Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen

Scann og besøk bedriften
https://www.glomfjordhydrogen.no/

ENERGYTECH
FINN NORDMO
DAGLIG LEDER
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Tema Perspektiv

Bærekraftig akvakultur 
og samarbeid i klynger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NCE 
Aquaculture, Malin Johansen, om hvordan de løfter frem felles 
løsninger for utfordringene i fiskerinæringen. I podcasten forteller 
Malin om hvorfor det ble slik at vi ble så store på laks i Norge. 
Malin og Silvija diskuterer også om vi kan overføre kunnskapen 
med å bygge opp denne oppdrettsnæringen til andre arter. 

Om bedriften
NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer 
på verdiskaping og innovasjon innen kommersiell produksjon av 
laks og sjømat til et globalt marked. Klyngen fasiliteter relevante 
forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et 
løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft. Den sikrer 
også tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i 
driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.

Refleksjon
Laks og sjømat er en stor næring for Norge, men det har vært 
vanskelig å drive oppdrett på andre arter enn laks. Er det viktig for 
Norge å få i gang oppdrett av flere arter? Hvorfor, hvorfor ikke?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Malin Johansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Produksjonsbiologi 
• Fiskevelferd 
• Havbruksnæringen 
• Tverrfaglighet 

Anbefalt lesing: 

• Verden på vippepunktet av Dag O. Hessen
 

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture 

OCEANTECH
MALIN JOHANSEN
DAGLIG LEDER
NCE AQUACULTURE

PODKAST #666 BÆREKRAFTIG AKVAKULTUR OG SAMARBEID I KLYNGER. MALIN JOHANSEN, NCE AQUACULTURE
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OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture

 Næringen har 
gjort så store fremskritt 

på kort tid, det er en 
helhetlig og veldig 

interessant verdikjede fra 
stamfiskproduksjon og til 

marked.
- Malin Johansen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning?  
Jeg har jobbet i et innovasjons-
selskap siden 2008, og med 
havbruksnæringen direkte siden 
2017. Bærekraftig matproduksjon 
er et utrolig viktig bidrag til FNs 
bærekraftsmål, og fra norske 
fjorder til så mange land i verden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Løfte frem felles løsninger 
for utfordringene i næringen, samt 
løfte frem felles muligheter.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?      
Produksjonsbiologi innen havbruk 
og nye produksjonssystemer.  

Hvorfor er det spennende?                                              
Næringen har gjort så store 
fremskritt på kort tid, og det er en 
helhetlig og interessant verdikjede 
fra stamfiskproduksjon til marked. 
Det er mange aktører og veldig mye 
kompetanse i næringen.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Debatten rundt bærekraft og 
avveininger mellom sosial, økono-
misk og miljømessig bærekraft.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?                    
Vi jobber med anvendelse av slam 
for å bedre utnytte næringsstoffene 
i slam fra landanlegg 
(settefiskanlegg), samt et stort 
regionalt algeprosjekt i samarbeid 
med prosessindustrien.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det skjer mye spennende innen 
nye biomarine verdikjeder og ny 
fett- og proteinproduksjon fra både 
sidestrømmer i dagens produksjon 
og fra havet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Anvende og utnytte kunnskapen 
på en best mulig måte. Vi har et 
næringsliv som er omstillingsdyktig 
og fremsynte - det tror jeg blir 
avgjørende også i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?                        
Vi har gode forskningsinstitusjoner 
og sterke akademiske 
miljøer. Kontakten mellom 
forskningsmiljøer og næringen står 
sterkt.

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Bedre anledning til å avholde 
fagmøter elektronisk.

Hvordan er du som leder, 
og hvorfor funker det?  
Jeg er god på samarbeid og 
lagarbeid. Det er avgjørende når vi 
er en liten organisasjon.

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver?        
Etterstrebe et mer helhetlig 
syn på bærekraft - her tror jeg 
FNs SDG har bidratt stort i den 
omstillingen vi er i gang med.

Et yndlingssitat eller livsmotto?        
Den beste måten å få et arbeid til å 
virke vanskelig på, er å utsette det - 
Winston Churchill. 

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture
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Hvilken er den dominerende arten i 
akvakultur i Norge?
a) Torsk
b) Sei
c) Laks

Laks 140 Laks trives godt i stim og har en adferd 
som fungerer i oppdrett. I tillegg har 
man også lyktes med å gjøre avanserte 
fremskritt på å drive avl på denne arten.

Hvor mange land eksporterer Norge 
sjømat til?
a) 140
b) 200
c) 80

Hvorfor har man valgt akkurat laks som 
art til oppdrett?
a) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. I tillegg
har man lyktes med å gjøre avanserte
fremskritt på å drive avl på denne arten.
b) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. Det
som også skiller laksen fra andre arter
er at den har hatt mindre biologiske
utfordringer som kjønnsmodning og
adferd som man har sett hos annen fisk.
c) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. I
tillegg har man også lyktes med å gjøre
avanserte fremskritt på å drive avl på
denne arten.

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture

Scann og besøk bedriften
https://nceaquaculture.com/

OCEANTECH
MALIN JOHANSEN
DAGLIG LEDER
NCE AQUACULTURE
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Tema Perspektiv

Styrking av den 
samfunnsvitenskapelige 
nordområdeforskningen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor innen 
forskning og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole. I jobben 
som prorektor har Reid et fokus på å skape en tett integrasjon 
mellom universitetene, offentlig sektor og privat sektor. I 
episoden forteller Reid om hvordan vi kan bruke forskningsbasert 
innovasjon for å nå bærekraftsmålene. Herunder trekker han 
frem samfunnsvitenskap som en viktig brikke. Reid forteller 
også om sine erfaringer etter at undervisningen ble digital under 
pandemien. 

Om bedriften
Nord Universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant 
forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og 
entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet 
har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder 
i Nordland og Trøndelag. Gjennom en flercampusmodell i Nordland 
og Trøndelag sikrer Nord Universitet at studentene er tett på det 
arbeids- og næringslivet som universitetet er en del av.

Refleksjon
Mange av FNs bærekraftsmål er knyttet opp mot 
samfunnsvitenskapelige spørsmål, men samfunnsvitenskapelig 
forskning blir ofte undervurdert. Hvor avgjørende er det å ta i bruk 
mer av samfunnsvitenskapelig spørsmål for at vi skal lykkes med 
bærekraftsmålene?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Reid Hole 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Samfunnsvitenskap
• Bærekraftsmålene til FN 
• Tverrfaglighet  
• Velferd

Anbefalt lesing: 

• Who we are and how we got here av 
professor David Reich ved Harvard

 

LØRNSOC med Reid Hole, Nord universitet 

LØRNSOC
REID HOLE
PROREKTOR INNEN 
FORSKNING OG 
UTVIKLING
NORD UNIVERSITET

PODKAST #668 STYRKING AV DEN SAMFUNNSVITENSKAPELIGE NORDOMRÅDEFORSKNINGEN. REID HOLE, NORD UNIVERSITET
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LØRNSOC med Reid Hole, Nord universitet

 Under denne 
digitale undervisningen, 
har studentene fått den 

kunnskapen vi som 
universitet har lovet dem? 
Dette blir interessant å se 

på etter eksamen.
- Reid Hole
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Utdanning og hobby?   
Dr. Scient. ved NMBU. Hobby: 
trening, musikk, lesing og god mat 
og drikke.  

Hvem er du, personlig og faglig?  
Født på Jæren, far til Vilde og 
bestefar til tre. Har jobbet med 
forskning og innovasjon hele 
yrkeslivet.

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben? Universitetet har tre 
samfunnsoppgaver: forskning, 
forskningsbasert utdanning, og 
formidling av kunnskap.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?  
Utvikle kunnskap som skal 
være med på å sikre økonomisk 
og miljømessig bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling i 
nordområdene.

Hvorfor er det spennende?  
Nordområdene har et sterkt 
politisk fokus, både nasjonalt og 
i EU. Dette krever at vi informerer 
bredt i EU sine institusjoner og i 
medlemslandene om forholdene 
og mulighetene i de nordlige 
regionene.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Betydningen av 
samfunnsvitenskapelig forskning, 
som blant annet drives frem av 
politikere og forskere, har ikke 
nådd dypt nok inn i de akademiske 
miljøene enda.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
INOVACARE, som er en forløper for 
et prosjekt der målet er å bygge et 
helsehus i Bodø.

Prosjekter som inspirerer deg, 
internasjonalt og nasjonalt?  
Mikroalger, som kan være en 
kilde til biodrivstoff, men også 
fôringrediens til landlevende dyr så 
vel som fisk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
- Forskningsbasert kunnskap 
om hvordan vi kan nå FNs 
bærekraftsmål  
- Kunnskap for å sikre demokratiet, 
bl.a. gjennom en kontinuerlig kamp 
mot falske nyheter  
- Kunnskap om andre kulturer, som 
er kritisk for fredelig samhandling 
mellom folk

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Trekantsamarbeidet i Norge 
er en god modell for en bærekraftig 
utvikling. I en demokratisk kontekst 
er gratis utdanning for alle en 
grunnpilar, og et kritisk grunnlag for 
å sikre demokratiet.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Åpen for ny kunnskap, samt å 
lære og bidra til endring – primært 
forskningsbasert endring. Er mer 
opptatt av lange linjer enn av 
detaljer, samtidig som jeg er god på 
å lese korrektur.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
FNs bærekraftsmål. Om jeg må 
velge ett er det nr. 17: partnerskap 
og samarbeid.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Et folk som ikke lenger kan stole 
på noe, kan ikke gjøre opp sin 
egen mening. Det berøver ikke 
bare evnen til å handle, men også 
evnen til å tenke og dømme. Med et 
slikt folk kan du gjøre hva du vil» - 
Hannah Ahrendt.  

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Forskningsbasert kunnskap og 
innovasjon er grunnlaget for 
en bærekraftig og demokratisk 
utvikling

LØRNSOC med Reid Hole, Nord universitet
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Hva er Nord universitetet spesielt godt 
kjent for?
a) Den samfunnsvitenskapelige
tilnærmingen på forskningen på
nordområdene
b) Det naturvitenskapelige studiet er
rangert som nummer 85 i verden
c) Matematisk og naturvitenskapelig
forskning på nordområdene

Den samfunnsvitenskapelige 
tilnærmingen på forskningen på 
nordområdene

8 Innovasjon og entreprenørskap

Hvor mange av de 17 bærekraftsmålene 
er knyttet opp mot samfunnsvitenskap?
a) 8
b) 5
c) 4

Hvilket studiemiljø på Nord universitetet 
er rangert som nummer 85 i verden?
a) Lærer og lektor
b) Innovasjon og entreprenørskap
c) Marked og administrasjon

LØRNSOC med Reid Hole, Nord universitet

Scann og besøk bedriften
https://www.nord.no/no

LØRNSOC
REID HOLE
PROREKTOR INNEN 
FORSKNING OG 
UTVIKLING
NORD UNIVERSITET
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Tema Perspektiv

Innovasjon og utvikling 
gjennom grønn teknologi 
og bærekraft
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for marked, 
relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold, om det 
å ta både konsernet og verden videre, skape arbeidsplasser 
og  nye digitale og miljøvennlige løsninger. Hvilke løsninger og 
næringsutvikling kan vi ta i bruk for å dra i rett retning i? når det 
kommer til miljø og bærekraft? Og med en enorm mangel på 
mat i verden, hvordan kan vi ta i bruk mulighetene i havet på en 
bærekraftig måte?

Om bedriften
Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og 
drift. Løvold as, Havbruksloggen og Løvold Havpark er konsernets 
driftsselskaper. Her kan man finne det meste av produkter og 
tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, industri 
og skipsfart. I over 80 år har Løvold vært en samarbeidspartner 
med norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt.

Refleksjon
Havbruksnæringen er en av Norges største eksportnæringer. 
Hvilken rolle kan innovasjon og næringsutvikling spille når 
det kommer til å bli bedre på miljø og bærekraft innen 
oppdrettsnæringen?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Ellisiv Løvold 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fiskeoppdrett  
• Havbruksloggen  
• Digitalisering  
• Bærekraft 

Anbefalt lesing: 

• Løvold Solution 
 

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution 

OCEANTECH
ELLISIV LØVOLD
LEDER FOR MARKED, 
RELASJON OG UTVIKLING
LØVOLD SOLUTION
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OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution

 I det store 
perspektivet som tegner et 
bilde av enorm mangel på 
mat i verden, mener jeg at 
vi både har en mulighet til 

og et ansvar for å ta tak 
for å gjøre en forskjell her.

- Ellisiv Løvold
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Hvem er du, personlig og faglig?  
54 år, født i Lofoten. Gift, har tre 
voksne barn og 3 barnebarn. Som 
person er jeg ekstrovert, 
omsorgsfull og over gjennomsnittet 
glad i folk.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Innovasjon og næringsutvikling i 
Løvold Solution.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?  
Lage løsninger og produkter som 
er nyttige; som gjør hverdagen til 
kundene eller en næring enklere 
og mer effektiv. Har også fokus 
på løsninger og næringsutvikling 
som bidrar i rett retning i forhold til 
miljø og bærekraft.  

Hvorfor er det spennende?  
Motiverende å jobbe for 
«a bigger meaning», som for 
eksempel å gi mat til verden 
gjennom å ta i bruk mulighetene i 
havet. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Blir ofte møtt med ulike meninger 
om havbruk. En del er skeptiske 
både når det gjelder metoder og 
produkt. Jeg oppfatter at man 
ikke møter så mye av dette i 
landbruket selv om det er snakk om 
matproduksjon i begge tilfeller.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Har videreutviklet Havbruksloggen, 
som er et web-basert 
styringssystem for 
havbruksnæringen. Dette gir sikker 
drift og vedlikehold. Nå er vi i gang 
med etablering av en Havpark på 
indre havn av Bodø.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Norge innehar en 
unik kunnskap og kompetanse 
rundt fiskeri og aquakultur. Dette 
både i selve næringen og i 
leverandørindustrien rundt.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid19? Noe som fungerer bedre 
digitalt enn fysisk nå, i jobben din? 
Først og fremst at man er heldig 
som bor i Norge. Man har også 
gjennom denne tiden blitt tvunget 
til å få på plass, og ikke minst 
benytte seg av, digitale løsninger for 
å få gjennomført «møter». 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Kreativ og løsningsorientert, 
og ser muligheter fremfor 
begrensinger. Har fokus på mål og 
det å lykkes, men samtidig å se 
enkeltmennesket.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Viktigheten av å begynne med seg 
selv og sin bedrift, og ikke henge 
seg for mye opp i det vi ikke får 
gjort noe med. Alle monner drar!  

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Den største gleden du kan ha er å 
gjøre andre glad». 

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Engasjerende samtale som går inn 
på høyaktuelle tema for meg og 
forhåpentligvis for andre.

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution
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Hva har Løvold Solution spesialisert seg 
på?
a) Skreddersydde merder til
oppdrettsnæringen
b) Skreddersydd fortøyningsanlegg til
oppdrettsnæringen
c) Bærekraftig fôr

Skreddersydd fortøyningsanlegg til 
oppdrettsnæringen

Et vedlikeholdssystem for drift av 
oppdrettsanlegg som er utviklet i 
samarbeid med havbruksnæringen

En havpark

Hva er Havbruksloggen?
a) Et vedlikeholdssystem for drift
av oppdrettsanlegg som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen
b) Et vedlikeholdssystem for forskningen
av oppdrettsanlegg som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen
c) Et vedlikeholdssystem for drift
av oljeplattformer som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen

Hva jobber Løvvold Solutions med å 
etablere i Bodø?
a) En havpark
b) Et forskningssenter
c) Et oppdrettsanlegg

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution

Scann og besøk bedriften
https://lovoldsolution.no/

OCEANTECH
ELLISIV LØVOLD
LEDER FOR MARKED, 
RELASJON OG 
UTVIKLING
LØVOLD SOLUTION
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Tema Perspektiv

Innovasjon fra Bodø
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Iris Salten IKS, Leif-Magne Hjelseng. Leif-Magne er 
utdannet sivilingeniør og karakteriserer seg selv som en kritisk 
realist som er opptatt av mennesker. På Vikan utenfor Bodø leder 
han Iris Salten IKS – et interkommunalt rennovasjonsselskap med 
fokus på det grønne skiftet. I episoden forteller Leif-Magne om en 
menneskesentrert tilnærming til innovasjon, hvordan man setter 
i gang de riktige ressursene for å lykkes, samt om hans tanker 
rundt Covid-19 og hvordan dette vil påvirke klima i årene som 
kommer. Denne episoden er laget i samarbeid med Bodø 2024

Om bedriften
Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med 
hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø. Iris Salten betjener 
de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Deres 
bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av 
Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-
selskapene i Nord-Norge.

Refleksjon
Covid-19 har endret mye av hverdagen vår og ikke minst 
samfunnet globalt i negativ retning, men hvis vi snur det rundt, 
hva slags positive ting kan komme ut av pandemien, som vi må 
passe på å videreutvikle og ta vare på i ettertid?  

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Leif-Magne Hjelseng 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gründerskap 
• Avfallsløsninger  
• Havbruk  
• Sirkularitet i gjenvinning

Anbefalt lesing: 

• Lærebok i NLP og Coaching
 

CLEANTECH med Leif-Magne Hjelseng, Iris- Salten iKS 

CLEANTECH
LEIF-MAGNE HJELSENG
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
IRIS- SALTEN IKS
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CLEANTECH med Leif-Magne Hjelseng, Iris- Salten iKS

 Mange ting kan 
endre seg fort nå som 

følger av Covid-19. Dette 
gir like mange muligheter 

som problemer, hva 
fokuserer du på?

- Leif-Magne Hjelseng



Intervju

30

Utdanning og hobby? 
Sivilingeniør - bygg og anlegg. 
Hobby: vedlikeholde et paradis 
i Gildeskål kommune (www.
krokholmen.no), vin, og lære meg 
italiensk i disse Corona-tider. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
En leder og en kritisk realist. Stiller 
spørsmål ved mye og er opptatt av 
mennesker. 

Hva er det viktigste du gjør på 
jobben?
Legge til rette for at mine 
medarbeidere lykkes, ha oversikt 
og være oppdatert, samt se lange 
linjer.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon? 
- Grip muligheten når den er der
- Sett inn ressurser dersom du vil 
lykkes
- Pass på at det ikke blir for stort
- Spør en venn 

Hvorfor er det spennende? 
Det gir energi.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer? 
Hva en klima-kur vil gjøre med 
fremtiden. Er det vi ser med 
Covid19 en forsmak på endringene 
som må komme, men av andre 
årsaker? 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Elektrifisering av produksjonen på 
Vikan
- Restavfallsbehandling og 
komposteringsprosessen
- Avfallsløsninger i Ny by 
- Ny flyplass
- Oppfølging av våre spin-off’er: 
Nofir og Mivanor   

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Tanken om ny økonomisk 
verdensorden med sirkulær 
økonomi og New Green Deal. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Evne til å tilegne seg ny kunnskap, 
realfagskompetanse, kunne 
prate flere språk, historie, forstå 
sammenhenger, samt evne til å 
lytte og forstå andre enn seg selv. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Mange av oss deltar i et interessant 
arbeidsliv. Det betyr at mange får 
muligheten til å utvikle seg, og 
gjør det. Vi må tilstrebe at få faller 
utenfor. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
NLP og Coaching.    

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid19? 
Mange ting kan endre seg fort, og 
det gir like mange muligheter som 
problemer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Normalt god til å lytte. Delegerer og 
kontrollerer veldig lite, og har stor 
tillit til mine medarbeidere. Den 

som har på skoen vet vanligvis hvor 
den trykker, og de har alltid svaret 
på sitt eget spørsmål.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Det er helt essensielt. Å samarbeide 
om løsningene er veien å gå. 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Don’t look back, you are not going 
that way», og «du bommer på 100 % 
av skuddene du aldri fyrer av».  
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Hva er Nofir?
a) Et selskap som jobber med teknologi
som i utgangspunktet er utviklet for
rensing av sigevann fra deponi, og er
en kombinasjon av tradisjonell kjemisk
rensing og mekanisk rensing
b) Et interkommunalt renovasjonsselskap
med hovedkontoret på Vikan utenfor
Bodø
c) Et selskap med et formål om å
etablere et landsomfattende system
for innsamling av kassert fiskeri og
oppdrettsredskaper

Et selskap med et formål om å 
etablere et landsomfattende system 
for innsamling av kassert fiskeri og 
oppdrettsredskaper

Et selskap som jobber med teknologi 
som i utgangspunktet er utviklet for 
rensing av sigevann fra deponi, og er 
en kombinasjon av tradisjonell kjemisk 
rensing og mekanisk rensing

At det er en ny verdensordning i 
gjenvinningsbransjen innen økonomi 
basert på sirkularitet og new green deal

Hva er Mivanor?
a) Et selskap som jobber med teknologi
som i utgangspunktet er utviklet for
rensing av sigevann fra deponi, og er
en kombinasjon av tradisjonell kjemisk
rensing og mekanisk rensing
b) Et selskap med et formål om å
etablere et landsomfattende system
for innsamling av kassert fiskeri og
oppdrettsredskaper
c) Et selskap som driver med
renovasjonsvirksomhet i hele Nordland

Hva mener Leif-magne er den nye 
relevansen innen gjenvinningsbransjen?
a) At man må hente inn flere arbeidere
fra utlandet og fokusere på et marked
internasjonalt
b) At gjenvinningsbransjen må fokusere
på en mer kapitalistisk økonomi og
sende mer gjenvinningsmateriale til
utlandet
c) At det er en ny verdensordning i
gjenvinningsbransjen innen økonomi
basert på sirkularitet og new green deal

CLEANTECH med Leif-Magne Hjelseng, Iris- Salten iKS

Scann og besøk bedriften
https://www.iris-salten.no/
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Tema Perspektiv

Fiskeproduksjon med 
bærekraft i sentrum
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija daglig leder i Kvarøy 
Fiskeoppdrett, Alf Gøran Knutsen, om hvordan de produserer laks 
på en litt annerledes måte.  Kvarøy Fiskeoppdrett har som sin 
målsetning å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut 
over verken miljøet eller fiskens velferd. I podcasten prater Silvija 
og Alf Gøran om hvor møtepunktet ligger mellom blockchain, AI, 
maskinlæring og fiskerinæringen. De diskuterer også hva som er 
statusen til likestilling innen fiskeribransjen. 

Om bedriften
Kvarøy Fiskeoppdrett har vært i familiens eie i tre generasjoner. 
Det var Alf Olsen som i 1976 startet med lakseoppdrett som en 
av de første i Nord-Norge sammen med sønnen Geir. Nå er det 
sønnene til Geir; Gjermund, Håvard og svigersønnen Alf-Gøran – 
som driver Kvarøy Fiskeoppdrett. Teamet vokste opp på og rundt 
fiskeoppdrettet, og da de tok over i 2008, fortsatte de med å 
utvikle Kvarøy i tråd med ideen til forfedrene om å tilby laks med 
svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller 
fiskens velferd.

Refleksjon
I episoden snakker Alf Gøran om hvordan de bruker blockchain, 
maskinlæring, robotteknologi og AI i oppdrettsnæringen sin. Hva 
mener du moderne teknologi kan gjøre for oppdrettsnæringen?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Alf Gøran Knutsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Familiebedrift 
• Oppdrett  Ledelse

Anbefalt lesing: 

• Norsk Fiskeoppdrett  
• Norsk Sjømat FX Expert
 

OCEANTECH med Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett 
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DIREKTØR
KVARØY FISKEOPPDRETT
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OCEANTECH med Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett

 Den dagen jeg 
våkner opp 05.00 og er 
usikker på om jeg vil på 
jobb eller ikke så slutter 

jeg.
- Alf Gøran Knutsen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvordan ble du interessert i 
innovasjon/forskning? 
39 år, gift og har 3 barn. Har jobbet 
med oppdrett siden 2005. Glad i 
tall og har klare mål og visjoner i 
arbeidet med Kvarøy Fiskeoppdrett. 
Vi ønsker å være fremst når det 
gjelder ny teknologi og utviklingen 
som er/kommer i næringen. 
Næringen som helhet er nødt til å 
utvikle seg og digitalisere seg.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Å produsere laks, men marked og 
salg er også viktig. Vi har nettopp 
startet et selskap i USA, og derfor 
går mye av min tid til det. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
For øyeblikket er det Blockchain-
prosjektet som tar mest tid. Vi 
har også flere andre interessante 
prosjekter på gang innen 
robotteknologi, maskinlæring og AI.

Hvorfor er det spennende? 
Dette er en ung næring som er inne 
i en fase hvor kursen framover 
blir staket ut. Det nytter ikke å 
sitte bakpå og tro at man kan 
komme etter. Næringen vår er en 
næring som mottar mye kritikk, vi 
er nok for dårlig til å kommunisere 
alle de gode tingene vi gjør.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap innen produksjon av laks/
mat vil være relevant. Jeg ser også 
at det kommer til et punkt hvor 
digitalisering og datakunnskap blir 
viktig, også innen vår næring. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Oppdrettserfaringen vår er en 
kunnskap som vi i dag eksporterer. 

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid19?  
Covid er en revolusjon for oss som 
reiser mye. Flere får opp øynene for 
at digitale møter kan erstatte de 
fysiske møtene.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Det er høyt under taket hos meg. 
Jeg er veldig direkte og ærlig, og 
ønsker det samme fra mine ansatte.

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver? 
Næringen vår og matproduksjonen 
som vi gjør er bærekraftig på alle 
nivåer, men det er ting vi kan gjøre 
bedre. Fotavtrykket er lavt, men 
kan forbedres. Det er viktig å se 
helheten, og der er oppdrett dyktig.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Den dagen jeg våkner opp kl. 05.00 
og er usikker på om jeg vil på jobb 
eller ikke slutter jeg.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
En prat om løst og 
fast innen oppdrett, med fokus på 
innovasjon og bærekraft. 

OCEANTECH med Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett
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Hvor mye fisk produserer Kvarøy 
Fiskeoppdrett i året?
a) 8 tonn
b) 10 tonn
c) 5 tonn

8 tonn 2 millioner Blockchain er et verktøy som kan 
fjerne en del av utfordringene i 
oppdrettsnæringen med at du får en 
sporbarhet og bedre sikkerhet. Kunden 
får også en større sikkerhet i forhold til 
kjøpet ved at de får mer informasjon om 
produktene gjennom for eksempel QR-
koder

Hvor mange fisk setter Kvarøy 
Fiskeoppdrett ut hvert år?
a) 2 millioner
b) 500 000
c) 1 million

Hva kan blockchain gi fiskerinæringen?
a) Det gir næringen en sikrere økonomi
ved å kunne bruke kryptovaluta til
handel i inn- og utland
b) Blockchain er et verktøy som
kan fjerne en del av utfordringene i
oppdrettsnæringen med at du får en
sporbarhet og bedre sikkerhet. Kunden
får også en større sikkerhet i forhold til
kjøpet ved at de får mer informasjon om
produktene gjennom for eksempel QR-
koder
c) Blockchain er et verktøy som
kan fjerne en del av utfordringene i
oppdrettsnæringen med at du får en
sporbarhet og bedre sikkerhet. Det blir
også brukt til å sikre økonomien ved å
kunne bruke kryptovaluta til handel i
inn- og utland

OCEANTECH med Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett

Scann og besøk bedriften
https://kvaroyfiskeoppdrett.no/
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Tema Perspektiv

Ny verdikjede i 
lakseproduksjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
viseadministrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal, 
om at det fremdeles er mye å hente av ny teknologi innen 
fiskerinæringen, og at det skjer mye nytt i hele verdikjeden rundt 
lakseproduksjon. Jarle deler av sin 12-års lange erfaring fra Salten 
Aqua, og gir innsikt blant annet i noe av det viktigste han har 
endret mening om gjennom disse årene. Silvija og Jarle diskuterer 
også hva det er man egentlig gjør i fiske-produksjon og hvor mye 
teknologi som ligger i dette feltet.  

Om bedriften
Selskapene i Salten Aqua- gruppen utgjør til sammen en 
fullverdig verdikjede for produksjon og salg av laks. Det vil si 
at gruppen som helhet håndterer laksen fra den klekkes ut av 
egget, helt til den er å finne i butikkhyllene. Salten Aqua AS 
utgjør hovedadministrasjonen til hele Salten Aqua- konsernet, og 
utfører administrative tjenester for eierselskapene sine. Datter - 
og eierselskapene utgjør til sammen Salten Aqua- gruppen, hvor 
selskapene deler like verdier med tanke på kvalitetsarbeid og 
produksjon.

Refleksjon
Fiskerinæringen har vært flinke til å ta i bruk teknologi og har 
derfor ligget forann mange andre land, men hvordan kan vi få 
oppdrettsnæringen i større grad ta i bruk enda mer ny teknologi?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Jarle Solemdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Implementering  
• Utvikling av produksjon 
• Bærekraft 
• Digitalisering 

Anbefalt lesing: 

• Laks, en biografi av Lars Kvamme
 

OCEANTECH med Jarle Solemdal, Salten Aqua 
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 Tenk alltid på at 
fotavtrykket ikke blir for 

stort.
- Jarle Solemdal
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Hvem er du, personlig og faglig?
En økonom med overblikk – jobber 
med 10-15 bedrifter i gruppen. 

Hva gjør du på jobben?
Har et overordnet ansvar for 
økonomi, styrearbeid og strategi.

Hvordan jobber du med innovasjon?
Jeg er med på utvikling og 
implementering av produksjon 
og markedsarbeid i gruppens 
selskaper.

Hvorfor er det spennende? 
Det er stor spennvidde i 
problemstillinger og mange flinke 
folk.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer? 
Hvor langt på kryss og tvers av 
verdikjeden vi skal bevege oss inn 
på.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Nytt slakteri, nytt smoltanlegg, og 
nytt videreforedlingsanlegg. Privat: 
Bygge naust. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?
Polar Quality India – et 
datterselskap i India.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kombinasjon av sosial/kulturell 
kunnskap og fagkunnskap. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi holder en relativ flat struktur i 
selskapene, noe som gir hurtig evne 
for endringer.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid19?
Hvor sammenflettet samfunnet er – 
lokal, nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Jeg er løsningsorientert og prøver å 
få folk til å foreslå egne løsninger – 
ikke bare komme med et problem. 
Det (kan) fungere fordi en leder 
ikke klarer å få meg seg all info 
alltid. 

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
Tenk alltid på at fotavtrykket ikke 
blir for stort. 

OCEANTECH med Jarle Solemdal, Salten Aqua
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Hva slags rogn er det forsket mest på å 
utvikle videre?
a) De som vokser raskest, legger mest på
seg og bruker kortest tid i havet
b) De som legger mest på seg og bruker
kortest tid i havet
c) De som gyter mest

De som vokser raskest, legger mest på 
seg og bruker kortest tid i havet

Vi har dyr arbeidskraft og har derfor vært 
flinke til og har en god holdning til å ta i 
bruk ny teknologi

Robotisering

Hvilke styrker mener Jarle vi har innen 
lakseoppdrett i Norge?
a) Vi har dyr arbeidskraft og har derfor
vært flinke til og har en god holdning til å
ta i bruk ny teknologi
b) Vi har vært flinke til å hente inn billig
arbeidskraft fra utlandet
c) Vi har vært flinke til å hente inn billig
arbeidskraft fra utlandet

Hva slags teknologi bruker man mye av i 
lakseoppdrett?
a) Robotisering
b) AI
c) Blockchain

OCEANTECH med Jarle Solemdal, Salten Aqua

Scann og besøk bedriften
https://www.saltenaqua.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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