
HÅP I HAVET

«VEIEN TIL MATFATET»
17. – 18. FEBRUAR 2021



Velkommen til Håp i Havet 2021
I år er det den 19. gangen Håp i Havet arrangeres. 
Planleggingen og arrangeringen i 2020 og 2021 har 
vært utfordrende for årets styre. Pandemien har 
skapt usikkerhet for hvordan konferansen skulle 
avholdes, og folk har vært skeptiske til om dette kan 
bli bra. Vi har lagt ned mye tid og innsats for å gjøre 
den best mulig. På toppen av dette bør det også 
nevnes at vi har store sko å fylle etter fjorårets 
suksess!

Med årets tema «Veien til matfatet» ønsker vi å 
belyse et bredt spekter av tema innenfor 
sjømatnæringen. Vi har valgt å dele inn 
konferansen i en næringslivsdag (onsdag) med 
bedriftspresentasjoner, og en temadag (torsdag) 
med viktige temaer: fiskerikriminalitet, strukturering 
i fiskeflåten, trafikklyssystemet og «ut på havet eller 
inn på land?». 

Styret skjønte tidlig at årets konferanse kommer til å 
bli annerledes. Siden i høst har vi kjørt en del 
konkurranser med kule premier, og laget en litt 
annerledes film. Vi har også måttet overbevise 
studenter og bedrifter til at denne digitale 
konferansen blir bra! Dette i tillegg til utallige teams-
møter med produsenter og digitale plattformer.

I de digitale utstillerprofilene under konferansen vil 
det foregå «stands». Vi oppfordrer dere som deltar 
til å utnytte muligheten til å snakke med bedriftene 
og knytte kontakter i næringen! Og husk: Det blir
konkurranser med heftige premier under 
konferansedagene, så følg godt med!

På vegne av styret ønsker jeg dere hjertelig 
velkommen til Håp i Havet 2021. Kanskje du kan 
gruble litt over hvordan veien til matfatet faktisk er, 
og vil være i fremtiden ved ditt neste fiskemåltid?

Christoffer Høyer
Styreleder
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Øyvind Opdahl Viga
Programansvarlig

Hanna Knutshaug Ervik
Bedriftskontakt

Rune Tronstad
Bedriftskontakt

Amalie Uchenna Odu
Arrangementsansvarlig

Martin Molberg Overrein
Arrangementsansvarlig



Norges Råfisklag er fiskernes salgslag i nord – vi tar hånd om viktige nasjonale 
oppgaver innen omsetning av sjømat og ressurskontroll for våre fiskebestander. 
Under årets Håp i Havet-konferanse kan du møte oss på bedriftspresentasjon, 

stand og under debatten om temaet «fiskerikriminalitet.



Onsdag 17.02.2021

10:00 Åpning Håp i Havet 2021
Styreleder og nestleder HiH 2021

10:05 Norges Råfisklag

10:15 Norway Royal Salmon

10:30 Stands
med flere bedrifter i chatterom!

10:50 Norges Sjømatråd

11:00 Cermaq

Info om morgendagen

11:15 Stands
med flere bedrifter i chatterom!

11:45 Slutt

13:00 Speed date for påmeldte
der du får muligheten til å prate én til én med bedrifter

I tillegg blir det konkurranser 
med flotte premier! 



Torsdag 18.02.2021

10:00 Introduksjon
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 

Fiskerikriminalitet
med eksperter fra næringen og debatt i studio!

Pause i 10 min

Strukturering i fiskeflåten
med eksperter fra næringen og debatt i studio!

11:50 Pause i 20 min

Ut på havet eller inn på land?
med eksperter fra næringen og debatt i studio!

Pause i 10 min

Trafikklyssystemet
med eksperter fra næringen og debatt i studio!

13:30 Avslutning

I tillegg blir det konkurranser 
med flotte premier!





Norges sjømatråd ønsker hjertelig velkommen til alle studenter som ønsker 
å bli bedre kjent med oss – og vil vite mer om vårt traineeprogram for 
2021/2022. Under årets Håp i Havet-konferanse kan du møte oss på 

bedriftspresentasjon, stand og speed dating.





Programleder

Øyvind André Haram
Informasjonssjef

Sjømat Norge

Øyvind André Haram har blitt et velkjent fjes i sjømatnæringen. Denne 
engasjerte sunnmøringen har bakgrunn fra blant annet NRK, og har lang erfaring 
i alt som har med kommunikasjon og informasjon rundt sjømat å gjøre. Vi i styret 
har tidligere sett denne karen løfte sjømatkonferanser fra 0 til 100. Han elsker å 

få folk rundt seg engasjert, og gleder seg til årets Håp i Havet-konferanse!



Fiskerikriminalitet

Rune Ytreberg
Redaktør
iTromsø

Arne Karlsen
Daglig leder
Gunnar Klo

Tina Søreide
Professor

NHH

Pål Lønseth
Sjef

Økokrim

Marianne Svorken
Forsker
Nofima

Svein Ove Haugland
Administrerende direktør

Norges Råfisklag

Øyvind André Haram
Informasjonssjef

Sjømat Norge



Jahn Petter Johnsen
Professor
UiT, NFH

Signe Annie Sønvisen
Første Amanuensis

UiT, NFH

Roger Hansen
Styreleder

Fiskarlaget Nord

Tommy Torvanger
Konsernsjef

Nergård

Rita Karlsen
Adm. direktør

Brødrene Karlsen

Svein Ove Haugland
Adm. direktør

Norges Råfisklag

Jon-Erik Henriksen
Daglig Leder

Fiskarlaget Nord

Strukturering i fiskeflåten



Ut på havet eller inn på land?

Lars Fredrik Martinussen
Kommunikasjonssjef

Nordlaks

Karoline Skaar Amthor
Fagsjef miljø og helse

Sjømat Norge

Kurt Einar Karlsen
Adm. direktør
Lerøy Aurora

Anja Sjøvoll
Kundekonsulent

Skretting

Ragnar Joensen
Fungerende styreleder
Nordic Aqua Partners

Øyvind Hilmarsen
Senior Business Developer

SINTEF 



Trafikklyssystemet

Ørjan Karlsen
Seniorforsker

Havforskningsinstituttet

Even Søfteland
Daglig leder

Capmare

Knut Einar Karlsen
Adm. direktør
Lerøy Aurora

Bjørn Hersoug
Professor og forfatter

NFH, UiT, Nofima

Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister



Bedriftene du møter i utstillerprofilene på stand



Støttespillere



Har du en leder i deg? Sansen for Økonomi? Eller ønsker 
du et større nettverk? Er du student ved BFE-fakultetet har du nå 
muligheten til å bli med å arrangere Håp i Havet 2022. Du vil få 
nye utfordringer å bryne deg på, en bratt læringskurve, og nye 
vennskap. Ikke minst et verv som tar seg godt ut på CV’en! Det å 
arrangere Håp i Havet har vært utfordrende, men er utvilsomt en 
erfaring og opplevelse vi ikke ville vært foruten. Tidspunkt for 
årsmøte og valg av nytt styre blir publisert på Facebook. 

Følg med!

KUNNE DU TENKT 
DEG Å ARRANGERE 
HÅP I HAVET 2022?



Takk for oss!

www.haapihavet.com


