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Sjømatbedriftene
– en ekstra medarbeider for din bedrift
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Om oss

Næringspolitikk

Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig
næringsorganisasjon som representerer alle ledd i
sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er
å utvikle sjønæringene på en samfunnsmessig ansvarlig
og miljømessig bærekraftig måte. På samme tid skal vi
ivareta medlemmenes interesser – både næringspolitisk,
økonomisk, faglig og sosialt.

Sjømatbedriftene er næringens stemme i møte med
politikere, myndigheter og omverdenen.Vi følger med i
utviklingen og har god kontakt med det offentlige, som
gjør at vi fanger opp signaler tidlig. S jømatbedriftene
jobber langsiktig, og vi deltar i o
 ffentlige høringer og
samarbeider ofte med andre organisasjoner og berørte
interessenter i bransjen. Det gjør oss i stand til å o
 ppnå
resultater. Våre argumenter blir hørt – og som medlem
i Sjømatbedriftene kan du påvirke hvilke saker vi skal
fokusere på!

Organisasjonen ble etablert i 1995, og i dag har vi
120 medlemsbedrifter. Hovedkontoret ligger sentralt
i Trondheim, og det arrangeres lokale og regionale
medlemstreff flere ganger årlig.
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Velkommen til
Sjømatbedriftene
Sjømatbedriftene sitt hovedmål er å være en aktiv og
synlig organisasjon som jobber utrettelig og målrettet
for å gjøre hverdagen enklere for våre medlemmer. Vi
søker nye løsninger på kompliserte problemstillinger
og uventede utfordringer. Jo flere medlemmer vi har,
jo større gjennomslagskraft får vi overfor samarbeids
partnere, politikere og andre sentrale bransjeaktører.
Sjømatbedriftene vil være den viktigste premiss
leverandøren for sjømatnæringas rammevilkår. Dette
skal utøves gjennom tillitsskapende myndighetskontakt.
I tillegg vil vi være din viktigste støttespiller for å ivareta
dine interesser i arbeidsgiver- og tariffspørsmål.
I tillegg til å være en del av et fellesskap med stor
påvirkningskraft, lønner det seg også rent økonomisk å
være medlem hos oss. Som medlem får du svært gode
betingelser hos Sjømatbedriftenes samarbeidspartnere
og leverandører innen ulike områder gjennom Fiskeri
næringens Innkjøpsselskap AS (FIAS).Ved behov for
advokathjelp kan du benytte vår samarbeidspartner
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.
Det gir trygghet å være medlem hos oss.
Ta kontakt – det vil lønne seg!

Robert Eriksson
Administrerende direktør, Sjømatbedriftene

F: Norges sjømatråd

F: Marius Fiskum - Norges sjømatråd

Hva kan vi gjøre for deg?
Det er du som medlem som bestemmer våre arbeidsoppgaver og hvilke medlemstilbud vi skal ha. Gjennom bedriftsrepresentantene som sitter i våre tre ulike utvalg, kommer
medlemmene med sine ønsker og krav om arbeidsoppgaver
vi skal utføre. Du kan også ringe direkte til oss på kontoret i
Trondheim.
Etterspørselen etter norsk sjømat forventes å øke kraftig i
årene som kommer. Sjømatbedriftene mener det derfor er
viktig at bedriftene får rammebetingelser som gjør det mulig
å tilfredsstille denne etterspørselen. Aktuelle temaer i den
sammenheng er:
- Hvordan sikre markedsadgangen for norsk sjømat?
- Hvordan tilpasser næringen seg til detaljistene?
- Hvordan øke omsetningen og presentasjonen av sjømat i
Norge?
- Hvordan sikre råstofftilgangen?
- Hvordan sikre fortsatt vekst for oppdrettsnæringen?
- Rekruttering til næringene og utvikling av dagens ansatte

Informasjon
Sjømatbedriftene skal være medlemmenes viktigeste informasjonskanal. Mange bedrifter har liten administrasjon,
og næringen preges av stor informasjonsstrøm.Vi samler,
sorterer og sender aktuell informasjon til våre medlemmer
gjennom følgende kanaler:
-

Magasinet Norsk Sjømat som kommer ut seks ganger årlig
Nytt fra Sjømatbedriftene - sendes via e-post hver 14. dag
Sjømatbedriftenes Facebook-side
www.sjomatbedriftene.no
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Fagdager
Sjømatbedriftene arrangerer hvert år Sjømatdagene på Hell,
som er næringens største møteplass, og hvor viktige tema
blir satt på dagsorden.
Sjømatbedriftene arrangerer ulike korte seminar og frokostmøter ulike steder i landet

Profilering
Sjømatbedriftene er utgiver av magasinet Norsk Sjømat. Det
går til alle bedrifter i fiskeri- og oppdrettsnæringen, samt til
de fleste detaljister og kjedekontorer innen dagligvare og
storkjøkken. Bladet profilerer norsk sjømat som konkurrerer
om detaljistenes og forbrukernes interesse i matmarkedet.
Sjømatbedriftene er også arrangør av tre ulike norges
mesterskap:
- NM i Røkt og gravet laks
- NM for Sjømathandlere
- NM i Sjømatprodukt

Rådgiving for enkeltbedrifter
Sekretariatet i Trondheim prøver alltid å være tilgjengelig for
våre medlemsbedrifter. Vi har sammensatt kompetanse som
dekker de fleste relevante fagområder.  Vi besvarer spørsmål
og gir råd så langt vi kan, og er det noe vi ikke kan svare på,
så finner vi dem som kan gi rådet som akkurat du trenger.
Det er derfor det kalles servicekontor!

F: Lingalaks

Hvorfor bli medlem?
- Vi ivaretar dine næringspolitiske interesser.
- Vi vil være næringens viktigste premiss
leverandør for fremtidens rammevilkår.
- 	Vi skal sørge for aktiv profilering.
- Vi har både tid og kompetanse til å ta
tak i dine hverdagsutfordringer. Våre
medlemmer skal i det daglige oppleve en
tilgjengelig organisasjon.
- Vi søker å være i takt med medlemmene.
Derfor besøker vi medlemsbedrifter så

F: Norges sjømatråd

F: Steve Lee - Norges sjømatråd

ofte vi kan, så vi kjenner deres behov og
forventninger til oss.
- Vi skal ivareta og fremme medlemmenes
felles interesser overfor myndigheter,
nasjonale og internasjonale institusjoner,
organisasjoner og samfunnet for øvrig.
- Vi vil bidra til å etablere og fremme
aktive møteplasser for våre bedrifter.
- Vi skal utvikle og tilby relevante og
attraktive medlemsfordeler

F: Torgrim Rath Olsen - Norges sjømatråd

F: Torgrim Rath Olsen - Norges sjømatråd
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FIAS
– utgjør en forskjell
Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994, og er et innkjøpsselskap som er eid
av b edrifter i norsk fiskerinæring. Selskapet har ca. 200 aksjonærer og en aksjekapital på kr 600 000,–.  
Aksjonærene består hovedsakelig av små og mellomstore sjømatbedrifter som representerer hele verdikjeden
– fra hav til disk. Mange av aksjonærene har flere datterselskaper, som også kan benytte seg av disse innkjøpsavtalene. Det er over 700 bedrifter innen norsk sjømatnæring som kan handle på avtalene gjennom FIAS.
FIAS ledes av et styre som er valgt fra ulike produsenter. Styret settes sammen med representanter fra
fiskematprodusenter, lakseprodusenter, røykerier og fra
pelagisk-/hvitfiskproduksjon. Styret bestemmer hvilke
produktområder FIAS skal jobbe med, og hvilke leverandører vi skal samarbeide med.
Riktig kvalitet og service til
konkurransedyktig pris
Selskapet vil i samarbeid med aksjonærene finne frem
til de beste leverandørene på både produkt og
pris. Kravet til kvalitet og service defineres, og det
forhandles om alle betingelser tilknyttet avtalen: pris,
kvantumsrabatter, kredittid, frakt, opplæring, markedsføring, prisjusteringer m.m.
Forpliktelser og krav
Bedre innkjøpsbetingelser oppnås ikke kun gjennom
å kreve. Det må etableres et samarbeid med leverandørene, slik at leverandørene også kan redusere sine
kostander i produksjon, salg og distribusjon.Vi får:

Lojalitetsbonus – litt ditt
FIAS er et non-profitt-selskap, og har i utgangspunktet
ikke som mål å tjene penger. Med bakgrunn i denne
filosofien, så utbetaler selskapet hvert år millionbeløp
i lojalitetsbonus tilbake til aksjonærene i selskapet. De
bedriftene som omsetter mest på avtalene, får mest
tilbake.
Aktiviteter
FIAS organiserer flere ulike aktiviteter i løpet av året.
Vi har ansvar for utstillerne på Sjømatdagene og
organiserer fagturer til bl.a. sjømatmessen i Brussel og
til andre sjømatmesser i Kina og USA.Vi arrangerer
også fellesstand for leverandørene våre på både
Aquanor og Norfishing.
På neste side finner du flere av medlemmene
våre. Vil du bli med på laget?

- Bedre innkjøpsbetingelser enn det hver enkelt bedrift
kan oppnå
- Produkter og tjenester som har riktig kvalitet til
konkurransedyktig pris
- En mer effektiv innkjøpsfunksjon i bedriftene
Frode Kvamstad
Daglig leder FIAS
Mobil: 970 43 974
fias@sjomatbedriftene.no
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Emballasje

if... Skadeforsikring
Forsikringer

Totalleverandør på emballasje og rekvisista

Profilering og yrkesklær

Analysetjenester

gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring

Massivpapp

Analysetjenester

Emballasje

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter

Telefonitjenester

Rekruttering og bemanning

Drift og vedlikeholdsrekvisita

Bemanning og rekruttering

Gassolje, strøm og energi

Emballasje og maskiner

Rekvisita og driftsmateriell

Gassprodukter

Plastemballasje

Pumper og kompressorer

Revisjon av kvalitetsstandarder

Plastposer

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker
pallehetter, strekkfilm

Datafangst og merking

Rengjøringsmidler, maskiner og utstyr

Gaveesker for laks og ørret

Skadedyrbekjempelse

Hotell

Flyreiser

Pumper og vannbehandling

Mattrygghet, kvalitet og HMS

Næringsmiddelrenhold

Jørgen Sørensen & Co AS
Sukker

Etiketter

Skadedyrbekjempelse

Leasing og finansiering

Utstyr til næringsmiddelbransjen

Bølgepapp

Krydder og krydderblandinger

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg

Intralox Inc. Europe
Transportbånd for hele næringsmiddelindustrien

Telefonitjenester

Papir, tørk og dispensere

Ulike kvalitetskurs og tjenester

Krydder, stivelse og hjelpestoffer

Leverandør til næringsmiddelindustrien

Hygienematter og desinfeksjonsmidler

Hotell

Rekvisita

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse

Plasthaller

Elektro-materiell
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STOLT LEVERANDØR
TIL HAVBRUKSNÆRINGEN!
- Brønnbåter
- Servicebåter

- Notvasking
- Dykking

- Avlusing
- Sleping

NCS AS
NCD AS
NCE AS

FRØY REDERI AS
FRØY AKVARESSURS AS
FRØY AKVASERVICE AS

FRØY VEST AS
FRØY VEST REDERI AS

froygruppen.no

SEADIVE AS

NCS

Ringveien 14
9300 Finnsnes
Tlf: 481 58 211
post@as-ncs.no

Frøy Rederi

Siholmveien 34
7260 Sistranda
Tlf: 72 44 87 89
post@froyeiendom.no

Frøy Akvaservice

Siholmveien 34
7260 Sistranda
Tlf: 40 00 72 60
post@froyakvaservice.no

Frøy Vest

Evja Industriområde
6718 Deknepollen
Tlf: 90 08 03 56
joar@froyvest.no

Seadive

Knappevegen 4
5337 Rong
Tlf: 55 57 99 99
post@seadive.no

Samlet kompetanse
gir styrke
Sjømatbedriftene har et styre av tillitsvalgte og
tre fagutvalg som jobber tett på saker som angår
medlemmene våre. Vi har også en dyktig administrasjon som holder til i Trondheim.
Samlet innehar vi bred kompetanse og erfaring
innen alle havsektorene – både fiskeri, oppdrett,
eksport, foredling og skalldyr. Solid kunnskap
og ektefølt engasjement er avgjørende for å ha
troverdighet og tillit blant både medlemmer og
hos myndigheter.Vi jobber aktivt for å bedre
forholdene i bransjen til beste, og for å gjøre en
forskjell i hverdagen til medlemmene våre.
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Organisasjonen
Vi er stolte av å være en organisasjon for oppdrettere, fiskere,
sjømathandlere, produsenter, eksportører og andre med hjerte for
norsk mat fra havet. Sjømatbedriftene er i vekst, og har 135 medlemsbedrifter fra hele landet.Vi arbeider for å bedre vilkårene for de som
fanger og produserer mat fra havet, og synliggjøre deres betydning i
samfunnet.

Administrerende
direktør

FIAS
Daglig leder

Administrativ stab

Havbruksindustri og
eksport

Fangstbasert
industri og
eksport

Sjømathandelog foredling

Utvalg
Havbruksindustri

Utvalg
Fangstbasert
industri

Utvalg
Sjømathandelog foredling

10

Marked og
utvikling

Arbeidsliv
og juss

Eksportutvalget

Robert Eriksson
Adm.direktør
Telefon: 73 84 14 00
Mobil: 95 06 87 97
robert@sjomatbedriftene.no

Lill Gran
Øk./adm. - ansvarlig
Telefon: 73 84 14 00
Mobil: 91 66 18 898
lill@sjomatbedriftene.no

Kathrine Schjetne
Konsulent Norsk Sjømat
Telefon: 72 87 27 77
Mobil: 414 32 400
kathrine@sjomatbedriftene.no

Anette Almås
Fagsjef Sjømathandel og foredling
Mobil: 412 11 879
anette@sjomatbedriftene.no

Kjetil Hestad
Fagsjef Marked- og utvikling
Mobil: 924 44 460
kjetil@sjomatbedriftene.no

Jurgen Meinert
Fagsjef Fangstbasert industri og
eksport
Mobil: 920 45 445
jurgen@sjomatbedriftene.no

Lars Klungreseth
Fagsjef Havbruk
- industri og eksport
Mobil: 922 96 887
lars@sjomatbedriftene.no
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F: Torgrim Rath Olsen - Norges sjømatråd

F: Torgrim Rath Olsen - Norges sjømatråd
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KJØL OG
FRYSELAGER

Building Systems

NORSK KVALITET
Rubb AS er markedets mest erfarne selskap innen
levering av flyttbare og utvidbare thermohaller. Våre
haller har kort byggetid og tåler det norske klimaet fra
Nordkapp til Lindesnes.
Fordelene med Thermohall™

Email: post@rubb.no | Tel: +47 32 15 05 00 | www.rubb.no

•

Markedets beste duk fra Serge Ferrari

•

Glava proff 34 isolasjon

•

Forhindrer kondens

•

Lydisolering

•

Kan demonteres og flyttes

•

God annenhåndsverdi

•

Miljøvennlig

•

100 % resirkulerbar

excellence in engineering

Når kun det beste er godt nok

Næringspolitisk arbeid
Sjømatbedriftenes oppgave er å videreformidle medlemmenes interesser i det o
 ffentlige rom.Vi har et ansvar for å bistå og ivareta medlemmene våre på det politiske plan, både lokalt og regionalt.
Norske fiskere og oppdrettere leverer trygg kvalitetsmat til alle.Vi
bidrar til bosetting i bygdene og holder kysten levende. Mat fra havet
skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge.
Sjømatbedriftene arbeider for å bedre vilkårene for de som har sitt
arbeid på havet som fisker eller oppdretter, og synliggjøre havets
betydning for samfunnet.
Med 135 medlemsbedrifter i ryggen jobber vi for å sikre de beste
vilkårene for norsk produksjon av mat fra havet, og muliggjør levende
bygder og lokalsamfunn langs hele kysten.
Seriøsitet, etikk og omdømme
Sjømatbedriftene arbeider for at hele spekteret av aktører som har
mat fra havet som levebrød, skal ha et talerør som fremmer det
enkeltes medlems interesser. Sammen med myndigheter og bedrifter
skaper vi resultater for den enkelte bedrift.
Sjømatbedriftene er opptatt av at bransjen skal være seriøs i form av
lovgiving, krav og standarder, da dette har sterk innvirkning på ramme
betingelsen som medlemmene driver under. Bedriftene som er en
del av Sjømatbedriftene-fellesskapet vil se økonomiske og praktiske
resultater av arbeidet som legges ned på dette området. Eksempler
på tiltak er Sjømatbedriftene sitt arbeid med nye s tandarder innen
krav til nye oppdrettsanlegg – NS 9415.

TELEFON 41 61 45 55
FAKS 77 63 17 11

E-POST post@karlsfiskogskalldyr.no
NETT www.karlsfiskogskalldyr.no

Notimpregnering
NetKems vannbaserte notimpregneringer er basert på
over 30 års erfaring, og er stadig ledende i bransjen.

Netwax NI 3

Fortsatt på topp etter mer enn 25 år på markedet.
Norges mest solgte notimpregnering i flere år.

Netwax E5 Greenline

Foto: Per Eide Studio

Utviklet for “grønne” konsesjoner. Produktet
kan med fordel brukes til alle typer notposer.
Gir utmerket beskyttelse mot begroing.

NetKem AS
Telefon 66 80 82 15 - www.netkem.no

Våre fagområder
Fangst
Sjømathandel
Foredling
Eksport
Havbruk
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Avtalt brosjyreinnhold
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Sjømathandel og foredling

F: Marius Fiskum - Norges sjømatråd

Sjømathandel og foredling
Fagfeltet sjømathandel og foredling representerer fiskehandlere, fiske
grossister og fiskematprodusenter.Vi støtter og hjelper bedriftene
som er spredt utover hele landet, med å fremme fellesinteresser i
overordnende saker. Sjømatbedriftene er et viktig bindeledd mellom
bedriftene og myndighetene. Fagsjef Sjømathandel og foredling representerer medlemmene gjennom ulike utvalg og arbeidsgrupper.
Sjømathandel og foredling ledes av et utvalg som i dag består av sju
bedriftsrepresentanter. Utvalget prioriterer arbeidsområder innenfor
fagfeltet, og fagsjefen er sekretær for utvalget.
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Vi får bidra til
riktige beslutninger
Å være medlem i Sjømatbedriftene er veldig
inspirerende! Som en bransjestyrt medlemsorganisasjon er de gode på å involvere medlemmene og
lytte til hva vi sier, og vi føler vi er delaktige i det
som skjer. Sjømatbedriftene er en god bidragsyter
og premissleverandør, og jobber sammen med
bedriftene for å fremme saker, være dagsaktuelle
og i forkant av utviklingen. De gir oss et godt nettverk og bred kontaktflate, både med fiskeflåten,
mottakerne, produksjonsbedrifter og forskning. I
tillegg blir vi som medlemmer tatt med på råd, og
får gi vårt bidrag til å ta gode og riktig b eslutninger
for bransjen fremover. Sjømatbedriftene er en
viktig støttespiller med mye kompetanse, og holder
oss oppdatert om utviklingen i næringen.
Kjetil Holen, daglig leder
Knutstad & Holen AS

Sjømatbedriftene
er «kanonen oppe i
konsernet»
Man kan si at Sjømatbedriftene fungerer som
«konsernledelse» for oss som ikke har et stort
konsern i ryggen. Små bedrifter og større bedrifter
som står alene, har ofte ikke noen lengre opp å
støtte seg på – men vi har Sjømatbedriftene!
Isfjord Norway AS har akkurat vært gjennom
en prosess med å få bygge fabrikk, og opplevde
utfordringer med tillatelser fra Mattilsynet.Vi fikk
god hjelp fra Sjømatbedriftene med dialogen med
departementet, og fikk faglig støtte og god nytte av
både kompetansen og kontaktnettet deres.
Vi fikk tillatelse – nå bygger vi! Det er mye takket
være Sjømatbedriftene.
Lars Krogh, daglig leder
Isfjord Norway AS
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Havbruksindustri
og eksport
Fagutvalget for havbruksindustri og eksport representerer
eksportører og oppdrettere fra alle sektorer i havbruksnæringen.
Vår jobb er å presentere medlemmenes behov for myndighetene i alle
relevante saker, og være et aktivt bindeledd mellom medlemmer og
myndigheter, institutter og offentlige instanser. Målet er å være en nær
og tilgjengelig sparringpartner for medlemmene våre.

havbruksindustri og eksport
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Gir oss større
påvirkningskraft
Vi har vært medlem i Sjømatbedriftene i mange år,
og opplever det veldig positivt. Her er det m
 ange
medlemmer av lignende størrelse og samme
virksomhetstype som oss, og mange firmaer gir
sterkere påvirkningskraft.Vi møter alle samme
problematikk og utfordringer i arbeidshverdagen,
og gjennom Sjømatbedriftene står vi samlet, og får
mer kraft bak uttalelsene våre. Det er tøff konkurranse i markedet, og noen bedrifter er veldig
store. Lingalaks AS har et lokalt preg, og trenger
gode rammevilkår.Vi har konkurranseevne og høy
innovasjonsgrad, og utnytter ressursene godt i produksjonen. Sjømatbedriftene bidrar til at vi får vist
fram det, og er med å sloss for at alle har like gode
rammevilkår. De gir oss også gode avtaler, mange
medlemsfordeler og nyttig informasjon.
Erlend Haugarvoll, administrerende direktør
Lingalaks AS

F: Lingalaks
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FAMILIEJUVELEN
Kvarøy har alltid vært en familiebedrift og vi mener at det er én av
grunnene til at vi har lykkes, fordi det gir oss perspektiv og dybde i det
vi driver med. Det lar oss følge hjertet og prioritere en langsiktig verdikjede fremfor kortsiktig fortjeneste.

Handlekraftig tilrettelegger
Vi opplever Sjømatbedriftene som en fleksibel og handlekraftig organisasjon som
virkelig tar tak og står på for medlemmene i alle saker som løftes fram.
Et viktig tema for oss som eksportører er markedstilgang, og gjennom Sjømatbedriftene har vi fått støtte til å sikre fortsatt tilgang til eksisterende markeder.
Denne bistanden er avgjørende for oss. Særlig i land og regioner med tollbarrierer og dokumentbarrierer, er god tilrettelegging fra Mattilsynet en viktig forutsetning for konkurransedyktigheten til norsk sjømat i det globale markedet.
Nils Williksen - CEO
Nils Williksen AS

F: Nils Williksen AS
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SOLID, SLITESTERKT
OG RASKT INSTALLERT

I utviklingen av våre gulv- og veggsystemer har fokuset vært å minimere levetidskostnadene uten å gå på akkord med kvalitet
og slitestyrke.

- Våre gulvsystemer varer lengre
Acrylicon Dekor System med gradert kvartssand leveres også med sklisikring i ønsket gradering og metning, det har en beviselig unik
levetid og rengjøringsvennlighet. Hulkilsokkel leveres i homogen overgang til gulvet, takket være gulvets unike kjemiske binding.
Gulvet er bruksklart på 60 minutter og gjennomherdet på to timer, dermed reduseres nedetiden til et minimum.
Laget for våtområder og tungindustri, for eksempel bearbeiding av fisk, kjøtt og fjærkre, bakerier, bryggerier, meierier, kjøkken og andre
områder hvor hygiene og renhold er av avgjørende betydning. Dekor-systemet er også en perfekt gulvløsning for tunge tekniske områder
og legemiddelindustri.
HØY TRYKKSTYRKE - Svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
1–2 TIMERS HERDETID - Rask installasjon og minimal stans i daglig drift.
SKLISIKKERT - Våre gulv overgår minstekravene for sikkerhet og kan skreddersys til hvert enkelt område.
SLITESTERKT - Eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
KJEMISK BINDING/HERDING - Et virkelig sømløst gulv uten skjøter eller fare for delaminering.
LAVT UTSLIPP - Ingen løsemidler og svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
VARIG - Brytes ikke ned – blir ikke sprøtt eller porøst

ACRYLICON – NÅR EKSTREM SLITESTYRKE ER VIKTIG

Gildeskål Forskningsstasjon as (GIFAS) er en privateid
havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland.
GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen
biologiske og teknologiske problemstillinger både i
småskala og full kommersiell skala.
www.gifas.no

fangstbasert industri

Fangstbasert industri
Fagutvalget for fangstindustri og hvitfisk arbeider med alt som omfatter produksjon, omsetning og eksport innenfor hvitfisk-, skalldyr- og
pelagisk sektor. Målet er å sikre de beste rammebetingelsene for de
ulike sektorene, og en viktig del av arbeidet er å ha et nært forhold til
hver enkelt medlemsbedrift.
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Effektiv og rask
organisasjon
I Hitramat AS er vi svært godt fornøyd med å
være en del av Sjømatbedriftene. De ivaretar våre
interesser på god måte, og har en liten og effektiv
organisasjon som raskt tar tak i ting.Vi samarbeider med dem om prisberegninger og andre temaer
som opptar oss og vi ønsker bistand på. Som medlem har vi også samarbeid og kontakt med andre
medlemsbedrifter.Vi har et tett og godt samarbeid
med Sjømatbedriftene, og det er mange flinke folk i
organisasjonen. De benytter en ubyråkratisk, enkel
og lett kommunikasjon – og det passer oss godt!
Anton Fjeldvær, adm. direktør
HitraMat AS

F: Marius Fiskum - Norges sjømatråd
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Norges fremtid er marin
Norge er i dag en av verdens viktigste sjømatnasjoner, og hver eneste dag spiser 37 millioner mennesker et
måltid norsk sjømat. Fisk er en fornybar og varig ressurs så lenge den forvaltes klokt,  og bærekraftig fiske og
fiskeoppdrett blir stadig viktigere. Fokus på forskning og teknologiutvikling sørger for at norsk marin sektor er
fremtidsrettet, konkurransedyktig og bærekraftig.
Vi trenger de beste folkene til å løfte næringen inn i fremtiden!

Et hav av muligheter
Marin utdanning er et fremtidsrettet karrierevalg.
Norge er en stormakt innen fiskeri og havbruk. For å
fortsette å være i front på kvalitet, biologi, teknologi og
miljø jakter vi hele tiden på ideene, fagkunnskapen og
de smarte løsningene som kan ta oss et skritt videre.
Innen sjømat finnes utfordringer for alle – fra veterinæren som forebygger sykdom hos oppdrettsfisken og
til markedsføreren som leter etter nye salgsmuligheter
i Asia.
Fiskeri
Norge har lange fangsttradisjoner, og vi har i dag en
av verdens mest moderne og avanserte fangstflåter.
Fiskebåten er blitt en høyteknologisk maskin, men det
gode samholdet, naturopplevelsene og gleden over god
fangst er akkurat som før.
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F: Torgrim Rath Olsen - Norges sjømatråd

Havbruk
Norsk havbruksnæring har siden 1970-tallet utviklet
seg til en av landets største og mest verdifulle eksportnæringer. En bransje i sterk vekst byr på spennende
jobbmuligheter, enten du vil jobbe med fiskehelse og
fiskevelferd i merdene eller analysere forbrukertrender
i Japan.
Sjømatforedling
Foredlingsindustrien har ansvaret for å forvandle
råvarer som fisk og skalldyr til et attraktivt og delikat produkt for forbrukere verden over. Her skapes
innovative løsninger for å gjøre verdens sunneste mat
enda mer tilgjengelig. Du kan bl.a. jobbe med moderne
kvalitetssikringssystemer, produksjonseffektivisering
eller utvikling av nye produkter til helt nye markeder.

F: Anette Almås

NM til inspirasjon
Landet over finnes det bransjeutøvere med spennende produkter og
unik kunnskap. Årlig arrangeres det NM i Sjømathandel, som er en
fagkonkurranse for fiskehandlerne som til daglig arbeider bak fiskedisken.Videre arrangeres NM i Røkt og gravet laks og ørret, og NM i
Sjømatprodukter som representerer flere produktklasser. Kåringene
er viktige utmerkelser for vinnerne og et kvalitetsstempel i bransjen.
Et vellykket produkt kan handle både om smaker, behandling, teknikk,
visuell presentasjon og gjennomføring - oftest i kombinasjon. Men like
mye som en produktklasse, er et NM en arena for inspirasjon og
kunnskapsdeling. Både nye aktører og erfarne folk i bransjen treffes
for å kåre de beste produktene og utøverne i året som har gått – og
skape nye ideer, som kan vinne til neste år.
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F: Lingalaks

www. elektro-team.no

DET GRØNNE SKIFTET
Elektrifisering av havbruksnæringa - vi er samarbeidspartner og
totalleverandør på strømforsyning til oppdrettslokaliteter til havs.
Høyspent, lavspent, drift og vedlikehold.

Lær mer om
landstrøm til havs

Elektro Team AS // Tlf. 930 91 200 // Skolegata 6, 7240 Hitra // www.elektro-team.no

Arnøy Laks AS – En lokalt forankret havbruksaktør i Nord-Troms.
Med datterselskapene Arnøy Laks Slakteri AS og Elvevoll Setteﬁsk AS, har vi hånd om hele
verdikjeden fra setteﬁsk til marked.
Vår konkurransekraft ligger i motiverte ansatte, moderne produksjonsanlegg og de enestående
naturgitte forutsetningene i sundene i Nord-Troms.

www.arnoylaks.no • post@arnoylaks.no

Klima, miljø og bærekraft
Norsk fiskeri og havbruk er basert på miljøvennlig utnyttelse av
naturressurser. Matproduksjon innen naturens tålegrenser er en
forutsetning for det familieeide havbruket, eller for de som høster av
den evigvarende fiskeressursen i havet.
All matproduksjon medfører miljøavtrykk. Vi vil aldri kunne produsere mat uten en viss form for påvirkning av naturen, men vi kan
gjøre norsk produksjon av fisk og fangst enda mer klimasmart.
Hva gjør Sjømatbedriftene?
I Sjømatbedriftene ser vi viktigheten av bærekraftig produksjon –
men det er like viktig å ta godt vare på det som blir produsert. Vi har
fast plass i miljøvernministerens „klimaråd“, og bidrar bl.a. gjennom
inngåtte avtaler til at lite eller ingen mat blir kastet fra medlems
bedriftene våre.Gjennom gode standarder for håndtering, transport
og emballering bidrar vi også til at svinn reduseres og at mindre mat
kastes også hos forbrukeren.
Engasjementet vårt er også sterkt innen håndtering av plast i havet,
som er til stor skade for både næring og miljø.Vi ønsker å bidra til
løsninger som kan gagne utviklingen på lang sikt, og tar også tak i
praksis gjennom Strandryddedagen. Dugnaden i samarbeid med Hold
Norge Rent, sørger for at en mengde strender landet over årlig blir
ryddet for plastavfall og annet søppel.
F: Hold Norge Rent
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Landets største kystallianse
Havbruksnæringen og nærskipsfarten er i rivende utvikling. Samtidig er hverdagen for b edriftene
preget av økte krav, mer byråkrati og endring av næringsstrukturen. Kystrederiene og Sjømat
bedriftene har svart ved å danne landets største k ystallianse.
- Vi er blitt mer og mer avhengig av hverandres kompetanse, og i fellesskap er vi nå en tyngre aktør som i enda
større grad kan ivareta medlemmenes næringspolitiske
interesser, sier Tor Arne Borge og Robert Eriksson,
administrerende direktører i henholdsvis Kystrederiene
og Sjømatbedriftene.
Representerer stor verdiskaping
Kystrederiene og Sjømatbedriftene står for en betydelig verdiskaping langs norskekysten, og har til sammen
nærmere 500 medlemmer som direkte sysselsetter
7000 mennesker. Til sammen står medlemsbedriftene
for en omsetning på nærmere 40 milliarder kroner.
Alliansen har kompetanse på hele verdikjeden fra
oppdrett til sluttkunde, og i tillegg ivaretar og støtter de
medlemsbedriftenes interesser og samfunnsansvar på
øvrige områder.
- Vi arbeider for stabile og forutsigbare politiske rammebetingelser for alle medlemmer i våre organisasjoner.
Vi er stolte av at organisasjonene i fellesskap har et
godt apparat og tradisjon for myndighetskontakt og
kommunikasjon der vi arbeider for våre medlemmer
og deres virksomhetsområder, sier Tor Arne Borge i
Kystrederiene.
Kystnæringens viktigste stemme
Havbruksnæringens utfordringer knyttet til lus har gjort
at servicebåtnæringen blir stadig viktigere i kyst-Norge.
Sjømatbedriftene og Kystrederiene forener disse interessene.
- Oppdretternes oppdrag til spesialservice er sterkt
økende. 300 – 400 servicefartøy eies av oppdrettere,
som i økende grad driver rederivirksomhet. Det må
Sjømatbedriftene ta innover seg, og derfor er alliansen
godt nytt for våre medlemmer, sier Robert Eriksson.
- Sammen vil vi fremstå som kystnæringens viktigste
premissleverandør for morgendagens rammevilkår.Vi
blir kort og godt en aktør man ikke kan se bort fra, sier
de to lederne.
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Økte fordeler for bedriftene
Kystrederiene og Sjømatbedriftene har inngått et
forpliktende samarbeid som også vil styrke medlemsstøtten og tilbudet i begge organisasjoner. Sjømat
bedriftene har tatt steget for å bli en arbeidsgiverorganisasjon, og vil på sikt bli en viktig forhandlingspart i
tariffspørsmål. Samarbeidet med Kystrederiene gjør at
de fremstår som en helhetlig aktør også innen dette
området. Alliansen vil med utviklingen i sjøtransportsektoren fremstå som en sterkere part i arbeidsgiverog tariffspørsmål.
- Gjennom etablerte avtaler og innkjøpssamarbeid tilbys
medlemsbedriftene også en rekke fordeler innenfor
juridiske tjenester, forsikring, utstyr, med mer. Det
gir reduserte kostnader, og økt lønnsomhet for våre
bedrifter, forklarer Borge og Eriksson.
- Sammen skaper vi en enklere hverdag for alle våre
medlemsbedrifter uavhengig av sektor.
Det vil igjen legge grunnlaget for økt
verdiskaping og sysselsetting.

Robert Eriksson - Sjømatbedriftene

F:Vindfang reklame©

Tor Arne Borge - Kystrederiene
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Platina Seafood leverer et smakfullt og variert utvalg
av lakseprodukter til kvalitetsbevisste kunder
på alle kontinenter.
www.platinaseafood.com

Nord-Norges største
maritime serviceanlegg
for fartøy i alle størrelser!
Samasjøveien 22, 9404 Harstad • Telefon: 77 01 88 00 • ﬁrmapost@harstad-mek.no • www.harstad-mek.no

www.jumo.no

Innovative solutions for fish farming
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JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +4767973710, Fax: +4767973711, e-mail: info.no@jumo.net

Rykende fersk infopakke om
havbruk fra Havforskningsinstituttet
Vi knuser myter og følger forskerne i jakta på fakta om havbruket.
Med film, tekst og bilder presenteres den nyeste kunnskapen fra
havbruksforskningen.
Informasjonspakken er tilrettelagt for visningssenter for akvakultur
og andre interesserte; som skoler og museer.

Bestill infopakken gratis på HI.no i dag!

PD7
Langvarig beskyttelse fra nord til sør
www.msd-animal-health.no
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PLASTKASSE-EKSPERTEN www.nopla.no

Skikkelig god på trådløse nettverk
og videovervåkning
BEKLEDNING • REKVISITA • EMBALLASJE • MASKINER
post@bokken.no • www.bokken.no • Tlf. 22 91 44 00

Vi tror at fremtiden ligger i havet

Ure, 8370 Leknes • Tlf. 909 43 917 • kurt@lofotenpolarlaks.no

Trønderske råvarer:
Ærlig, ren og bærekraftig

NORWAY

Vi bygger ny fabrikk.
Byggingen er igangsatt og vi forventer ferdigstilling første halvår 2019.

Kvalitetsprodusent av:

• Tørrfisk
• Lutefisk
• Saltfisk
www.lofotfish.no

Verdensmester i lutefisk 2017

SIKKERHETSSTYRING - ISM
DOKUMENTHÅNDTERING
VEDLIKEHOLD
www.ccom.no

Leverandør av laks og ørretfilet
www.seafoods.no

www.sotrafiskeindustri.no
Foto 1, 3: Brecht Foto • Foto 2,4: Kenneth Forland

Slakteri for frittstående oppdrettere
i Nordland

Grønnegt. 24 – 2317 Hamar
Butikk: tlf 62 54 08 40 • fax 62 54 08 49
Engros: tlf 62 55 30 40 • fax 62 55 30 09
post@knutstad-holen.no

Tlf. Johan-E. Andreassen - 915 39 338

Dronningens gate 7

Postboks 639 Sentrum

Tlf: +47 73 84 14 00

7011 Trondheim.

N-7406 Trondheim

post@sjomatbedriftene.no

• 107608 • www.jsnorge.no

www.sjomatbedriftene.no

