


A
K

TIV
ITET

Q3
Q4 

H Ø S T E N
O P P S U M M E R T
Det har vært en travel høst og mange møteplasser, både 
internt i nettverket og med relevante eksterne aktører. 
Det har vært sterkt fokus på fiskevelferd, fôr og bærekraft 
i Q3 og Q4.

Vi treffer fortsatt godt med Salmon Group-skolen, med særlig fokus 
på det som er viktig for oppdretterne i deres arbeidshverdag. Vi har 
denne høsten også lansert Røktersamling med braksuksess.

Vi har lansert «Kvartalsrapport Fôr» som et  nytt og viktig verktøy 
internt i nettverket, noe som samsvarer med vårt tydelige fokus på 
temaet.

Vi har også eksternt lansert vårt bidrag til fokuset på bærekraft i 
næringen med forprosjektet «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret 
– hva er det? med en rapport på både norsk og engelsk.



14.aug Geir Ove Ystmark, Dir. 
Sjømat Norge, og Anne-Kristine 
Øen, Adm.dir. Salmon Group i 
trivelig  prat om felles næring, 
felles interesser og felles mål 
under Arendalsuka. 

13.-15.aug Et fullspekket og 
spennende program på 
Arendalsuka - en viktig arena der 
politikk og næringsliv møtes. 
Mange nyttige møter og samtaler 
som vi tar med oss i vårt videre 
arbeid for havbruksnæringen og 
aksjonærene i SG-nettverket.

HØSTEN STARTET FRISKT 
MED VIKTIGE DEBATTER, 
SAMTALER, MØTER OG 

SEMINAR UNDER 
ARENDALSUKA.

AKSJONÆRENE VÅRE VAR 
OGSÅ TILSTEDE OG BIDRO 
STERKT MED INNSIKT OG 

GODE INNLEGG.

15.aug Havplaneten Jorden -
Spennende diskusjoner rundt plast i 
havet, presentasjon av grønne løsninger 
for båter i oppdrettsnæringen, og tema: 
«Jorden - en havplanet». 
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15.aug Hyggelig møte med den nye 
Fiskeriministeren og Statssekretæren.

14.aug Lingalaks presenterte 
løsninger innen fornybar transport 

i havbruk. Et viktig fokus i et 
bærekraftperspektiv.
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28. aug Slamseminar i regi av SG-skolen. Det finnes ingen quick fix for 
utfordringer med håndtering av slam, men vi har problemstillinger rundt 
dette høyt på agendaen og i august inviterte vi nettverket til en fagdag om 
slam. God kunnskap ble formidlet fra myndigheter og løsningsleverandører. 
Et godt møte med engasjert deltakelse både fysisk og via vårt virtuelle 
møterom.

22. aug Hordaland på Børs 
og havbruksnæringen bød 
på optimistiske utsikter og 
spennende utvikling. Vi 
hadde en god prat med 
Ruth Grung og Liv Kari 
Eskeland.

19. sep Fint besøk fra Sjømatrådet 
med interessante presentasjoner fra 
Renate Larsen og Asbjørn Warvik 
Rørtveit. Sistnevnte holdt også 
innlegg på Salmon Group sin 
Høstkonferanse 13. november.

24. aug Flott arrangement på Svanøy Konferansen og 
kjekt å delta med så mange av aksjonærene våre i 
Salmon Group-nettverket! Her er Nils Inge sammen 
med Svanøy Havbruk. 

Foto: BNR
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#roadtripSG

20.Sep Vi fortsetter våre trivelige besøk 
langs kyst og fjord med roadtrips til 

nettverkets selskaper. Inge Svare Kvien og 
Ole Herman Vokhul hos Steinvik gir Nils 

Inge Hitland og Nils Aadland  en rundtur på 
operasjonssentralen og har alltid et våkent 

blikk på både fôring og fiskens ve og vel.

21. Sep Sandnes Fiskeoppdrett er også et av 
våre selskap i Sogn og Fjordane. Et veldrevet 
familieselskap med gode resultat og et svært 

dedikert team.

Nilsenes roadtrip gikk denne gang til Sandnes 
Fiskeoppdrett, Gjølanger Settefisk, Steinvik Fiskefarm og 

Flokenes fiksefarm. Nyttige og gode møter, og ferden går 
gjennom flott natur. 
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Roadtrip til Nesfossen for 
Anne-Kristine Øen og Torgun 

Gjefsen. Interessant og hyggelig 
dag på et strøkent anlegg!

05.sep Mye 
spennende på 
programmet på 
Sjømatkonferansen 
i Oslo. God 
forvaltning av tillit 
og omdømme er 
alfa og omega og 
en forutsetning for 
verdiskaping, 
innovasjon og vekst 
i fremtidens 
næring.
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Nov. 1 Kompleks forvaltning  på  
agendaen for en lydhør forsamling da 
Salmon Group og Bergen Næringsråd 
sin Ressursgruppe Marin hadde møte 

med Roy Angelvik for å presentere 
pilotprosjektet fra rødt til grønt. 

Samarbeid på tvers er nøkkelen for å 
komme i posisjon til vekst!

20.okt Laksefarget 
omsorg for et varmere 
fellesskap! Nettverket 
strikket seg gjennom 
høsten #oransjeskjerf 
#kirkensbymisjon

Gjengen i 
Lingalaks tar 
alle slags 
utfordringer 
på strak arm!

24.okt Fôr er det viktigste for 
oss og denne høsten har vi 
lansert kvartalsrapport fôr. Et 
nytt verktøy for nettverket!

Vi stiller høye krav til våre 
samarbeidspartnere og går bla. 
fôrleverandørene nærmere etter i 
sømmene. God revisjon sammen 
med Inger K. Svien fra Steinvik her!

12.okt Forberedelser 
til Global G.A.P.-

revisjon i strålende 
flotte  omgivelser hos 

Salmonor i Rørvik!
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3.-4.okt 
Røktersamling med 
en flott gjeng fra 
nettverket. 
Fabelaktig 
engasjement og 
bidrag fra røkterne 
både faglig og 
sosialt! #røktersamling

Vi har stor suksess med Salmon Group-skolen, med særlig fokus på det 
som er viktig for oppdretterne i deres arbeidshverdag, som rensefisk, 
håndtering av slam, fôrets innhold, fiskevelferd, omdømme og renommé. 
Vi har denne høsten lansert Røktersamling med braksuksess og 
konstaterer at kombinasjonen av faglig fokus, sosialt samvær og 
nettverking faller i smak.
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6. nov Bærekraft og forenklet forvaltning på programmet da 
Salmon Group besøkte Stortinget sammen med 
samfunnskontakter i nettverket. Visepresident og 
Stortingsrepresentant fra Hordaland (Ap) Magne Rommetveit 
sørget for en fin omvisning.

Geir Helge Østerbø 
følte seg hjemme på 
Sogn og Fjordane sin 
benk! 

16.okt Styreleder Tom 
Jarle Bjørkly presenterer 
Salmon Group.

16.okt Et hyggelig gjensyn og 
godt møte der Salmon Group 

bla. la frem sitt forprosjekt 
«Bærekraftig oppdrett av laks 

og ørret – hva er det?». 

F.v.: Trym Eidem Gundersen 
(Norges Sjømatråd, Italia), 

Tom jarle Bjørkly (Styreleder 
SG), Anne-Kristine Øen 

(Adm.dir. SG), Margit Tveiten 
(Norges Ambassadør til Italia) 

og Audun Lem (FAO).

15.-17.okt 
Styreseminar med 
gode møter og topp 
stemning! 

F.v.: Tor Johannes Hjertnes, Tom Jarle Bjørkly, Magne 
Rommerveit, Anne-Kristine Øen, Geir Helge Østerbø og Nils 
Aadland.
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#høstkonferansen

13.Nov Salmon Groups Høstkonferanse for aksjonærene. Vi hadde blant annet invitert 
analytikeren, politikeren og forskeren til spennende samtale om noe av det som til enhver 
tid står øverst på agendaen vår og vi hadde gode rundebordssamtaler på tvers av 
nettverket. En flott dag, med mye god energi og engasjement, med en god ramme rundt 
arrangementet på KODE og med fabelaktige Haakon Steinar Vatle som underholdt!

Inspirerende med stort engasjement fra scene og 
sal denne dagen. På scenen: Tonje Osmundsen, 
Thina Margrethe Saltvedt, Liv Kari Eskeland, 
Dorothy Jane Dankel, Geir Lasse Taranger, Nils 
Inge Hitland, Geir Helge Østerbø, Asbjørn Warvik 
Rørtveit, Per Arne Dahle og Erik-Jan Lock.
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Følg, lik og del!  

@salmongroup

@salmongroup

@GroupSalmon

4.des Vellykket lansering av 
Salmon Groups forprosjekt  
«Bærekraftig oppdrett av 
ørret og laks – hva er det?» 
på The Salmon i Oslo.

ET SPENNENDE ÅR
I SALMON GROUP!
VI GLEDER OSS TIL
Å TA FATT PÅ NYE 
UTFORDRINGER

I 2019!

#lansering #bærekraft

Administrasjonen har 
masse energi på lager og er 
gode til å lade batteriene 
med mye latter og humør!

https://www.facebook.com/salmongroup/
https://www.linkedin.com/company/salmongroup/
https://www.linkedin.com/company/salmongroup/
https://twitter.com/GroupSalmon



