Flakstad kommune, Bellona, Elektroforeningen og Nelfo inviterer til fagseminar:

Klimavennlig kystfiske og elektriske fiskebåter – mindre
utslipp og bedre drift
Tid:
Sted:
Påmelding:

Fredag 24. november 2017 kl 10-14
UL Lysbøen, Ramberg i Flakstad kommune
Registrer deg her

Formålet med fagseminaret er å samle folk og presentere status og muligheter ifht utvikling av
kystfiskeflåten i klimavennlig retning. Det blir også tatt opp hvordan sjømatproduksjon fra en
dokumentert klimavennlig fiskeflåte kan bli mer økologisk bærekraftig og få en styrket
markedsposisjon. Dette vil utløse merverdi både rundt selve sjømatproduktene og i ulike
innovasjoner og teknologi og logistikk. Et annet viktig moment er forbedret økonomi og
arbeidsmiljø for fiskerne som tar i bruk miljøvennlig teknologi om bord i fartøyet.

Del 1 Det store bildet
10.00
10.10

10.25
10.45
11.00
11.15

Velkommen til Ramberg og Flakstad, v/ordfører Hans Fredrik Sørdal
Kartlegging av klimautslipp i kystfiske og muligheter til økologisk bærekraftig
sjømatproduksjon, Orientering om forprosjekt i Flakstad kommune v. Kurt Atle
Hansen, nærings- og utviklingssjef/prosjektansvarlig
Elektrifisering av kystfiskeflåten kan gi halvering av klimautslipp, v/Jan Kjetil
Paulsen, Bellona
Elektrifisering skaper arbeidsplasser langs hele kysten, v/Oddvin Breiteig, Nelfo
Hva mener fiskerne? v/ Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag og
Annsofie Kristiansen, Norges kystfiskarlag
Pause

Del 2 Teknologien er klar - er markedet det?
11.35
11.50
12.05
12.25
12.45

Hybridsjarken Karoline – erfaringer etter snart to års drift, v/Karl Gunnar
Aarsæther, Sintef
Angelsen senior – planlegging av verdens første hybridskøyte v/Terje Angelsen,
Hans Angelsen og sønner AS
Slik elektrifiserer vi havna v/Kjell Ole Holmen, Lofoten Elektro AS og Nelfo
Nordland
Klimavennlig kystfiske er viktig for historien om ren mat fra Lofoten v/Anne
Karine Statle, Lofoten Matpark
Pause

Del 3

Fra ord til handling – hva må til?

13.00

Vi tilrettelegger for fremtidens fiskerinæring, v/ Veronica Pedersen Åsheim,
statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet
Vi bygger infrastruktur og tilrettelegger for fremtidens fiskevær, v/Jonny
Finstad, Stortingsrepresentant for Høyre
Kompetanseløft for klimatiltak i tradisjonsrik næring v/Mona Fagerås,
Stortingsrepresentant for SV
Debatt m/spørsmål fra salen:
Hans Fredrik Sørdal, Ordfører Flakstad kommune
Veronica Pedersen Åsheim, statssekretær i NHD
Mona Fagerås, Stortingsrepresentant for SV
Jonny Finstad, Stortingsrepresentant for Høyre
Jan Kjetil Paulsen, Bellona
Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag
Ann Sofie Kristiansen, Norges Kystfiskarlag
Oddvin Breiteig, Nelfo

13.10
13.20
13.30

14.00

Avslutning

Ordstyrere:
Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør, Elektroforeningen
Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef, Flakstad kommune

Flakstad kommunes prosjekt om klimavennlig kystfiske er støttet av:

