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Sett Sjøbein

Hva gjør vi, og hvorfor?



Sett Sjøbein

• Synliggjøre sjømatnæringen 

• Utdanning

• Jobbmuligheter

Nasjonalt samarbeid for rekrutterings-
og kompetansearbeid innenfor
sjømatnæringa



Hva menes egentlig med sjømatnæringa?

• Sjømat er mat som kommer fra dyr og planter som lever i havet 
eller i innsjøer, og med «sjømatnæringen» mener vi her hele 
verdikjeden fiskeri, fiskeoppdrett, bearbeiding og eksport av sjømat, 
samt direkte og indirekte leverandører av utstyr og tjenester til de 
ulike delene av denne verdikjeden. 

• Leverandører er ett vidt begrep og omfavner bl a utdanning, FoU, 
biomarin industri, fiskefôr, fangst- og fartøyteknologi, transport- og 
logistikk tjenester, emballasjeprodusenter, drivstoffleverandører og 
kommunikasjon og it-tjenester.

Med andre ord, en ganske omfattende næring!



Sjømatnæringa

Kjernevirksomhet

Direkte leverandører og service

Indirekte leverandører og service

Oppdrett/Fiskeri
Slakting og 
foredling

Salg og 
distribusjon

Teknologi- og service tilbydereOppdrettsservice

Forsikring
Finans

Genetikk
Fôrprodusenter

FoU

ForvaltningOrganisasjoner

Konsultenter
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Dine muligheter?



Muligheter

• På havet

• Langs land

• På land

• Nasjonalt og

internasjonalt



Utdanningsløp 
Alternative utdanningsløp

Vg1 Naturbruk Vg1 TIP
Teknikk og Industriell Produksjon

Vg1 Restaurant og matfag

Vg2 Fiske og fangst/

Akvakultur

Vg2 Maritime fag Vg2 Matfag

2 år opplæring i bedrift

matros el. motormann

Fagbrev 

Teknisk fagskole 1 år allmennfaglig 

påbygning

Høgskole / universitet

2 år opplæring i bedrift

fiske og fangst el. akvakultur

2 år opplæring i bedrift

sjømat el.fiskehandler

Vg 1 Elektrofag

Y-veien

Sjømatproduksjon/Sjømathandler





Hva passer for meg?



Ny teknologi = Muligheter for deg og meg
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Ny teknologi = Muligheter for deg og meg
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Dataingeniører

Finansanalytikere

Kjemiingeniører

Byggingeniører

Jurister

Arealplanleggere
Fiskehelsebiologer

GründereInstallatører

Økonomer

Marinbiologer Konsulenter

Prosjektledere

ProsessingeniørerIndustridesignere

Vi trenger flere

++++







Norsk

sjømatproduksjon

Tonn Rangering

Fangst av marin fisk 2 149 802 11

Oppdrett 1 321 229 6

Oppdrett av marin fisk 1 319 033 1
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Sjømat er fremtiden

• Voksende befolkning = 

voksende matbehov

• Helse og 

klimafordeler

• Nye arter

• Ny teknologi

• Sterke merkevarer



Sjømatnæringa trenger 

kloke hoder og flinke 

hender i tiden som 

kommer!

Sjømatnæringa trenger 

DEG!



Takk for meg!

Husk å holde deg oppdatert:

Settsjobein.no

Facebook

Instagram @settsjobein


