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Hvem møter vi på speeddatingen:

- Nofi

- Arnøy Laks

- Marine Harvest

- Lerøy Aurora

- Virkemiddelapparatet



Regional 
leverandørutvikling

Havbruk Forsvar



Mål med prosjektet

Prosjektet skal øke andelen av varer og tjenester kjøpt 
lokalt fra havbruksnæringen og forsvaret/store 
leverandører til forsvaret i Troms gjennom å kvalifisere 
lokale leverandører til å gi tilbud, og øke 
konkurranseevne.



Bakgrunn for prosjektet

Tre næringshager i Troms med oppdrag om å bidra til innovasjon og økt 
verdiskaping. 

Ekstrasatsing fra SIVA på næringshageprogrammet gir muligheter, dette 
er 1 av 5 prosjekter som fikk finansiering av 31 søknader fra hele Norge.

Havbruk og forsvar er store næringer i nord, med potensial for økte 
ringvirkninger lokalt og regionalt ved å øke innkjøpsandel fra lokale 
leverandører. 



Leverandørutvikling
Havbruk

Store muligheter for økte ring-
virkninger fra havbruksnæringen 
gjennom å øke innkjøpsandelen fra 
lokale leverandører

Uttalt ønske fra næringen om flere 
lokale leverandører 



Leverandørindustri
Havbruk



Leverandørindustri
Havbruk
Hovedutfordringer i dag 

–Varer og tjenester som etterspørres 
tilbys i varierende grad lokalt/regionalt

–Kapasitet, leveringsevne, behov for økt 
kompetanse/foui-innsats og formalkrav? 

–Evne og vilje i leverandørsegmentet til å 
se og gripe muligheter

–Konserninnkjøp, nasjonale 
beslutningstaker? 



Organisering
Juridisk part: Senja Næringshage AS

Styringsgruppe: Styrelederne i de tre næringshagene

Prosjektledelse Havbruk: Halti Næringshage AS i NT

Senja Næringshage AS i MT

Prosjektgruppe i 

Nord-Troms: Arnøy Laks, Lerøy Aurora, Eidsfjord 
Sjøfarm, Marine Harvest, Halti
Næringshage



Partene som er med i 
prosjektet: 

I Nord-Troms er følgende med i 
prosjektgruppa:

Arnøy Laks, Lerøy Aurora, Eidsfjord 
Sjøfarm, Marine Harvest

Deltagere i prosjektet – etablerte bedrifter 
som enten er leverandører til de nevnte 
næringene i dag eller har potensial for å bli 
det.



Partnere får: 
– Mulighet til å påvirke prosessen og 

verktøyene som vil bli brukt og forme et 
pilotprosjekt som vil kunne påvirke 
hvordan næringshager og 
næringslivspartnere i hele Norge jobber 

– Være med på å utvikle innovative 
produkter og tjenester til beste for 
næringen 

– Bidra til økte ringvirkninger fra 
havbruksnæringen lokalt og regionalt 

– Kortreiste leverandører med kort 
responstid og skreddersydde produkter 
og tjenester som er kvalifiserte og 
konkurransedyktige

Vi får partneres tid, 
kompetanse og engasjement: 
– Bidrag til å skape mulighetsfokus 

– Synliggjort partneres nåværende og 
fremtidige behov

– Tydeliggjort hvilke krav partnerne stiller til 
leverandører 

– Kompetanse og erfaring innen 
leverandørutvikling? 

– Overført kunnskap og erfaring fra partnere 
til leverandører 



Havbruksnæringen har omfattende behov 
og kjøper mye lokalt, men ønsker å bidra 
til økte ringvirkninger

- Rask og tilgjengelig service er viktig, kapasitet 

- Krav, normer, regler, forskrifter: NS 9415, 
hygiene/smitte, rømning, HMS. Leverandører bør 
kunne krysse av for at man har satt seg inn i … osv

- Verksted, slipp

- Arena/lokalitet med flere tilbud - klynge

- Bidra til å utvikle nye løsninger



Krav til leverandører 

Under utarbeiding av havbruksnæringa



Tilbud til prosjektdeltakerne

- Kurs/workshops i regi og sammen med næringa

- Studieturer (Midt-Norge) 

- Påvirke aktiviteter i prosjektet ut i fra behov

- Tettere dialog med havbruksnæringa – tilgang til nettverk både mot 
næringa og andre leverandører

- Markedsføring på felles digital plattform

I tillegg får leverandører tilbud om næringshagenes kompetanse og andre tilbud gjennom næringshageprogrammet 

– Forretningsutvikling og kommersialisering (ide, modell, plan, finansiering) 

– Hjelp til å utvikle og finansiere forsknings-, innovasjon- og utviklingsprosjekter i små og mellomstore bedrifter 

– Kobling mot virkemiddelapparat, fou- og fagmiljøer, andre bedrifter og samarbeidspartnere



Nettverket – ressurser i prosjektet



leverandorutviklingtroms.no

www.leverandorutviklingtroms.no

http://www.leverandorutviklingtroms.no/


Framover:
- I dag: Sjømatseminar og 

speeddating

- Kurs/workshop oktober som 
oppfølging til 6.september

- Grunnkurs havbruk 

- «NT-studietur»

- Studietur Midt-Norge

- Rekruttering: kobling idé – bedrift-
virkemidler - marked



Kontaktinformasjon Nord-Troms 

Halti næringshage AS: 

Trude Indrebø, trude.indrebo@haltinh.no, 91769578

Marius Johansen, marius.johansen@haltinh.no, 99592583

mailto:trude.indrebo@haltinh.no
mailto:marius.johansen@haltinh.no

