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Trøndersk havbruk. En arena for innovasjon og utvikling.

En blå koblingsboks
SISTRANDA

Ambisjonen er å
bli et kraftsenter
for utvikling av
råstoff fra sjø
og hav.
– Vi ser gevinsten av samlokaliseringen allerede, sier
to av leietagerne i det nyåpnede Blått Kompetansesenter på Frøya.
Med sin moderne arkitektur og ruvende størrelse
har Blått kompetansesenter
blitt et signalbygg i kommunesenteret Sistranda på
Frøya. Men det er ikke bare
estetikken som gjør at det
nye senteret fortjener betegnelsen. Her er over tjue
aktører innen næring, forskning og utdanning samlet
under samme tak.
– Dette skaper arenaer
for innovasjon og utvikling,
påpekte fiskeriminister Per
Sandberg da han formelt
åpnet Blått kompetansesenter i begynnelsen av juni.

For utvikling og vekst
Det er bare tre år siden
kompetansesenteret kun
var på idéstadiet. Utfordringen ble tatt av Siva, SørTrøndelag Fylkeskommune
og Gåsø Næringsutvikling
– en lokal investor, nettopp
for å utnytte potensialet i
samlokalisering for økt
næringsutvikling.
– Vi var en av de første
som tegnet oss som leietakere da byggingen av Blått
kompetansesenter ble vedtatt, og det tok kort tid før vi
så effekten av flyttingen. Vi
er overbevist om at en etablering i senteret vil bidra til

Blå satsning: Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse tror samlokaliseringen i Blått Kompetansesenter vil få stor betydning for innovasjon og næringsutvikling i bransjen.
ytterligere utvikling og
vekst. Havbruk er landets
største fornybare næring,
sier Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval
Fiskeoppdrett AS. Oppdrettsselskapet er en av Frøyas
største innen matfiskproduksjon av laks med ni konsesjoner lokalisert på Frøya,
Hemne og Kristiansund.
Rønning understreker
også at for å møte verdens
stadig økende behov for
bærekraftig mat, ligger
potensialet til vanns. I dag
foregår under fem prosent
av all matproduksjon til
vanns, mens om lag sytti
prosent av jordkloden er
dekket av vann.

Mot lakselusløsning
Men for fortsatt vekst innen
sjømatproduksjon, må en
rekke utfordringer løses –
ikke minst lakselusproblemet. Senest i fjor høst kostet
kampen mot lakselus over
300 tonn laks livet under
avlusing på et av SalMars
anlegg ved Frøya. Den største, kjente massedød av
laks, i følge Mattilsynet.
Samtidig med åpningen
av kompetansesenteret på
Sistranda, ble det også kjent
at NTNU satser rekordstort
på forskning på problemet
– og en del av forskningsteamet på området skal
lokaliseres nettopp her.
Satsningen på utdanning
innen marin sektor på Blått
Kompetansesenter foregår
også gjennom at Frøya vide-

FAKTA:
Blått kompetansesenter
●● Åpnet i juni på Sistranda
på Frøya.
●● Senteret er et forskningsog kompetansesenter for
blå næringer innen fiskeri
og havbruk.
●● Tjuetre aktører innen
næring, forskning og
utdanning er på plass i
senteret.
●● Flere aktører ønsker å bli
en del av senteret, og et
byggetrinn to er under
planlegging.

Finansiering?

Utvidelse?

Likviditet?

Ansatte?

Forsikringer?

Pensjon?
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Bred sammensetning
Både lokale, men også noen
nye aktører – har samlet seg
i de 3400 kvadratmeter store
lokalene på Sistranda. De
fleste driver virksomhet
direkte innen fiskeri og havbruk, men flere av leietakerne er ikke direkte knyttet opp mot næringen i
utgangspunktet.
– Her fins både regnskapskontor, bemanningsbyrå, en entreprenør og
elektriker. Det handler om at
de ønsker nærhet til beslutningstakerne, forteller Heidi
Glørstad Nielsen. Hun er
rådgiver i Trøndersk Kystkompetanse, som sammen
med Blått Kompetansesenter
vil ha en sentral rolle som
innovasjonsaktør i kompetansesenteret.
– Aktivitet genererer
aktivitet. Vi har etter kort
tid sett gevinsten av å møtes
fysisk. Praten over kaffen
ufarliggjør og skaper samhørighet. Skal næringa
vokse, så må vi ta en posisjon, understreker Nielsen.

Betalingsløsninger?

regående skole er på plass
på et betydelig del av arealet.

Byggetrinn 2
Allerede ved åpningen av
Blått Kompetansesenter i
juni ble det klart at 3400
kvadratmeter ikke dekket
etterspørselen. Flere aktører havnet på venteliste for
å komme med i bygget.
Et byggetrinn to er derfor allerede på planstadiet.
Dette er tenkt vis a vis
dagens senter, men skal bli
enda litt større – rundt 4000
kvadratmeter.
Eva Hilde Murvold
eva.murvold@t-a.no / 920 50 470

Fakturering?

Godt verktøy
er halve jobben.
Våre rådgivere har en velutstyrt verktøykasse – og har full kontroll
på bruken.
Du får svar på dine spørsmål og sammen får vi jobben gjort.

SIGURD
PETTERSEN

senior
bedriftsrådgiver

Det meste kan løses over en kopp kaffe.
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