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Vidar Ulriksen vidar.ulriksen@fkd.dep.no

• Statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet. 
• Utdanning fra Fiskarfagskulen i Austevoll.  
• Representert Arbeiderpartiet i Flora bystyre i fire perioder og vært styremedlem i Sogn og 

Fjordane Arbeiderparti.  
• Medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag frå 1986 til 1996, leder i Sogn og Fjordane 

Fiskarlag i flere år og medlem/styreleder av hovedstyret i Statens Fiskarbank.  
• Styremedlem i Norges Fiskeriforskingsråd og i områdestyret for bioproduksjon og foredling i 

Norges forskingsråd. 
 
Jan Skjærvø jan.skjervo@fiskarlaget.no

• Generalsekretær i Norges Fiskarlag. 
• Tidligere leder av Garantikassen for fiskere.  
• Har flere verv i norsk fiskerinæring, bl.a. i styret i Stiftelsen Nor Fishing og Eksportutvalget 

for fisk. 
 

Sigrun Bekkevold sigrun.bekkevold@rubin.no
• Daglig leder i Stiftelsen RUBIN. 
• Utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTH (nå NTNU) 
• Yrkesbakgrunn fra Det Norske Veritas, Miljøplan og SINTEF 
• Styremedlem i Biomarint Forum og i MARING 

 
Hannes Hafsteinsson hannes.hafsteinsson@matis.is

• EU Business Developer, Matis (inkl. Icelandic Fisheries Laboratories). 
• Former head of Matra, head of Depertement Food Technology, Icetech, and marketing 

Director, Icelandic Freezing Plants Corporation. 
• Er Ph.D. i Food Engineering. 

 
Gunnar Jarl Klo gunnar@gunnar-klo.no

• Daglig leder og medeier av Gunnar Klo AS. 
• Utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. 

 
Oddvar Jensen oddvar@bacalao.as

• Daglig leder og medeier av Norkyn Seafood AS. 
• 25 års erfaring fra fiskeindustrien. Har vært rådmann i 3,5 år. 
• Utdannet siviløkonom. 

 
Stein Ove Østvik stein.O.ostvik@sintef.no

• Seniorforsker i foredlingsteknologi ved SINTEF Fiskeri og Havbruk AS. 
• Utdannet Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole. 
• Erfaring fra bedrifter i fiskeri- og havbruksnæringen, bl.a. som fabrikksjef og salgssjef for 

Hydro Seafood/Marine Harvest.  
 

Jan Fredriksen jan.fredriksen@akersea.no
• Administrerende direktør i Arctic Innomar AS - industriinkubatoren i Hammerfest  
• Allsidig ledererfaring fra Findus, Nestlé og Aker Seafoods-systemet i Norge og USA. Bl.a. 

som administrerende direktør for Aker Seafood Hammerfest.  
• Diverse styreverv i fiskeribedrifter, samt sentrale tillitsverv i næringsorganisasjonene. For 

tiden styremedlem i FHL industri og eksport, samt nestleder i FHF. 
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Frode Håkon Kjølås frode@stansas.no
• Daglig leder i SeaSide AS. 
• Har arbeidet med utvikling av nye løsninger og prosesser innenfor fiskeoppdrett siden 1997. 
 

Gustav Eidsaune gustav.eidsaune@nordicgroup.no
• Salgsdirektør i Nordic Group AS. 
• Erfaring fra internasjonalt salg og markedsføring. 

 
Hans Chr. Berggren hans-chr@berggren.no

• Daglig leder og medeier i fiskematbedriften Berggren AS. 
• Utdannet bedriftsøkonom.  

 
Jostein Refsnes jostein.refsnes@fishlink.no

• Daglig leder i Fish Link Consulting AS.  
• Lang erfaring fra diverse ledende stillinger i Norsk Hydro; adm.dir. i Hydro Seafood.  
• Har vært adm.dir i FHL. 
• Er styreleder i bl.a. Nordlaks og i MARING. Tidligere styreleder i bl.a. Veterinærinstituttet. 
 

Andreas Sander norbert.weitkemper@cognis.com
• Director Business Development Nutrition & Health in Cognis. 
• Chemist with 25 years of experience in the chemical industry, mostly in R&D 

and production.  
 

Thorleif Thormodsen thorleif.thormodsen@navamedic.com
• Styreleder i Navamedic ASA, Zirconia AS. 
• Styremedlem i Seagarden AS. 
• 16 års erfaring fra biomarin industri. 
• Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. 
 

Odd Ivar Lekang odd-ivar.lekang@umb.no
• Forsker i TINE FoU på deltid. Ellers første amanuensis på UMB (Universitet for Miljø og 

biovitenskap).  
• Har vært med på å etablere den forskningsbaserte marine virksomheten i TINE, herunder 

aktiviteten på omega 3 olje. Er på UMB ansvarlig for undervisning innen akvakultur, 
produksjon og teknologi, og i fordelingsteknikk for marine produkter. 

• Utdannet Dr. Scient i akvakulturteknikk. 
 

Amund  Måge  amund.maage@nifes.no
• Forsker ved NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning). 
• Koordinator for DOCMAR.  
• Han har vært Nutrition offiser for FAO i Thailand, amanuensis i ressursforvaltning og drevet 

privat miljølaboratorium i Odda. 
• Hovedfag i ernæring på kadmium i krabbe og doktorgrad på mineraler sin betydning i 

fiskeernæring. 
 

Bjørn Liaset bjorn.liaset@nifes.no
• Forsker ved sjømat og helse, NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning). 
• Arbeidsfelt: ernæring og fedme. 
• Dr.scient. innen enzymatisk hydrolyse av fiskeprotein og bruk av disse i rotte/ fedme-modell. 
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Jan Pettersen jan.pettersen@fiskeriforskning.no
• Seniorforsker ved Fiskeriforskning, avdeling Bergen. 
• Arbeidsfelt er marine lipider: Oksidasjon, antioksidanter, analyser, prosess, ekstraksjon og 

ernæring.  
• Har tidligere arbeidet med proteiner fra marint råstoff: Aminosyreanalyser, biologisk 

tilgjengelige aminosyrer som funksjon av råstoffets kvalitet, konservering og prosessering. 
• Utdannet Dr.philos innen marine lipider. 
 

Marian K. Malde mma@nifes.no
• Forsker og postdoc ved NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning). 
• Utdannet ernæringsbiolog Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt (nå NIFES).  
• Dr.scient fra Odontologisk institutt, universitetet i Bergen. 

 
Livar Frøyland livar.froyland@nifes.no

• Programleder for sjømat og helse ved NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og 
sjømatforskning). 

• Arbeidsfeltet er marine råstoffer og sjømat innen human ernæring.  
• Professor i medisin (ernæringsfysiologi) ved institutt for biomedisin, universitetet i Bergen. 
• Dr.philos innen klinisk biokjemi ved det medisinske fakultet, universitetet i Bergen. 
• Medlem av arbeidsgruppe 7 i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). 
 

Edel Elvevoll edele@nfh.uit.no
• Professor i næringsmiddelteknologi ved institutt for marin bioteknologi, Norges 

Fiskerihøgskole, universitetet i Tromsø. 
• Tidligere forsker ved Senter for marin bioteknologi og forskningssjef ved Senter for 

industriell foredling, Fiskeriforskning. 
• Arbeidet ved FAO, Roma. 
• Dr.ing. i kjemiteknikk fra, NTH (nå NTNU). 
 

Torger Børresen tb@dfu.min.dk
• Professor og forskningsjef ved Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks 

Fiskeriunderøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning.  
• Leder av EU-programmet Seafood Plus. 
• Arbeidsfelt er biprodukter, proteinbiokjemi, polyumettede fettsyrer, emulsjoner, enzymer, 

membraner, kvalitetsstyring, sporbarhet, bioteknologi, prosesstyring, produktmodellering, 
muskelkjemi. 

• Utdannet Ph.D. på NTNU (tidligere NTH) i bioteknologi, post doc opphold ved University of 
California, Davis, med proteinkjemiske studier. 

• Han har lang erfaring fra en rekke jobber ved blant annet Fiskeriforskning, Fiskeriministeriets 
Forsøgslaboratorium og ved Danmarks Fiskeriundersøgelser. 

 
Erik Lærdal erik.laerdal@marineharvest.com

• Sales & Marketing Manager i Marine Harvest Ingredients AS. 
• Tidligere salgs- og markedsansvarlig i King Oscar.  
• Utdannet siviløkonom ved universitetet i Edinburgh. 

 
Anders Aksnes anders.aksnes@fiskeriforskning.no

• Seniorforsker ved Fiskeriforskning, avd. Bergen.  
• Arbeider innenfor bioteknologi, råstoffkunnskap, ernæring og produktutvikling. 
• Biokjemiker og ernæringsbiolog fra universitetet i Bergen. 
• Dr. Scient fra Universitetet i Bergen. 
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Einar J. Mustaparta e-must@online.no
• Daglig leder i Advanced Biopolymers AS.  
• Har arbeidet med kitosan og alginat biopolymere over flere år, først hos Primex Ingredients 

ASA, FMC Biopolymer og deretter medgründer av Advanced Biopolymers AS. 
• Har vært markedsanalytiker, råvaremegler og økonomi-/IT – leder, totalt 13 års variert 

erfaring fra forskjellige selskaper.  
• Utdannet sivilingeniør fra Norges Landbrukshøyskole på Ås (nå Universitet for Miljø og 

Biovitenskap, UMB) innenfor karbohydrat- og biopolymer kjemi.  
• Master grad innenfor Management fra University of Westminster, London.  

 
Hans Troye hans.troye@oslo.online.no

• Styreformann i Seagarden AS 
• Driver HaTro Consulting som leverer konsulenttjenester med fokus på utnyttelse av 

biprodukter, avfallshåndtering og energi. I tillegg forskjellige styreverv.  
• Tilbrakt mesteparten av sin yrkeskarriere i The Dow Chemical Company, bl.a. salgssjef for 

Dow Norge, business manager for farmasøytiske produkter i Dow Norden, business 
manager/VP for Merrell Dow pharma globalt, business director Europa for spesialplastikk, 
adm. dir. for Dow Norden og business director Europa for emulsion polymers. 

• MS i kjemi og en MBA fra E.T.H. i Zürich. 
 

Jostein Dalland jostein.dalland@natural.no
• Administrerende direktør i Natural ASA.  
• MBA innen markedsstrategi, samt en Master of Technology Management fra NTNU.  

 
Ola Magnus Lømo ola.magnus.lomo@fhl.no

• Har nettopp avsluttet 1 års engasjement i FHL og FHL MARING med permisjon fra 
Landbruks- og matdepartementet (LMD). Er nå tilbake i stillingen som seniorrådgiver i LMD 
nå med fokus på dyresykdommer på landdyr.  

• Lang erfaring fra LMD, Seksjon for næringsmidler. 
• Erfaring fra Næringsmiddeltilsynet og som veterinær. 
• Utdannet ved veterinær ved Norges Veterinærhøgskole  
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