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Mandat og forankring
Følgende mandat, som var satt for arbeidet med Marin Strategiplan Trøndelag i 2007 og
2011, er også gjeldende for Marin Strategi Trøndelag 2015-2018:
Marin Strategi Trøndelag skal utarbeides som et styringsdokument for økt verdiskaping
innenfor marin sektor i Trøndelagsregionen. Prosessen og strategiene skal være
bredt forankret i de politiske og marine miljøer i regionen. Gjennom utarbeidelse av
felles omforente mål og økt samarbeid innen forskning og utvikling skal regionen bli
verdensledende innen utvalgte områder.
Viktige premisser for arbeidet:
>>
>>

Grad av suksess er avhengig av evne til å involvere og gjennomføre en god prosess
med berørte aktører. Eierskapet til de endelige prioriteringer som gjøres må være til
stede.
Grad av suksess er også avhengig av politisk engasjement. Den reviderte planen
skal derfor behandles av begge fylkeskommunene på Fylkestinget våren 2015.

Marin Strategi er basert på kvalitative intervjuer og arbeidsmøter med representanter for
det marine næringslivet (oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, leverandører), forvaltning,
organisasjoner og forskning/undervisning. Denne prosessen og hvilke utfordringer og
muligheter som kom frem er presentert nærmere i “utfordringsdokumentet”.
Den reviderte planen har deretter vært på høring til kommunene og andre utvalgte deler
av det som kalles “det marine partnerskapet”, samt gjennomgått en grundig behandling av
styringsgruppen for Marin Strategi Trøndelag.
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Styringsgruppen består av representanter fra:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fiskarlaget Midt-Norge
Midtnorsk havbrukslag
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannsembedet
Mattilsynet, Region Midt
Innovasjon Norge
SINTEF Fiskeri og havbruk
Kystkommunene i Sør-Trøndelag
Kystkommunene i Nord-Trøndelag

Viktige forutsetninger
Marin Strategi skal være et verktøy for den videre utviklingen av en samlet fiskeri- og
havbruksnæring i Trøndelag, inkludert avledet virksomhet. Viktige aktører er fiskeriog havbruksbedrifter, utstyrsprodusenter, forskning- og undervisningsinstitusjoner,
offentlig forvaltning (kommuner, statlige og fylkeskommunale etater), organisasjoner og
finansinstitusjoner.
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Strategiens ambisjon er at Trøndelag skal fremstå som koordinert og målrettet innen
utvikling av marin sektor. Ambisjonen er at alle med tilknytning til marin sektor i
Trøndelag skal inspireres til økt næringsutvikling og forskningsaktivitet (forvaltnings- og
verdikjederelatert) samt effektiv og brukerrettet forvaltning. Utviklingen i kommunene
langs kysten er særlig viktig.
Gjennom tidligere samhandling og nettverksaktiviteter har det marine partnerskapet
bygget opp en viktig samarbeidstradisjon i regionen. Det er et ønske at Marin Strategi skal
bidra til å opprettholde og øke begeistringen for samhandling i regionen, slik at næring,
forskning, forvaltning og kysten for øvrig opplever et løft i forhold til egen og andres
aktivitet. Sammen med utfordringsdokumentet gir også strategien viktige signaler inn
mot sentrale myndigheter i forhold til hva som er Trøndelags fortrinn og satsingsområder
sammenlignet med andre regioner.
Fylkeskommunene sin rolle er å legge til rette for økt verdiskaping innen marin sektor i
regionen. Målrettet bruk av fylkeskommunale virkemidler er et viktig bidrag til realisering
av økt verdiskaping langs Trøndelagskysten. De viktigste fylkeskommunale virkemidlene i
denne sammenhengen er:
>>
>>
>>
>>
>>

Forvaltningsansvar for tildeling av tillatelser for oppdrett av fisk
Infrastruktur (veinett, kommunikasjon, energi)
Kompetanse (utdanning)
Næringsutvikling (nettverksrettet)
Regionale utviklingsmidler

Marin Strategi vil ligge til grunn for fylkeskommunenes prioriteringer de neste fire årene
(2015- 2018).

Bærekraftig utvikling

Utviklingen av marin sektor i Trøndelag må være bærekraftig. Med bærekraft menes
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her den opprinnelige definisjonen som ble etablert av Verdenskommisjonen for miljø og
utvikling (Brundtlandkommisjonen) i 1987:

En bærekraftig utvikling skal ivareta den nåværende generasjonens behov uten å
ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine behov.
Definisjonen omfatter tre dimensjoner, som hver har betydning for marin sektor:
>
Miljømessig
For marine næringer er det viktig å ivareta en miljømessig bærekraft i og med at hele
sektoren er basert på høsting av fornybare ressurser eller produksjon av mat med naturen
som “produksjonslokale”.
>
Sosial bærekraft
Handler om å utvikle livskraftige kystsamfunn der kjerneverdiene i samfunnet ivaretas og
utvikles gjennom samhandling og dialog. Den sosiale bærekraften er avhengig av høy
bolyst, noe som gjerne henger sammen med tilstedeværelse av lønnsomme bedrifter som
bidrar aktivt i lokalsamfunnene.
>
Økonomisk bærekraft
Næringsvirksomheten må være lønnsom og bidra til en samfunnsmessig ønsket utvikling.

Økt verdiskaping

Det er to tilnærmingsmåter som legges til grunn for forståelsen av økt marin verdiskaping
i denne strategien:
>>
>>

Styrking av den økonomiske bærekraften hos allerede etablerte aktører som har 		
lykkes og som har strategier for videre utvikling.
Etablere nye aktiviteter basert på utnyttelsen av Trøndelags fortrinn.

Nye aktiviteter kan skapes av de som allerede er lokalisert i regionen, men i tillegg må
regionen evne å være attraktiv for blant annet kompetanse og kapital. Kompetanse og
kapital tilflyter de geografiske områder som til enhver tid har gode rammebetingelser og
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naturlige forutsetninger for aktiviteten. For å være attraktiv for nyetableringer innenfor
marin sektor, er det i tillegg viktig å ha utviklet egne miljø for nettopp dette. Man må kunne
tilby infrastruktur og kompetansemiljø, enten det er i bedrifter eller i forskningsmiljø, som er
konkurransedyktig nasjonalt eller internasjonalt.

Visjon
Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges
viktigste på deler av den marine sektor”
Visjonen er ambisiøs og krever konkretisering. Med “verdens ledende”, menes her at
Trøndelag skal oppfattes som å ha kommet så langt i utviklingen av å utnytte marine
ressurser på en bærekraftig måte at personer om institusjoner fra hele verden kommer hit
for å lære av det vi gjør. Regionen skal være anerkjent langt utover Norges grenser for sin
næringsvirksomhet, sin FoU-kompetanse og sin forvaltningspraksis.

Trøndelags fortrinn

Trøndelag er en av verdens viktigste områder for villaks og har lange tradisjoner innenfor
fiskeri, men regionen er etterhvert også blitt kjent som et tyngdepunkt for moderne
lakseproduksjon. Mulighetene for verdiskaping og vekst som ligger i produksjon og salg av
førsteklasses sjømat har gjort at trøndersk sjømatnæring i dag representerer et stort volum
for eksport. Troen på innovasjonskraft og evne til utvikling av marin næring i Trøndelag er
stor, og deltakerne i strategiprosessen har trukket fram følgende faktorer som avgjørende:

Naturlige fortrinn

Geografi, topografi, strøm og temperatur gjør at forholdene ligger til rette for stor
produksjon av høykvalitets sjømat i regionen. Regionen er med sine mange og store
lakseelver et sentrum for villaks (og sjøørret) i Norge. Villaksen er en viktig art nasjonalt 9

og internasjonalt, og representerer i tillegg en verdi som en genetisk ”pool” for oppdrett
av laks. Faglig dokumentasjon og praktisk erfaring gjennom flere tiår understreker at
Trøndelagskysten er særdeles velegnet for oppdrett og produksjon av laks og ørret.
Trøndelag kan by på et bredt spekter av ville arter fra sjøen, er en av landets viktigste
regioner for produksjon av atlantisk laks, og den viktigste regionen for dyrking av
blåskjell. Med høy primærproduksjon er det også gode muligheter for å høste av arter
på lavere trofiske nivå langs Trøndelagskysten.

Næringsstruktur

Trøndelag har en differensiert næringsstruktur innenfor både fiskeri og havbruk.
Selskapene har stor vilje til å samarbeide om utviklingsprosjekter, og satser på utvikling
av nye driftsformer, teknologiske løsninger og produkter.

Et sterkt FoU-miljø

Trøndelag har et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, med NTNU og SINTEF i spissen,
som er viktig for både utvikling av næringen og utdanning av folk som er og har vært
viktige for utviklingen av marin sektor i Trøndelag. Forbedring og effektivisering av
driftsformer, ny teknologi, støtte i utvikling av nye næringsgrener og satsing på nye
arter er eksempler som ofte trekkes frem.

Forvaltning med tradisjon for samarbeid

Samarbeidet med offentlig forvaltning og forvaltningens kunnskapsnivå og vilje
til å finne løsninger trekkes frem som et av de virkelig store fortrinnene for marin
næringsutvikling i Trøndelag.
Partnerskapet mellom offentlige og private aktører er sterkt, og har resultert i en rekke
prosjekter og samarbeidsarenaer.
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Strategier
Strategien for marin sektor i Trøndelag er å ta vare på de næringene som er vesentlige for
bærekraftige kystsamfunn i regionen i dag, samtidig som det legges til rette for utvikling av
tilgrensende aktivitet og noen nye lovende næringer. Trøndelag er, eller ligger godt an til å
bli, verdensledende innenfor deler av marin sektor. For å styrke posisjonen ytterligere, er
den regionale innovasjonskraften vesentlig. Strategiene som er tatt med støtter alle opp
om dette:
Strategi 1
Videreutvikling av havbruksnæringen
Strategi 2
Videreutvikling av fiskerinæringen
Strategi 3
Nye marine muligheter,
Strategi 4
Viktige satsinger på infrastruktur (grunninvesteringer).
En nærmere beskrivelse av de ulike delene av marin sektor med vekt på fortrinn og
utfordringer ble lagt til grunn for valg av strategier og er å finne i utfordringsdokumentet.
Hver strategi består av en oppsummerende statusbeskrivelse og forslag på konkrete mål.
Målene er tett knyttet til hverandre, og det som må til for å nå et mål, kan også være vegen
til et annet. Noen punkter går derfor igjen under flere mål.

Strategi 1 - Videreutvikling av havbruksnæringa
Havbruk som viktig verdiskaper

Fokus: Å bevare og utvikle havbruk med fokus på laks som en viktig næring i regionen
Havbruksnæringen bidrar betydelig til kystens økonomiske og sosiale bærekraft, og
enkelte kommuner er totalt avhengig av oppdrettsbedriftene for å opprettholde bosetting
og infrastruktur. Trøndelag har sentrale, nasjonale miljøer innen oppdrett og videreforedling
av laks. Foredlingsgraden er høy, og restråstoffet ivaretas på en slik måte at det er 100
% utnyttelse av råstoffet. Næringsstrukturen er robust, og består av både små og store
lønnsomme bedrifter. Videre har havbruksnæringen i Trøndelag ligget veldig godt an når
det gjelder produksjonskostnad per kg, men de siste årene har denne økt. Samarbeid
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mellom forvaltning, forskning og næring, samt videre satsing på å være attraktiv
for kompetent arbeidskraft innenfor sektoren vil være viktige bidrag for å ha en
økonomisk effektiv produksjon.
Mål:
1.1 Trøndersk havbruksnæring skal oppfylle gjeldende kriterier for miljømessig
bærekraft, slik at det blir rom for videre vekst og økt verdiskaping. Målet kan oppnås
gjennom:
>>
>>
>>

Kunnskapsbasert soneinndeling
Dokumentasjon av miljøfaktorer
Felles innsats for å redusere utfordringene knyttet til lus.

Fiskeri- og havbruksteknologi

Fokus: Å etablere Trøndelag som verdensledende innen havbruks- og
fiskeriteknologi.
Den havbruksbaserte verdikjeden har en bredt sammensatt leverandørindustri
som leverer alle de innsatsfaktorer, i form av varer og tjenester, som må til
for å produsere marine produkter. Disse varene og tjenestene er en viktig del
av sjømatnæringen. Noen av leverandørene kan betegnes som spesialiserte
leverandører til sjømatnæringen, mens andre er leverandører som trengs i enhver
forretningsvirksomhet.
Strategien omhandler utvikling og salg av utstyr (leverandører) og kunnskapsutvikling
(forskningsmiljøer og næring) knyttet opp mot både havbruk og fiskeri. Trøndelag har
særlig en velutviklet leverandørindustri innen havbruk. Mulighetene for å fremheve
at Trøndelag er i førstedivisjon internasjonalt når det gjelder å utvikle teknologi og
kompetanse for havbruk, ligger i å utnytte samspillet mellom forskningsinstitusjonene,
leverandørene og oppdrettsbedriftene bedre. Trøndelag er den regionen som har
lengst erfaring med å bruke store merder i sjø, og næringen kjennetegnes av færre, 14

men relativt større, lokaliteter enn for noen år siden. Trenden ser ut til å gå i retning av
større anlegg lenger til havs, og totalkonsepter for anlegg som kan drives lenger til havs
og på mer eksponerte lokaliteter er til en viss grad tatt i bruk. Samtidig åpner regjeringen
for vederlagsfri etablering av landbasert oppdrett av laks, noe som kan innebære nye
muligheter også her i regionen.
Teknologien som er utviklet for bruk i lakseproduksjon har mange kvaliteter som
kan overføres til annen type akvakultur. Flere av leverandørene i regionen leverer
internasjonalt både til lakseoppdrett, oppdrett av andre fiskearter og dyrking av alger. I
tillegg til teknologileverandører, har Trøndelag også en voksende serviceindustri knyttet
til havbruksnæringen. Totalt står teknologi og service for en viktig del av marin sektor hva
gjelder verdiskaping og kompetanse.
Næringsklyngen akvARENA, som består nettopp av denne gruppen aktører, vil være
viktig for fortsatt fokus på innovasjon og nettverksbygging i regionen.
Mål:
1.2 Trøndelag skal være den mest attraktive regionen for bedrifter og enkeltpersoner som
ønsker å etablere seg innenfor teknologi og service knyttet til havbruksnæringen.
Målet skal nås ved å:
>>
Gjennomføre gode samarbeidsprosjekter mellom oppdrettsnæring, 				
leverandører og FoU-institusjoner, og
>>
Øke og opprettholde satsingen på relevante studier ved videregående skoler,
universitet og høgskoler.

Forebyggende fiskehelse

Fokus: Å opprettholde og bygge kompetanse og samhandling for å fremme god
fiskehelse i regionen.
Lakselus er den største bærekraftsutfordringen i havbruksnæringen i dag, og en videre
vekst i lakseproduksjonen fordrer at næringen løser denne utfordringen.

15

Sykdom og parasitter har med ulik intensitet vært utfordrende for havbruksnæringa. Godt
arbeid med utvikling av vaksiner og driftsmodeller har løst mange slike utfordringer til nå.
Det er viktig med et godt samarbeid mellom næring, forvaltning og forskningsinstitusjoner
for å løse denne typen utfordring også i årene som kommer.
Veterinærfaglig kompetanse i selskapene og i fiskehelsetjenestene er viktig både for å
overvåke situasjonen og for å lage gode modeller for forebygging. I og med at regionen
ikke selv utdanner fiskehelsekandidater, er det viktig å være attraktiv for folk med slik
kompetanse og bidra til å styrke gode fagmiljøer.
Fornuftig arealbruk og god inndeling i soner vil kunne være viktige forebyggende verktøy.
Utvikling av modeller som viser spredning av parasitter og agens i sjøen vil være til god
hjelp i denne typen arbeid.
Mål:
1.3 Regionen skal bli særlig god på forebyggende fiskehelsearbeid gjennom å satse på:
>>
>>
>>
>>
>>

Kunnskapsbasert kystsoneforvaltning og samarbeid om god sonestruktur
Videre utvikling av samhandlingsmodeller i forvaltningen
Stimulere til utvikling av fiskehelsemiljøene
Utvikling av teknologi rettet mot forebyggende fiskevelferdsarbeid
Å være selvforsynt med rensefisk

Strategi 2 - Videreutvikling av fiskerinæringen

Strategiens fokus er å ivareta dagens fiskerinæring og stimulere til videreutvikling basert
på landing av regionens marine ressurser. Trøndelags særpreg som fiskeriregion er et
mangfold av ressurser og en fleksibilitet i næringen, og dette skal legges til grunn for
videre arbeid.
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Trønderske delikatesser som krabbe, sjøkreps, kamskjell og ulike fiskeslag omsettes i
dag via en håndfull kjøpere. Fiskere og fiskekjøpere i Trøndelag er gjensidig avhengig av
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hverandre, og det er behov for et tett samarbeid for å sikre råstofftilgang til industrien slik
at mottakene opprettholdes. Satsing på produktutvikling og merkevarebygging har vist seg
å gi resultater i markedet for industrien. For å utvikle og markedsføre attraktive produkter,
er industrien avhengig av tilgang på både kapital og kompetanse. Små og mellomstore
bedrifter har ofte behov for økonomisk støtte for å gjennomføre produktutviklingsprosjekter,
men det er minst like viktig å ha med kompetanse som kan bidra til at produktene får en
profil som slår an i markedet.
Transportmulighetene for råvarer og ferdige produkter er også avgjørende for
fiskeindustrien. Tilskudd til føring av fangst, og infrastruktur som fyller behovene, er
avgjørende for at fiskeindustrien skal kunne ta imot fisk fra de mindre mottakene.
En tredje utfordring er rekruttering. Etter en nedgang over flere år, er det likevel tegn
som tyder på at kurven for rekruttering til fiskeryrket vender litt oppover igjen i Trøndelag.
For unge fiskere er det imidlertid store utfordringer knyttet til å skaffe seg en egen båt.
Hovedårsaken er at finansieringsinstitusjonene ikke vil satse på båter uten torskekvote.
Mål:
2.1 Å styrke og opprettholde dagens fiskerinæring gjennom å:
>>
>>
>>
>>
>>

Ivareta råstoffgrunnlaget
Beholde og utvikle mottaksanlegg i Trøndelag
Utvikle modeller for økt rekruttering til fiskeryrket i Trøndelag
Støtte opp om fiskere som vil øke sin kapasitet og/eller prøve ut nye driftsformer
Få frem synergier, og søke muligheter for økt verdiskaping, i samarbeid med
øvrige kystnæringer

Strategi 3 - Nye marine muligheter

Utprøving av nye muligheter for akvakultur er en naturlig del av utviklingsarbeidet i marin
sektor. Dette innebærer at en art eller driftsform som er lovende i en periode må vike
plassen for andre satsinger dersom forventningene av en eller annen grunn ikke innfris. 18
Torsken, som det tidligere var knyttet store forventninger til, er for eksempel ikke lenger

aktuelt. Kunnskapen som er bygget opp i løpet av den satsingen som har vært på marine
arter tidligere, er imidlertid viktig som grunnlag for de som nå har startet opp med oppdrett av
rensefisk.
Andre nye akvakultursatsinger er produksjon av fôrorganismer som kopepoder og børstemark
og dyrking av makroalger. Trøndelag har naturgitte forutsetninger for algeproduksjon, en
kapitalsterk næringsklynge og gode FoU-miljøer. Forholdene ligger dermed til rette for en
nasjonal satsing på utvikling av teknologi for dyrking og prosessering. Konsummarkedet,
fôrindustrien og energiprodusenter er mulige avtakere for alger.
Mål:
3.1 Trøndelag skal legge til rette for produksjon av arter som kan bidra til positiv utvikling av
havbruksnæringen i regionen.
Dette kan blant annet oppnås ved å
>>
Satse videre på utvikling og oppskalering av produksjonen av makroalger
>>
Satse på videre utvikling og oppskalering av produksjonen av arter som børstemark
og kopepoder
>>
Støtte opp under samarbeid for videre utvikling av rensefiskproduksjonen

Strategi 4 - Viktige satsinger på infrastruktur (grunninvesteringer)
Kommunikasjon

Transport av fersk sjømat er tidskritisk, og videre utvikling av infrastrukturen med veg, havner
og bane er et behov i dag og vil bli enda viktigere med den veksten som er forespeilet i årene
som kommer.
Elektronisk kommunikasjon med god mobil og internettforbindelse er avgjørende for effektivitet
og sikkerhet i næringslivet. Behovene er knyttet til å kunne laste opp og formidle drifts- og
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miljødata.
Mål:
4.1 Transportmulighetene i Trøndelag skal ikke være til hinder for vekst i
sjømatnæringen
4.2 Mulighetene for elektronisk kommunikasjon (internett og mobil) skal være på et
slikt nivå at de innebærer en positiv forskjell for næringslivet på kysten.

Rekruttering

Satsingen på videregående opplæring innenfor marine fag har gitt resultater i form
av god tilstrømming av elever. Ressurspersoner i rundt skolene har bidratt til at
studietilbudene er oppdaterte faglig og at elevene har tilgang til teknologi, lærling og
praksisplasser.
Rekrutteringen til fiskeri er i en positiv utvikling. Det er viktig å ta grep for at unge
som vil satse får mulighet til å etablere seg med båt og utstyr, men det er utfordringer
knyttet til finansiering av båter uten torskekvote.
Både tradisjonell fiskeindustri og selskapene som driver med foredling av laks er
avhengig av arbeidskraft som er rekruttert fra andre land. Behov for å ta vare på de
som har fått opplæring.
Mål:
4.3 Videregående skoler i Trøndelag skal fortsette å utvikle seg i samarbeid
med næringslivet, slik at de også fremover kan forsyne marine næringer med
medarbeidere som har relevant kompetanse.
4.4 Trøndelag skal utvikle modeller for finansiering og drift av kystfiskeflåten som gjør
det enklere for ungdom å komme inn i yrket.

Areal

God bruk av arealene er et av de viktigste grepene i forebyggende
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fiskevelferdsarbeid. Dette er omtalt under Delstrategi 1.3.
Det er ikke store arealkonflikter i Trøndelag, men det er behov for en del avklaringer.
Noen avklaringer kan gjøres ved å oppdatere fiskeriregistreringer. Dersom kartene ikke er
oppdatert, kan det både innebære unødvendige hindre for utvikling av havbruksnæringen
og at viktige fiskeriinteresser ikke blir ivaretatt.
“Kysten er Klar” sitt arbeid har lagt opp til en felles norm for arealplanlegging i sjø i SørTrøndelag. Det vil være nødvendig å følge opp dette arbeidet i årene som kommer når
kommunenes arealplaner skal rulleres. For å øke forutsigbarheten, er det ønskelig å
arbeide for å få til en tilsvarende avklaring av felles prinsipper i Nord-Trøndelag.
Mange etterlyser kunnskap om miljøeffektene av f.eks. bruk av avlusingsmidler eller
taretråling. Samordning av ulike aktiviteter på kysten må være kunnskapsbasert.
Mål:
4.5 Arealbruken i Trøndelag skal være kunnskapsbasert.
For å oppnå dette, er følgende viktig:
>>
Systematisk kartlegging av ressurser og miljøtilstand for å sikre oppdaterte 		
faktadatabaser
>>
Videre utvikling av verktøy for modellering av strøm og ulike faktorers 			
innvirkning på hverandre

Forskning

Forskningsinstitusjonene i Trøndelag har vært en viktig medspiller og forutsetning for
utviklingen i marin sektor de siste tiårene, og vil spille en vesentlig rolle også fremover.
Selv om flere av forskningsmiljøene har et nasjonalt ansvar og fokus, er samspillet med
næringslivet og forvaltningen i regionen av stor betydning for alle parter. Samspillet
med næringen er viktig for at forskningen skal være aktuell og oppdatert på gjeldende
utfordringer og behov. Bedriftene vil ha nytte av å utnytte forskningsmiljøene til å oppnå
enda mer innovasjon og utvikling.
Mål:
4.6 Styrke samarbeidet mellom forskning, næring og forvaltning
For å oppnå dette, er det viktig å ta vare på og videreutvikle arenaer for samarbeid
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Operasjonalisering
Samhandling mellom aktører innenfor næringsliv, forskning, undervisning og forvaltning er
et av suksesskriteriene som har bidratt til veksten i marin sektor i Trøndelag. Det er viktig
å være bevisst på hva som skal til for å bevare og utvikle denne kvaliteten i regionen.
Erfaringer fra samarbeidet gjør at det både er ønske om å ivareta de gode dialogene som
bygger på flerårig samarbeid og personlige relasjoner og arbeide i mer handlingsrettede
prosjektgrupper eller “task forces”. Det marine partnerskapet må finne ut av hvordan
en kan få til fornying og institusjonalisering, involvering av nye og ivaretaking av solide
nettverk.
Arbeidet knyttet til Marin Strategi er i seg selv en viktig del av samarbeidet i det marine
partnerskapet, og styringsgruppens videre arbeid skal bidra til å utvikle dette. Mulige
tilnærminger vil være:
>>
>>
>>
>>
>>

Utvikling av handlingsplaner for å støtte opp om strategiene
Koordinere samhandlingen gjennom prosjekter og arrangementer
Involvere ulike personer, slik at samarbeidskulturen ikke bare avhenger av
en begrenset gruppe og at flere perspektiver bringes inn i videre utvikling av marin
sektor
Utvikle samarbeidsmodeller med målrettet prosjektarbeid og tydelige resultater
Formidle resultater av felles arbeid til alle i marin sektor
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