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• Realkompetanse
• Løse dagens problemer
• Forventer raske resultater
• Mangelfull kjennskap til FoU 

miljøer

• Teoretisk kompetanse
• Løse morgendagens problemer
• Forskning krever dybdestudier som 

tar lang tid
• Mangelfull kjennskap til 

næringsaktører



Eksperter i Team

Bedriftsbesøk

Studentoppgaver
Master/PhD 
oppgaver

På næringens arena

NTNU Brohode Havbruk



UN Sustainability goals

Marine Harvest



NHOs Kompetansebarometer 2017

NHOs Kompetansebarometer 2017

• Tapt kunder eller 
markedsandeler 

• Skrinlagt eller 
utsatt utvidelsen av 
virksomheten 

• Redusert 
virksomheten

Udekket 
kompetanse-
behov



Når vi vet at det tar ca 5 år å utdanne kandidater tilpasset et 
spesifikt behov 

Kan vi forutse i dag hva vi trenger av kompetanse i 2025?



BROHODE HAVBRUK 2050

• gi næringens et kapasitetsløft gjennom tilgang til ny kunnskap og til 
kandidater som tilfører en ny type kompetanse

• gi framvekst av nye muligheter som følge av generell 
teknologiutvikling, gjennom kunnskap om intelligente strukturer, 
smarte og sikre havbruksoperasjoner, nye bioteknologiske løsninger, 
tilpassede materialer og effektive innovasjonsprosesser.



Industriell design

Marin teknikk

Produktutvikling

Undervannsteknologi

Industriell økonomi

Biomarin innovasjon

Biologi / bioteknologi

Skipsdesign

Teknisk kybernetikk

MiljøteknologiMiljøteknologi

Anvendt etikk

Datateknologi

Foto Salmar

Foto INAQ

Foto INAQ

Foto Y. Olsen

Foto J. Solem



Utdanning

• Økt kunnskap om havbruk blant studenter innenfor 
relevante fagområder på master- og doktorgradsnivå

• Etablering av ny utdanning tilpasset behov: 
• Major i teknisk kybernetikk, IKT, miljøteknologi, ...
• Minor i havbruk: 
• Praksis i bedrift (sommerjobb)
• Prosjekt- og masteroppgave i bedrift



Forskning
• Prosjekt-, master og phd-oppgaver med biveileder fra bedrift

• Utnytte mulighetene av nærings-phd.



Næring

• Økt formell kompetanse blant ansatte
• Større samspill med akademia: 

• Forskere i bedrift
• Nærings phd
• Etablere prof.II stillinger

• Implementering av forskningsbaserte metoder 
• Utprøving av nye teknologiske løsninger i bedriftene
• Bedre bestillingsevne av forskningsoppdrag



Utdanningsinstitusjoner må tilpasse sine tilbud til behovene i 
samfunnet

Utdanningsinsitusjoner må utdanne kandidater som har 
spisskompetanse på internasjonalt nivå

Næringslivet må nyttiggjøre seg den forskningsbaserte kompetansen

Hvordan tilfredsstille disse kravene samtidig?



Brohodekonferanse Vår 2018 – 8. mars
Bjugn Kulturhus

08:00 Registrering
08:30 Velkommen (Fosen Regionråd / Bjugn kommune)

BROHODE HAVBRUK 2050 – et kapasitetsløft for regionen (Alexandra Neyts,
NTNU) 
En blå revolusjon (Eivind Nævdal-Bolstad, Marine Harvest)
Bedriftspresentasjoner: hva er bedriftens kjernevirksomhet og hvordan ser vi for oss å samarbeide 
med kunnskapsmiljøene (gjennom f.eks. studentoppgaver, sommerjobber, praksisplasser)? 
Pitch fra studentgruppene: hva er studentenes potensielle bidrag til næringen?

12:00 Lunsj
Speed dating mellom student/veileder og bedrift: hva kan vi samarbeide om?

14:30 Oppsummering og avslutning

Mer info og påmelding: www.ntnu.no/Brohode-havbruk

Delta på bedriftspresentasjon og speed dating

http://www.ntnu.no/Brohode-havbruk


Bli med!
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