
AKTIVITSPLAN FOR 2017 
 

 

1. Møteplan for 2017: 

• Årsmøtet ble arrangert 16. februar hos NOFIMA på Ås. Møtet ble 

innledet med et protein seminar mesterlig arrangert av NOFIMA. 

 

• 4. mai vil MPN arrangeres en work-shop på Gardermoen med Norske 

tilbydere av marine ingredienser og Europeisk Pet-Food industri.  Works 

hoppen arrangeres i samarbeid med Passion4Feed. Arbeidstittel for 

arrangementet vil være: Ingredients Route , Norwegian Marine 2017.  

 

• MPN vil også arrangere et medlemsmøte i forbindelse med AquaNor i 

Trondheim; torsdag ettermiddag 17. august 2017. Møtet avsluttes med 

rekefest på Sintef Ocean AS. Ett tema på møtet vil være 

Utviklingsalternativer for MPN. 

 

• 9. november arrangeres MPNs tradisjonelle FagDag på Radisson BLU på 

Gardermoen. Tema for FagDagen vil være marine ingredienser i 

sporternæring/eldre ernæring. FagDagen vil bli arrangert i samarbeid 

med NOFIMA. 

Program komite: Jostein Refsnes, Jon Aulie, Ragni Ofstad, Robert Wolff 

og Jon Olav Ødegård. Komiteen vil bli supplert med en eller flere industri 

representanter og kanskje også en representant fra Norges 

Idrettshøyskole. 

 

• MPN har fått tilbud om å delta på en sesjon med marine ingredienser i 

Passion4Feeds årlige konferanse i København i oktober. Dette er et tilbud 

MPN vil planlegge sammen med medlemmene i pet-food gruppa.  

 

2. Aktiviteter.  

• MPN har målsatt et «klynge til klynge» samarbeid inklusive konkrete 

prosjekter med AIT (Arena Innovasjon Torskefisk) i Myre og eller andre 

aktuelle nettverk/organisasjoner. 

• Økonomien må bli mer robust. Vi er på god vei, men fortsatt ikke i mål. 

• AU vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant MPNs medlemmer. 

Resultatene fra undersøkelsen vil være ett tema på møtet i Trondheim 17. 

august. 

• Videreutvikle MPNs pet-food engasjement. 

• Utrede behovet for en arbeidsgruppe på marine protein hydrolysater, et 

ønske som ble introdusert på FagDagen. 

 

3. Verving av nye medlemmer;  

• Vi starter året med 17 medlemmer, men målet er fortsatt er et 

medlemstall på minimum 20 medlemmer. Vi anser hvitfisknæringen som et 

interessant medlemspotensial. 


