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ET KRÆSJKURS I KYSTENS BETYDNING 
LOVUND. TRÆNAFESTIVALEN 6-8 juli 2016

”Ytterst i havgapet vil neste generasjons samfunns-
byggere få tidenes innføring i kystnasjonens blå 

muligheter og utfordringer. HAVET E MOR DI samler 
lederne av Norges ungdomspartier til et kræsjkurs i 

kystens betydning”

PROGRAM  
6.-8.juli 2016

www.tenktraena.no/havetemordi



ONSDAG 6.JULI 
 
15:15 Ankomst ferje til Lovund
15:45 Velkommen til Havet e mor di
Oppstart med KYSTMAT på Lovund Rorbuhotell
•  Hva er Havet e mor di?
•  Hvor er vi?  
•  Hva skal vi? Sluttleveranse fredag (KYST-TING)
•  Hvem er vi? Presentasjon av deltakere. 

16:30 – 18:00 KYSTSCENEN
Vår blå historie (Bjørn-Petter Finstad, UiT) 
Kysten i politikken (Elnar Remi Holmen, OED)
Havets økonomi (Erlend Bullvåg, NORD Universi-
tet/Kunnskapsparken Bodø)

18:30 WALK & TALK 
Vandring i naturen og dialog underveis. 

19:15 KYSTORAMA: UTSIKT & INNSIKT  
Fortellinger om havet – Lena Amalie Hamnes

19.45 DAGENS SJØKART– Topp 3
Deltakernes refleksjoner over dagens kunnskaps-
opplevelser.

20:30 Middag tilbake i Lovund Rorbuhotell 

TORSDAG 7.JULI 
 
08:00 KYSTSTART – Havsbad (frivillig)
KYSTFROKOST fram til 08.45

08.45 Samling – sjekk inn. 
09:00 – 11:00 KYSTMOTOREN
Norsk sjømat – globalt marked
(Aina Valland, Sjømat Norge) 
Petroleum – energi og kompetanse fra havet 
(Benedicte Solaas, Norsk olje og gass)
Kysten – et reiselivsprodukt i verdensklasse 
(Ingjerd Sælid Gilhus, NHO Reiseliv)
Maritim næring – blå industri for framtiden 
(Tord Dale, Maritimt Forum)

11:00 – 13:00 SMAKEBITER FRA HAVET 
Kunnskapslunsj i lokal kystnæring. 

PROGRAM
13:00 - 13:30 FREMTIDEN I NORD 
Roger Ingebrigtsen, Agenda Nord-Norge

13:30– 16:00 BLÅ RAMMEBETINGELSER
Innledning om innsatsfaktorer for hav- og kyst-
baserte næringer, med påfølgende gruppearbeid for 
deltakerne. Willfred Nordlund, Nordland Fylkes-
kommune, innleder. Dagens øvrige foredragsholdere 
inngår i panel og diskusjon.  
 
Workshop: MIN KYST
Hva gjør vi med framtidens kyst? Workshop hvor 
ungdomspolitikerne forbereder seg for morgenda-
gens KYST-TING.   

17:00 Avgang båt til Træna
17.30 Velkommen til Trænafestivalen
Karsten Nestvold, Innovasjon Norge/Trænafestiva-
len. Smakebiter fra Spis Træna. Location: Hjellan. 
18.30 DAGENS SJØKART– utskjekking 
20:00 HAVFEST FOR GANEN TRÆNAFESTIVALEN! 
Tre-retters middag på Fishy Fishy

Nattbåt til Lovund kl 00.30 og 02.45 

FREDAG 8.JULI 
09:00 KYSTSTART – Havsbad (frivillig)
09:00 KYSTFROKOST 
10:00 Avgang båt til Træna
11:00 Sjekk inn /forberedelser for partilederdebatt
 
11:30 – 13:00 KYST-TING  
Ungdomspolitikerne gir korte innlegg om kystens 
blå verdiskaping og sentrale rammebetingelser for 
framtiden. Deretter deltar de i en paneldebatt, med 
spørsmål fra forksjellige kystaktører. Streaming og 
opptak til podcast. Åpent for publikum. 
Location: Hjellan, Trænafestivalen

13:00 SJØKARTET– Topp 3
AVSLUTNING med deltakerne av Havet e mor di. 

8. JULi -9. JULI  
TRÆNAFESTIVALENs øvrige program fortset-
ter hele helgen! Konserter, øyhopping  og magisk 
stemning hos havfolket. 
Les mer på:  www.trena.net & www.tenktraena.no 



FOREDRAGSHOLDERE 

Bjørn-Petter Finstad
Bjørn-Petter skal se bakover i tid, og lede oss gjennom vår blå his-
torie. Han er i dag førsteamanuensis ved Norges Fiskerihøgskole 
på UiT – Norges arktiske universitet, og har tidligere vært senior-
forsker ved organisasjonen Norut. Finstads faglige interessefelt er 
fiskeri- og fangsthistorie på 1900-tallet med vekt på økonomiske 
og politiske forhold. Han har blant annet vært medforfatter på 
verket ”Norges fiskeri- og kysthistorie”, hvor han har bidratt både 
på krigshistorie, industrialisering og modernisering. 

Erlend Bullvåg
Erlends ansvar i kystopplæringen er å ta oss gjennom havets øko-
nomi. Han er visedekan ved Handelshøgskolen i Bodø med ansvar 
for MBA-studiene (Master of Business Administration). Han er 
utdannet siviløkonom fra samme skole, og er i tillegg Dr. ingeniør 
fra NTNU. Bullvåg har arbeidet med nærings- og samfunnsanalyse 
i en årrekke og foreleser til daglig innenfor fagområdene entrepre-
nørskap og innovasjonsledelse. Erlend leder også arbeidet med 
publikasjonen ”Indeks Nordland” som hvert år gir oss viktig infor-
masjon om fylkets utvikling. 

Lena Amalie Hamnes 
Lena Amalie Hamnes skal med sin sterke formidlingsevne for-
telle oss historier fra havet. Selv er hun frilansskribent, bosatt 
i Svolvær og har blant annet gitt ut boken ”Naken uten fisk” i 
2006 og essayet ”Rapport fra Styreriket” . I tillegg har hun jobbet 
med pedagogikk, miljøterapi og coaching i offentlig sektor, og er 
i dag selvstendig næringsdrivende i tillegg til å jobbe for Bufetat. 
I kommunevalget for Vågan i 2015 var hun også innstilt som 
2.kandidat for Arbeiderpartiet. 

Elnar Remi Holmen 
Elnar Remi Holmen (FrP) ble utnevnt av statsministerens kontor 
som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tord Lien (FrP) 
i oktober 2013. Han tok sin utdanning i Mo i Rana og Bodø, og 
er fagutdannet elektriker og tavlemontør. Han kom fra jobb som 
salgssjef og ingeniør i energibransjen. Holmen er fra Helgeland 
og Træna, men er oppvokst i Lurøy kommune. Han har også hatt 
sitt arbeidssted på Lovund i 2005-2006. Holmen har vært aktiv 
politiker for Fremskrittspartiet siden 2004.

ONSDAG 6.JULI 
16:30 – 18:00 KYSTSCENEN

19:15-20:00  KYSTORAMA



Ingjerd Sælid Gilhus 
Ingjerd Sælid Gilhus er næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv. Hun 
skal fortelle den fascinerende næringshistorien om hvordan kys-
ten har blitt til et av Norges mest attraktive reiselivsprodukter, og 
hvordan denne næringen kan bidra til større verdiskaping i årene 
fremover. Ingjerd har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i 
Bergen og har jobbet i NHO reiseliv siden 2011. 

Benedicte Solaas  
Benedicte Solaas er rådgiver for næringspolitikk i interesseorga-
nisasjonen Norsk olje og gass. Gjennom foredraget ”petroleum 
– energi og kompetanse fra havet” skal hun fortelle den unike 
historien om hvordan olje og gass forandret Norge, og hvordan 
dette påvirker oss som nasjon i dag. Benedicte har en master i 
International Relations fra University of Kent hvor hun har jobbet 
med forholdet mellom Norge og Russland. 
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Tord Dale  
Tord Dale er Managing Director i Maritimt Forum, en interesseor-
ganisasjon som representerer hele den marine sektoren i Norge. 
Den maritime industrien er landets nest største eksportindustri 
og skaper verdier for over 175 milliarder kroner med om lag 110 
000 ansatte. Tord er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo, og 
har jobbet som politisk rådgiver for blant annet Fiskeri og kyst-
departementet.  Tord skal i tillegg til å gi oss verdifull kunnskap 
om den maritime industrien, også snakke om viktigheten av 
klyngedannelse langs kysten. 

TORSDAG 7.JULI
09:00 – 11:00 KYSTMOTOREN

Aina Valland  
Aina Valland er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt 
ved Sjømat Norge, organisasjonen som dekker hele verdikjeden 
fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Hun er utdannet sivil-
ingeniør fra NTH, og skal i laksens eget rike på Lovund dra oss 
gjennom betydningen av norsk sjømatnæring for kysten. 



TORSDAG 7.JULI
13:00-13:30 FREMTID I NORD 

Roger Ingebrigtsen 
Roger Ingebrigtsen er i dag leder for Agenda Nord-Norge som 
årlig arrangerer konferansen med samme navn for å samle 
Nord-Norges beslutningstakere og næringslivsaktører i landsde-
len med sikte på økt samarbeid på tvers av kommune- og fyl-
kesgrenser. Roger har tidligere vært statssekretær for Forsvars-
departementet og Helse- og omsorgsdepartementet, i tillegg til 
en karriere som journalist i både Nordlys og Dagbladet. 

Havet e mor di  - et kræsjkurs i kystens betydning  6.-8.juli 2016   LOVUND & TRÆNA 
#havetemordi  www.tenktraena.no/havetemordi   www.trena.net   www.salt.nu

Wilfred Nordlund  
Wilfred Nordlund er Samferdselsråd for Nordland Fylkeskommu-
ne og første vara på Stortinget for Senterpartiet i Nordland. Han 
er utdannet markedsøkonom fra BI, og har en svært variert bak-
grunn med flere styreverv og lang politisk erfaring, på tross av 
sin unge alder. Willfred har som fylkesråd for samferdsel i Nord-
land ansvar for en fjærdedel av Norges kystlinje og kan titulere 
seg Norges yngste fylkesråd noensinne.  

Karsten Nestvold 
Karsten Nestvold er direktør for Innovasjon Norge, Nordland. 
Han har tidligere vært administrerende direktør for Nova Sea i 
Lovund. Som styremedlem i Trænafestivalen har han også vært 
med på å skape utvikling innenfor opplevelsesnæringen langt til 
havs. Nestvold avslutter sin tjenst på Innovasajon Norge til høs-
ten, for å satse på egen virksomheten innenfor sennepsbransjen. 

13:30-16:00 BLÅ RAMMEBETINGELSER

17:30 - 18:30 VELKOMMEN TIL TRÆNA & TRÆNAFESTIVALEN

Workshop:  MIN KYST
Hva gjør vi med framtidens kyst? Paneldialog med dagens 
innledere og deretter workshop hvor ungdomspolitikerne 
forbereder seg for morgendagens KYST-TING.  



PROSESSLEDERE & KYSTNAVIGATØRER 
 
Siri Beate Arntzen 
Siri Beate Arntzen er rådgiver for kystbedriften SALT og vil 
være moderator gjennom hele programmet for Havet e Mordi 
sammen med Moa Björnson. SALT jobber fra hovedkontoret i 
Svolvær, Lofoten med formidling, rådgivning og forskning re-
latert til havet og kysten og Siri har det siste året representert 
”distriktskontoret” i Tromsø. 

Moa Björnson  
Moa Björnson er utviklingssjef i Træna kommune og driver 
samfunnsutvikling under paraplyprosjektet Tenk Træna. Tenk 
Træna jobber for å skape langsiktig utvikling i et av Norges 
minste øysamfunn. Innovasjon og bæredyktighet står på agen-
daen. Moa vil være moderator gjennom hele programmet for 
Havet e Mordi sammen med Siri Beate Arntzen. 

ARRANGØRER & SAMARBEIDSPARTNERE 

Havet e mor di er et samarbeid mellom Trænafestivalen, Træna kommune og SALT, samt finansiørene Norsk olje og gass, 
Nordland Fylkeskommune, BRUS (Bodøregionens Utviklingsselskap), Mo Industripark og Maritimt Forum.  
 


