
Velkommen til  
frokostseminar: 
 
FOKUS PÅ 
SJØMATNÆRINGEN 
 
 
Tirsdag, 23. august 2022 
Kl 08.15 – 11.00 
Pirsenteret, Trondheim 

 
 
  

INAQ er så heldig å ha mange 
kunnskapssøkende og nyskapende 
kunder og samarbeidspartnere. 

 

Gjennom dette frokostseminaret 
ønsker vi å dele med deg tema som våre 
kunder og samarbeidspartnere er 
engasjert i.  

 

Vi kan love spennende innlegg om 
aktuelle tema som vil være med å 
utvikle sjømatnæringen fremover. 

 

Dette er en personlig invitasjon, og 
seminaret er for et begrenset antall 
deltakere. 

 

Vennligst bekreft senest 8. august at du 
kommer til berit.helland.wold@inaq.no.  

 

Velkommen! 
 

Trondheim, 15. juli 2022 

 
Frode Blakstad 
styreleder 

mailto:berit.helland.wold@inaq.no
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08.15-09.00 
Servering av frokost 

Kantinen, Pirsenteret 

09.00-09.10 
Velkommen  

Frode Blakstad, arbeidende styreleder, INAQ AS 

09.10-09.40 
Status i norsk sjømatnæring  

Thorvald Tande jr., redaktør i Norsk Fiskerinæring 

09.40-10.00 
Slik kan mer av fisken bearbeides i Norge 

Otto Gregussen, medlem av Bearbeidingsutvalget 

10.00-10.20 
Bærekraftstrategi – hva, hvorfor og hvordan? 

Sverre Konrad Nilsen, Seniorrådgiver i INAQ 

10.20-10.40 
Rammebetingelser for eierne 

Øystein Bø, Konsernsjef i Formue 

10.40-11.00 
Urolige tider – hvordan påvirkes markedet for norsk sjømat? 

Eivind Hestvik Brækkan, sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd 

PROGRAM TIRSDAG 23. AUGUST 2022
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Thorvald Tande jr. er utdannet cand.oecon ved Universitetet i Oslo, 1978. 
Thorvald ble ansatt i Norsk Fiskerinæring i 1980. Han har vært hovedaksjonær og 
redaktør i bladet siden 1994. Thorvald har tidligere vært journalist i «Morgenbladet» 
og «Mannskapsavisa», han har jobbet i fiskeindustrien og står bak bøkene «Norsk 
Tørrfisknærings Historie» (1987) og «Uriaspost ved Kongens bord – Norske 
fiskeriministre 1946-2004» (red. 2003). 
 
 

 

Otto Gregussen har lang erfaring fra politikk, næringsliv og organisasjoner. Han var 
fiskeriminister i Jens Stoltenbergs første regjering og har ledet Norske 
Fiskeoppdretteres Forening, Norshell, Norges Sildesalgslag og var inntil høsten 2021 
generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han har også vært fiskeriråd ved Norges 
ambassade i Washington DC, regiondirektør i NHO i Trøndelag, regiondirektør i DNB 
og ledet Fiskeridirektoratets avdeling i Trøndelag. 
 

 

Sverre Konrad Nilsen har en doktorgrad fra NTNU i Teknologi og 
kunnskapsoverføring. Han har jobbet i SINTEF i 14 år, hvorav 11 år som 
forskningsleder. Hans hovedfokus er utviklingsarbeid – næringsutvikling, 
lederutvikling og prosessutvikling. Sverre Konrad har internasjonal erfaring fra flere 
konkrete utviklingsprosjekter for store norske selskaper i forbindelse med deres 
aktivitet i Asia og Nord-Amerika. Han er også en gründer og har startet selskapene 
Folkeinvest i 2015 og Læringsliv i 2018. 

 

Øystein Bø er Bachelor i Økonomi fra BI.  Han har vært sentral i ledelsen av Formue 
fra starten i 2000. Øystein er medlem av styret i Formue Aktiv Forvaltning AS siden 
2001 og er siden 2009 styreleder. Han er konsernsjef i Formue siden 2009. Tidligere 
leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Autorisasjon AFR. Erfaring som 
rådgiver, regionleder og Assisterende direktør i Storebrand i perioden 1994-2000. 

 

Eivind Hestvik Brækkan er utdannet samfunnsøkonom, med doktorgrad i 
markedsanalyse fra Handelshøgskolen i Tromsø - UiT. Han har jobbet som 
sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd siden 2020. Før det har han vært 
førsteamanuensis i samfunnsøkonomi og i havbruksøkonomi ved Handelshøgskolen i 
Tromsø og ved Norges Fiskerihøgskole, samt jobbet som analytiker i 
analyseselskapet Capia. 

  

OM INNLEDERNE 
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 Sverre Konrad Nilsen 
Seniorrådgiver 

sverre.konrad.nilsen@inaq.no 
930 35 764 

 Berit Helland Wold 
Sr. adm. koordinator 

berit.helland.wold@inaq.no 
932 57 474 

Roger Oddebug 
Seniorrådgiver 

roger.oddebug@inaq.no 
953 60 033 

Frode Blakstad 
Arbeidende styreleder 

frode.blakstad@inaq.no 
913 68 915 

 Arnt-Ivar Kverndal 
Seniorrådgiver 

arnt-ivar.kverndal@inaq.no 
977 76 485 

 Jørn E. Pedersen 
Seniorrådgiver 

jorn.pedersen@inaq.no 
920 39 943 

                   
 

                    
                 

                    
                            

                    

      

          

         

         

INAQ AS er et rådgivingsselskap med hovedfokus rettet inn mot sjømatnæringen. Selskapet ble stiftet i 
2000, og er eid av 1 partner. Selskapet omsatte i 2018 for 24 MNOK.   

Vår målsetting er å skape konkurransedyktighet, vekst og lønnsomhet for våre kunder ved å tilby 
rådgivning basert på omfattende bransjekunnskap, grundige analyser og systematisk metodikk. 

Suksesskriterier for INAQ er: 

• Kunnskap om ”best practice”. 

• Kjennskap til de ledende beslutningstakere hos de sentrale aktører i verdikjeden. 

• Klokskap til å kunne koble det man kan med dem man kjenner samt å få mennesker til å fungere 
sammen i team. 

• Kreativitet til å frembringe unike løsninger på kundens utfordringer og behov. 

• Kraft til å gjennomføre prosjektene i henhold til kundenes og egen forventning. 

OM INAQ AS 

 
 
 

 Peder Jansen 
Seniorrådgiver 

peder.jansen@inaq.no 
980 63 020 

Onno Musch 
Seniorrådgiver 

onno.musch@inaq.no 
967 42 328 

mailto:frode.blakstd@inaq.no
mailto:fridrik.sigurdsson@inaq.no
mailto:jorn.pedersen@inaq.no

