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Velkommen til Sjømatdagene 2023!
På Scandic Hell (Stjørdal) møtes hundrevis av mennesker fra hele næringa til en fagkonferanse over to dager, 
med festmiddag på kvelden den 10. januar. Her vil du også møte mange spennende bedrifter på stand, og 
knytte nettverk på tvers av fagfelt. 

Påmelding

Påmeldingen har åpnet, og den skjer på www.sjomatdagene.no

 

Sponsor

Vi promoterer din bedrift både før og under konferansen. Du vil også kunne få konferansepakker og stand som en del 

av sponsoravtalen. Ta kontakt med Sjømatbedriftene på firmapost@sjomatbedriftene.no for å høre mer

 

Stand

Ønsker din bedrift å booke stand under Sjømatdagene? 

Ta kontakt med daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad, på frode@fiasinnkjop.no
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For oss er det en selvfølge å tenke på helheten, som strekker seg 

hele veien fra emballasjeløsningen til middagsbordet – og utover i 

et sunt økosystem. Uten snarveier eller kompromisser.

 

Mange med tilknytning til mathåndtering fokuserer for tiden 

mer enn noen gang på sikkerhet og bærekraft. En påtrengende 

livsnødvendighet på mange måter.

 

Ifølge Mattilsynets beregninger havner så mye som en tredjedel 

av all mat som produseres aldri i noens mage. En klimaskyldig og 

sløsing med ressurser som vi ønsker å motvirke sammen med våre 

kunder. Dette bidrar blant annet til at et av FNs bærekraftsmål er å 

halvere matsvinnet innen år 2030. Frem til da skal all emballasje på 

EU-markedet også være gjenbrukbar, resirkulerbar eller kompos-

terbar, ifølge det europeiske direktivet (94/62) /EC) på emballasje 

og emballasjeavfall. En annen utfordring adressert av engangs-

plast- direktivet (EU 2019/904) har som mål å redusere virkningen 

av visse engangsplastprodukter på miljøet og fremme overgangen 

til en sirkulær økonomi.

 

«Matforbruk sto for 26 prosent av husholdningenes forbruks- 

baserte klimagassutslipp. Redusert matsvinn og økt biologisk 

behandling av kildesortert matavfall betyr både økt ressurs-

effektivitet og redusert miljøbelastning.»

Matsvinn og matsvinn (naturvardsverket.se)

Sikkerhet og bærekraft på alle nivåer

For å nå visjonene er det nødvendig å sikre på en klok og bære- 

kraftig måte at maten holder sin høye kvalitet og appetittvekkende 

opplevelse hele veien frem til den tilberedes og inntas. I tillegg skal 

emballasjen være enkel å håndtere og sortere etter bruk. 

Utfordringen ligger også i å få hele emballasje- og distribusjons-

kjeden til å fungere effektivt.

 

Å nå målene må selvsagt ikke sette forbrukerens sikkerhet i fare, 

som risikoen for at uønskede stoffer kommer i kontakt med maten. 

En forutsetning som EFSA - European Food Safety Authority sine 

retningslinjer tar sikte på å sikre.

 

Det er her Cellcombs løsninger kommer inn.

 

"De absorberende putene må kun brukes under forhold der 

absorpsjonskapasiteten til det aktive stoffet ikke overskrides og 

direkte kontakt med mat er utelukket."

EFSA Journal 22. juni 2016

For mer info:

https://cellcomb.com/

https://vartdalplast.no/

Cellcomb Foodtech
Tryggere mat og redusert matsvinn med naturlige materialer.



              

NOVEMBER 2022SIDE 3

Jetpak – ny leverandør til FIAS
Jetpak har markedets raskeste tjeneste dør-dør i Norge, Norden og Europa.

Reflex – ny leverandør til FIAS
Reflex ble grunnlagt i 2002 og fra begynnelsen har vi verdsatt bærekraft. Vi har som mål å bli verdens mest 

bærekraftige emballasjeselskap, tilby høy produktkvalitet, kostnadseffektive etiketter og emballasje.

Vi er direkte koblet opp mot flyselskapene og har tilgang på 4000 

flighter om dagen og er operative 24/7-365.

 

Vi gjør alt fra å levere en liten del til en båt som ligger til havn 

eller tidskritisk logistikk satt i system, for eksempel levering av 

covid vaksiner, ferske blomster osv.

 

Vår unike geografiske dekning gjør at dette er mulig.  

Jetpak lever av å levere kvalitet i alle ledd og vi leverer på minuttet, 

ikke i løpet av dagen¨.

 

Si ifra hvis du trenger noe mer informasjon, 

ellers finner du mer på vår nettside: 

www.jetpak.no

Produktene og tjenestene vi tilbyr er alt fra selvklebende etiket-

ter, linerless etiketter, krympbare etiketter, in-mould etiketter, 

tags, emballasje og design. Vi jobber konstant med å sikre 

produktkvalitet og teknologisk innovasjon for å kunne tilby den 

høyeste kvaliteten og de mest kostnadseffektive etikettene og 

emballasjen som produseres på vårt topp moderne maskineri.

 

Vår fabrikk i Norge er lokalisert på Stange i Innlandet, tett på E6. 

Her produseres alt fra nøytrale til trykte etiketter. Våre trykkere har 

lang erfaring fra bransjen.

Etiketter gir produkter øyeblikkelig merkegjenkjenning. Hos 

Reflex produserer vi et stort utvalg av etiketter på tvers av flere 

bransjer, og for noen av verdens mest ettertraktede merkevarer.

 

Nettside: https://reflexetikett.no/
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Den svært hardføre undervannsdronen fra Blueye Robotics AS 

er en god hjelper for travle oppdrettere. Dronen avlaster proffen 

ved å utføre enkle operasjoner og kan hjelpe til med blant annet 

inspeksjon av anlegget og kontroll av utstyr, fisk og rensefisk.

Og du, dronen er så enkel å operere at hvem som helst kan bruke 

den – uten å bruke tid på tjukke brukermanualer. 

Undervannsdronen alle greier å bruke

Fryser du ofte på vinteren? Med dette smarte 3-lagsprinsippet for 

vinterbekledning holder du deg varm, tørr og synlig gjennom hele 

arbeidsdagen.

Et varmt tips til slutt: Mangler du noen av ytterklærne finner du alt 

du trenger hos oss.

www.ahlsell.no

Velg riktig bekledning i vinter!

Les mer om dronen

Ny katalog for bransjen fra VWR
Nå har det kommet en splitter 

ny katalog for bransjen fra 

VWR:

Analyse- og laboratorieutstyr 

til fiskeri og havbruksnæringen

Se katalogen her

https://app.bwz.se/ahlsell/b/v/?vid=5273&v=1&share=1&ucrc=B58787D0F0
https://fiasinnkjop.no/wp-content/uploads/2022/11/Analyse-og-laboratorieutstyr-til-fis-keri-og-havbruksnaeringen-Avantor_mindre.pdf
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https://holdbarmessen.no/
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer 
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester. 

Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

  FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere: 

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester Flyreiser Vinduer på nett Hotell Hotell FlytebryggerForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Hotell

IVAR

AS

Overnatting

Trådløse IoT-sensorerMarkedets raskeste dør-dør tjeneste Etiketter og embalasje

Flyreiser Hotell Vinduer på nettAnalysetjenester Leverandør til næringsmiddelindustrien Datafangst og merking Gassolje, strøm og energi

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg Krydder, stivelse og hjelpestoffer Festemateriell og byggevarer Analysetjenester Mat og drikke Bedriftshelsetjeneste

Kartongemballasje PlasthallerEmballasje og lab-utstyr Utstyr til næringsmiddelbransjen Ulike kvalitetskurs og tjenester Papir, tørk og dispensere E-læring/kursvirksomhet

Næringsmiddelrenhold TelefoniKredittforsikring Hotell Mattrygghet, kvalitet og HMS Emballasje og maskiner Flytebrygger

Finansielle tjenester Labutstyr og emballasjeRengjøringsmidler, maskiner og utstyr Regnskap og rådgivning Reisebyråtjenester Massivpapp Reisebyråtjenester

Plastemballasje Bemanning

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker

pallehetter, strekkfilm Gaveesker for laks og ørret Skadedyrbekjempelse Rekruttering
Sikkerhetsstyringssystemer 

og andre tjenester

Rekvisita og driftsmateriell Produksjon- og pakkemaskinerSkadedyrbekjempelse Plastemballasje Bølgepapp Fullsortiment grossist Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita

Drift og vedlikeholdsrekvisita Maskiner og emballasjeEmballasje Energiløsninger Emballasjeprodukter Etiketter Industrimaling

Kontor-, lager- og verkstedinnredning Frysereoler, kverner og pumper
gjennom IF-avtalen
Pensjonsforsikring Elektro-materiell

Næringsmiddelhygiene
og skadedyrbekjempelse Gassprodukter Rekvisita

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter
VA, VVS, Elektro, Verktøy, 

Drift, Verneutstyr, Arbeidsklær
if ... Skadeforsikring

Forsikringer Totalleverandør på emballasje og rekvisita Finansiering, fakturering, inkasso Maskiner og vedlikehold Telefonitjenester


