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Scenario 2050:  

Potensial for marin verdiskaping 
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Gjennomsnittlig årlig vekst  

4.9 % 



Trøndelag på topp: 6 av 10 kommuner på topp 10-listen av beholdning av fisk. God 

utnyttelse av kapasitet i oppdrettsanleggene 

Færre foretak mer fisk 
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Millioner fisk, trøndelagskommuner i grått Antall foretak og millioner fisk per 31.12 

 



Marine Harvest etablerer en forfabrikk i Bjugn: en ytterligere styrking av klusteret 

oppdrett i Midt-Norge og en investering på 800 mill 

Positivt for regionen 

• Marine Harvest har besluttet å investere i 

en 220.000 tonns fôrfabrikk i Norge.  

 

• Fabrikken kommer i Bjugn, og skal etter 

planen være oppe og gå i 1. halvår 2014.  

 

• Investeringene anslås til 800 millioner 

kroner 

 

• Vil gi ringvirkninger for regionen med 

hensyn til  

– Bygge- og investeringsaktivitet 

– Nye arbeidsplasser 

– Oppbygging av kompetanse 

 



Best på ny kunnskap 

 inn i produkter og prosesser! 
Landslinjer på videregående 

•Havbruk/marin 

•Flyteknikk 

Høyskolelinjer…. 
Store muligheter for master- og phd-studenter 



VINDKRAFTPERSPEKTIVER –investeringer på 

15-20 milliarder kroner i perioden 2013-2019! 







ØRLAND: 

•Eneste base med F-35 

 

•Eneste base med 

NASAMS 

 

•Eneste base med 

basesett 

 

•E-3 A 

 

•Internasjonalt 

treningssenter 

 

• 330 skv 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Nasams.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/053_AMD_Falcon_20_ECM_of_FEKS_717_Skv._Royal_Norwegian_AF.jpg


Betydningen for Fosen og Midt-Norge 

Luftforsvarets fremtidige 

strategiske tyngdepunkt  

og hvor fremtidig  

utvikling vil finne sted. 

 

Høyteknologi 

 ↨ 

Varer og tjenester 









Nye hurtigbåter 



 



 





Arealgruppe 

• Ørland kommune  

• Fylkesmannen i S-T: 

 Oddgeir Myklebust 

• STFK: 

 Vegard Hagerup 

 Heidi Flatås 

 Steinar Anda 

• Statens Vegvesen: 

 Erik Lian 

• Statens Kartverk: 

 Brit Ingunn Wennberg 

 

Oppgaver: 

•   Planprogram 

•   Kommuneplanens 
arealdel 

• Arbeid med 
reguleringsplaner 



Prosjekt 1 
Prosjekt Utbygging av ØHF → Kampflybase 

– Styringsgruppe: 

• ØHF v/sjef ØHF 

• Forsvarsbygg v/direktør kampflybase 

• Ørland kommune v/ordfører og rådmann 

• Bjugn kommune v/ordfører og rådmann 

• STFK v/fylkesrådmannen (leder styringsgruppen) 

 Oppgave:  

• Felles utfordringsbilde Bjugn/Ørland 

• Koordinere planarbeidet 



Prosjekt 2 

Prosjekt: Utarbeide forslag til prosess og utarbeide 

nødvendig beslutningsgrunnlag for vurdering av en evt 

framtidig sammenslåing av kommunene Ørland og Bjugn 

• Styringsgruppe: 

– Ørland og Bjugn kommuner: ordførere, varaordførere, 

representanter fra opposisjonen, rådmenn, HTV 

– Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

– STFK v/fylkesrådmann (leder av styringsgruppen)  



En evt sammenslåing av 

kommunene 
Fase 1: Vedtak om utredning 

 

Fase 2: Gjennomføring av utredning 

 

Fase 3: Beslutning om evt sammenslåing 

      eller ikke 



Næringsaktører - et utvalg…….. 

 



 
Teknologi – utdanning – forskning  

NTNU 

LKSK 

Fosen VGS – flyfag? 

http://www.luft.mil.no/lksk/


 



Prosjekt 3 

 

 

 

 

...og da skal Harald Jensen overta... 
 

 







Investeringer i Sør-Trøndelag -2020 

• Samferdsel 25 mrd 

• Energi 12 mrd 

• Off.bygg 3,5 mrd 

• Private 10 mrd 

• Forsvar 5 mrd 
 



Første F-35 under landing  

på Ørland 2017 

 

 

 

 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 


