
Berlevåg  
kommune

Konferanse: 
Hydrogensone 
Arktis
17.–19. november 2021  
Fylkeshuset i Vadsø

Påmeldingsfrist: 10. november
Meld deg på her!

Onsdag 17. november – Fylkestingssalen Vadsø

12.00
Lunsj

13.00–17.00
Konferanseprogram:

• Konferansier Geir Seljeseth, Leder Europakontorer, Industri Energi

• Velkommen ved fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen, Troms og Finnmark 

fylkeskommune

Nasjonale og regionale politiske ambisjoner innen hydrogensatsing
• Uavklarte programposter

• Nordområdepolitikk, v/ kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonale virkemidler
• Heilo - hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling v/ Sigmund Størset, 

Enova

• EU politikk og finansieringsordninger - Hva kan Europakontoret kontoret bidra 

med? Nord-Norges Europakontor v/ Janni Ekrem

• Hydrogenstrategi & Mulighetsstudien v/ Simon Jessen, Nordkapp kommune og 

Hilde Bersvendsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Lokale og regionale muligheter basert på energiressurser
• Det grønne skiftet er avhengig av framtidsrettet infrastruktur v/ Wenche Pedersen, 

ordfører Vadsø kommune og leder Øst-Finnmarkrådet

• Lokale og regionale ringvirkninger basert på utnyttelsen av innestengt vin» v/ Rolf 

Laupstad, ordfører Berlevåg kommune

• Ringvirkninger der verdiene skapes v/ Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest 

kommune

• Oppsummering v /Nils Arne Johnsen, avdelingsleder næring, Troms og Finnmark 

fylkeskommune

19.00
Middag

Torsdag 18. november – Fylkestingssalen Vadsø

09.00–12.15
Næringsutvikling, lokal verdiskapning og leverandørutvikling

• Praktisk kobling mellom FoU og næringsutvikling – hvordan kan forskning bidra til 

lokal verdiskapning?

• Uavklart programpost

• Hydrogen i nord: muligheter og utfordringer for utvikling fra et teknologisk og 

samfunnsmessig perspektiv» v/ UiT

• Grønt Hydrogen fra Berlevåg - fra pilot til storskala (Green amonia Berlevåg) v/ 

Varanger Kraft

• Etablering av Troms og Finnmark som global hub for ren ammoniakk v/ Bjørgulf 

Eidesen, Horisont Energi

• Infrastruktur for grønn hydrogen – fra Arktis til verden, v/ Jens Berge, Norwegian 

Hydrogen

• Hvordan tilrettelegge for leverandørutvikling og regional verdiskapning v/Stein 

Kvalsund, Ocean Hyway Cluster

• Troms og Finnmark som en sentral region i Energi i nord. Hvorfor er det som skjer 

her viktig for Nord-Norge og Norge? v/ Energi i Nord, v/ styreleder Kjell Giæver

• Oppsummering og avslutning V /Nils Arne Johnsen, avdelingsleder næring, Troms 

og Finnmark fylkeskommune

12.15
Lunsj og avslutning på konferansen

Torsdag 18. november - Befaring i Berlevåg

12.15
Avgang med buss til Berlevåg

16.00
Besøk på hydrogenfabrikken

17.00
Møte med Berlevåg kommune

19.30
Felles middag

Fredag 19. november befaring i Berlevåg

09.30
• Vindkraften fra Raggovidda vindpark skaper lokale arbeidsplasser. Ringvirkninger i 

lokalsamfunnet. Presentasjon av Raggovidda vindpark, hvilke lokale mulighetsrom 

ligger i utnyttelse av kraft fra vindparken. 

• Dialog rundt bordet – med en matbit til alle.

11.30
Konferanse slutt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJORi4YR2Y3G_YVbhDop-YrJbnh0Pa037cf-U4EFJkd5eWgw/viewform?usp=sf_link

