
  

_____________________________________________________________________ 
Besøksadresse: Postadresse: E-post: Hjemmeside:  

Profilgruppens sekretariat,  
Strandveien 16, FINNSNES 

Granlia 17 
9300 FINNSNES 

adm@profilgruppa.no www.profilgruppa.no 

 

 
 

 
INVITASJON TIL PROFILGRUPPAS  

 
 

Ny industri  
- i full produksjon! 

 

Profilgruppa drar til Klubben Næringspark på Senja for å avrunde 
høstsesongen 2022. Her ser vi fram til å besøke SalMars nye fabrikkanlegg 
for slakting og bearbeiding av laks – InnovaNor.  Vegg i vegg ligger BEWIs nye 
kassefabrikk, og begge steder er produksjonen nå i gang for fullt.  
 

 
 

Tid: Tirsdag 6. desember 2022 kl. 14.00 – 21.00 
Sted: InnovaNor i Klubben Næringspark, Grasmyr 

og Fjösn Restaurant & Bar i Torsmoveien 987, Silsand 
 

Under Husøydagan i 2018 kunngjorde Gustav Witzøe at SalMar ville bygge 
lakseslakteri og videreforedlingsanlegg på Senja. Tre år senere sto anlegget ferdig og i 
januar 2022 starta filetproduksjonen opp. Etter flere år med pandemi, tilrettelegging 
av infrastruktur og omfattende innkjøringsprosesser er nå også slakteriet i full 
produksjon. Og fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad har så langt ansatt 170 personer som 
har sitt daglige virke knytta til InnovaNor.  
 

mailto:adm@profilgruppa.no
http://www.profilgruppa.no/
https://www.salmar.no/
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Det er derfor med stor interesse Profilgruppa drar på besøk til den nye 
hjørnesteinsbedriften. Hvordan har etableringsfasen egentlig vært? Hva er de største 
utfordringene for fabrikken akkurat nå? Og hvilke muligheter har etableringen av 
InnovaNor skapt, både for SalMar og for det lokale samfunns- og næringslivet?  
 
Under besøket vil Profilgruppa få en omvisning på anlegget og en nærmere 
presentasjon av virksomheten som drives.   
_____________________________________________________________________ 
 
Etter besøket på Klubben drar vi videre til Fjösn Restaurant og Bar som ligger på 
Slåttebakken Gård i Torsmoveien 987 (ved Jonsgårdkrysset på Silsand). Her har det 
skjedd store forandringer siden Profilgruppa besøkte Greta og Bength Hanssen på 
Slåttebakken Gård i 2015! Fra geitefjøs til topp restaurant 
 
En spektakulær restaurant i den gamle geitfjøsen fra 1969 er nå hjertet i 
opplevelsesanlegget Aurora Borealis Observatory som drives av sønnene Anders og 
Magnus Hanssen. Restauranten tilbyr Fine Dining med lokale råvarer, og her skal 
Profilgruppa innlede adventstida og avslutte Profilåret 2022 slik som vi liker aller best; 
i godt lag med god mat og god drikke.  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
PROGRAM & PÅMELDING 

 
14:00 – 14:10  Buss fra Finnsnes kai til Klubben Næringspark 
14:15 – 16:30  Bedriftsbesøk InnovaNor 
16:35 – 16:55  Buss fra Klubben til Fjösn Restaurant & Bar 
17:00 – 21:00  Sesongavslutning og julegleder for Profilgruppa  
21:15 – 21:30  Buss fra Fjösn til Finnsnes kai 

 

(25.august 2018) 

Alle foto: Fjösn Restaurant & Bar 

https://www.fjosn.no/no/
https://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden/nyhet/2022/fra-geitefjos-til-topp-restaurant-med-kortreist-mat/?fbclid=IwAR0PRtmsb7HzGkM-4XEXteS9J_pgcIwP3N7sATcy2g2qMKIEzxTYLNWuFy0
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Vi ber om påmelding snarest, og seinest fredag 25. november 2022. Meld deg på via 
påmeldingsskjema på Profilgruppas webside www.profilgruppa.no, eller ved å sende 
en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no.  
 
Grunnet plassbegrensning kan hver Profilbedrift delta med inntil 2 personer, i tillegg 
til eventuelle traineer.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for Profilgruppa 
 
Jan Fredrik Jenssen (sign) Linda Lien 
Styreleder Programansvarlig 
Telefon 901 73 092 Telefon 951 08 738 
 
 
 

 

https://forms.gle/HBPUU2PvBieSdVqa6
http://www.profilgruppa.no/
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