
“Når jeg trives 
så godt, har 
det også 
sammenheng 
med at bygda 
har et utviklings-
orientert miljø.”

Det er Kristin Haanshuus som fremholder dette. 
34-åringen kom for to år siden til Flatanger som ansatt i 
utviklingsselskapet Proneo. Hun holder til i Havbruks- 
parken og jobber mye med oppdrag for de blå nærin-
gene i tillegg til å utvikle entreprenørskap på bredere 
basis.

Hun er selv et eksempel på og et bidrag til at Flatanger 
er den kommunen i Trøndelag som etter Trondheim 
har flest akademikere i forhold til folketallet. Kristin har 
bachelorgrad i biologi fra Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (tidligere Landbrukshøgskolen) 
på Ås og mastergrad i naturbasert reiseliv fra samme 
studiested.

– Jeg har trivdes i Flatanger fra første stund. Jeg har 
fått et godt nettverk og gode relasjoner til folk. Når jeg 
trives så godt, har det også sammenheng med at bygda 
har et utviklingsorientert miljø. Havbruksparken traff 
meg midt i hjertet. Her er mye fagkunnskap og det er 
mange i Flatanger med skapertrang og pågangsmot, 
sier Kristin.

Hun er prosjektleder og jobber med forretningsut-
vikling for oppstartsselskaper og etablert næringsliv 

med fokus på havbruk, innovasjon i blå næringer og 
reiseliv. 

– Det er de innovative oppgavene som tiltaler meg 
mest. Det er både givende og spennende å jobbe sam-
men med gründere. Havbruk er jo egentlig en bio-
logisk basert primærnæring. Dette er en helt annen 
næring enn landbruk, men de to næringene har likevel 
mange paralleller. Både havbruk og landbruk dreier seg 
om å produsere mat på naturens premisser.

Jeg er ingen fagperson når det gjelder hvordan laks skal 
trives og vokse i merdene. Derfor trodde jeg at jeg 
kanskje ikke fikk jobben, men det gjorde jeg. Det er 
nok av flatangringer som kan havbruk. Min oppgave er 
å rådgi og stimulere de som vil skape noe nytt, gjerne 
med havbruk som utgangspunkt.

Havbruksparken har samlokalisert en rekke bedrift-
er. Det gir synergier og et bredere miljø. Jeg tror det 
også stimulerer folk til å flytte hjem og friste andre 
til å bosette seg her. Det er krevende, men samtidig 
motiverende å være med på å utvikle morgendagens 
vekstbedrifter.

Jeg har god tro på vekst og utvikling i Flatanger. Lak-
senæringen vil klare seg. Også under pandemien ser 
vi at folk må ha mat. Avsetningen på de internasjon-
ale markedene går greit. Jeg ser ikke for meg at dette 
vil snu. Det lokalt eide oppdrettsselskapet har sterkt 
fokus på lokal verdiskaping. Kompetanse og teknolo-
gi jobber sammen for å optimalisere driften. Dette 
gjør også jobben min spennende. Dessuten er det 
interessante koblinger mellom innland og kyst, noe 
som skaper samspill på tvers av fagfeltene, sier Kristin 
Haanshuus.

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli 
et av landets største innovasjonsselskap og har i dag 
20 ansatte med hovedsete på Verdal og Stjørdal. Sel-
skapet er et resultat av offentlig-privat samarbeid og 
hører inn under SIVA-paraplyen. Selskapet for indus-
trivekst (SIVA) er et statlig foretak.
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Kristin Haanshuus har 
kontorplass som er 
samlokalisert med en 
klynge bedrifter i Hav-
bruksparken. Dette gir 
synergier og et godt miljø. 
Foto: Privat.

– Havbruk er en kunnskapsbasert næring enten vi snakker om folk med universitets-
bakgrunn eller fagfolk ved laksemerdene. Men havbruk er også biologi og det krever 

kompetente mennesker som driver virksomheten på naturens premisser.
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