Kort om fiskerikontroll-utvalgets medlemmer
Magnar Pedersen (leder)
Magnar Pedersen er direktør for Sjømatdivisjonen ved forskningsinstituttet Nofima AS. Han
er utdannet fiskeriøkonom fra Høgskolen i Nordland. Pedersen har tidligere vært konsernsjef
i fiskeriselskapet Nergård AS (2007-2012) og assissterende direktør i Norges Råfisklag
(2000-2007). Han har i tillegg bred styreerfaring og erfaring fra offentlig forvaltning og
utredning, samt fra konsulentbransjen.
Henny Irene Bech
Henny Irene Bech er politioverbetjent ved Politihøgskolen i Oslo og har lang erfaring som
spesialetterforsker ved Økokrim. Hun har de siste 10 årene bygget opp og gjennomført
miljøutdanningene ved Politihøgskolen, inkludert et studium i fiskerikriminalitet. Studiet
utdanner både politifolk og kontrollmedarbeidere i ulike etater.
Florian Diekert
Florian Diekert er juniorprofessor i ressursøkonomi ved universitetet i Heidelberg. Diekerts
faglige spesialisering er innen ressurs- og miljøøkonomi, bærekraftig utvikling og spillteori.
Han har lang erfaring fra forskning på samspillet mellom norsk fiskerinæring og –forvaltning
ved CEES (Senter for økologisk og evolusjonær syntese) ved Universitetet i Oslo.
Hanne Digre
Hanne Digre er forskningssjef for sjømatteknologi ved Sintef Oceans AS. Hun har doktorgrad
i bioteknologi fra NTNU og mange års erfaring som forsker og forskningsleder i Sintef fiskeri
og havbruk. Digre har også vært fagsjef for Fiskeri og fangst i Fiskeri- og havbruksnæringas
forskningsfond (FHF).
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen er seniorforsker ved Nofima AS. Hun er utdannet fiskerikandidat og har
doktorgrad i sporbarhet. Karlsen har de siste årene arbeidet med flerfaglige prosjekter rettet
mot helhetlig bærekraft i fiskeri- og havbruksnæringen.
Vårin Marie Lassesen
Vårin Marie Lassesen er daglig leder av Mar Eksport AS, som driver salg av fersk fisk til det
europeiske markedet. I tillegg organiserer hun innkjøp, produksjon og salg for MyreMar AS .
Lassesen er utdannet ved Fiskerihøgskolen i Tromsø og har tidligere vært logistikkansvarlig i
Biomar.
Per William Lie
Per William Lie er skipper og styreleder i Liegruppen Fiskeri AS. Liegruppen driver pelagisk
fiske med de kombinerte snurperne/trålerne Liafjord og Ligrunn. Lie er en foregangsmann
når det gjelder å teste og ta i bruk ny teknologi.

Ørjan Nergaard
Ørjan Nergaard er råstoffsjef i Lerøy Norway Seafoods. Han bor i Båtsfjord, har utdannelse
fra Norges Fiskerihøgskole og har tidligere jobbet på fryselager, vært havnesjef i Båtsfjord og
Vadsø og råstoffsjef i Scanbio.
Silvija Seres
Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har doktorgrad i algoritmeforskning fra
Oxford, og bakgrunn fra utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk
ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun er styremedlem i
flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og DNV GL, og sitter i flere IKT-relaterte styrer og
råd i forskningssektoren, bl.a. for Simula Research Laboratory og Sintef IKT.
Hans Petter Tetmo
Hans Petter Tetmo er seniorrådgiver i Skattetaten og jobber med etterretning, økokrim og
skattekrim. Tetmo leder et transatlantisk og tverretatlig samarbeid for bekjempelse av
fiskerikriminalitet (North Atlantic Fisheries Intelligence Group - NAFIG).

