
Formål: 
Videreføre profileringen av Norge som ledende havnasjon ved 

å gjenoppbygge Norges EXPO2020-paviljong på 
Helgelandskysten



Norge på Expo2020 ➔ 1.oktober 2021 – 31. mars 2022

➢ Norske myndigheter deltok på 
verdensutstillingen i Dubai med en 
havpaviljong

➢ Paviljongen signaliserte og bygde 
Norges posisjon som ledende havnasjon 
med internasjonalt ledende bedrifter i 
tilknytning til havnæringene

➢ Stiftelsen OCEAN EXPO arbeider for å gi 
paviljongen «evig liv» og vise frem 
havnasjonen  Norge etter EXPO2020



Videreføring og permanent etablering av Norges EXPO2020-paviljong



• «Vi har levd av og med havet så lenge det har 
bodd folk i Norge. Havet er fortsatt en 
uerstattelig kilde til mat, velstand og 
arbeidsplasser, og det er en viktig transportåre. 
Vi har derfor et tungt ansvar for å etterlate oss 
et hav som er i minst like god stand som det vi 
fikk av dem som kom før oss, slik at også 
kommende generasjoner kan dra nytte av alt 
havet gir oss». Statsminister Jonas Gahr Støre 
under havmøtet i Frankrike.



OECD anslår at havøkonomiens bidrag til den

globale verdiskapingen vil dobles innen 2030

sammenlignet med 2010. Dette vil innebære at

verdiskaping fra havet vil vokse kraftig i alle land.

Det er en viktig og riktig ambisjon at Norge skal

opprettholde sin ledende rolle i dette bildet, men

det vil kreve betydelig og fokusert innsats fra

næringsliv og offentlige myndigheter.



Innholdet i paviljongen



Havpaviljongen og budskapene fra EXPO2020 har potensial 
i seg til å nå ut til enda flere



Hvorfor på Helgelandskysten
➢ Nærhet til havnæringene

➢ Helgeland er en populær 
turistdestinasjon

➢ Tilgang til kompetansemiljø 
tilknyttet Campus BLÅ

➢ Besøk til Norsk Havbrukssenter 
sitt visningsanlegg for havbruk

➢ Innholdet vil være tilgjengelig 
for alle gjennom digitale 
løsninger

➢ Mulighet for konferanser og 
kulturopplevelser



Alle de fem havnæringene som ble profilert under 
EXPO 2020 er tungt representert på Helgeland



➢ Realisere myndighetenes forventning om gjenbruk av konseptet

➢ Permanent synliggjøring av havnasjonen Norge

➢ Økt fokus på bærekraftig bruk av de store havressursene i Nordområdene

➢ Kompetansebygging og rekruttering innen havnæringene

Havpaviljongen vil bidra til:

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en 
måte som fremmer bærekraftig utvikling
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Pioneering Sustainable Ocean 
Solutions 
– together

Norway Day @ Expo 2020 Dubai
23 February 2022





Pioneering Sustainable Ocean Solutions – together



Takk for meg! 


