
  
Faglig årsrapport 2019 for Tekna Havbruk og Fiskehelse  

  
  
Om grupperingen 

Tekna Havbruk og Fiskehelse jobber for en bærekraftig og lønnsom havbruksnæring som skaper 
trygge og gode arbeidsplasser. Styret består av ti personer, er spredt over hele landet og 
representerer ulike deler av næringen. Nettverket har i utgangen av 2019, 1100 medlemmer.  

 
Styret og sekretariat på strategisamling i Son. 
 

Styret består av: 

Kristoffer Berglund Andreassen (leder) Stim AS 

Terje Utne Cargill 

Olav Kraugerud Cargill 

Guro Møen Tveit SINTEF Ocean 

Ragnhild Hanche Olsen Salomon Breed AS 

Karoline Amthor Previwo AS 

Miriam Hamadi Mowi 

Stein Johannessen Salmobreed AS 

Karoline Sjødal Olsen Blue Lice AS 

Sebastian Siiri Mattilsynet 
 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 

Tekna Havbruk og Fiskehelse har i 2019 jobbet mye med noen store fagpolitiske saker for gruppen, 
som å få regjeringen med på å sikre fiskehelsebiologenes forskrivningsrett til antibiotika er sak som 
styret har jobbet videre med fra 2018.  

 



Arrangementer i 2019 
 
Tekna Havbruk og Fiskehelse har deltatt i planleggingen av Frisk Fisk konferansen i Tromsø 6.-
7. februar 2019. Hvor også årsmøte ble avholdt. Vi har i år avholdt faglige møter Tromsø, Ås, 
Trondheim og Oslo. Vi opplever godt oppmøte på de faglige møtene våre, med rekordhøyt oppmøte 
med 1374 påmeldte deltagere totalt fordelt på 1 konferanse, og 13 faglige arrangementer. 
 
 

 

 

 

 

Salmo Unique Bergen 103 

Frisk fisk 2019 Tromsø 429 

Fiskehelsekveld med Tekna Havbruk og 
fiskehelse 

Tromsø 84 

Havbruksseminaret 2019 Ås 49 

Blått karbon Trondheim 73 

Havbrukets utviklingstillatelser - hvem 
har lært hva? 

Oslo 143 

CRISPR i havbruksnæringen Ås 103 

Frokostseminar om lukkede anlegg Oslo 31 

Kveldsseminar: Eksponert Havbruk Trondheim 50 

Norsk senter for hav og arkits Trondheim 49 

Frokostseminar om rensefisk Bergen 70 

Blått karbon Oslo 30 

Fisken algene og oss Tromsø 100 

Kan sirkulærøkonomi rydde havet for 
søppel? 

Oslo 60 

Strategisamling Son  

Totalt antall deltagere  1374 



Egen vurdering av faglig aktivitet i 2019 

 
Styrets vurdering av årets faglige aktivitet er at 2019 har vært nok et år for stort fagpolitisk 
engasjement. Den fagsosiale delen av vårt arbeid har også fungert godt, og jobbet videre med 
Prosjekt Havåker som ble avsluttet i desember 2019. Alt i alt har styret brukt mye tid på å sikre 
medlemmenes rettigheter ved å svar på høringer, skrive veiledere til fiskehelsepersonell, og deltatt i 
samfunnsdebatten, samt gitt de muligheten til faglig og sosialt påfyll. 
 

Prioriteringer og utfordringer i 2020 

 

Også i 2020 vil reseptsaken få stor oppmerksomhet fra Tekna Havbruk og Fiskehelse, hvor Tekna har 
møte Helse- og Omsorgsdepartementet i januar. Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer og 
disse vil kreve at vi står på barrikadene for deres rettigheter også det neste året. Utover dette vil 
opprettholde aktivitetsnivået fra 2019, og avholde arrangement i Ås, Oslo, Trondheim, Stavanger, 
Bergen, Bodø, Ålesund og Trondheim være et mål. Tekna Havbruk og Fiskehelse står som arrangør på 
Norsk Algekonferanse 2020, og er i gang med planlegging for Frisk Fisk 2021 som har blitt den største 
møteplassen for fiskehelsebiologer. Denne konferansen er svært viktig for hele havbruksnæringen, 
også internasjonalt, og vi i Tekna Havbruk og Fiskehelse vil derfor bruke mye tid på å gjøre dette til 
en suksess.  
 


