Faglig årsrapport 2017 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 ni personer, er spredt over hele landet og representerer ulike
deler av næringen. Nettverket har i utgangen av 2017, 694 medlemmer.
Styret består av:
Kristoffer Berglund Andreassen (leder)
Mads Martinsen (nestleder)
Terje Utne
Stine Falk Petersen
Ragnhild Hanche Olsen
Karoline Amthor
Miriam Hamadi
Stein Johannessen
Håvard Hagen
Olav Kraugerud

Fishguard
Skretting
Ewos
Yngel.no
Salomon Breed
Previwo
Aqua Kompetanse
Merck
Marin Helse
NMBU

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen
Tekna Havbruk og fiskehelse har i år jobbet mye med noen store fagpolitiske saker for gruppen.
Mattilsynets legemiddelkampanje hadde flere uheldige utfall sett fra Tekna Havbruk og Fiskehelse og
vi ar derfor jobbet mye med dette i samarbeid med Akvavetrinærforeningen, ut mot medlemmene og
innad i Tekna for å finne den beste løsningen for medlemmene. En annen viktig sak for oss i år har vært
arbeidet med PD-forskriften. I denne forbindelse har vi både skrevet høringer og kronikker. Vi har også
holdt 4 faglige møter for medlemmene.

Noen utvalgte aktiviteter
Tekna Havbruk og fiskehelse avholdt Frisk Fisk konferansen i Bergen 1.-2. februar 2017. Den ble en
suksess, med rekordmange deltakere. Det var mye oppmerksomhet både fra fagpressen og fagfolk.
Flere viktige problemstillinger ble belyst.
Tekna ble nevnt over 50 ganger i bransjemedia i året som har godt. Vi har fått mye oppmerksomhet
rundt begge konferansene Frisk Fisk og Teknas Havbrukskonferanse, hvor Tekna Havbruk og
fiskehelse stilte med et komitemedlem. Kronikkene vi har skrevet har ofte prioritert høyt og vi har
fått mye plass i de politiske sakene vi har jobbet med dette året.
Vi har i år avholdt faglige møter Tromsø, Ås, Oslo og en befaring i Trondheim. Vi opplever godt
oppmøte på de faglige møtene våre.

Åpning av Frisk Fisk ved Terje Utne

Mye folk og stort oppmøte under Frisk Fisk konferansen.

Ivar Horneland Kristiansen åpnet møte i på Ås, «Oppdrettsnæringen inntar østlandet»

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017
Styret ser at vi har fått gjort mye i 2017, vi er glad for at vi har fått til flere gode faglige
medlemsmøter og ønske å gjøre enda mer av dette. Fagpolitisk har 2017 vært et krevende år med
mange høringer og viktige saker som har krevd mye oppmerksomhet fra styret. Dette er arbeid som
vi drar med oss inn i 2018, for å fortsette å sloss for en trygg havbruksnæring med frisk fisk.

Prioriteringer og utfordringer i 2018
Tekna Havbruk og fiskehelse ser frem til Teknas nye satsing Prosjekt Havåker og håper at dette kan
gjøre at Tekna blir enda mer synlig i bransjen. Tekna Havbruk og Fiskehelse ønske å fortsette jobben
med de politiske sakene på enda høyere nivå og fortsette å ha flere faglige arrangementer de
forskjellige regionene, gjerne på tvers av faggruppene i Tekna. Dette er allerede under planlegging.

