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Jon Arne Nygård, Nova Sea Jørgen Wengaard, Mowi





Jon Arne Nygård, 30 år

• Driftsoperatør, Nova Sea
• Hovedtillitsvalgt, Nova Sea/Tomma 

Laks/Vega Sjøfarm
• Vara styremedlem, Nova Sea
• Styremedlem, avd. 143 

Fellesforbundet
• Leder, Havbruksgruppen på Helgeland
• Medlem, Tariff-/bransjeråd for 

Havbruk Fellesforbundet
• Medlem, HMS-utvalget i Havbruk
• Regionsutvalg, LO Forsvaret

Jørgen Wengaard, 30 år

• Driftstekniker, Mowi ASA
• Konserntillitsvalgt, Mowi ASA
• Styremedlem, Mowi ASA
• Styremedlem, avd. 747 

Fellesforbundet
• Leder, Havbruksgruppen i Unionen 

Fagforening (Hordaland) 
• Medlem, Tariff-/bransjeråd for 

Havbruk i Fellesforbundet
• Medlem/sensor, Prøvenemnden for 

akvakulturfaget (Vestland)
• Styremedlem, Opplæringskontoret for 

fiskerifagene i Hordaland
• Varamedlem, Faglig råd for naturbruk 

(FRNA) 

Kort om oss og vårt engasjement 



Et raskt tilbakeblikk først

Tidligere gjorde røkterne alt

Servicebedrifter på vei inn

Positivt sett i et HMS-perspektiv

Økte krav til sertifisering (D6)

Nest farligste yrket i Norge

Forbedret sikkerhetskultur?

Jørgen Wengaard på spylebåt i 2013



Nåtiden
• Frigjort for mange arbeidsoppgaver
• Alt har blitt større og tyngre

• Nytt teknisk utstyr og økt sensorikk
• Røkteren står igjen med daglig røkting
• Dokumentasjon er nesten viktigere enn selve arbeidet

• Egne team for avlusing
• Mindre allsidige arbeidere og mer spesialisert
• Fôring fra operasjonssentraler på land

• Made in China? 



Hvordan ser 
fremtiden ut?

• Landbasert? Offshore? Kommersielt?

• Økt effektivitet og lavere produksjonskostnader

• Vi er tilhengere av teknologi og digitalisering

• Utviklingstillatelser – en spennende 
vekstmulighet for næringen

• Jobbe med teknologien – kommet for å bli

• Vil føre til andre typer jobber

• Hva blir røkterens rolle? 

• Behov for spesialister innen vannkjemi, 
elektronikk, biologi, prosess og teknikk

• Involvering av de ansatte er viktig



Fremtidens kompetansebehov

«Gi røkterne muligheten til å tilpasse 
seg den nye hverdagen»

Partssamarbeid – nytt bransjeprogram

Den norske modellen

Involvering av de tillitsvalgte

Skolering/kursing av ansatte

Akvakulturfaget

Havbruksteknikkfaget



Hvor er vi om 10 år?



Takk for oss!
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