Årsmelding 2019 for Innakva
bedriftsklynge
Foreningen Innakva bedriftsklynge ble etablert høsten 2018 og ble inntil årsmøte 12. februar 2019
ledet av et interimsstyre. Dette første ordinære årsmøtet ble holdt på Norsk villakssenter i
Kvåsfossen med 26 frammøtte fra 19 forskjellige deltakende bedrifter. I tillegg til valg av styre,
vedtok også årsmøte betingelser for deltakelse i klynga og ga styre fullmakt til å utarbeide strategi og
handlingsplan for klyngens arbeid.

Deltakere i Innakva bedriftsklynge
Ved utgangen av 2019 var det 30 deltakere i klynga, det vil si virksomheter eller enkeltpersoner som
hadde betalt deltakerbidraget. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aegir Havbruk
Baug aqua
Cyanotope
EVN
Feedback Aquaculture
Fiskelaget AS
Fjord Service Flekkefjord
Fjordservice teinefisk
Fjordservice transport
Hellesund fiskeoppdrett
intoto
Joachim Stoss
Korshavn havbruk
Landbasert akvakultur Norge
Lygna sjømat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nautisk Handel
Navigare Logistics
NIVA
Nor-Dan Composites
Nor-Dan Marine
Norsk oppdrettsservice
Norsk oppdrettsvaksinering
Norsk ørret
Norway Seaweed
ROV & dykker service
ROVpartner
Stolt Sea Farm Turbot Norway
Vanntun settefisk
Venturos
Vidar Birkeland (firma)

Langt flere bedrifter enn dette har deltatt på møter og vist interesse for foreningens arbeid.

Styre
Årsmøtet valgte Trond Rafoss som styreleder for ett år. Åge Igland, Alexander Stene og Federico
Håland Gaeta ble valgt til styremedlemmer, de to første for to år og sistnevnte for ett år.
Styret har hatt tre møter og behandlet 11 saker. Av disse nevnes særlig:

Blått kompetansesenter sør
I sin aller første sak valgte styret Trond Rafoss til å representere klynga i styringsgruppa for
samarbeidsprosjektet Blått kompetansesenter sør (BKS). Alexander Stene ble valgt som vara. Dette
vervet har krevd betydelig tid og ressurser, bla med forfatterskap av «Blått notat» og et relativt stort
antall møter, der de fleste enten lagt til Arendal eller Kristiansand. Blått kompetansesenter sør (BKS)
har hatt en trang fødsel med en del uoversiktlig «tautrekking» mellom samarbeidspartene, der vår
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representasjon har holdt fast ved at hovedmålsetningen for BKS samarbeidet har vært og skal være å
skape nytt levebrød og arbeidsplasser fra vannressursene i vår landsdel.

Henvendelser til Mattilsynet og andre myndigheter
Styret har vært opptatt av at myndighetene må legge bedre til rette for akvakulturnæring gjennom
raskere og mer forutsigbare konsesjonsprosesser og en mer fornuftig saksbehandling og tilsyn fra de
ulike sektormyndighetene. Dette har resultert i flere henvendelser til Mattilsynet, inkludert en
redegjørelser av en rekke uheldige eksempler som ble spilt inn til kommisjonen som var nedsatt for å
granske tilsynet. Det har også blitt argumentert overfor fylkeskommunen at søknadsprosessene for
akvakulturtillatelser må prioriteres i den nye Agder fylkeskommune.

Strategi og handlingsplan
På styremøte 26. juni vedtok styret følgende 4 strategier med tilhørende tiltak:

Strategi 1: Være saklig og konstruktivt talerør for bedriftene
Tiltak 1.1: Gjøre henvendelser til myndighetene
Tiltak 1.2: Arrangere dialogmøter i regionen
Tiltak 1.3: Gi innspill til offentlige planer

Strategi 2: Eierskap i Akvalab Sør AS
Tiltak: 2.1: Initiere FoU-prosjekt
Tiltak 2.2: Drive lobby-virksomhet for Akvalab Sør AS

Strategi 3: Bygge identitet og kunnskap for næringa
Tiltak 3.1: Månedlige møter for deltakerne
Tiltak 3.2: Medieoppslag
Tiltak 3.3: Nettside med tydelig kommunikasjon

Strategi 4: Samarbeid
Tiltak 4.1: Være representert i styringsgruppa for Blått kompetansesenter sør og være engasjert i
utviklinga av dette initiativet
Tiltak 4.2: Være representert i Listerrådet
Tiltak 4.3: Samarbeid med andre klynger og kunnskapsmiljø

Aktiviteter
Innakva bedriftsklynge har alene eller i samarbeid med andre stått for følgende arrangement i 2019:
•
•
•
•

Innakva-konferansen 8. april
FjordLab 13.-14. juni
Blå kro: Økologisk omveltning i Skagerak. 10. oktober
Tare til ku – workshop. 30. oktober
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