KONSEKVENSER FOR AKVAKULTURUTDANNING - TRUKKET
LOKALITETSTILATELSE, VEDBOTN I NORDKAPP KOMMUNE
Finnmark fylkeskommune har etablert forpliktende samarbeid om akvakulturutdanning med
Grieg Seafood i tråd med vår undervisningstillatelse for laks. Vi har etablert og rigget
utdanning ved vår maritime, blå skole, Nordkapp videregående skole i Honningsvåg. Grieg
Seafood ble valgt som samarbeidspartner, fordi flere av selskapets anlegg ligger i nærheten av
vår skole. Dette er meget praktisk for våre elever og muligheten for veksling mellom teori på
skolen og praksis på anleggene. Oppsatte planer er at våre elever også skal være ved Grieg
Seafood sin lokalitet ved Vedbotn. Som umiddelbar reaksjon på tilbaketrukket tillatelse i
Vedbotn, frykter vi problemer i planer ved oppsatt undervisning og praksisdel for skoleåret
2018/2019 og for gjennomføring av undervisning i skoleåret 2019/2020.
Finnmark fylkeskommune som skoleeier har i tråd med undervisningstillatelsen,
oppdrettsnæringens økende behov for øket kompetanse og stor søkning fra ungdommen, økt
utdanningstilbudet innen akvakultur. Fylkestinget har nettopp vedtatt å sette i gang utredning
av nytt sjørettet anlegg, med blant annet praktiske undervisningsrom for fiskebehandling,
biologi og laboratorium. Dersom grunnlaget for drift av vår undervisningstillatelse og
inntekter i forbindelse med utleie av tillatelsen faller bort, faller også forutsetningene for
denne satsingen på å styrke undervisningstilbudet knyttet til akvakultur bort.
Vi er innforstått med at det blir behandlingstid før avklaring av denne nye situasjonen. Det ser
nå til at virksomheten ved lokaliteten må avvikles, midlertidig eller i ytterste fall på
permanent vis. Jeg ber om at disse momenter vies oppmerksomhet ved oppstart av behandling
av denne sak. For vår skole er det svært viktig at denne prosessen tar kortest mulig tid. Av
samme grunn ber jeg samtidig om at Fiskeridirektoratet sikrer at tillatelsen gitt av Finnmark
fylkeskommune gjelder til endelig vedtak foreligger.
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