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Kya et gammelt fiskevær på nordsiden av Frøya Frøya

Kystrekken fra Halten til Kya, kystens spiskammer





KULTUR -UTDANNING -FORSKNING -NÆRING



Startmål – som rektor ved Frøya vgs:

Salg av ”gamle MS Skagholm”
Nytt undervisningsfartøy
Undervisningskonsesjon
Internasjonalt arbeid
Nye og bedre lokaler (Frøya Kultur- og Kompetansesenter)
Høyere utdanning i regionen
Utvikle fiskeriundervisningen m/fiskeskipperutdanning
Utvikle det 13-årige løp (samarbeid med 
grunnskolen/Newtonrom/realfag)

BEDRE PÅ BLÅ SEKTOR VED HJELP AV ST



Frøya videregående skole
fra 1980 og inn i framtiden





Det nye kystbilde 31.08.2016



Lokalpatriotiske kapitalister- det beste for 
kysten

KYSTENS-
EIERSKAP



Alle videregående skoler er gode på noe
Kan en bygge innovasjon og utvikling rundt en 
videregående skole som regional utvikling. 
• Senja  videregående skole, 

• Nord-Troms videregående skole, fiskeog havbruk

• Frøya videregående skole, havbruk. Alle programmene er blå 



• Behov for nærhet til sjøen
• Forskning –matproduksjon i havet
• Forskerne må ha tilgang til båtplasser
• Forskningsfasiliteter



Intensjons-, samarbeids- og, 
partnerskapsavtaler



Vant pris for rekruttering til næringen

Rekruttering til næringen
En av de viktigste forutsetningene for videre kompetansebygging er å rekruttere dyktige unge mennesker til næringen.
I den forbindelse ble det overrakt en gave fra BEWI og SpareBank 1 SMN til Brohode Frøya, hvor målet er at man i samarbeidet 
mellom NTNU og kysten skal kunne rekruttere flere ungdommer til næringen blant annet ved at flere masteroppgaver innenfor 
et bredt fagfelt kan knyttes til relevante problemstillinger.

Et viktig virkemiddel blir å gi veiledere ved NTNU god informasjon om mulighetene på Frøya og kysten for øvrig når det gjelder 
den store norske næringen som havbruk er og kommer til å være. På den måten vil stadig nye studenter kunne få et godt 
innblikk i mulighetene dette gir.



Verdiskaping basert på produktive 
hav i 2050

• Legg til det første punktet her

• Legg til det andre punktet her

• Legg til det tredje punktet her



Internasjonalt arbeid Korea



Brohode Frøya



Vår viktigste



BLÅTT KOMPETANSESENTER

Vi må ha flere blåe kompetansesentra langs kysten ?

Historien





Forskningsprosjekter

• Taksforce lakselus med 8 stk PhD forskerstillinger 
• Mattrygghet med 4 stk PhD forskerstillinger
• Havbruksledelse med 4 stk PhD forskerstillinger
• Forsknings labb
• Krabbe/toksin prosjekt
• Hummer – forskning for å lage en hummer som ikke er 

kannibal
• To store EU- Erasmus pluss prosjekter på til sammen 9 mil
• NMBU – feltkurs 14 dager
• Internasjonale kurssenter – 18 veterinærer fra Gana 20 okt, neste kurs blir veterinærer fra Mexico
• Brohode havbruk
• Havbruksledelse- bachelor i havbruksledelse



.

• Kontroll med lusenivåene i havbruk

• Norge har viktige villaksstammer og en betydelig havbruksnæring. Det er viktig å 
ta vare på begge. Havbruk medfører at antall fisk i sjøen øker, og dermed øker 
også antall verter for lakselus. Nivåene med lakselus i anleggene må derfor holdes 
lavest mulig, slik at de samlede lusemengdene i sjøen ikke blir for store. Lakselus 
formerer seg hele året, men hurtigere når temperaturen øker, spesielt på 
sensommeren.

• Mange metoder har vært prøvd for å bekjempe lakselusa. Både bruk av 
legemidler/ badebehandling og legemidler i fôret. Hensikten er å få lusa til å 
slippe vertsfisken. Også leppefisk brukes til å spise lusa av fisken. us er en av de 
viktigste tapsårsakene i oppdrett av laksefisk i dag. Mattilsynet har klare 
retningslinjer for hvordan parasitten skal bekjempes.

• Å løse problemene med lakselus er en av de viktigste oppgavene for norsk 
havbruksnæring.



Skape verdens viktigste næring, -Norges-sjømatnæringen



Undervisningskonsesjon, det viktigste for 
elevtallsøkningen og skal bidra til å skape flinke 
fagarbeidere

• Salmar, Lerøy og Marine Harvest

• Gjennomsnitt pr konsesjon

• Formålet med konsesjon

• Utdanning

• Nært samarbeid med næringslivet

• Moderne undervisning

• BLÅ UTDANNING GRUNNLAGET

FOR VEKST PÅ KYSTEN



Elevtallsveksten



Blått kompetansesenter-
Forslag

Det bør utredes og bygges BLÅ kompetansesenter 

i følgende områder

• Troms, Senja/Skjervøy

• Norland, Bodø/Inndyr

• Trøndelag, Frøya

• Hordaland, Austevoll



Min drøm 

BKS

BKS

BKS

BKS



I dette havet skal vi produsere rein 
sjømat på naturens prinsipper



n

SJØMAT 



• Olje – Stavanger

• Den maritime teknologien - Fosnavåg, 

Ulsteinvik og Ålesund

• ER LAKSEN og HAVBRUKET – MIDT-

NORGE

HJELP OSS SÅ SKAL VI BYGGE NORGE MED
HAVBRUK SOM BYGGESTEIN


