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Støtte til søknad om videregående utdanning innen havbruk og akvakultur 
ved Kristen Videregående Skole Nordland (KVN) på Nesna.  
 

Indre Helgeland Regionråd (IHR) er opptatt av å bringe videre utdanningsbehov som 

avdekkes i dialog med næringslivet slik at utdanningsinstitusjoner på Helgeland kan tilby 

studier og studieløp det er behov for og som kan bidra til utvikling, verdiskaping og 

arbeidsplassvekst. 

KVN ønsker å etablere et utdanningstilbud innen havbruk og akvakultur på VG1 og VG2 nivå. 

Dette vil kvalifisere til fagbrev innen akvakultur eller som havbrukstekniker, og dette 

vurderes av havbruks-næringen på Helgeland til å være en ønsket kompetanse.  

Det er i desember 2022 gjennomført en kartlegging av Sentrum næringshage i Sandnessjøen 

om det er et reelt behov i havbruksnæringen på Helgeland for en slik utdannelse innen 

havbruk og akvakultur, og tilbakemeldingen er unison om at det er ønsket. Ytre Helgeland 

betegnes som en av verdens største oppdrettsregioner, et det et stadig økende behov for 

yrkesfaglig kompetanse i form av fagbrevutdannede spesielt, og arbeidskraft generelt. Dette 

understøttes i rapporten «Havbruksnæringens kompetansebehov i Nordland og Helgeland» 

fra Nordlandsforskning, hvor hovedfunnet i kartleggingen viser at behovet for arbeidskraft 

vil øke i årene fremover.  

Et annet funn i kartleggingen fra Sentrum næringshage i desember 2022 er at arbeidskraft 

rekrutteres i stor grad lokalt. Basert på tilbakemeldinger fra næringslivet er det ønskelig å 

rekruttere lokalt, og gjerne tidlig i et utdanningsforløp. Som et tiltak nevnes det å aktivt 

innlemme praksiselever, lærlinger og utplasserte elever fra høyere utdanning inn i 

bedriftene. En videregående utdanning lokalisert på Nesna vil i stor grad kunne bidra til å 
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øke lokal rekruttering i den fasen som bedriftene ønsker, samt forhindre flytting ut av 

regionen.  

Vi kan med dette brevet bekrefte at Indre Helgeland Regionråd er positive til KVN sitt 

initiativ med en strategisk satsning på en videregående utdanning innen havbruk og 

akvakultur. Vi mener dette er en nødvendig og fornuftig satsning, som vil være en base for 

videre rekruttering av arbeidskraft både lokalt og nasjonalt. Våre lokalsamfunn på Helgeland 

har behov for denne kompetansen, og dette vil være et viktig utdanningstilbud for lokal 

ungdom fra Helgeland, men KVN har også muligheten til å rekruttere ungdom nasjonalt til 

havbruksutdanning på Helgeland.  

 

  

 

Med vennlig hilsen / Best regards 

       

www.ihr.no 

Orgnr: 988 348 546 

Kjell-Idar Juvik 
Sekretariatsleder 
Epost: juvik@ihr.no 

Torggata 1B, Mo i rana | Vis på kart 

Boks 564, 8601 Mo i Rana 

Tlf: 99 27 51 71 
 
 

 

 

 

  

http://www.ihr.no/
mailto:juvik@ihr.no
https://moirana.com/
http://ihr.ipage.no/kart/
https://moirana.com/

