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Lofotrådet støtter desentralisert fiskeriutdanning 

Lofoten er landets største fiskeriregion med sine 780 fiskere og 520 fiskefartøy. 
Det landes årlig et betydelig kvantum – bare i Lofotsesongen mellom 40 og 60 
millioner tonn - og fiskeriene har svært stor betydning for verdiskapinga i 
regionen. 

Fiskeflåten har over tid utviklet seg med stadig større fartøy og bruk av avansert 
teknologi. Dette stiller andre krav til mannskapenes kvalifikasjoner enn for bare 
få år siden. Det er ikke lenger tilfredsstillende med en minimumsutdanning for å 
«styre båten». Dagens drift stiller større krav til kompetanse for å drive et fartøy 
optimalt. 

Mange av dagens fartøyer er allerede svært avanserte. Det grønne skiftet med 
fokus på utslippskrav gjør seg gjeldende også i denne næringen, og ny teknologi 
og nye løsninger på dette feltet vil stille krav til økt kompetanse. 

Ulykkesfrekvensen er høy i fiskeriene. Kompetanseheving med satsing på 
sikkerhet og HMS vil styrke sikkerhetskulturen ombord i flåten og bidra til 
tryggere arbeidsforhold for alle ombord.  

Det er de senere årene blitt et langt større fokus på kvalitet og kvalitetssikring i 
fiskerinæringa. Fisk er mat og en svært verdifull ressurs. Det er nødvendig med 
kunnskap om behandling av fangst for å kunne hente ut best mulig kvalitet, helt 
fra selve fiskeoperasjonen gjennom bløgging og sløying til videre håndtering av 
fangsten. 

Det er viktig for fiskeflåten å til enhver tid ha godt kvalifiserte mannskaper. 
Formalkravene i form av nødvendige sertifikater må være oppfylt, men det er 
også nødvendig med kunnskap om å behandle fangst og drifte fartøy på best 
mulig måte. 

Faglig oppdatering er nødvendig på alle nivåer. I fiskerinæringa er det viktig at 
denne kompetansehevingen kan gjennomføres parallelt med at mannskapene 
står i jobb. Det er derfor nødvendig at det legges til rette for desentralisert og 
fleksibel videreutdanning. Med samlings- og nettbasert undervisning med 
digitale og moderne skybaserte løsninger, kan utdanning gjennomføres 
uavhengig av oppmøtested og tid på døgnet. 

Vi er kjent med at Nordland Fagskole / Lofoten Maritim i samvirke med 
Trøndelag fagskole, Kystrederiene og Fiskebåtrederne er i en prosess med å 
utvikle et nytt og digitalt konsept for maritim utdanning, som kan imøtekomme 
næringslivets behov. Dette vil styrke studietilbudet og vil bidra til en etterspurt 
og nødvendig kompetanseheving innenfor fiskeriene. 

Lofotrådet anmoder Nordland fagskole om å fortsette sitt utviklingsarbeid med 
sikte på å kunne tilby et godt og desentralisert nett- og samlingsbasert tilbud på 
alle nivåer innenfor sine fagfelt. 
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