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Inviterer til skolekonkurranse
om fremtidens fiskerinæring
Norges Råfisklag inviterer skoleelever til å delta i ny og spennende
skolekonkurranse!
I konkurransen inviteres elevene til å lage en kort film på under to minutter hvor man ser
nærmere på ett eller flere av spørsmålene:
1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?
2. Hvordan er dagens fiskerinæring?
3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?
Premiepotten er på 20.000 kroner, og nytt av året er at hele fire klasser kan dele på og vinne
premien. Juryen dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til kreativitet og
engasjement.
– Det er ingen krav om å være filmprodusent. Videosnutten kan vise gode historier fra
lokalmiljøet, gamle eller nye systemer på en fiskebåt, intervjuer, modeller av nye tekniske
løsninger eller noe helt annet. Her er det bare for alle som har lyst til å delta å kaste seg ut i
det, det er bare fantasien som setter grenser, sier Amalie Oda Harland i Norges Råfisklag.
Amalie tar en mastergrad i ressursforvaltning innen fiskeri- og havbruksvitenskap på Norges
Fiskerihøyskole, og hun jobber deltid i Råfisklaget. Hun har en stefar som er fisker og vet at
innovasjon, miljø og bærekraft er tema som han og andre fiskere er engasjerte i og opptatt av i
hverdagen.
– Med konkurransen ønsker vi å nå ut til neste generasjons forvaltere av havets ressurser.
Dagens fiskeflåte består av et stort antall små og mellomstore bedrifter som eies og drives av
folk lokalt, og de legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn. Fiskeflåten har vært viktig i
mange generasjoner. Fiskerne har alltid vist evne til omstilling og nytenkning. Denne
innovasjonskraften må vi dyrke videre, sier Harland.
De som skal delta i konkurransen må gå på en ungdoms- eller videregående skole i Norges
Råfisklags distrikt, som strekker seg fra og med Finnmark til og med Nordmøre. Man deltar i
konkurransen ved å laste opp sitt bidrag på Råfisklagets konkurranseside innen fristen 3. mai.
Link: https://sjomattilfolket.rafisklaget.no/

– For 100 år siden var arbeid i fiskerinæringa ansett for å være hardt og risikofylt under
ekstremt krevende forhold. I dag er det fortsatt hardt og risikofylt, men fiskerne har nå
høyteknologiske og moderne båter med avanserte systemer. På landsiden er det også en helt
ny virkelighet. Vi ønsker at elevene skal lære mer om den fantastiske utviklingen i næringa,
og kanskje finne opp noen nye «Petter Smart»-løsninger, sier Amalie Oda Harland.
Det er tredje året Norges Råfisklag arrangerer skolekonkurranse, og engasjementet fra
tidligere år har gitt mersmak.
– Dette er en flott mulighet for elevene til å utforske, tenke kreativt og lære mer om norsk
villfisknæring. Vi gleder oss til å se hva ungdommene får til denne gang, sier Harland.
Råfisklaget oppfordrer de som er interesserte i å delta om å lese konkurransereglene som
ligger på konkurransesiden.
– Skal suksesshistorien for norsk fiskerinæring fortsette i fremtiden, trenger vi fortsatt
innovasjon og nytenkning, sier Amalie Oda Harland.
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