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TOFT
SIMON ALDRA

1. august i år skal 15 elever be
gynne på VG1 Naturbruk på Hav
bruksakademiet på Toft. Et halvt
år tidligere sto man overfor et
valg, skulle man ta sjansen på at
alt klaffet, og man kunne åpne i
høst?

— Vi tok sjansen. Og det var en
sjanse å ta. Det er åtte godkjen

ninger som må på plass. Den
siste fikk vi sist fredag, sier da
glig leder Robert Jørgensen ved
Havbruksakademiet, som nå alt
så kan kalle seg privat videre
gående skole.

– Det var skummelt
Han omtaler det som den mest
spennende søknadsprosessen
han har vært med på, og han har
med denne skolen inkludert,
startet 13 privatskoler.

— Det føles godt nå, etter at vi
fikk den siste tillatelsen. Det er
første gang jeg har kjent at håret
reiste seg. Det var et par dager vi
tenkte at dette går ikke, et par til
feller i vår da det var skummelt
fordi vi hadde tatt opp elever, og
startet og ansette folk som hadde
sagt opp jobbene sine og begynt
å flytte. Hadde vi ikke fått till

atelsene på plass måtte jeg ha
tatt noen ubehagelige telefoner,
innrømmer han.

De hadde i forkant satt inn en
innsats i å skaffe lærere, og nå er
det ansatt fem lærere og én rek
tor.

— Rektor er brønnøyværing
som har jobbet som lærer i Mal
vik i mange år, Alexander Hal
sen, og nå flytter han hjem, sier
Jørgensen.

De fikk 33 søkere, og til slutt
har 15 elever fått plass, 5–6 av
dem jenter. Jørgensen sier at ka
rakterene hos dem som kommer
inn er høye, uten at han husker
snittet på stående fot.

Roser Brønnøy kommune
Han ønsker også å skryte litt av
Brønnøy kommune.

— Uten en positiv høringsutta

lelse fra kommunen hadde det
nok ikke gått til. Fylkeskommu
nen prøvde å stoppe oss, men
kommunen har vært positive
sammen med regionrådet. Det er
enestående oppfølging fra kom
munens side, og de tre kommu
nale godkjenningene vi trengte
gikk veldig bra. Vi har blitt møtt
med åpne armer.

I dag har skolen 30 skoleplass
er fordelt på VG1 Naturbruk og
VG2 akvakultur. I år tas det bare
opp 15 elever på VG1 – naturlig
nok.

Universitetsutdanning 
Som BAnett har omtalt tidligere
skal det også søkes om å øke ele
vantallet til 20 elever på VG1 og 15
elever på VG2. I tillegg skal det
søkes om VG3 studiespesialiser
ing for dem som ønsker å få stud

iekompetanse, og det jobbes og
så med en fagskolesøknad med
utdanning for havbrukstekniker
og driftsleder. Da må elevene ha
fagbrev fra videregående, altså
fagbrev i havbruk.– Vi har også
en intensjonsavtale med Nord
universitet, og sikter mot bache
lor og mastergradstudium, lo
kalisert her på Toft, sier Jørgen
sen til BAnett.

Om det klaffer kan altså Brøn
nøysund endelig bli en universi
tetsby.

— Når kan dette være på plass?
— Fagskole har vi forhåpen

tligvis om ett år frem i tid. Uni
versitetsutdanning kan bli innen
to til tre år, sier han. 

simon@banett.no
485 14 196

Daglig leder Robert
Jørgensen ved
Havbruksakademiet på
Toft forteller BAnett at det
var ganger i vår da det
kunne endt med at det ikke
gikk. 
Foto: Simon Aldra

Nå kan Havbruksakademiet kalle seg videregående skole

– Det var et par dager vi
tenkte at dette ikke går
Elevene hadde søkt
skoleplass og lærerne
var ansatt, men i vår var
det ikke sikkert at
skolen ble klar.

Politiet bekrefter at det er funnet
en død mann i Storbørja i Brøn
nøy.

— Det ble funnet en mann tirs
dag 26. juni på ei hytte i Storbør
ja. Politiet ble varslet om dette

og har vært på stedet. Det er beg
jært en obduksjon av mannen,
forteller påtaleleder i Nordland
Stig Morten Løkkebakken.

Han sier videre at det så langt
ikke er noe som tyder på at det
har tilstøtt mannen noe, men
når personer blir funnet døde er
det rutine å sende dem til ob
duksjon. Politiet ønsker ikke å
låse seg til en konklusjon på hva
som er dødsårsaken før de får en
foreløpig status etter obduksjo
nen.

Mannen er fra utlandet og var
del av et følge med fritidsfiskere
som hadde leid en hytte i Stor
børja. Det var mannens reis
efølge som meldte fra til politiet.
Løkkebakken er usikker på om
mannens pårørende er varslet,
og ønsker derfor ikke å gå ut med
mannens nasjonalitet.

hildegunn@banett.no
958 92 942

Mann funnet død i Storbørja

Her er Storbørja sett fra Hilstadfjellet hvor en mann ble funnet
død i forrige uke. Foto: Karin Trøan

Politiet etterforsker
saken og mannen i
40årene er sendt til
rutinemessig
obduksjon.


