
 

Samarbeidsavtale 
mellom 

SalMar Farming AS og Lebesby kommune  

Vedrørende søknad om visningstillatelse tilknyttet visningssenter i Kjøllefjord 

Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom:  

i. SalMar Farming AS (heretter kalt SMF) 

ii. Lebesby kommune (heretter kalt LK) 

 

1) Bakgrunn: 

SMF arbeider for å etablere en visningstillatelse tilknyttet et visningssenter i Kjøllefjord, Lebesby 

kommune. Hovedformålet med senteret vil være å styrke kunnskapen om havbruk blant 

publikum. Dette vil man oppnå gjennom en interaktiv utstilling, besøk på merdekanten, 

kjøkkenaktiviteter m.m. Barn og unge vil være en viktig målgruppe, og senteret ønsker å bidra til 

økt rekruttering til næringen og økt konsum av sjømat.   

Videre vil det etableres en Havcamp for 9. årstrinn fra utvalgte kommuner i regionen. Dette vil 

være et faglig opplegg som går over flere dager. Rundt 200 ungdommer vil årlig inviteres til 

Kjøllefjord - fordelt på anslagsvis seks-syv camper per skoleår. 

Senteret vil også fokusere på mangfoldet av sjømatnæringer i regionen. Gjennom samarbeid 

med andre næringsaktører, vil publikum få et unikt innblikk i produksjonen av både laks, hvitfisk 

og krabbe. 

Lebesby er en sjømatkommune, og 21% av kommunens sysselsatte arbeider innen fiske, fangst 

og akvakultur. Sjømatproduksjon vil være viktig også for fremtidig samfunns- og 

næringsutvikling. 

 

2) Formålet med visningstillatelsen 

 

 Styrke kunnskapen om havbruk blant publikum 

 Bidra til økt rekruttering til næringen 

 Bidra til økt konsum av sjømat 

 Belyse den mangfoldige sjømatproduksjonen i Finnmark 

 Styrke turistnæringa, sjømatnæringen og den generelle næringsutviklingen i regionen 

 

3) Formålet med samarbeidsavtalen: 

 

 Samarbeid for å oppnå tilsagn på søknad om visningstillatelse i Lebesby, med SMF som 

aktør. Gitt tilsagn på søknad, vil det samarbeides for å skape et spennende og lærerikt 

visningstilbud i Lebesby.  

 

4) Partenes ytelser i prosjektet: 



 

SMF: 

 Utformer søknad om en visningstillatelse tilknyttet et visningssenter i Kjøllefjord 

 Forestår realiseringen og driften av senteret dersom tilsagn på søknad blir gitt 

  

LK: 

 Støtter SMFs søknad om en visningstillatelse tilknyttet et visningssenter i Kjøllefjord  

 Bidrar med innspill og kunnskap som kan styrke søknaden 

 Bidrar med innspill og kunnskap knyttet til realiseringen og driften av senteret  

 

5) Prosjektorganisasjon 

 

SMF har ansvar for prosjektledelsen. 

 

6) Kostnader 

 

SMF dekker kostnadene knyttet til denne avtalen. 

 

*** 

Avtalen er utformet i to eksemplarer – ett til hver av partene  

 
 
 
 
SalMar Farming AS 

 
 
 
 
Lebesby kommune 

 

Dato: 28.11.18 


