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Klimasatsing i kystfiskehavner ‑ hovedprosjekt
Prosjekttype
Prosjekttype: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer

Hva er gjennomført?
Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet:
Alle de 7 delprosjektene i hovedprosjektet er under arbeid.
* Delprosjekt 1 Energimåling fiskefartøy er godt i gang med Sintef Nord som faglig prosjektleder. De har et
team på 4‐5 personer i Tromsø som også bidrar i delprosjekt 2 og 3.
* Delprosjekt 2 energimåling i fiskeribedrifter er utvidet fra to til tre bedrifter, og det utvikles et eget
verktøy for behandling og analyse av lokale fangstdata opp imot energidata.
* Delprosjekt 3 utføres delvis av UiT‐ARC som lager analyser og modell for felles landestasjon for
båt/bil/buss og bygg.
* Delprosjekt 4 Marked blir fulgt opp av LofotenMat med møter, analyse og rapport. Her blir det integrering
ift analyse av bl.a. nye preferanser i reiselivet etter årets sesong.
* Delprosjekt 5 Verdikjeder kjøres av Salt Lofoten AS, der de bl.a. har spørreundersøkelse til fiskere og
andre for å kartlegge holdninger og evt barrierer ift elektrifisering. Oppdaterte fakta om struktur på flåte
og fiskerihavner blir også analysert her.
* De øvrige delprosjektene er også noenlunde i rute, med Universitetet i Tromsø som hovedpartner.
Formidling av kunnskap og utvikling av dialog rundt grønn energi og teknologi i kystfiskeflåten er
hovedtema. Samfunnsperspektivet kommer også godt frem som faktor for utvikling og grønn innovasjon.
* Prosjektleder har deltatt og holdt foredrag om prosjektet på en rekke konferanser og fagseminar. Se
vedlagt statusrapport for mer info. Se også info om prosjektet på kommunens hjemmeside:
https://flakstad.kommune.no/naring‐og‐utvikling/klimasatsing‐i‐kystfiskehavner/
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Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Skjedde det noe, eller fikk dere
kunnskap/erfaringer underveis, som gjorde at planer og tiltak måtte endres?
Vi har noen forsinkelser i prosjektarbeidet pga korona‐restriksjoner, bl.a. fikk Sintef‐teamet reiseforbud
frem til sommeren. Noe er kompensert, men en del må hentes inn. Delprosjekt 1 og 2 energimålinger må
gjøres under kommende vintersesong i Lofoten. Noen delprosjekt fullføres til jul, men de fleste blir ikke
ferdig før utpå våren. Vi regner med at prosjektet kan avsluttes med rapport som planlagt til sommeren
2021.
Hvilke erfaringer har dere gjort så langt? Hvilke tips ønsker dere å gi til andre som skal gjennomføre
lignende tiltak?
Vi har bevisst valgt å bygge et bredt samarbeid med andre som jobber ift det grønne skiftet i Nord‐Norge.
Prosjektleder har deltatt i regionalt klimanettverk i Lofoten, og har samarbeidet tett med ARC ‐ Arctic
Centre for Sustainable Energy ved Universitetet i Tromsø. Dette har både gitt oss god kontakt med
igangsatt arbeid med klima&energiplaner i kommunene, samt nært samarbeid med forskere og studenter på
relevante tema. UiT‐ARC har et relevant prosjekt på Senja som vi også har samarbeid med.
Vi har også god dialog med regionrådet, fylkeskommunen, fylkesmannens miljøavdeling samt
kraftselskapene og elbransjen.
Annet?
Det er stor interesse for prosjektet i Flakstad, og vi må være bevisst på hva som er rett å involvere oss i,
og kanskje sette noen grenser ift kapasitet og modenhet på ulike problemstillinger som løftes frem. Vi ser
at det bør følges opp i andre prosjekt eller i institusjonelle kanaler.

Vedlegg
Prosjektregnskap HP klimasats kystfiskehavner, M.dir. 150920 sign.pdf (Regnskap)
Prosjektregnskap HP klimasats kystfiskehavner, M.dir. 150920.pdf (Regnskap)
Statusrapport hovedprosjektet 150920.pdf (Relevant rapport)
Greensight Flakstad 2019 plakat.JPG (Annet)
Greensight_Flakstad_2019_program .pdf (Relevant rapport)
2020.05.06 Sintef ‐ Møtereferat klimasatsprosjekt Flakstad.pdf (Annet)
2020.05.15 Sintef ‐ Møtereferat klimasatsprosjekt Flakstad.pdf (Annet)
Koordineringsmøte SALT + Sintef 080520.pdf (Annet)
UiT‐ARC webinar 190620c Kurt Atle.pdf (Relevant rapport)
Merknad:
Vedleggene viser noe av aktiviteten i prosjektet så langt. Referatene bør ikke legges ut åpent uten
nærmere avtale.
Er nødvendige vedlegg vedlagt rapporten? Ja
Bekreftet regnskap er lagt ved: Ja
Det vedlagte regnskapet er uten moms, eller moms er spesifisert: Ja
Hvor mye penger regner kommunen med å få utbetalt fra Miljødirektoratet i forbindelse med denne
rapporten? 950000
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Kurt Atle Hansen for Flakstad kommune
Levert 14.09.2020
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