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Flakstad - Fiskerikommune i transformasjon
• Omstillingsprosess 2012-2017  (nyskaping, kompetanse, økonomi)

• Turisme og fritid blir seriøs næring?

• Nye reguleringsplaner for utvikling gjennom felles planprosess; 
Fremtidens fiskevær 

• Små fiskerihavner må utvikle tilleggskvaliteter >> grønn vending

• Boliger, service og sambruk av havneområder 



Fiskeværene er bosted, 
verdiskaping og attraksjon  



Havneutvikling
Utdyping,  sikkerhet, næringsareal
Miljøteknologi, driftsopplegg
Lokalsamfunn   



Tap av torskekvoter = krise i fiskerinæringen, for 
lokalsqmfunn og for kommunene

Utfordring: Kostnader og arbeidsmiljø i tradisjonelt fiske.
Fra kvotefokus til mer vekt på kvalitet og miljø?  



Utfordring

• Tap av offentlige arbeidsplasser som følge av 
sentralisering 

• Tap av fiskekvoter > færre arbeidsplasser

• Finanskrise 2008-2010 > svikt i marked for 
tørrfisk og klippfisk > konkurs i fiskeribedrifter

• Lav investeringsevne > sviktende boligmarked

• Flakstad på ROBEK-lista 2008-2018

• Svekket tilbud av tjenester

• Nedgang og fraflytting 

• Økt arbeidsinnvandring. 

• Bosetting av flyktninger fra 2015. 



Fiskerikommunen Flakstad 

Fiskerirelatert virksomhet utgjør 
hoveddelen av næring og verdiskaping i 
Flakstad. 

Legger også grunnlag for offentlige 
tjenester og bosetting generelt. 

91 fiskefartøy i merkeregisteret 2017 + ca
100 aktive fritidsfiskebåter.

Relativt stabil fordeling med hovedvekt på 
sjarker 11-15 m. Noe strukturering skjer i 
flåten med kvotekjøp og større fartøy. 

Stabile fiskeribedrifter med 5 fiskemottak i 
4 aktive havner + Nusfjord. I tillegg er det 2 
spesialiserte bedrifter på tørrfisk. 



Klimavennlig kystfiske
- mulig strategisk satsing?

Behov for kartlegging av praksis og muligheter fra fiskebåten til butikken 



Hva er det faktiske klimasporet i ulike ledd fra 
kystfiskebåten til butikken?



Innovasjon og utvikling ift marked 
og miljøhensyn



Forprosjekt 2018 > hovedprosjekt 2018-2020

Klimasatsing i kystfiskehavner 

 
Prosjektbeskrivelse søknad hovedprosjekt  15.2. 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flakstad kommune  

Næring og utvikling 

 

 

Hovedmål

Utvikle kunnskap og løsninger i 
kystfiskefartøy og deres 
hjemmehavner som bidrar til 
reduksjon i utslipp av klimagasser 
og omstilling til 
lavutslippssamfunnet.



Delmål og delprosjekt 

1. Dokumentasjon av kystfiskefartøy ift klimaspor

2. Dokumentasjon av fiskemottak og logistikk 

3. Planlegge en praktisk modell for ladestasjon i fiskerihavna

4. Vurdere betydning av miljø/bærekraft i markedet 

5. Verdikjeder og samhandling

6. Hvordan fiskerne tar imot ny teknologi 

7. Kunnskapsdeling 



 

 
 

 

Delprosjekt 1: Måling av energibruk og klimagassutslipp i fiskefartøy  

Prosjektledelse: Sintef Nord v. Karl Gunnar Aarsæther 

Prosjektmål: Måle energibruk fra motor, dekksutstyr og andre brukere om bord i 4 fiskefartøy i 

Flakstad, et fartøy fra hver lengdegruppe.  Videre skal det måles klimagassutslipp (CO2, NOX) fra 

fartøyene i ulik type drift.  



 

4 kystfiskefartøy er valgt ut som testfartøy, og skal få montert måleutstyr om bord.   

Navn, eier  Hjemmehavn Lengde 

meter  

Material, 

byggeår 

Motor,  

årsmod. 

Fangstmodell 

 

Ida Amalie,  

Napp kystfiske AS 

8382 Napp 27 Stål 

2002 

999 Hk 

2002  

Snurrevad, sildnot, 

garn, line 

Tommy Jr, 
Nordsten AS  

8382 Napp 19,01  Stål  
1990 

500 HK 
2017  

Garn, line, juksa  

Vibeke Cathrin, 

Martin Solhaug 

8387 

Fredvang 

14,99 Aluminium 

2013 

525 Hk 

2013 

Garn, line, juksa, 

krabbeteiner 

Dyvåg, 

Erling Amundsen  

8387 

Fredvang  

9,72 Plast  160 Hk 

2017 

Garn, line, juksa, 

krabbeteiner 

 



Delprosjekt 2: Måling av energibruk og utslipp i fiskemottak 

Prosjektledelse: Sintef Nord v. Karl Gunnar Aarsæther. 

 

Mål: Dokumentere energibruk og klimautslipp i verdikjeden fra mottak av råfisk til videresending 

av ferdigvare (filet, tørrfisk) eller sløyd/flekket fisk som sendes videre på trailer til filetfabrikk eller 

salteri/klippfiskfabrikk. 



Delprosjekt 3:  Tilrettelegging for ladestasjon i Ramberg havn 

Prosjektledelse: Flakstad kommune v. Kurt Atle Hansen (næring og utvikling) og Kristian Rosø 

Knutsen (teknisk avdeling). 

 

Mål: Etablere en kombinert ladestasjon som kan benyttes av biler/busser på dagtid og fiskebåter 

på kveld/natt. 

 



Delprosjekt 4: Markedsbetydning av miljøtilpasset og sosialt bærekraftig sjømat 

Prosjektledelse: LofotenMat SA v. daglig leder Anne Karine Statle.  

 

Mål: Undersøke om tiltak ift energi, klimautslipp og lokal forankring har betydning for produsenter 

og forbrukere av sjømat fra Lofoten. 

 

Tre fiskevær,
arealpress, 
turister og en 
nasjonalpark



Delprosjekt 5: Verdikjeder og samhandling    

Prosjektledelse: SALT Lofoten AS v. Hilde Rødås Johnsen  

 

Mål: Se på sammenhenger mellom ulike kombinasjoner av fiskefartøy, redskapstype, driftsmodell 

og fangst/fiskekvoter.  

 

Analyse av havner og landingsmønster vil også omfatte andre fiskefartøy og fiskerihavner enn de 

lokale som deltar i dette hovedprosjektet. Se vedlagt analysemodell fra SALT. Delprosjektet vil føre 

videre kartlegging i forprosjektet. 

 

Analyser vil knyttes til følgende nivå 

- fartøynivå  

- havner og landingsmønster 

- produksjon og lager 

- logistikk og marked 



Delprosjekt 6: Lokale fiskeres møte med ny teknologi 

Delprosjektet ledes av 1.amanuensis Berit Kristoffersen v. Universitetet i Tromsø (Norges arktiske 

universitet). 

 

Mål: Kartlegge hvordan fiskerne tar imot ny teknologi og tar den i bruk, kopierer eller 

videreformidler til andre fiskere.  

Fiskeri er ei tradisjonsrik næring, og ny kunnskap møtes ofte med en viss skepsis. Når teknologiske 

fiskerpionerer får vist at ting fungerer i praksis, så kan det skje rask kopiering og videreutvikling av 

yrkesbrødre. Med innføring av ny teknologi i kystflåten, og med Flakstad som spydspiss i tilrette-

leggingen for klimavennlig teknologi, vil UiT gjennomføre et delprosjekt for å fokusere på brukerne. 



Delprosjekt 7: Analyse og kunnskapsformidling 

Prosjektledelse: Flakstad kommune, innovasjonsnettverk Lofoten 

 

Mål: Fremskaffe relevant dokumentasjon på klimaspor i kystfiske og presentere dette i ulike 

sammenhenger.  

 

• Innsamling og bearbeiding av data fra testfartøy og fiskerihavn m. produksjon/logistikk  

• Utarbeiding av rapporter og analyser 

• Presentasjon på bransjemøter, seminar, folder, websider mv. 

 



Hva gjør lokale fiskere ift miljø? 



Plug In hybrid fiskebåt
Fiskebåten «Angelsen Senior» Registreringsnummer N-200-F - Byggenummer 200

Reder: Hans Angelsen og sønner AS – Ramberg i Lofoten.



Tradisjon og modernitet i fiskeværet 



Forprosjektet ferdig, mye spennende arbeid 
skal skje i hovedprosjektet



Fremtidens fiskevær 
- Hva viser mulighetsstudien?

Kommunen ønsker å satse på alle fiskeværene, fordi hvert fiskevær har et 
potensiale og kan spille hverandre gode.

Viktig budskap for innbyggere, mulige tilflyttere og investorer. 

Kommunen ønsker å få et positivt samspill mellom kystfiske, turisme, service 
og bomiljø. Et mangfold som har preget fiskeværenes opp gjennom historien.

Havna bør være ankerpunktet og navet i fiskeværene. Nærhet til havna, 
servicefunksjoner og naturkvaliteter gjennom gåavstand er det som legger 
premissene for fremtidens fiskevær, og som gjør disse stedene attraktive for 
eksisterende beboere, besøkende og fremtidige tilflyttere. 



Fisk – fritid - fremtid? 

• Nordlandsforskning 2017: 
Flakstad er på Europa-toppen i 
korttidsutleie. Airbnb alene har 
ca 10 % av boligene. 

• Vanskelig for unge og arbeids-
innvandrere å få kjøpt seg 
rimelig bolig.

• Behov for alternative boliger; 
småhus og borettslag må 
prøves.



 

Ramberg havn skal utvikles med ladestasjon og andre miljøkvaliteter. 

 







Hva er det faktiske klimasporet i ulike ledd fra 
kystfiskebåten til butikken?




