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Bakgrunn

• Flakstad har ca 100 registrerte fiskefartøy og 150 yrkesfiskere (blad B)

• Folk bor i og rundt fiskeværene i Flakstad 

• Kystfiske er hovednæring i kommunen, markedskrav må følges opp 

• Slitasje og belastninger pga tungt arbeid og røffe forhold 

• Rekruttering og utvikling krever nytenking og mer kunnskap 



Bakgrunn 2

• Økende forbrukerfokus på miljø-
og helseeffekter i matvarene

• Behov for dokumentasjon av 
kvalitet og miljøstandard

• Havfiske sertifisert av MSC

• Mangler egnet sertifisering av 
bærekraftig kystfiske



Mål i forprosjektet 

Hovedmål

Kartlegge status ift energibruk 
og klimagassutslipp i typisk 
verdikjede for kystfiske, 

og 

planlegge mulige tiltak for å 
styrke en økologisk 
bærekraftig sjømatproduksjon 
i Lofoten. 



Hva skal utredes/ prosjekteres i forprosjektet?

1. Beskrivelse av typiske (mest vanlige) driftsopplegg (verdikjeder) og 
samhandling mellom fangst-mottak-produksjon-lagring-transport-salg-
ferdigproduksjon-servering/butikk.

2. Kartlegging av typiske energibrukere og utslippspunkt i kystfiskefartøy
a. Fremdriftsmotor og hjelpemotor i fiskebåter

b. Kjøleanlegg, pumper m.v. i fartøy

c. Strømaggregat, oppvarming, luftrensing, varmtvann (bysse, dusj/WC)

d. Variasjoner ift ulike driftsopplegg (intensiv/ekstensiv, lange/korte avstander etc.)



- skal utredes 

3.   Kartlegging av typiske 
energibrukere og utslippspunkt på 
mottaksanlegg/ foredlingsanlegg

a. Heisekraner, trucker, renseanlegg, 
pumper m.v.

b. Produksjonslinje (nakkekutter, 
sløyemaskin, filetmaskin m.v.)

c. Forskjeller som kan tilskrives ulik 
organisering av fiskerihavn, lokalisering 
og samarbeidsløsninger

d. Positive/negative klyngeeffekter og 
sesongvise forhold



-skal utredes 

4. Beskrivelse av lokal erfaring og mulighet for differensiert 
bruk/teknologi/tilpasning i

samarbeid med tilgjengelige leverandører/fagmiljø

5. Kartlegging av variasjoner i klima/energieffekt på ulike produktgrupper 
(tørrfisk, råfisk, filet) og ulike opplegg for logistikk (startlagring, transport, 
en-gros, butikk etc.)

6. Beregning av teoretisk effekt av tiltak som foreslås i hovedprosjekt 
(klimagassreduksjon på kort og lang sikt)



- skal utredes 

7. Samle informasjon om etablert miljømerking, og kartlegge hva som må 
tilføres av nye

parameter for klimaregnskap, energi og bærekraft ift markedet for 
fisk/sjømat.

8. Kartlegge tilgjengelig dokumentasjon og eventuelle barrierer 
(kunnskap/holdninger) ift måling av klimaeffekt og endring av adferd for 
aktørene i verdikjeden.

9. Lage prosjektbeskrivelse og forankring for hovedprosjekt med avklaring av 
lokale/eksterne samarbeidsaktører og fagmiljø.



Prosjektorganisering

Prosjektet eies og ledes av Flakstad kommune v. næring og utvikling

Finansiert med tilskudd fra Miljødirektoratets program for klimasatsing i 
kommunene

Forprosjektet avsluttes juni 2018 

Samarbeidspartnere for utredning/prosjektering/informasjon:

Sintef, SALT, Bellona, Elektroforeningen, Nelfo samt lokale fiskere og bedrifter.



Hvorfor fokusere på klima?

• Norsk sjømat er relativt 
klimavennlig (lavt klimagass-
utslipp = lite fotavtrykk)

• Klimaregnskap = verktøy for å 
beregne energibruk og klima-
gassutslipp 

• Gir markedsfordeler for sjømat 
fra sertifisert produksjon

• Mangler metode/system for 
dokumentasjon og merking 



Teknologi for et bedre samfunn 11
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Sild - rundfryst til Moskva på båt

Makrel - rundfryst til Tokyo på containerskip

Torsk - frossen filet til Paris på lastebil

Torsk - filetert i Kina og solgt i Paris

Laks - frossen filet til Paris på lastebil

Laks - fersk sløyd til Paris på lastebil

Laks - frossen sløyd til Shanghai på skip

Laks - fersk sløyd til Tokyo på fly

Kilo drivhusgasser / kilo spisbart produkt

Drivstofforbruk og
utslipp av kjølemedium i
fiske

Fôrproduksjon

Akvakultur

Prosessering og
forpakning

Transport

Akkumulert sum av drivhusgasser forårsaket av produksjonen av 1 kg spisbart produkt for ulike sjømatprodukter til ulike marked. 
"Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products", (Winther et. al., 2009) www.sintef.no/miljoregnskap-sjomat 

Fôrprodukskjon er den 
viktigste driveren for 
klimapåvirkning fra 

oppdrettslaks

Drivstofforbruk og utslipp av 
kjølemedium er viktig i 

klimasporet til villfanget sjømat

Transport er også viktig!

13 kg CO2e/kg totalt!
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Herring, roundfrozen to Moscow ship and train

Mackerel, roundfrozen to Moscow ship and train

Herring, frozen fillet to Moscow truck

Mackerel, roundfrozen to Tokyo ship

Cod, saltfish to Lisbon truck

Cod, clipfish to Lisbon truck

Cod, fresh fillet to Oslo truck

Cod, frozen fillet to Paris truck

Cod, fresh fillet to Paris truck

Saithe, frozen fillet to Berlin truck

Cod, fresh gutted to Paris truck

Haddock, frozen gutted to London truck

Cod, frozen fillet to Paris via China ship and truck

Haddock, fresh gutted to London truck

Salmon, frozen fillet to Paris truck

Salmon, fresh fillet Paris truck

Salmon, fresh gutted to Oslo truck

Salmon, fresh gutted to Paris truck

Salmon, fresh gutted to Moscow truck

Salmon, frozen gutted to Shanghai ship

Salmon, fresh gutted to Tokyo airfreight

kg CO2e / kg edible product at wholesaler

Feed production

Salmon farming

Fuel consumption of 
fishing vessel

Refrigerants emissions 
from fishing vessel

Processing

Transports

Packaging materials
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Accumulated sum of GHG emissions caused by producing, processing and transport 1 kg edible product of different Norwegian seafood products to different 
markets. From the report "Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products" by SINTEF and SIK. Full report here:

13,9







Klimaspor?

Mye tørrfisk produseres i 
Flakstad, 

men 

mye av fisken sendes ut av 
kommunen for produksjon.



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


