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Klimatilpasning i havnene  – hvorfor? 

Regjeringen vil redusere 
klimagassutslipp med 50 % innen 
2030 for å oppfylle Paris-avtalen. 

Grønn konkurransekraft for de 
som er god på klimatilpasning.

Halvparten av utslippene i Lofoten 
er fra sjøfart (kollektivtransport, 
godstransport, fiske, akvakultur) 



Lave klimautslipp i tradisjonelt kystfiske, 
men utviklingen går fort …



Hvordan redusere klimautslipp 
i fiskeflåten? 



Klimavennlig kystfiske – hvorfor og hvordan? 

• Kystfiske er hovednæring for 
mange kommuner 

• Aktive fiskevær skaper bosetting, 
service og besøksnæring

• Arealpress og regulering i 
havnene 

• Klimakrav mot fiskeriene

• Stort potensial for klimavennlig 
kystfiske om det tilrettelegges



Viktig å dokumentere: 
Hva er det faktiske klimasporet i ulike ledd fra fiskebåten til 
butikken?



Forprosjektet i Flakstad med faktiske data viser 
stort potensial for klimagevinst i fiskeflåten. 



Oppfølging i hovedprosjekt 2018-2021 

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 lavutslippsamfunnet.

Delprosjekt: 



Hvordan dokumentere energibruk og 

klimautslipp fra fiske ?
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Strukturforskjeller i fiskeflåten

 -

 5000 000

 10000 000

 15000 000

 20000 000

 25000 000

<11m 11-15m 15-21m 21-28m Uoppgitt >28m

Flakstad volum 2016-2020



 -

 5000 000

 10000 000

 15000 000

 20000 000

 25000 000

<11m 11-15m 15-21m 21-28m Uoppgitt >28m

Flakstad volum 2016-2020 De små og effektive sjarkene er fortsatt viktig 
for leveranse, bosetting og verdiskaping.





Energimåling i fiskebåter 

• 4 kystfiskefartøy

• Ulik størrelse og driftsopplegg

• Energibruk motor, dekksutstyr 
og andre brukere

• Teknisk krevende å logge 
energidata

• Dieselforbruk (regnskapsdata, 
volumtall, kostnader)

• Timeteller motor/utstyr

• AIS + andre data

• Referansefartøy



Fartøy på blåkveitefiske juni 2020 
- typiske bevegelser 



Dialog med skipper om bord i Angelsen Sr.



Typiske målepunkt for energibruk på fiskeribedriften

Hvordan måle klimaspor på landsida ?



Klimaspor fra råvare til ferdig produkt.



Energidata fra 
fiskeribedrifter





Hvordan bygge fleksibel infrastruktur med 
grønt energisystem i havna? 

• Kombinert ladeløsning 
teknologisk mulig? 

• Kan infrastruktur i havna også 
utnyttes til elektrifisering av 
kollektivtransport og andre 
energibehov?

• Hva med fleksibilitet og 
økonomi? 



Smart kyst: fremtidens havn  



Typisk energibruk; Ramberg i Flakstad 



Energi- og effektstyring

Energiplanlegging og energistyring

(EMS)

Internet of Ships

(IoS)
Internet of Energy

(IoE)

EMS? EMS? EMS?

Elektriske køyretøy Elektriske fartøy Lokal infrastruktur

OCPP Industristandard?



Infrastruktur for hybrid H2 
ladning stasjoner blir en del av 
energi mix i en fremtidig havn



Smart kyst: fremtidens havn  



Visjon for Fredvang fiskerihavn i møte med marked, grønn teknologi, 
nasjonalpark, turisme og moderne stedsutvikling. 

Fremtid for små fiskevær i det grønne skiftet ? 



Analyse og utvikling 

Hvordan styrke flåten, havna 
og lokalsamfunnet?

Transformasjon av fiskeværet 
> ny næringsstruktur

Bringe fiskere og forskere 
sammen > kunnskap på 
kaikanten 

Grønn innovasjon > lave 
klimautslipp





Blå kompetanse og samarbeid på 
kaikanten for ei grønn fremtid.



Grønn energi-uke i Lofoten 
19-22. oktober 2020

Et viktig skritt på vegen mot 
visjonen Lofoten 2030: 
De grønne øyene


