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Hvorfor klimavennlig 
kystfiske?

• Kystfiske er hovednæring for 
mange kommuner 

• Aktive fiskevær skaper bosetting, 
service og besøksnæring 

• Utvikling mot større fiskefartøy og 
sentralisert havnestruktur

• 50 % av klimagassutslippene i 
fiskerikommuner er fra sjøfart 

• Havna har tradisjon på teknologi 

• Potensial for reduserte klimautslipp 
> havne som grønn hub





Kommunens utfordring ift klimagassutslipp 



Forprosjekt i Flakstad 2018: Analyse av faktiske data viser 
stort potensial for klimagevinst i fiskeflåten. 



Oppfølging i hovedprosjekt 2019-2021 

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 lavutslipps-samfunnet.

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 Støttet av 
Miljødirektoratet 



DP 1: Hvordan dokumentere energibruk 

og klimautslipp fra fiske ?



DP 2: Klimaspor på mottaksbedriften -
fra råvare til ferdig produkt.





DP 3: Fleksibel infrastruktur 
for grønn energi i havna? 

• Små havner med lavt strømforbruk når 
ikke terskel for lønnsom investering?

• Kombinert ladeløsning teknologisk 
mulig? 

• Infrastruktur i havna til elektrifisering av 
kollektivtransport og andre 
energibehov?

• Regelverk og driftsøkonomi?



Områdereguleringsplan vedtatt 2020 

Fredvang havn 



Smart kyst; fremtidens havn 
- struktur og lademuligheter  



DP 6: Hvordan fiskerne tar imot ny teknologi

UiT v. Berit Kristoffersen, Jahn Petter Johnsen, 
Magnus Eilertsen



DP 7:  Kunnskapsdeling



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

Faglig fundament for  
Lofoten 2030 De grønne øyene
> Grønn konkurransestrategi
> Vegkart for 6 satsingsområder 



Hovedprosjekt klimavennlig kystfiske
– hva sier delrapportene? 



DP 4:  Betydning av klima/miljø i markedet 

En rapport av LoVe Utvikling
Anne Karine Statle, 
Sigfús Kristmannsson og 
Ørjan Arntzen



- Stiftet i 2012. Drift i 2015.  Eid av private og offentlige aksjonærer i Lofoten.

- Akkurat nå 3 ansatte, men i mai 2021 er vi 5 eller 6 ansatte. 

- Eneste lokalt eide utviklingsselskap om man ser bort fra frittstående konsulenter. 

- Uavhengig fra SIVA og næringshageprogrammene. 

- Kompetanse:
○ Reiseliv
○ Miljø
○ Mat

- Produkter
- Prosjekt- og prosessledelse
- Rådgivning
- Miljøfyrtårn
- Finansiering



Problemstilling





Megatrender innen sjømat

- Økt fokus på bærekraft

- Større og eldre befolkning

- Urbanisering og et travlere liv

- Teknologi som endrer samfunnet







Eksisterende kvalitets- og opprinnelsesmerker

- Skrei (NS 9406)

- PGI (Tørrfisk fra Lofoten)



Eksisterende miljø- og klimamerking

- NS 9418 (Klimamerking.)
- DEBIO
- Marine Stewardship Council (MSC)
- Miljøfyrtårn
- Næringssamarbeid for klimamerking av mat
- Utarbeidelsen av en internasjonal standard





Gryende bevissthet i markedene. 
Spesielt i de europeiske og 
nordamerikanske markedene. 



Konklusjoner: Klimamerking

- Erfaringer fra merkeordninger viser at produkter kan få økt sin verdi dersom man 
har tydelige merkeordninger

- Økende bevissthet rundt bruk av merkeordninger selv om begrepet “bærekraft” 
er lengre fremme i pannen enn “klima.”

- Finnes ingen hensiktsmessig internasjonale klimamerkeordninger.





Konklusjoner transport

• Lofotfisken er tatt på en klima- og 
miljøvennlig måte.

• Ingen merkeordninger som viser forbrukerne 
presist klimaavtrykk for fisk.

• MSC-merking mest kjent.

• Arbeides med klimamerking (?) – skulle vært 
ferdigstilt i 2021.

• Trailertransport viktig for fisk. Pris en viktig 
faktor.

• Ferskfisk går delvis på fly.

• Potensial på sjøtransport.



Konklusjoner rundt marked

• Marked for bærekraftig mat hvis tydelig avklaring av begrep/krav 

• Lite klimafokus i hovedmarked, mest i Europa og N-Amerika

• En viss betalingsvilje for merpris

• Norge har vedtatt mål om reduserte klimaavtrykk og grønn konkurransekraft 

• Strategisk viktig for Lofoten som fiskeri- og reiselivsregion å være i front på klimatilpasning av 
produkter fra fangst til konsument. 





Delprosjekt 5: Verdiskaping  

SALT Lofoten engasjert til utredning av 5 arbeidspakker: 

1. Kartlegging av driftsprofil til kystfiskeflåten i Flakstad

2. I hvor stor grad innhenter fiskerinæringen incentivmidler for 
elektrifisering, og hvordan er alderssammensetningen i flåten og mulig 
generasjonsskifte med tanke på innfasing av ny teknologi?

3. Oversikt over muligheter og barrierer for elektrifisering for fiskerne

4. Hvordan vil elektrifisering i kystfisket påvirke lokale/regionale aktører 
i verdikjeden rundt havna?

5. Hvordan påvirker elektrifisering av fiskerinæringen andre næringer?





Fangst og driftsmønster





Kystfiske som verdikjede og 
samfunnsbygger



Oppsummerte innspill:
Enova-støtten går lite nordover. Krevende søknadsprosess. 
Likevel: Klimahensyn er viktige. 
Flere elektriske båter i havna kan komme, men mye usikkerhet og få 
eksempler. Behov for ei klynge som jobber med utvikling, innovasjon 
og grønn omstilling i fiskerinæringen i Lofoten. 



Skepsis til ny og uprøvd teknologi er naturlig, men 
noen har positive erfaringer med el-hybrid fartøy.

Barrierer mot elektrisk fremdrift



Barrierer i mottaksanlegg

• Kaiforhold og dybde i havna 

• Kapasitet på strømtilførsel

• Smart teknologi for landstrøm og 
ladeanlegg

• Logistikknettverket til havna må 
utvikles 

• Sjøtransport må være 
konkurransedyktig ift
landtransport 





Funn og konklusjoner DP5 Verdiskaping

Fiskerne 

Mange fiskere kjennes incentivordninger som Enova, NOx-
fondet, men få søknader pga

- kriterier og omfattende søkeprosess. Ulønnsomt å bruke 
tida på 

- favoriserer store rederi

- små fartøy oppnår ikke nok utslippskutt til å få støtte 
(>750 kW motor)

57 % av fiskerne ser det som lite sannsynlig å investere i 
lavutslippsteknologi, 47 % positive 

Kostnader, tilskudd og service viktig. Mye usikkerhet:

- Ladeanlegg i havnene mangler

- Lite utprøvd teknologi 

- Viktig å få løsninger på ombygging til hybrid > deretter 
nullutslipp 

Positivt: Bedre arbeidsmiljø + lave klimautslipp 

Mottaksbedriftene 
o Kan ikke sette miljøkrav til fiskebåtene  - redd for å miste 

volum til konkurrentene

o Fokus på pris og kvalitet mer enn klima 

o Prøver å redusere klimautslipp gjennom logistikken

o Bra tilgang på strøm i mange havner i Lofoten, men ulike 
forhold ift beliggenhet.

o Havneeier må foreta utbygging av energikapasitet

o Jobber med reduserte kostnader i produksjon og marked

o Bedrifter innen turistfiske opplever høy interesse for 
elbiler, men usikkerhet ift kostnader med videre 
elektrifisering.





Havna som motor i det grønne skiftet 
Fokus:  Hvordan styrke flåten, havna og lokalsamfunnet ved elektrifisering ?

Konkret forståelse av klimatrusselen 

God forankring lokalt og utenfor 
kommunen

Transformasjon av fiskeværet og 
havna til ny næringsstruktur 

Kunnskap om grønn innovasjon;  
havna som kompetanseklynge og 
energisystem 

Regional forankring og satsing
>  Lofoten 2030 – De grønne øyene

Bringe fiskere og forskere sammen         
>  grønn kunnskap på kaikanten 



Oppfølging av klimasatsprosjektet i Flakstad  og regional satsing i Lofoten
Utvikle teknologiske løsninger i havna
Samarbeid i nasjonalt FoU-konsortium







Ny båtlift og ny sliphall utformet som energibygg 

Kaipromenade på kommunalt kaiområde



Fremtida er nå


