
Frokostseminar fredag 1.april 2022 på Thon Svolvær:  

LOFOTEN OG ZEROKYST   

– slik kan klimautslipp kuttes i fiskeri og sjømatnæringen   
  
  
Det nasjonale pilotprosjektet ZeroKyst skal i løpet av tre år bidra til det grønne skiftet i kystfiske og sjømatnæring 
gjennom utvikling av grønn teknologi og infrastruktur. Bak prosjektet står tolv aktører fra industri, kommune, 
forskning og utvikling som sammen skal utløse innovasjonspotensial, verdiskaping og klimavennlige løsninger som 
kan gi norsk fisk og sjømat konkurransefortrinn.  
 

Lofoten blir testarena for utvikling av framtidas fartøy og havner med lave klimautslipp.  Ballstad Slip legger opp til 
innredning/ombygging av 10 fartøy fra diesel til batteri-hybrid eller hydrogenelektrisk drift. Landstrøm og ladeanlegg 
for kystnære fartøy skal utvikles bl.a. i Flakstad-havner, og det skal etableres hydrogenproduksjon og fasiliteter for 
lagring og bunkring. I tillegg blir det investering i hydrogenbåt og anlegg i Nord-Troms. En viktig del av ZeroKyst blir 
også forskningsbasert teknologiutvikling som skal skje i Trondheim og Bergen.  

  

Seminarprogram   
08.30   Enkel frokost, registrering og morraprat  

09.00  Velkommen – Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune/møteleder   

09.05-10.10   

• Slik kan sjømatnæringen kutte klimautslipp 50% - i dag. Erik Ianssen, Hymatech AS   

• ZeroKyst i Lofoten. Randi Lervik, Lofotkraft Muligheter og Roger Abrahamsen, Ballstad Slip  

• Slik blir Selfa MAX med hydrogen om bord. Øyvind Hokland, Selfa Arctic AS  

• Hydrogen i Lofoten – hvordan gjør vi det? Tomas Fiksdal, H2 Marine AS  

• Landstrøm til fartøy – på en ny måte. Thor-André Berg, Plug AS  

• Refit-program for havbruks- og fiskeflåten. Hans-Jørgen Eilertsen, Moen Verft AS  

10.10  Beinstrekk og påfyll energi   

10.20 ENOVAS støttetilbud til sjømatnæringen. Petter Øyn, Enova 

10.30 Ombygging av små båter - hvorfor ikke? Tom Vegar Kiil, kystfisker   

10.40 Hvordan kan ZeroKyst gi et teknologiskift i fartøy og i havnene? Prat med Erik Ianssen, Selfa 
Arctic/Hymatech AS og Trond Kroken, ordfører i Flakstad  

10.50  Oppsummering og refleksjoner fra seminaret. Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og  

 Hanne Fagertun, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag   

11.15   Avslutning, avreise til LofotFishing 2022 i Kabelvåg  

  

Det kan komme endringer i programmet. 

Deltakeravgift 400 kr.  Påmelding: https://hymatech.hoopla.no/sales/1415725640  

Kontakt for nærmere info: Randi.Lervik@lofotkraft.no  

eller Kurt.Atle.Hansen@flakstad.kommune.no  
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