
Klimavennlig kystfiske – hvorfor? 

• Flakstad kommune typisk - kystfiske er 
hovednæring under press 

• Folk bor i fiskeværene Ramberg, Fredvang, 
Napp og Sund

• Fiskeværene Mølnarodden og Nusfjord
transformert til akvakultur og turisme

• Turisttrafikken = belastning og mulighet ift
infrastruktur

• Arealpress + klimakrav mot fiskeriene

• Klimagassutslipp skal reduseres 50 % fra 
skipsfart 

• Regional strategi vedtatt: Lofoten - de grønne 
øyene  

• Stort potensial for klimavennlig kystfiske om 
det tilrettelegges





Hvordan elektrifisere havna? 

• Grønn og smart klimasatsing i 
havna

• Elektrifisering av fartøy + 
landanlegg  > krever grønn 
innovasjon på kaikanten 

• Kapasitetsutnytting ved fleksibel 
design og sambruk av infrastruktur 

• Energi fra nett, batteri og hydrogen
• Energistyring ift sesonger og 

verdiskaping
• Hydrogen fases inn som 

energibærer 



Fredvang

Ramberg

Napp

Klimamål vedtatt – lite konkret kunnskap enda om kystfiske 







Funn i forprosjektet i 
Flakstad bekrefter og 
utdyper andre 
beregninger. 

Tallene fra Flakstad er 
fra aktiviteten i 2016 
for den faktiske 
fiskeflåten i 
kommunen. 



Oppfølging i hovedprosjekt 2018-2020 

Klimasatsing i kystfiskehavner 
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Flakstad kommune  

Næring og utvikling 

 

 

Hovedmål

Utvikle kunnskap og løsninger i 
kystfiskefartøy og deres hjemme-
havner som bidrar til reduksjon i 
utslipp av klimagasser og 
omstilling til lavutslipps-
samfunnet.



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



Innvilget hovedprosjekt fra Miljødirektoratets 
klimasats-program.  Omfatter 7 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 



Hvordan dokumentere energibruk og 

klimautslipp fra fiske ?
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De små og effektive sjarkene 
er fortsatt viktig for leveranse, 
bosetting og verdiskaping.





Energimåling fiskebåter 

• 4 fiskefartøy

• Ulik størrelse og drift

• Teknisk krevende å logge 
energidata

• Energibruk motor, dekksutstyr 
og andre brukere

• Plan B

• Dieselforbruk (regnskapsdata, 
volumtall, kostnader)

• Timeteller motor/utstyr

• AIS + andre data

• Referansefartøy





Fartøy på blåkveitefiske juni 2020



Typiske målepunkt for energibruk på fiskeribedriften



Teknolog og klimaspor fra råvare til ferdig produkt.



Energidata fra 
fiskeribedrifter











Oppsummering Flakstad 
– fiskeri møter turisme og klimakrav

• Liten kystkommune, 1300 innbyggere

• Mange fiskere og fiskebåter - største 
fiskerikommune ift folketallet

• Større fiskefartøy > fjernere fiske > 
mindre leveranser lokalt

• Kortere fiskesesonger

• Turisme vokser og blir helårsnæring 

• Politikk og reguleringer – usikkerhet

• Krav om klimakutt - Paris-avtalen

• Innovasjon og miljø viktig for grønn 
næringsutvikling



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

Fremtid for små fiskevær i det grønne skiftet ? 



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? 



Blå kompetanse og 
samarbeid på kaikanten 
for ei grønn fremtid.


