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DELRAPPORT

Klimasatsing i kystfiskehavner ‑ hovedprosjekt

Prosjekttype

Prosjekttype: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer

Hva er gjennomført?

Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet:
Følgende er gjennomført:
* Prosjektstart med diverse adm, info og presentasjoner
* Befaring med Sintef på aktuelle fiskefartøy og bedrifter for informasjon og planlegging av måling av
energidata. 
* Møter med fiskeriaktører i Flakstad 
* Planlegging av ladestasjon og anen infrastruktur ifm kommunalt planarbeid og utbyggingsvedtak. 
* Nettverksbygging og dialog m eksterne fagmiljø som Sintef, UiT‐ArC, SALT, Fiskeridirektoratet, Enova og
Byggforsk, 
* Nettverksbygging og dialog m bransjeorganisasjoner som Norges fiskarlag, Norges kystfiskarlag, Nelfo, NHO
Nordland, Bellona, Økologisk Norge og LofotenMat. 
* Etablert samarbeid med el‐hybride referansefartøy Karoline og Angelsen senior.
* Møter med Lofotrådet, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland for informasjon om prosjektet.
* Samarbeid etablert med klimanettverk Lofoten som skal utarbeide ny klima‐ og energiplan for kommunene
i Lofoten. 
* Deltatt på konferanser, seminar og workshops for å orientere om hovedprosjektet samt lære og knytte
videre nettverk.
* Oppfølging ift Sintef, SALT, UiT og andre samarbeidspartnere.
* Innspill til arbeid med FoU‐strategi for Lofoten. 

Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Skjedde det noe, eller fikk dere
kunnskap/erfaringer underveis, som gjorde at planer og tiltak måtte endres?
Avvik ble forsinket oppstart høsten 2018 pga kapasitet som var låst opp i andre utviklingstiltak samt
avslutning av 6 års program og planprosess i Flakstad for omstilling og nyskaping. Det ble også nødvendig å
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gå ekstra runder for å finne rette partnere i prosjektet, da fartøy skiftes ut og endrer eier nokså raskt i
fiskerinæringen. Prosjektet er ikke endret ift mål og delprosjekt, men planlegges kjørt med økt aktivitet i
2019 og 2020. 

Hvilke erfaringer har dere gjort så langt? Hvilke tips ønsker dere å gi til andre som skal gjennomføre
lignende tiltak?
Viktigste erfaring er at det bør planlegges lengre tidshorisont for utviklingsprosjekt på områder som har
mye uavklart ift rammevilkår, teknologi, marked og aktører. Det grønne skiftet med elektrifisering får økt
oppslutning og tygde nå, men fortsatt må det gjøres nybrottsarbeid med faktakunnskap og
holdningsendring i tradisjonelle næringer, bl.a. fiskeflåten, foredlingsanlegg og servicebransjen som
omkranser fiskerihavnene. 

I Flakstad har vi også trengt mye tid på avklaring av hvilke nye partnere som kan bidra aktivt i
delprosjektene i hovedprosjektet. Dette er nå avklart, og nye aktører som. for eksempel Universitetet i
Tromsø v ARC‐senteret er nå kommet på banen. 

Det tar også tid å utvikle og forsterke politisk støtte for et såpass nyskapende prosjekt, og det har vi bl.a.
gjort gjennom kobling til regionalt samarbeid med Lofot‐kommunene om ny klima‐ og energiplan. 

Annet?
Vi ser at det regionalt i Nord‐Norge og på landsplan er blitt økt fokus på klimautslipp, og mer interesse i
fiskerinæringen for å ta dette på alvor. Vi regner med at prosjektet vil få økt relevans som følge av dette. 

Vedlegg

Invitasjon til fagseminar 301118.pdf (Relevant rapport)
Lofotposten ‐ – Det grønne kystfisket blir viktigere i framtida ‐ LP 2.12.18.pdf (Relevant rapport)
Lofotposten ‐ Klimavennlig kystfiske_ Vil beregne energibruk for landanlegg ‐ LP 4.12.18.pdf (Relevant
rapport)
Møte m fiskekjøperne i Flakstad 170918.pdf (Relevant rapport)
Seminar grønn energi ‐ Leknes 010319 Kurt Atle.pdf (Relevant rapport)
SPIR‐søknad Angelsen Senior 150219.pdf (Annet)
Prosjektregnskap HP klimasats kystfiskehavner 150919.pdf (Regnskap)
Nye energiformer for Senja ‐ Program 270519.pdf (Relevant rapport)
Prosjektregnskap HP klimasats kystfiskehavner 150919 ‐sign.pdf (Regnskap)
Sintef prosjekttilbud Flakstad 2019.pdf (Annet)

Merknad:
Oversikt over relevante møter (referat, notat) kan ettersendes om ønskelig. Mer utføring rapport
utarbeides også om nødvendig. Rapportering skjer i praksis løpende gjennom ulike samarbeid og
presentasjoner. 

Er nødvendige vedlegg vedlagt rapporten? Ja
Bekreftet regnskap er lagt ved: Ja
Det vedlagte regnskapet er uten moms, eller moms er spesifisert: Ja
Hvor mye penger regner kommunen med å få utbetalt fra Miljødirektoratet i forbindelse med denne
rapporten? 950.000 kr
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 Kurt Atle Hansen for Flakstad kommune

Levert 29.10.2019
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