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Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten  
 
Vedtaksdokument for Lofotrådet- Godkjent 10.12.2020 

 

1. Målformulering 
 

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 

2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling 

skjer innenfor naturens tålegrenser. 

Prosjektet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" inviterer Lofotens 6 kommuner, 

næringslivet i regionen og befolkningen til en felles innsats som legger til rette 

for at Lofoten når målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2030.  

Lofoten De Grønne Øyene 2030 (DGØ) skal være en tiårig vekststrategi for 

Lofoten som svarer ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og 

sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten. 

 

 

2. Bakgrunn 

Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av 

naturressursene, vekst i reiselivet, slitasje i naturen, negativ befolkningsvekst, 

behovet for helårlige arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Det er behov for 

en grønn vekststrategi for å være i førersetet til å sikre grønn og bærekraftig 

vekst og konkurransekraft i Lofoten når verden omstiller seg til lavutslipp. 

 

Ved å etablere et flerårig regionalt utviklingsprosjekt i form av en grønn 

vekststrategi for Lofoten er målet å bidra til at regionen bygger opp under FNs 

bærekraftsmål, stimulerer næringslivet til omstilling og grønn 

konkurransekraft og samtidig utvikler et bærekraftig lokalsamfunn. Dette skal 

sikre et godt og livskraftig bosted for Lofotens innbyggere for framtiden.  

 

FNs klimamål og Parisavtalen danner grunnlaget for Norges forpliktelser og 

mål om å kutte klimagassutslippene med 50-55 % fra 1990-nivå innen 2030. 

Skal målene om utslippskutt og karbonnøytralitet nås i Norge krever dette en 

stor omstilling i de ulike sektorene i samfunnet i årene fremover. Klimakur 

2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent 

reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 

Eksempelvis har Stortinget vedtatt en målsetting om at alt salg av 

https://www.aftenposten.no/norge/i/mRdXnL/regjeringen-skjerper-norges-klimamaal-vil-halvere-norske-utslipp-paa-ti
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nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.  

 

EUs grønne vekststrategi – «European Green Deal» fremlagt i 2019 beskriver 

en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av 

politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre 

politikkutforming så vel som i gjennomføring. Målet om klimanøytralitet i EU i 

2050 er styrende for er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk 

utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt 

livskvalitet og nye arbeidsplasser. Den vektlegger et bredt partnerskap med 

både næringsliv, kommuner og regioner og det sivile samfunn.  

 

Lofotrådet vedtok i juni 2019 strategien "ETT Lofoten", som er forankret i FNs 

bærekraftsmål. Regionrådet har deretter arbeidet offensivt for å styrke det 

interkommunale og regionale samarbeidet i Lofoten, både på samferdsel, 

reiseliv, fiskeri, klima/miljø. Det er etablert flere interkommunale 

samarbeidsprosjekter (IKT, ressurskrevende brukere og NAV) som finansieres 

med skjønnsmiddelstøtte fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen i 

Nordland uttalte i 2020 at «alt ligger til rette for at Lofoten kan bli et 

kraftsenter i Nordland. Vi registrerer med glede at det er en svært offensiv 

holdning til mer samarbeid i regionen». 

 

Lofotrådets arbeidsutvalg ble første gang orientert om konseptet «Lofoten De 

Grønne Øyene 2030» 8 desember 2019, der det ble gitt fullmakt til 

sekretariatet til å videreutvikle skissen til forprosjekt for å søke om midler fra 

KLIMASATS/Miljødirektoratet innen 15 februar 2020. I tilsagnet fra 

Miljødirektoratet om innvilget forprosjektstøtte på kr 300 000,- står det:  

 

«Forprosjektet skal definere mål og tiltak for et hovedprosjekt for utvikling av 

kunnskap og løsninger for regionen Lofoten som bidrar til reduksjon i utslipp av 

klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Formålet er å etablere et 

bredt forankret regionalt flerårig utviklingsprosjekt (program) som bidrar til at 

man når FNs klimamål, og samtidig sikrer at Lofoten i fremtiden er et attraktivt 

bosted, og et grønt attraktivt reisemål for turister og andre tilreisende. 

Lofotrådet har forankret sitt arbeid med FNs bærekraftsmål i strategisk plan 

"ETT Lofoten" for perioden 2019-2031.» 

 

Utviklingen av prosjektet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" er et resultat av 

det gode regionale samarbeidet mellom kommunene i Lofoten, samt et styrket 

samarbeid med Destination Lofoten og Lofotkraft. Partnerskapet med 

Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS ble lansert på 

Lofotkonferansen i Svolvær 25. februar 2020, der næringsminister Iselin Nybø 

var til stede på lanseringen av konseptet "Lofoten De Grønne Øyene 2030".  

 

Prosjektet er politisk forankret i Lofotrådet. Det har vært gjennomført 3 
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heldags workshops der Lofotrådets 6 ordførere har deltatt i 

prosjektutviklingen. Lofotrådet har orientert alle 6 kommunestyrer i regionen 

om prosjektet. Det er også gitt orienteringer til Lofoten næringsforum og 

Lofotens 4 næringsforeninger som har uttrykt støtte til prosjektet.  

 

Forprosjektet mottok i november 2020 støtte fra Nordland Fylkeskommune 

som i sitt tilsagn til Lofotrådet skriver:  

«Med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune, vil hovedprosjektet 

kunne bli et viktig nasjonalt prosjekt der Lofoten vil være en foregangsregion 

på grønn omstilling. Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til vekst i 

reiselivet og slitasje i naturen. Prosjektet vil bidra til at Lofoten som region kan 

nå FNs bærekraftsmål. Det vil sikre at Lofoten blir en bærekraftig region som 

også for framtida er et attraktivt bosted, og et grønt attraktivt reisemål for 

turister og andre tilreisende» 

 
 

3. Prosjektet – «Lofoten De grønne øyene 2030. Vekststrategi for 
Lofoten» 

 

• DGØ skal være vekststrategi for omstilling og som viser hvilke tiltak 

som reduserer utslipp og fremmer vekst i perioden. 

 

• Vekststrategien skal gi strategisk retning, fremme samhandling og 

derigjennom stimulere til at alle i regionen arbeider for å nå det 

samme målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030 gjennom 

kompetanseheving, kunnskapsdeling og læring. 

 

• Gjennom å involvere samarbeidspartnere i offentlig og privat 

sektor skal Lofotrådet legge til rette for at lokalt næringsliv bruker 

omstillingen til å øke sin konkurransekraft, samtidig som de reduserer 

sine utslipp.  

 

• Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten forplikter seg gjennom 

partnerskapet i DGØ til å ta en aktiv rolle på veien til å realisere 

vekststrategien og fremme klimaarbeidet.  
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4. Programområder 

DGØ vil fokusere på seks programområder som skal jobbe konkret med å 

omstille de ulike sektorene i Lofoten som region gjennom bruk av det 

offentlige virkemiddelapparatet. 

 

Det skal utarbeides tiltak under hvert programområde i form av en 

konkret handlingsplan frem mot 2030. 

  

1) Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser  

2) Nullutslipps transportsoner  

3) Fornybart/utslippsfritt reisemål 

4) Utslippsfritt kystfiske (fra kyst til marked) 

5) Lavutslipp landbruk og havbruk 

6) Lavutslipp luftfart/ El-fly 

 

Lofotrådet inviterer næringslivet i Lofoten til å være en del av 

«Green Deal Lofoten»- en gjensidig plattform for samarbeid.  

 

5. Oppfølging  
 

1) Med faglig støtte fra Lofotrådet vil de seks lofotkommunene sette 

egne kommunale mål for utslippsreduksjoner og identifisere 

virkemidler gjennom å vedta årlige planer for klimaregnskap og 

klimabudsjetter.  

2) Det etableres en arbeidsgruppe for hvert av programområdene 2-6 

som skal utarbeide en handlingsplan med tiltak.  

3) Aktører i nærings- og organisasjonsliv som slutter seg til DGØ skal som 

minimumskrav rapportere på sine egne utslipp og ha planer for 

utslippskutt. 

4) Lofotrådet skal tilrettelegge for møteplasser for å utveksle erfaringer 

og kunnskap om vekststrategien (Lofotkonferansen, Grønn energiuke, 

Grønn frokost). 

5) Lofotrådet skal informere, kommunisere og forankre vekstrategien i 

egne kommuner, i næringslivet og befolkningen. 

6) «Lofoten De grønne øyene 2030» leverer en årlig klimarapport som 

viser reduserte utslipp og identifiserer barrierer som fremlegges årlig 

på Lofotkonferansen. 

7) Vekststrategien rulleres årlig. 
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Forslag til vedtak: 

 

"Lofotrådet har utarbeidet en vekststrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030. 

Lofotrådet oversender vekststrategien til RU for utarbeidelse av felles 

saksfremlegg. Vekststrategien må behandles i de respektive kommunestyrer innen 

18 februar 2021." 

 

 


