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Høringssvar til Meld. St. 13 (2020-2021). Regjeringens klimaplan 
2021-2030. «Grønn vekststrategi for Lofoten» 
 

Vi viser til klimameldingen fra regjeringen som nå er til behandling i Stortinget. 

Lofotrådet oversender med dette våre vurderinger av meldingen og tillater oss 

å komme med noen konkrete forslag som vi mener bør vedtas når Stortinget 

vedtar klimaplanen. Regjeringens klimaplan for 2021- 2030 er et ambisiøst 

dokument med mange gode og riktig prioriteringer med konkrete virkemidler 

for fremtidens Norge. Det er gledelig å se at Norge skal være i front i det 

grønne skiftet, og at vi kutter utslippene, men ikke utviklingen. Lofotrådet er 

enige i at klimapolitikk er summen av alt vi gjør. Stort og smått. Men det 

forutsetter at vi som bor i distriktene og representerer de små, også nyter 

godt av de offentlige stimuleringsordningene og FOU-midlene som skal bane 

veien for det grønne skiftet. Et enkelt eksempel er punktet i meldingen om 

«elbil skal være det naturlige valget» og «at alle i distriktene skal ha gode 

muligheter for lading», det er ikke tilfellet i Lofoten i dag. Skal næringslivet i 

Lofoten oppnå grønn vekst og konkurransekraft ved å for eksempel kunne 

transportere skreien og tørrfisken mer effektivt og miljøvennlig i fremtiden, 

må rammebetingelsene være riktige, og midlene til omstilling tilrettelegges slik 

at de faktisk treffer regioner som Lofoten. 

 

Lofoten er en unik merkevare for Norge. Samtidig har Lofoten i dag en rekke 

kjente 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. 

Derfor rigger Lofoten seg nå for grønn vekst. Med forprosjektstøtte fra 

Miljødirektoratet/KLIMASATS, Statsforvalteren i Nordland og Nordland 

Fylkeskommune har Lofotrådet i tett samarbeid med det regionale 

energikonsernet Lofotkraft Holding og destinasjonsselskapet Destination 

Lofoten i løpet av 2020 utviklet en vekststrategi for Lofoten- «Lofoten de 

grønne øyene 2030» som svarer ut regionale, nasjonale og internasjonale 

klimamål og sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i 

Lofoten. Vekststrategien definerer 6 konkrete programområder som skal bidra 

til å omstille de ulike sektorene i Lofoten som region frem mot 2030 gjennom 



 

 2 

bruk av det offentlige virkemiddelapparatet og samarbeid med næringslivet. 

Programområdene for omstilling omfatter offentlig budsjettering og 

anskaffelse, transport, reiseliv, kystfiske, landbruk og havbruk, samt luftfart.  

 

Klimameldingen er en fantastisk mulighet til å gjøre dette vakre og unike 

øyriket til en nasjonal grønn pilot og et utstillingsvindu for klima og 

energieffektiv verdiskaping i Norge. Vi er et egnet sted for satsing, fordi det er 

vilje til omstilling og utvikling, i tillegg har vi lokale fortrinn ved gjennomføring 

av tiltak fordi det er mindre forhold og kortere vei til beslutning og 

derigjennom en glimrende måte å få demonstrert pilotprosjekter i micro før 

de rulles ut i macro. Målet er å omstille Lofoten til å bli et lavutslippssamfunn i 

2030 og legge til rette for grønn og bærekraftig vekst. Vi må få klima og 

miljøkrav inn i offentlige innkjøp, og tilrettelegge for et miljøvennlig 

næringsliv. Viktigst av alt må vi omstille både fiskeflåten og reiselivet og rigge 

oss for fremtiden. Lofoten mottok høsten 2020 merket for bærekraftig 

reisemål. Det forplikter. Også nasjonalt. 

 

Ved å etablere en nasjonal pilot på grønn omstilling, vil Lofoten kunne bidra til 

oppnåelse av målene i klimameldingen.  Vekststrategien gir strategisk retning, 

fremmer samhandling og stimulerer til at alle i regionen arbeider for å nå det 

samme målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030 gjennom 

kompetanseheving, kunnskapsdeling og læring. En nasjonal pilot på grønn 

omstilling, vil videre bidra til at regionen bygger opp under FNs bærekraftsmål, 

stimulerer næringslivet til omstilling og grønn konkurransekraft og samtidig 

utvikler et bærekraftig lokalsamfunn ved å bidra til et godt og livskraftig 

bosted for Lofotens innbyggere for framtiden.  

 

Klimameldingen sier at Norge skal gå foran, og til det trengs nyskapende 

virksomheter. Vi mener Norge også trenger nyskapende regioner, også i 

distriktene. Skal vi i fremtiden kunne selge verdens reneste torsk til 

internasjonale markeder og til våre turister, må vi få hjelp til å omgjøre hele 

verdikjeden slik at den blir grønn fra kyst til marked. Vi foreslår derfor at 

følgende punkt inkluderes når Stortinget vedtar Klimaplan 2021-2030: 

 

Vekstrategien «Lofoten De Grønne Øyene 2030» etableres som et 

nasjonalt pilotprosjekt der Lofoten skal bli en foregangsregion for grønn 

omstilling både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal bidra til at 

Lofoten når FNs bærekraftsmål. Dette skal sikre at Lofoten blir en 

bærekraftig foregangsregion: Som en innovasjonsplattform for nye grønne 

løsninger og fremtidens arbeidsplasser. Det skal legges til rette for at 

offentlige støtteordninger bidrar til å etablere Lofoten som et grønt 

regionalt pilotprosjekt som kan overføres til tilsvarende regioner i Norge.  
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Vennlig hilsen 

 
Remi Solberg  

 

Leder for Lofotrådet (Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad 

kommune, Moskenes kommune, Værøy kommune og Røst kommune). 

 

 


