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«Framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er 

attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og 

livskraftig næringsliv. 

Vi vil bidra til å nå FNs klimamål».
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Pågående aktivitet
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• Orientering i alle 6 kommuner 

• Gjennomført i Vestvågøy, Værøy, 
Flakstad og Røst

• Gjennomføres i Vågan og Moskenes 
i uke 43

• Forankring av grovskisse 
veikart

• Planlegger dialogmøter med 
næringslivet, forvaltning, 
akademia m.v. i 4. kvartal 2021

• Planlagt framover



Utvikling av veikart
Lofoten De Grønne Øyene 2030



Utvikling av veikart
Lofoten De Grønne Øyene 2030



Arbeidsgruppene for utvikling  av grovskisse veikart



2022

2025

2028

2024

2030

• Klimabudsjett i alle 

kommunene

• Regional grønn 

innkjøpsstrategi

• Foregangsregion i bærekraftig 

destinasjonsledelse

• Ladeinfrastruktur i 

alle fiskerihavner

• Første klimanøytrale fiske-

mottak, sjømatbedrift, verft

• Kommersiell nullutslippsreise

– fly og opphold

• Første utslippsfrie

– bygge- og anleggsplass

– sjøvær under Lofotfisket

• Biogassproduksjon fra land-

og havbruk

• Ledende innen økologisk 

matproduksjon

• Lavutslipps transportsone

• Top 10 nasjonalt i klimakutt 

fra offentlig virksomhet

• Reiselivets klimafotavtrykk 

ned 60%

• Kystfisket halvert 

klimafotavtrykket

Sikte mot 

lavutslippsnivå  

innen 2040

• 60% av reiselivet har 

klimabudsjett

• Nasjonal pilot – grønne 

insentiver i lovverk

2026

«Tverrsnitt» grovskisse veikart
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• 10. juni, 2021 – Lofotrådsmøte på Røst. Grovskisse veikart for LDGØ2030 godkjennes for videre

utvikling, ferdigstillelse og kommunal behandling

------

• Høsten 2021 – Utarbeide kunnskapsgrunnlag og ferdigstille veikart med tiltaksliste

• Høsten 2021 - Forankring i kommuner med innbyggere og næringsliv

• Innen 31.12.2021 – Alle 6 Lofotkommuner har vedtatt klimabudsjett for 2022 

• Rundt årsskiftet -21/-22– Veikart behandles i Lofotrådet og alle 6 kommunestyrer

TIDSPLAN – VEIKART LOFOTEN DE GRØNNE ØYENE 2030
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2-årig stilling: Programleder for 
Lofoten De Grønne Øyene 2030

2-årig prosjektstilling: Regional 
koordinator for grønne innkjøp



Støtte i 2019, 2020 og 2021 til 

Lofotens interkommunale 

Klimanettverk

Høsten 2021 har vi gått løs på 
klimabudsjettering i fellesskap! 

Ukentlige felles workshops: 
Kompetansebygging om klimabudsjettering 

Arbeidsmål: 

Klimabudsjett for 2022 i alle 6 
kommuner.

KLIMASATS/ Miljødirektoratet Lofoten Klimanettverk
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Ungdom og næringsliv i klima-,  miljø-
og energiplanlegging for bærekraftige 

distriktskommuner, slapp gjennom 
nåløyet og fikk i januar i år tildelt 

5 450 000 i støtte fra Forskningsrådet.

Utvikling og å ta i bruk en mer spisset 
metode for deltagelse og involvering 

av ungdommer og næringsliv i 
pågående klima, miljø - og 

energiplaner.

Oppstart september 2021

Prosjekt DRIVKRAFT

Både lokalbefolkningen, næringslivet i 
Nordland og turistene som besøker 
regionen trenger transport. Går det 

an å samordne behovene til glede for 
både passasjerer og miljø?

Prosjektpartene skal kartlegge 
muligheter og barrierer for et mer 

effektivt transportsystem.

Støttet av Arktis2030. 

Oppstart september 2021

Forprosjekt SAMTRANS
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Formidlet i 

Miljødirektoratets 

Klimapodcast
september 2021

Nasjonal interesse for det regionale 
samarbeidet om grønn omstilling



1 million kroner fra Enova til Konseptutredning:

«Helhetlig energi- og klimakonsept 
for Svolvær sentrum»

Prosjekteier: 

Vågan kommune

Samarbeid mellom offentlig og privat 
utbyggingsprosjekt (rådhus og hotell)



Flere eksempler – støtte til Lofotprosjekt fra



Enova-støtte til Batteri i fartøy



Lofoten blir spydspiss i teknologiskiftet



Det 
offentlige 

går 
foran!
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Søknader – omsøkte prosjekter



Søknader inne til behandling

Samfunnsutviklingsmidler fra Nordland Fylkeskommune:

• Videreutvikling og kompetansebygging for Lofoten De Grønne Øyene 2030

• Forprosjekt - Materialstrømsanalyse for Lofoten, Vesterålen og Ofoten

Arktis 2030:

• Grønn vekst i distriktskommuner (utvikling av indikatorer)
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Veien videre
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• Implementér klimaarbeid i egen 

virksomhet og planverk

• Fasilitere samhandlingsarenaer for 

offentlig-privat samarbeid

• God og aktiv klimakommunikasjon

• Bygge kompetanse og kunnskap

• Utvikle helhetlige prosjekter

• Innhent støtte for gjennomføring!

Viktige oppgaver framover:



DRIVKRAFT for grønne løsninger  

gjennom NYTENKNING og

SAMHANDLING



Vi skal bygge verdens reneste øysamfunn



Veikart for å nå målet:

Lofoten De Grønne Øyene 2030 






