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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».



6 programområder:

1) Miljøkrav i offentlig budsjettering og 

anskaffelser  

2) Nullutslipps transportsoner  

3) Fornybart/utslippsfri  reisemål 

4) Lavutslipp kystfiske  (fra kyst l marked)

5) Lavutslipp landbruk  og havbruk

6) Lavutslipp luftfart/ El-fly

«Lofoten De Grønne øyene 2030. 
Vekststrategi for Lofoten»
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Et veikart utarbeidet i samarbeid



31 organisasjoner utarbeidet grovskisse veikart våren 2021
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• FELLES ORIENTERINGS-/DIALOGMØTER

• Alle 6 kommunestyrer i Lofotkommunene

• Røst Ungdomsråd

• Ungdommens kommunestyre på Vestvågøy 

• Næringsliv på Værøy

• Sjømat og reiseliv på Røst

• Kystfiskerne (fiskere fra alle Lofotkommuner 

invitert)

• Sjømat og havbruk (aktører fra 

Lofotkommuner invitert)

• Landbruksnæringa på Vestvågøy (aktører 

fra Vågan, Vestvågøy og Flakstad invitert)

• Transportnæringa i Vågan (aktører fra hele 

regionen invitert)

Veikart – dialog og forankring høsten 2021
MINDRE/1-1 ORIENTERINGS-/DIALOGMØTER

• Ledergruppene i Vestvågøy og Vågan 

kommuneadministrasjon

• 1-1 møte om luftfart

• 1-1 møte om havbruk

• 1-1 møte med Vågan Næringsforening

• 1-1 møte med LAS

• Vest-Lofoten Folkehøgskole

• Involvering av Statsforvalteren, 

Miljødirektoratet, m.fl. om enkelttema

• Orienteringsmøter med aktører utenfor 

regionen, f.eks. Nordland Fylkeskommune, Skift 

Norge, Hurtigruten, m.v. 



DIALOGMØTER
&

MEDVIRKNING

Landbruksnæringa

Transportnæringa
Kystfiskerne

Ungdomsråd

Entreprenørbransjen

Barn og unge



Ikke bare anta hva befolkningen mener. 
Spør innbyggerne!

Lofotundersøkelsen 2030 

(innbyggerundersøkelse) 

2400 innbyggere svarte på 

spørsmål rundt 

• klimaendringer

• forventninger til det grønne 

skiftet i Lofoten

• egen atferd knyttet til 

klimagassutslipp



Miljødirektoratet gir årlig tildeling til drift 
av nettverket

Viktig verktøy for kompetansebygging, 
erfaringsutveksling og samarbeid

Høsten 2021: Felles kompetanseløft om 
klimabudsjettering 

LDGØ2030 Veikart delmål 1.2.1: 

Klimabudsjett i alle 6 kommuner 
innen 2023

Lofotens interkommunale 
Klimanettverk
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Lofoten De Grønne Øyene 2030 er en

nasjonal pilot
for å realisere Lofoten som konkurransekraftig og 

attraktiv lavutslippsregion gjennom 

regional samhandling mellom kommuner, 
befolkning og privat næringsliv. 

Overordnet mål



Lofoten De Grønne Øyene 2030 som nasjonal pilot 
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går foran og viser vei gjennom

• å realisere potensialet i SAMHANDLING

• å være KATALYSATOR og muliggjører

• å bli et LAVUTSLIPPSSAMFUNN innen 2040

• å være en plattform for aktiv UNGDOMSMEDVIRKNING

• å bygge opp under KLIMAROBUSTHET

• å ha bærekraftig AREALFORVALTNING

• å bygge helhetlig kunnskapsgrunnlag om NATURMANGFOLD

• å kartlegge og realisere SIRKULÆRE verdikjeder

• å vise DOKUMENTERTE resultater og ringvirkninger av grønn omstilling 



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



1 000 000,- årlig i støtte for: 

utvikling av kunnskapsgrunnlag for 6 
programområder og dialogmøter med 
næringsliv etc. 

NB!(Egenandel på 1 million finansieres av 
Lofotrådet)

500 000,- til finansiering av 100% stilling som 
Lofotrådets klimarådgiver (3-prosjektstilling)-

NB!(Egenandel på 500 000,- finansieres av 
Lofotrådet)

Tildeling av skjønnsmidler 

til Lofotrådet for perioden 2021-2023 

for utvikling av programmet  

Lofoten De Grønne Øyene 2030



DRIVKRAFT
NYTENKNING

SAMHANDLING



Vi skal bygge verdens reneste øysamfunn


