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Deres ref.:              Vår ref.: KF/2017.12.15 
 
 

 

Stortingsmelding om fiskeripolitikk 

 

Lofotrådet har møte 14. desember 2017 behandlet sak om fiskeripolitikk, og har vedtatt 
følgende uttalelse: 
 

«Som en av de største fiskeriregionene i landet mener Lofotrådet det av stor betydning 
at regjeringen snarest følger opp Eidesen-utvalgets utredning med en 
stortingsmelding. 
Lofotrådet viser for øvrig til vår høringsuttalelse 28. april 2017 til NOU 26:2016 «Et 
fremtidsrettet kvotesystem.» 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Eivind Holst 
leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendes kun elektronisk 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:post@lofotradet.no
http://www.lofotradet.no/
mailto:postmottak@nfd.dep.no


Besøksadresse:  Rådhuset, Leknes 

Postadresse:       Boks 406, 8376 Leknes 

Bankkonto:  4550.19.02113 

Telefon:  76 05 43 70  

Mobil:  95 88 82 50 

Org.nr.   971 396 679 MVA 

E-post:  post@lofotradet.no  

Internett: www.lofotradet.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

postmottak@nfd.dep.no 

 

    

             Lofoten, 14.5.2018 

 
Høringsuttalelse: Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem 
 
Lofotrådet er positive til målsettingene i Nærings- og fiskeridepartementets høring om 
«Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», om et enklere, mer effektivt og 
fleksibelt kvotesystem som kan ligge fast over tid, og på den måten gi forutsigbare 
rammebetingelser for både reder og landanlegg. Imidlertid gir situasjonen til fiskeriene i dag, 
ikke økonomiske eller leverings insentiver for å endre vesentlig på dagens 
rammebetingelser for sjarkflåten. Således bryter det med hovedmålsettingen for denne 
høringen, at NFD ønsker å endre på reguleringen for dette næringsområde, som ikke synes 
å ha et direkte behov for ny regulering!  

Lofotrådet anerkjenner, og er fornøyde med at inntekter pr båt og lønnsomhet pr båt under 
11 meter har hatt en meget positiv utvikling siden 2013 ref. figur 14, side 33. Videre er 
Lofotrådet positive til at antallet båter har økt i takt med at omsetning, og inntjening har økt 
for denne hjemmelslengden. Lofotrådet er derfor spørrende til om regjeringen kan komme til 
å foreslå tiltak som vil snuble deres egen suksess innenfor denne hjemmelslengden, 
dersom man foreslår statlige reguleringer som ikke synes å være påkrevet! Hvis man er 
opptatt av å ytterligere styrke økonomien til fartøygruppen under 11 meter, kan man løse 
dette gjennom å øke kvotene for hele fartøygruppen, fremfor å foreslå 4 ulike 
struktureringsmodeller. Ref. regneeksemplet side 34, boks 1.   

Lofotrådet vil også bemerke at aktiviteten og lønnsomheten fra denne fartøygruppen er 
betydelig også på land. Lofotrådet merket seg ved gjennomgangen av fiskefartøy med 
leveringsplikt og bearbeidingsplikt ble det brukt som argument for å revurdere denne 
ordningen at landanleggene ikke hadde noen særlig lønnsom drift. Når det gjelder sjarkene 
er det å bemerke at de bidrar til å opprettholde flere leveringsanlegg i alle Lofotens 
kommuner, og at de er en viktig leverandør til næringsmiddel bedrifter som produserer 
tørrfisk, klippfisk, saltfisk, samt at de leverer fersk fisk av prima kvalitet for både et 
innenlands og utenlandsk marked. Sjarkflåten bidrar også til å skape et betydelig antall 
arbeidsplasser innenfor maritim service flere steder i Lofoten og i omkringliggende regioner. 
Ref. side 37, boks 3  

Lofotrådet vil påpeke at belastningen fra fartøygruppen på havmiljøet må tas med i 
vurderingen. I forhold til skade på havbunnen er avtrykket fra denne fartøygruppen lavt. Det 
er også sannsynlig at fartøygruppen vil være særskilt egnet for elektrifisering i og med at  
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fartøyene daglig går i havn. Således kan det være formålstjenlig å avvente ytterligere tiltak 
for konsolidering av fartøygruppen, inntil slik ny teknologi er vel utprøvd og klar for bred 
implementering.  

Vi vet at der finnes enkeltutøvere som eier flere fartøy under 11 meter, og som gjerne 
hadde sett at det var mulig å slå sammen kvotene på et fartøy. Isolert sett, for slike aktører, 
ville det kunne være økonomisk lønnsomt å samle disse kvotene på et fartøy. Kommunene i 
Lofoten har et meget klart oppdrag om å drive samfunnsutviklingen i positiv retning for vår 
region. Båter under 11 m meter er best egnet for nærfiske. Større fartøy kan enklere reise 
langt, og være borte over lengre tid. En mulighet for mange bosatt i Lofoten er å utnytte 
Lofotens unike lokalisering, rett ut i havet, til å delta i fiskeriene, og bo i eget hus mens man 
utøver sitt yrke og bidrar til regional verdiskapning!  
 
Lofoten som region har et betydelig antall fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i 
Nordland, og flåten bidrar til en stor andel av sysselsetting og aktivitet i de lokalsamfunn der 
de er hjemmehørende. I noen av kommunene i Lofoten utgjør fiskeri og tilhørende 
næringsmiddelindustri nærmere 30% av direkte total sysselsetting. Fiskeriene rundt Lofoten 
er sesongbasert slik at utøvere i sjarkflåten i deler av året kan velge å drive med fiskeri, og 
andre deler av året henter sitt utkomme fra andre yrker. Muligheten for en slik 
næringsstruktur vil bli utfordret dersom utstrakt strukturering blir gjeldene praksis i denne 
fartøygruppen. Resultatet vil bli at langt færre personer i regionen på sikt vil kunne ha sine 
inntekter fra havet.  
 
Utviklingen de siste årene har vist at det med dagens rammebetingelser i sjarkflåten er 
mulig å få fiskeleveranser med god kvalitet, gode arbeidsforhold og lønnsom drift. 
 
Sjarkflåten fungerer også som viktig rekrutteringsarena til sjømatsektoren, og 
fiskerisektoren spesielt. Dersom en får flyttet mange kvoter over på enkeltfartøy frykter 
Lofotrådet at en vil risikere at ungdom ikke lengre reelt har anledning til å komme inn i 
næringen, på grunn av forhøyet krav til egenkapital. Inngangsbarrieren til næringen vil økes 
betydelig, og dette er ikke ønskelig verken for næringen, eller samfunnene i Lofoten. Det 
bør heller ikke være ønskelig for Stortinget!  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Eivind Holst  
Leder  
Lofotrådet 
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            Lofoten, 28. april 2017 
 

 
Deres ref.:              Vår ref.: 
 

Uttalelse i forbindelse med høring - NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet 

kvotesystem»   

 
Etter Havressursloven og Deltakerloven er fisken en nasjonal eid ressurs med klare mål for 
høsting og fordeling av ressursverdiene. Et fremtidsrettet kvotesystem må representere 
reguleringer som fremmer lovverkets intensjoner. 
50% av nasjonens fiskere bor i Nord-Norge, 25% bor i Nordland og 10% av nasjonens fiskere 
bor i Lofoten.  Lofotrådet ber de folkevalgte på Stortinget tillegge uttalelser fra Lofoten, og fra 
Nord-Norge behørig vekt. 
 
Lofotrådet viser til Regjeringens Nordområdestrategi som nylig ble presentert. Der heter det 
blant annet: 

• Styrket grunnlag for sysselsetting, verdiskaping og velferd 
Målene i nordområdepolitikken må også sees i sammenheng med regjeringens 
regional- og distriktspolitikk. Regjeringen har nylig lagt fram en melding til Stortinget 
om regional- og distriktspolitikken som peker ut en retning for utviklingen av byer og 
distrikter i hele landet. Bærekraft ligger som et grunnleggende premiss for all 
utvikling. 
Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål som reflekterer tre dimensjoner av bærekraftig 
utvikling: Økonomisk aktivitet, klima og miljø, og sosiale forhold. Regjeringen bygger 
på disse prinsippene i denne strategien for bærekraftig utvikling i nord. 
 
• Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom 
vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En 
bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter 
menneskelige og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. 
Det vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 
Regjeringen legger til grunn å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, og for 
Lofoten er tilknytning til fiskeriene og de marine ressursene avgjørende. Endringer i 
kvotepolitikken som medfører økte utfordringer for kystsamfunnene kan ikke aksepteres. 
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Lofotrådet har i forbindelse med høring knyttet til Meld. St. 10 (2015–2016) «En 
konkurransekraftig sjømatindustri» uttalt følgende: 
 

1. Lofotrådet mener det er positivt at Meld. St. 11 (2015-2016) – «En 
konkurransekraftig sjømatindustri» fokuserer på det å styrke forskning og innovasjon i 
sjømatindustrien, og er opptatt av at arbeidet knyttet til markedsfokus i denne 
industrien systematiseres bedre. 
2. Lofotrådet er imot regionalisering av leveringsplikten og fjerning av 
bearbeidingsplikten. Lofotrådet mener aktivitetsplikten må styrkes, ikke avvikles. 
Lofotrådet ber om at en i det videre arbeidet vurderer om konsesjoner for 
industritrålere som ikke oppfyller forpliktelsene, bør inndras og refordeles slik at 
samfunnskontrakten kan oppfylles. 
3. Lofotrådet understreker viktigheten av å arbeide for å styrke rekrutteringen av unge 
fiskere. Det bør etableres flere rekrutteringskvoter. Lofotrådet vil understreke at flåten 
under 11 m er en viktig rekrutteringsarena, fordi det er mulig å komme inn i denne 
flåtegruppen uten å kjøpe kvote. 

 

Lofotrådet ser at fagområdet knyttet til kvotepolitikk er komplisert med mange aktører som 
har interesse i havressursene.  
Fiskeri og sjømat har vært, og forventes i fremtiden å fortsatt være viktig for lokal og nasjonal 
verdiskaping.  
 
I innledningen til NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem», beskriver og tolker utvalget 
mandatet: 

”Mandatet inneholder få politiske føringer. Fokuset på lønnsomhet, realisering av 
ressursrente og kapasitetstilpasning kan tilsi at det etterspørres et kvotesystem der 
fiskeriene i større grad normaliseres som næring, begrenset av hensynet til ressursene. 
Dette innebærer at fiskerinæringen i større grad reguleres etter øvrig 
næringslovgivning, og at andre politiske prioriteringer ivaretas med andre 
virkemidler, for eksempel gjennom ulike velferdsordninger. Dagens system har mange 
mekanismer som ivaretar andre hensyn enn det næringsmessige, primært at 
forvaltningen av ressursene skal legge til rette for å sikre sysselsetting og bosetting på 
kysten. Dette hensynet er også nedfelt som formål i lovene som regulerer adgang til, 
og utøvelse av, fiske.” 

 
Lofotrådet vil understreke at Deltakerloven og Havressursloven gir føringer som ikke kan 
uthules ved at ”rederøkonomien” skal ta forrang i forhold til ”kystøkonomien”. 
 
Etter vårt syn har NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» preg av ensidig fokus på en 
kostnadseffektiv flåtestruktur, hvor den bedriftsøkonomiske lønnsomheten sikres for etablerte 
og stadig færre eiere. Bedriftsøkonomisk effektivitet kan ikke alene være premiss for 
utviklingen i fiskerinæringen. Havressurslovens intensjoner og samfunnsmessige forhold må 
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vektlegges og ligge til grunn for utforming av regelverket. Lofotrådet ønsker ikke at 
kapitalsterke aktører tar kontroll over kvotene og ressursene, med risiko for negativ 
ringvirkning for fiskerisamfunn langs kysten.   
 
Slik fiskeriene og sjømatsektoren er organisert i dag tas kysten og hav-rommet i bruk på en 
bærekraftig måte og bidrar til å holde aktivitet og sysselsetting i lokalsamfunn langs kysten, i 
tråd med Regjeringens Nordområdestrategi. 
 

Utvalgets forslag om å erstatte politiske vedtaksprosesser ved fordeling av kvoterettigheter 
med privat kjøp og salg av gratis tildelte kvoter mellom redere er etter vårt syn uforenlig med 
Havressurslovens §2 om at «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg».  
 
En endring vil også kunne utløse «ikke-diskrimineringsreglene i EØS-avtalen», og forsterke 
tilgang til norske fiskeressurser for aktører i EU i konkurranse med lokale fiskere. 
Lofotrådet viser her til Vedtak nr. 577 (2015-2016) i Stortinget, hvor det heter: "Stortinget ber 
regjeringen utrede muligheten for og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap 
av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene."  
 
Lofotrådet mener at det ikke kan være åpent for utlendinger å fritt delta i de norske fiskeriene 
med fartøy under 15 meter, og at en snarest bør innskjerpe deltakerlovens nasjonalitetskrav. 

Siden 2004 er det etter det vi erfarer omsatt kvoter for 10 milliarder kroner. Grunnlaget for 
denne forretningen var gratis. Det er urovekkende at utredningen ikke fremstiller et nyansert 
bilde på kvoteprisutviklingen i fiskerinæringen, som følge av systemet for kjøp og salg av 
kvoter en har hatt til nå. 

Utredningen tar i liten grad, om i det hele tatt, tar for seg gjeldsveksten i fiskeriene. Gjeld og 
tilhørende risiko påvirker blant annet de kystsamfunnene som Lofotrådet representerer. 
Kvotehandel og kvotepriser når etter hvert slike nivå at unge fiskere ikke har muligheter til å 
komme inn i næringen.  

Vi ser oss ikke tjent med en kvotepolitikk som kan medføre risiko for gjeldskrise dersom 
torskeprisene faller til tidligere bunn-nivå, eller at kvotebegrensninger reduserer 
inntektsmuligheten. 
 

Lofotrådet støtter forslaget til at gruppeinndelingen etter hjemmelslengde erstattes med 
gruppeinndeling etter faktisk lengde. Forbud mot overføring av kvoter mellom fartøy på tvers 
av lengdegruppene er bra. Det forhindrer at større fartøy kjøper opp kvoter opprinnelig tildelt 
mindre fartøy, og sikrer dermed en spredning av kvotene på flere fartøystørrelser. 
Lofotrådet er positiv til utvalgets forslag om garanterte kvoter fremfor over-regulering. En 
rettferdig fordeling av kvotene vil sikre en differensiert kystflåte, og det vil gi fiskerne 
forutsigbarhet og økt fleksibilitet i forhold til helårig fiske. 
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Fiskeriene regulert med garanterte kvoter vil hindre «kappfiske», gi bedre planlegging av 
fisket over tid, som igjen fører til økt kvalitet på levert fangst og styrket verdiskapning basert 
på ressursene som hentes ut. 
 
Kvoter til fartøyer i Åpen gruppe (under 11 meter) tas av totalkvoten før fordeling av 
individuelle kvoter til den øvrige flåten. Kvote-andelen bør prioriteres på grunn av dens 
betydning for rekruttering til fiskeryrket langs hele kysten.  
Fartøy med hjemmelslengde under 11 m har stor betydning for aktivitet i kystsamfunnene, og 
Lofotrådet anbefaler derfor at denne fartøygruppen ikke gis adgang til strukturkvoteordning. 
Forbedret kapasitetsutnyttelse for fartøy under 11 meter kan heller oppnås ved å regulere 
samfiske-ordningen på en bedre måte, og det kan ikke tillates samfiske «med seg selv». 
 
Det bør vurderes om fangstkapasitet som motorkraft og lastekapasitet er størrelser som gir 
bedre inndeling av fartøygrupper.  
Fiskekvaliteten kan bedres ved at fiskesalgslagene regulerer maksimum landingskvantum per 
uke i forhold til Fiskeridirektoratets tildeling av total årlig fangstkvote.   
 
Lofotrådet støtter ikke forslag om å oppheve tidsbegrensningene knyttet til kvoter. 
Grunnkvotene bør kunne beholdes så lenge fiskeren er aktiv i yrket, men skal ikke være mulig 
å videreselge. Gjeldende strukturkvoteordninger bør videreføres og strukturkvoter må falle 
tilbake til den gruppa den kommer fra. Avkortning av kvoter ved salg bør videreføres slik det 
foregår i dag. Avkortningen må tilføres de faktiske lengdegruppene kvotene før har tilhørt, og 
det må fortsatt være kvotetak for samtlige fartøygrupper som allerede har tilgang på 
strukturering. 
Det må innføres eierbegrensninger på hvor mange kvotefaktorer/fisketillatelser en 
person/bedrift kan eie. 
 
Fiskekvoter som frigis etter tidsbegrensning må tilføres en nasjonal kvotebank, hvor 
innskudd/uttak beregnes regionalt. En kvotebank vil sikre fellesskapets eiendomsrett, 
ressursrente og handlingsrom for omfordeling av kvoter.  
En slik nasjonal kvotebank kan etableres i Lofoten, med ansvar for forvaltning av kvotene 
som inngår i banken. 
 

Lofotrådet er enig med utvalgsmedlem Roger Hansen sitt standpunkt, om at: ”Ressursrenten i 
utgangspunktet skal tilfalle kystsamfunnene ved fortsatt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskapning” 
 
 
Konklusjoner 

Formålet med Havressursloven er blant annet å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk 
lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser, og å medvirke til å sikre sysselsetting og 
bosetting i kystsamfunnene.  
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Kvotepolitikken må fremme en næringsaktivitet som 
- gir best kvalitet på fangst 
- stimulerer til miljøvennlig drift 
- baseres på ressursenes bærekraft 
- gir helårs drift, også på land.  
- gir større mulighet for rekruttering 
  
* Innføring av evigvarende kvote kan ikke aksepteres. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hans Fredrik Sørdal 
leder 
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Prosjektet «Havnesamarbeid LoVe 2018» med undertittelen 
«Kartlegging av godsstrømmer og utnyttelse av felles ressurser og systemer» 

Prosjektet i 2018 ble videreført fra tilsvarende prosjekter i 2016 og 2017.

Prosjekteier:
• Vågan Havnevesen KF

Deltakere:
• Lødingen Havn KF
• Sortland Havn KF
• Øksnes Havnevesen KF
• Bø kommune
• Hadsel Havn KF
• Vågan Havnevesen KF
• Vestvågøy Havnevesen
• Andøy Havn KF 

Kystverket finansierte ca. 42% gjennom statsbudsjettet kap. 1360, post 71 til havnesamarbeid

PROSJEKT «HAVNESAMARBEID LoVe 2018»
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PROSJEKT «HAVNESAMARBEID LoVe 2018»

Prosjektet «Havnesamarbeid LoVe 2018»  Målsetting: 

«Utnytte felles ressurser og systemer, herunder vurdere om enkelte havner skal 
spesialisere seg på enkelte områder og de andre havnene benytter disse 
ressurser og systemer. 

Havnene skal vurdere om en bedre utnyttelse av felles infrastruktur (eksisterende 
og ny) kan bidra til lavere kostnader for brukerne.

Utarbeide en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, 
transportvolumet og transportruter/godsruter i og ut fra Lofoten og Vesterålen, 
som blir grunnlag for utarbeiding av havnens handlings-, markeds,- og 
kommunikasjonsplanverk»

PROSJEKT «HAVNESAMARBEID LoVe 2018»
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Status 2017

NÆRINGSTRANSPORTER I 
LOFOTEN OG VESTERÅLEN (LOVE)

For:

Lødingen Havn KF
Sortland Havn KF
Øksnes Havnevesen KF
Bø kommune
Hadsel Havn KF
Vågan Havnevesen KF
Vestvågøy Havnevesen
Andøy Havn KF
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Utvalgte næringer:

• Havner
• Sjømat

o Havbruk
o Fangst

• Landbruk
• Dagligvarehandelen
• Mineralnæringen
• Avfall
• Petroleum

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017
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HAVNENE
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www.transportutvikling.no

SORTLAND

Forklaringer

LoVe havner

Stamnetthavner

Jernbaneforbindelse

Transportutvikling AS, 2018

SVOLVÆR
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HAVNER i LoVe (eks. Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad) i 2017
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BODØ

HARSTAD

HAVØYSUND

HAMMERFEST

HONNINGSVÅG

KJØLLEFJORD BERLEVÅG

VARDØ

BÅTSFJORD

VADSØ

KIRKENES

ALTA

FAUSKE

MEHAMN

FINNSNES

SKJERVØY

TROMSØ

ØKSFJORD

STOKMARKNES

SVOLVÆR NARVIK

TAMSUND

Endringer i eierskap
I august 2017 ble det kjent av rederiet Samskip fikk 
Konkurransetilsynets samtykke om å overta deler av 
Nor Lines AS. 

I mars 2018 kunngjorde Samferdselsdepartementet 
at både Havila og Hurtigruten tildeles kontrakter på 
kystruten mellom Bergen og Kirkenes for perioden 
2021 til 2030. Havila skal drifte 4 av de 11 skipene, 
og rute-/anløpsstrukturen skal være som i dag

Samme anløpsstruktur.

HAVNER i LoVe – hurtigruten og Nor Lines i 2017

SORTLAND

RISØYHAMN
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Total tonn gods over havnen i LoVe i 2017: 

3.269.563
(Tilsvarer ca. 172.000 vogntog â 19 tonn last)

Samlet kailengde:

Offentlige kaier: ca. 4.200 meter
Private kaier: ca. 6.800 meter

Fiskerihavner:
Mange fiskerihavner. Disse blir 
overført til Nordland fylkeskommune i 2020

Fergekaier: 
Statens vegvesen drifter disse 
på vegne av Staten eller Nordland fylkeskommune

HAVNER i LoVe (eks. Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad) i 2017
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TRANSPORT 
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Veier med stor transport – totaltall ÅDT (V)

-

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017

Reg Veistrekning ÅDT (V)

VEST E10 XRV85 Kåringen-Gullesfjordbotn 145

VEST E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 144

S-TROMS E10 Troms Tjeldsundbrua-Rødskjær 135

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 119

TROMS RV85 XFV83(Troms) Langvassbukt-Sigerfjord 110

TROMS RV85 Gullesfjorden-Langvassbukt 105

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 95

VEST FV 82 Hadselbrua (XFV82/FV885)-Børøya 63

VEST FV 82 Sortland-Hadselbrua (XFV82/FV885) 63

VEST FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 62

LOFO E10 Svolvær-Kabelvåg 62

VEST FV821 Elvenes-Myre 57

LOFO 
E10 XFV816 Henningsværveien-Bru 

Sundklakkstraumen 56

Totaltransport i LoVe 2017
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Veier med stor transport – totaltall ÅDT (V)

-

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017

LOFO E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 53

LOFO E10 Jordnes-Svolvær 53

LOFO E10 Fiskebølkrysset-Jordnes 52

LOFO E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 52

LOFO FV817 til Stamsund 50

LOFO E10 Bru Sunklakkstraumen-Bøstad 49

VEST E10 Hanøykrysset-Fiskebølkrysset 48

VEST FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 47

VEST E10 XFV868-Hanøykrysset 47

VEST E10 Gullesfjordbotn-XFV868 til Digermulen 47

LOFO E10 Bøstad-Leiteveien 39

LOFO FV815 XKV3046 Fygleveien-XFV897 Hol 38

VEST RV85 XRV85 Kåringen-Lødingen 38

LOFO FV815 Hol-XFV817 Stamsund (fra vest) 37

LOFO E10 X825 Leiteveien-XFV815 Fygle 36

VEST Ferge Lødingen-Bognes(E6) 33
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Veier med stor transport – totaltall ÅDT (V)

-

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017

LOFO E10 XFV815 Fygle-XFV818 Storeid 28

VEST 
FV82  XFV85 Sortlandsbrua-

Strandlandet/Andøybrua 21

VEST FV82  Strandlandet/Anøybrua-Andenes 20

VEST FV82 Børøya-Stokmarknes 19

VEST FV939 Elvenes-Alsvåg 17

LOFO E10 XFV818 Storeid-XFV825 Offersøy 17

LOFO E10 XFV825 Offersøy-Napp 17

LOFO E10 X807 Båtnesodden-Flakstad 16

LOFO E10 Napp-XFV807 Båtnesodden 16

LOFO 
FV815 Sunklakkstaumen-XFV817 Stamsund (fra 

øst) 15

LOFO E10 Flakstad-Ramberg 15

VEST FV82 Stokmarknes-Melbu 15

LOFO E10 XFV986 Strandveien-Reine 13

LOFO E10 Ramberg-XFV986 Strandveien 13

LOFO E10 Reine-XE10 Moskenes 11
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Veier med stor transport – totaltall ÅDT (V)

-

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017

LOFO FV818 XFV818 Storeid-Gravdal 10

LOFO FV815 XE10 Fygle XKV3046 Fygleveien 10

VEST 
FV820 X821 Frøskeland-FV820XJennskarveien 

FV919 9

LOFO E10 XE10 Moskenes-Moskenes fergekai 9

VEST FV822 til Innlandet/ Kaljord 8

LOFO FV818 Gravdal-XFV823 Ballstad Skole 8

LOFO FV816 Henningsværveien-Henningsvær 8

LOFO Ferge Moskenes-Bodø 7

LOFO Ferge Svolvær-Skrova 6

VEST FV919 til Hysjordnes 6

VEST FV820 X919 Jennskarveien-Straumsjøen 6

VEST FV935 Myre-Stø 5

VEST FV888 Fiskebølkrysset-Fiskebøl 5

VEST Ferge Melbu-Fiskebøl 5

VEST FV820 Straumsjøen-Bø/Vinje 5
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Veier med stor transport – totaltall ÅDT (V)

-

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN i LoVe i 2017

LOFO FV823 Ballstad Skole-Ballstad 4

VEST FV 939 Alsvåg-Myre 4

LOFO KV Hopsveien 4

VEST FV915/917 Kobbvågen - Rise XFV820 3

LOFO KV3046 Fygleveien 3

LOFO Ferge Værøy-Bodø 2

LOFO Ferge Røst-Bodø 2

VEST 
FV 885 Hadselbrua (XFV82/FV885)-XFV820 

(Strand/Frøskeland) 1

LOFO E10 XE10 Moskenes-Å 1

LOFO FV888 til Laukvika 1

LOFO FV818 Ballstad skole-Ballstandet 1

LOFO FV986 XE10 Strandveien-Fredvang 0
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SJØMATNÆRINGEN
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Veier:

• E10 Kåringen – Gullesfjordbotn – 84 ÅDT (V)
• RV 85 og FV 82 Gullesfjordbotn – Sortland – 69 

ÅDT (V)
• FV 939 og FV 821 Elvenes – Alsvåg –

Frøskeland - 34 ÅDT (V)
• FV 820 Sortlandsbrua – X821 Frøskeland – 36 

ÅDT (V)
• E10 Svolvær – X Fiskebøl – 21 ÅDT (V)
• E10 Svolvær – Reine – 13 – 10 ÅDT (V)

Fergesamband med høy belastning:

• Bognes – Lødingen 
• Svolvær – Skrova 
• Melbu – Fiskebøl 
• Bodø - Moskenes

SJØMATNÆRINGEN LoVe i 2017
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SJØMATNÆRINGEN – tonn landet i LoVe i 2017

Tonn rund Andel Nordland
Fangst Nordland 358 758               100 %

LoVe 305 680               85 %

LoVe ex Røst og Værøy 213 680               60 %

Havbruk Nordland 294 336               100 %

LoVe 134 843               46 %

Fangst og havbruk Nordland 653 094               100 %

Fangst og havbruk LoVe 440 523               67 %

Fangst og havbruk LoVe ex Røst og Værøy 348 523               53 %

Fylke/region
Tonn landet i 2017

Av Nordl.

Av Nordl.
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Beløp i 1.000 Andel Nordland
Fangst Nordland 3 505 602            100 %

LoVe 3 221 971            92 %

LoVe ex Røst og Værøy 2 485 439            71 %

Havbruk Nordland 12 264 019          100 %

LoVe 6 742 140            55 %

Fangst og havbruk Nordland 15 769 621          100 %

Fangst og havbruk LoVe 9 964 111            63 %

Fangst og havbruk LoVe ex Røst og Værøy 9 227 579            59 %

Omsetningsverdi i 2017
Fylke/region

Av Nordl.

SJØMATNÆRINGEN – omsetning i LoVe i 2017
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ANDRE

UTTRANSPORTER

INN-TRANSPORTER

(HOVEDPRODUKT)

UTTRANSPORT

(HOVEDPRODUKT)

ANDRE

INNTRANSPORTER

FÔR, SMOLT OG ANDRE

INNSATSFAKTORER

DET TRANSPORTERES MER ENN FISK (EKSEMPEL HAVBRUK)

I 2017 er 35-40% av 
totaltransporten  

utgående fisk 
(hovedprodukt)

For 19 
havbruksslakterier 

i NN
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Andre aktører:

Uttransport:

• Ensilasje og avskjær – Transporteres med båt og noe med bil

Inntransport:

• Råstoff – Transport med brønnbåter/fiskebåter

• Salt – Transporteres med båt og bil

• Is – Produseres lokalt

• Paller – Transporteres med bil 
o Lokal produksjon i LoVe, samt fra Finland og Baltikum

SJØMATNÆRINGEN LoVe i 2017
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Andre aktører:

• Emballasje – Transporteres med bil 
o Ellingsen Seafood, Svolvær
o Øksnes Thermo, Alsvåg 
o Sunde, Rødskjær 

• Fiskefôr – Transporteres med båt og noe med bil
o Skretting, Børøya
o BioMar, Myre
o Ewos, Bergneset
o Europharma, Leknes

o Fabrikk Aquamed, Leknes (produserer medisinsk fiskefôr)
o Fabrikk Polarfeed, Øksfjord (leverer råstoff til Aquamed + 

produserer fiskefôr for direkte levering til oppdrettsanlegg)

SJØMATNÆRINGEN LoVe i 2017
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SJØMATNÆRINGEN i 2017 – Andel båt transport i Nord-Norge
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HAVBRUK
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Det er registrert tall for fire slakterier:

• Ellingsen Seafood AS
• Nordlaks Produkter AS
• Egil Kristoffersen & Sønner AS
• Cermaq Alsvåg

I tillegg har Sigerfjord fisk ca. 250 tonn Røye. Ikke med i tallene

Rund vekt for laks er estimert utfra en snittfaktor for 
avskjær/ensilasje. 
Det er benyttet en snittpris på kr. 50 (rund vekt)

HAVBRUK LoVe i 2017

Fylke/region
2017         

(tonn rund)

2017 (1000,-

kr)

Andel 

Nordland

Nordland 294 336            12 264 019       100 %

LoVe 134 843            6 742 140          46

Havbruk
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Veier:

• E10 Kåringen – Gullesfjordbotn – 56 ÅDT (V)
• RV 85 og FV 82 Gullesfjordbotn – Børøya – 64 - 43 ÅDT (V)
• FV 939 og FV 821 Elvenes – Alsvåg – Frøskeland - 19 ÅDT (V)
• FV 820 Sortlandsbrua – X821 Frøskeland – 21 ÅDT (V)
• E10 Svolvær – X Fiskebøl – 7 ÅDT (V)

Ferger:

• Bognes – Lødingen 
• Svolvær – Skrova 
• Melbu – Fiskebøl 

HAVBRUKTRANSPORT LoVe i 2017
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FANGST
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FANGST  LoVe i 2017
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FANGST  LoVe i 2017
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LANDBRUK
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Horn Slakteri er eneste større 
landbruksaktør i LoVe

Fiskå Mølle har lager i Risøyhamn 
(Fiskå mølle tar inn kraftfor og gjødsel 
til Risøyhamn med båt, og distribuerer 
ut med bil)

Nær all transport til og fra LoVe utføres 
med bil

Sesongvariasjon

Kommune Sted Bedrift Bransje

Vestvågøy Fygle Horn Slakteri Slakteri

Målselv Andslimoen Notura Målselv Slakteri

Harstad Harstad Nortura Slakteri

Harstad Harstad Tine Meieri Meieri

Balsfjord Storsteinnes Tine Meieri Meieri

Balsfjord Bergneset Felleskjøpet Dyrefòr og gjødsel

Balsfjord/Andøy Bergneset/Risøyhamn Fiskå Mølle Dyrefòr og gjødsel

Sentrale Logistikkaktører Landbruk

Viktige transportruter:

• E10 Rødskjær – Kåringen 20 ÅDT (V)
• E10 Kåringen – Lødingen 12 ÅDT (V)
• Ferge Lødingen – Bognes  11 ÅDT (V)
• RV 83 Harstad – Revsnes – Langvassbukt (inkl. ferge Revsnes – Flesnes 9 ÅDT (V)
• E10 Kanstad - Gullesfjordbotn – 8 ÅDT (V)
• E10 Gullesfjordbotn – Lofoten 7 – 8 ÅDT (V)
• RV 85 Gullesfjordbotn – Vesterålen 6 - 7 ÅDT (V)

LANDBRUK LoVe i 2017
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DAGLIGVARER
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Sentrale aktører:

• Coop, med lager i Tromsø (Håpet)
• ASCO/Norgesgruppen, med lager i Tromsø 

(Ramfjord)
• REMA, med lager i Narvik

Nær all transport til LoVe utføres med bil
Sesongvariasjon

Viktige transportruter:

• E10 Rødskjær – Gullesfjordbotn – 14 ÅDT (V)
• Fra Gullesfjordbotn til Lofoten og Vesterålen er 

trafikkmønsteret noe uklart. Mange biler kjører 
både til Lofoten og Vesterålen på samme tur.

DAGLIGVARER LoVe i 2017
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MINERALER
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Viktige transportruter:
• FV817 og FV 815 Stamsund– E10 28 – 40 ÅDT (V)
• FV821 Elvenes – Myre - 35 ÅDT (V)
• E10 Svolvær – Kabelvåg 22 ÅDT (V)

Kommune Sted Bedrift Bransje

Andøy Dverberg Andøytorv AS Torv

Bø i Vesterålen Kobbvågen Ottar Bergersen & sønner AS Grus og pukk

Hadsel Stokmarknes Hadsel Maskin AS Pukk og grus

Lødingen Vestbygd YIT Norge AS Avd. Lødingen Grus og pukk

Sortland Blokken Gullkista Pukkverk AS Grus og pukk

Sortland Sigerfjord Veidekke Industri Asfalt

Sortland Frøskeland Vesterålsbetong AS Betong m.m.

Vestrvågøy Stamsund Alf Brekke & Sønner Grus og pukk

Vågan Rækøya, Kabelvåg Lofotpukk B & E Senteret AS Betong m.m.

Vågan Svolvær Gerhard Svenning AS Grus og pukk

Øksnes Myre Øksnes Entrepenør AS Betong m.m.

Øksnes Myre Staven Grus AS Grus og pukk

Øksnes Myre Aksel Andreassen Transport AS Grus og pukk

Mineralaktører

Stor transport i nærhet av uttak, 
byer og tettsteder

MINERALER LoVe i 2017
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AVFALL
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Aktører:

LAS (Lofoten)
Reno Vest (Vesterålen)
Noen mindre næringsaktører

• Transport inn til depot fra husholdninger og næringsliv
• Transport ut fra Depot til gjenvinning
• Kommunalt ansvar å samle inn husholdningsavfall
• Næringsavfall samles inn av godkjent avfallsselskap (privat/offentlig)
• Transport UT fra LoVe ca. 75% til Sverige, resten til Kjøpsvik/Sør-Norge og  deponering

• Båttransport utgjør ca. 3%

Viktige transportruter:
• E10 Kåringen - Gullesfjordbotn – 17 ÅDT (V)
• FV 820 Sortlandsbrua – Frøskeland - 17 ÅDT (V)
• E10 Sundklakkstraumen – Bøstad - 14 ÅDT (V)

AVFALL LoVe i 2017
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PETROLEUM
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Største transportarbeidet på vei generes som følge av distribusjon av 
petroleumsprodukter til konsumenter og næringsliv

Nesten all drivstoff til LoVe kjøres med bil fra Harstad

Naturgass transporteres med bil fra Melkøya til Lødingen, Sortland og 
Moskenes

Det er noen få kysttankanlegg i LoVe – disse leverer til bl.a. fiskeri- og 
fritidsflåten

Viktige transportruter:
• E10 Kåringen - Gullesfjordbotn – 13 ÅDT (V)
• E10 Gullesfjordbotn – Lofoten - 6 ÅDT (V)
• RV85 Gullesfjordbotn - Sortland- 6 ÅDT (V)

PETROLEUM LoVe i 2017
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ANNET
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Vegstandard dårlig:
• E10 fra Sørvågen til X Fiskebøl
• E10 over Kanstadfjellet og videre til Tjeldsundbrua
• FV 816 Henningsvær til X E10
• FV 818 Ballstad – X E10 Storeid
• Sortland sentrum (Vesterålsgata – spesielt ved hotellet)
• FV 820 Sortland – Frøskeland og 
• FV 820 Frøskeland – X FV 919 Kråkberget (spesielt Ryggedalen)
• FV 821 Frøskeland – Myre (spesielt Frøskelandsfjellet)
• -----------------------------

• Fergetilbudet er generelt tilfredsstillende, men flere ønsker nattferge mellom Lødingen og Bognes
• Grenseovergang på Bjørnfjell stengt om natten
• Få (ingen) regulære skipsruter
• Havnekostnader for dyrt
• Sjøtransport tar for lang tid og passer store vareforsendelser/partier
• Sjøtransport er billigere enn bil, men tar for lang tid og en må sende større parti – dette krever 

lagerkapasitet, binder opp kapital og går utover likviditet

ANNET – noen momenter fra intervjuene
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TRANSPORTUTVIKLING AS
MEDARBEIDERE SOM BENYTTES FOR PROSJEKTET

«STATUS 2017 NÆRINGS- OG GODSTRANSPORTER I LOVE»

ODDVAR RUNDEREIM

SENIORRÅDGIVER

LENE ALTEREN

SENIORRÅDGIVER
KJELL HEGGELUND

SENIORRÅDGIVER

STIG NERDAL

DAGLIG LEDER



 

Protokoll fra møte i Lofotrådet 18.10.2018 
 

Protokoll fra møte i Lofotrådet nr 4/2018  
Dato: 18.10.2018 

Tid: 10.00 – 15.30 

Sted: Meieriet kultursenter, Leknes 

 

Til stede 

Ordførere Kommune Deltakelse 

Eivind Holst (leder) Vågan Møtt 

Tor Arne Andreassen (nestleder) Røst Møtt (kl 10.20) 

Hans Fredrik Sørdal Flakstad Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes Forfall 

Dagfinn Arntsen Værøy Møtt 

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 

 

Varaordførere Kommune Deltakelse 

Einar Benjaminsen Flakstad Møtt 

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes Møtt for Lillian 

Rasmussen 

Frank Johnsen Vågan  Forfall 

Lisa Jørgensen Røst Forfall 

Hege Sørli Værøy Forfall 

Anne Sand Vestvågøy Møtt 

 

Opposisjonsledere Kommune Deltakelse 

Cecilie Johnsen Flakstad Forfall 

Bjørn Erik Larsen Moskenes Forfall 

Lena Hamnes Vågan Forfall  

Hanne Ødegård Røst Forfall 

Susan Berg Kristiansen Værøy Forfall 

Thomas Elvebakk Vestvågøy Møtt 

 

Rådmenn Kommune Deltakelse 

Steinar Sæterdal Moskenes Møtt 

Kjell Idar Berg Vestvågøy Møtt 

Tommy Stensvik Vågan Møtt 

Inge Albriktsen Røst Møtt (kl 10.20) 

Hege Tangen Christensen Værøy Møtt 

Erling Sandnes Flakstad Møtt 

 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Randi Lervik Sekretariatsleder Møtt 

 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
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Lilia Mirza Lærer, Vestvågøy kulturskole åpning 

Parmis Barbari Fiolinist, Vestvågøy kulturskole. 9 år åpning 

Siw Skaar RKK/prosjektkoordinator «Vårres unga, 

vårres framtid» 

Sak 39/18 

Marthe Sørvaag Skaar Ungdomsrepresentant, Vågan Sak 39/18 

Håvard Ytterøy Ungdomsrepresentant, Vågan Sak 39/18 

Sebastian Kjønsø Ungdomsrepresentant, Vågan Sak 39/18 

Serianna Johansen Ungdomsrepresentant, Vestvågøy Sak 39/18 

Isak Sørgård Ungdomsrepresentant, Vestvågøy Sak 39/18 

Arin Falkvold Kvam Ungdomsrepresentant, Vestvågøy Sak 39/18 

Alida Benoninsen Ungdomsrepresentant, Flakstad Sak 39/18 

Isabella Johansen Ungdomsrepresentant, Flakstad Sak 39/18 

Maria Melhus Rasmussen Ungdomsrepresentant, Moskenes Forfall 

Sofie Paulsen Ungdomsrepresentant, Moskenes Forfall 

Karin Marie Antonsen Prosjektleder «Merket for bærekraftig 

destinasjon» - Destinasjon 

Lofoten/Nordlandsforskning 

Sak 39/18 

Vegeir Selbo Markedsansvarlig Destinasjon Lofoten Sak 39/18 

Bjørn Arne Benjaminsen Norsk Veteranforening i Lofoten Sak 40/18 

Svein Christiansen Teknisk sjef Vågan 

kommune/styringsgruppa ROS 

Sak 41/18 

Nils Kaltenborn Prosjektleder prosjekt «beredskap 

Cruise»  

Sak 41/18 

Else Annie Hanssen Leder, kommunerevisjon i Lofoten Sak 42/18 

 

 

Sak 38/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste til Lofotrådets møte 18.10.18 godkjennes med tillegg for følgende 

saker til eventuelt: 

A, Nordlandsykehuset og vurdering av oppsigelse av avtale med Lofoten Hest og Helse. 

B, Ambulansehelikoptertjenesten 

C, Regelverk rund droneflyging 

D, Miljøvennlige bygg ved kommunale investeringer 

 

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll – møte 3/18  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 



 

Protokoll fra møte i Lofotrådet 18.10.2018 
 

Vedtak: 

Protokoll fra Lofotrådets møte 20. – 21.juni 2018 – møte 3/18 godkjennes. 

 

Sak 40/18 Strategi for Lofotrådet – videre arbeid. 

Med orienteringer fra prosjekt  «Vårres unga- vårres framtid» og «Jakten på Lofoten» - 

stedsmerkevareprosjekt  

 

Behandling: 

Ungdommer fra Vågan, Vestvågøy og Flakstad deltok. Øvrige kommuner var invitert med 

hadde ikke anledning. Siw Skaar, koordinator  for prosjektet «Vårres unga – vårres framtid» 

orienterte. Medvirkning er valgt som Lofoten sitt fokus for prosjektet framover. Det arbeides 

med lokale ungdomsråd/ordninger for ungdomsmedvirkning i hver kommune. Arbeid med 

regionale aktiviteter er i startgropa.  

 

Marthe Sørvaag Hanssen, ungdomsrepresentant orienterte om medvirkning fra ståstedet til 

ungdom, og ledet gruppeoppgave om medvirkning og verdier. Hele forsamlingen deltok.  

Hun avsluttet med følgende utfordring til Lofotrådet: «Hvor er Lofoten når det er vi som skal 

styre?» 

 

Vegeir Selbo, markedsansvarlig i Destinasjon Lofoten, og Karin Antonsen, prosjektleder for 

«Merket for bærekraftig destinasjon» orienterte om nyetablert koordinering av de tre 

prosjektene «Merket for bærekraftig destinasjon», «Jakten på Lofoten» (merkevareprosjektet) 

og besøksforvaltningsprosjektet. Overordnet jobber alle tre under overskriften turisme som 

samfunnsbygger og med utgangspunkt i spørsmålet «hvordan kan vi som bor og jobber i 

Lofoten bruke reiselivet til å skape det samfunnet vi ønsker».  

Det ble også orientert kort om at Destinasjon Lofoten for framtida innrette sin drift etter 

bærekraftsmålene som ligger til grunn for «Merket for bærekraftig destinasjon», og at de er i 

en utviklingsprosess organisasjonsmessig for få dette til.  

Lofotrådet arbeidet videre i grupper med spørsmålet: «Hva er Lofoten i 2030 / 2040?» Med 

bakgrunn i utfordringen gitt av ungdomsrepresentant tidligere i møtet.  

 

Vedtak: 

Strategiarbeidet videreføres med de innspill som er kommet fram i møtet.  

 

Sak 41/18 Regional veteranplan Lofoten    

 

Behandling: 

Bjørn Arne Benjaminsen, Norsk veteranforening, avd. Lofoten orienterte.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

1. Lofotrådet er positiv til at det utarbeides en regional veteranplan for Lofoten. 
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2. Lofotrådet ber rådmannsutvalget vurdere hvordan arbeidet best kan organiseres, og 

komme tilbake med sak til Lofotrådet. Det forutsettes god medvirkning fra 

veteranene selv når planen utarbeides.  

 

Sak 42/18 ROS-prosjekt Lofoten – orientering 

 

Behandling: 

Prosjektleder Nils Kaltenborn orienterte fra rapport om beredskap ved cruisbåtulykke, del 2 

Svein Christiansen orienterte fra ROS-prosjekt Lofoten med forslag til bruk av gjenstående 

midler. 

 

Det ble anbefalt å følge opp kontakt med Fylkesmann i Nordland for å avklare nærmere 

uklarheter i forhold til økonomisk ansvar mellom stat og kommune.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Tas til orientering. Lofotrådet ber rådmannsutvalget følge opp tiltak som foreslått fra 

styringsgruppen. Gjenstående midler omdisponeres til dette formål.  

 

 

Sak 43/18 Kommunerevisjon i Lofoten – framtidig organisering og drift - 

orientering  

 

Behandling: 

Leder i Kommunerevisjon i Lofoten, Else Annie Hanssen orienterte.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

  

Sak 44/18 TestLAB Lofoten - orientering 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak 45/18  Spredt avløp i vannområde Lofoten – koordinert innsats 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 



 

Protokoll fra møte i Lofotrådet 18.10.2018 
 

 

Vedtak: 

1. Lofotrådet stiller seg bak at det igangsettes et prosjekt for koordinert innsats for 

spredt avløp i vannområde Lofoten, under forutsetning av eksterne prosjektmidler.  

2. Lofotrådet ber rådmannsutvalget følge opp organisering av prosjektet og søknad om 

prosjektmidler.  

 

Sak 46/18 Orientering fra sekretariatet  

 

Behandling: 

Gjennomgang av statusrapport økonomi. 

Innført digitalt saksbehandling- og arkivsystem: websak 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering.  

 

Sak 47/18 Budsjett 2019 – Lofotrådet  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Forslag til driftsbudsjett for Lofotrådet med kostnadsramme på kr 1 857 951,- 

godkjennes.  

 

2. Lofotkommunene bidrar med et samlet tilskudd på kr 1 823 828,- fordelt som følger:  

 

Vågan kommune, 32%   kr 583 679  

Vestvågøy kommune, 37%   kr 674 780  

Flakstad kommune, 10%   kr 182 428  

Moskenes kommune, 9 %   kr 164 117 

Værøy kommune, 6%    kr 109 412 

Røst kommune, 6%    kr 109 412 

 

Sak 48/18 Referatsaker 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

Tas til orientering. 

 



 

Protokoll fra møte i Lofotrådet 18.10.2018 
 

Sak 49/18 Eventuelt  

 

A, Nordlandsykehuset og vurdering av oppsigelse av avtale med Lofoten Hest og Helse. 

 

Remi Solberg orienterte om at Nordlandssykehuset har sendt varsel om at avtalen med 

Lofoten Hest og Helse vurderes oppsagt.  Remi Solberg følger opp og undersøker saken 

videre, og kommer ev tilbake til Lofotrådet med forslag til uttalelse.  

 

Vedtak:  

Tas til orientering 

 

B, Ambulansehelikoptertjenesten  

Driftsrapporter fra ambulansehelikoptertjeneste basert på Evenes viser tilsynelatende mindre 

bruk av helikopteret i Lofoten, enn i øvrige regioner som tjenesten er ment å dekke.  

 

Vedtak:  

Lofotrådet sender brev til Helse Nord vedrørende tall for bruk av 

amulansehelikopterressurser i Lofoten 

 

C, Regelverk rund droneflyging 

Drøfting rundt utfordringer med droneflyging i tettbygde strøk. 

 

Vedtak:  

Tas til orientering.  

 

D, Miljøvennlige bygg ved kommunale investeringer 

Hans Fredrik Sørdal orienterte fra prosjekt i Flakstad som skal gi klima- og miljøvennlige 

løsninger ved bygging av ny skole. Fylkesmannen i Nordland er partner, og byggebransjen 

lokalt er invitert med.  

 

Vedtak:  

Tas til orientering 

 

 

Lofoten 18.oktober 2018 

 

 

Eivind Holst 

Leder 



 

 
 NOVEMBER 2018 
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2 Hovedmomenter 

Havnene i Lofoten og Vesterålen har gjennomført prosjekt «Havnesamarbeid LoVe 2018». I dette 
prosjektet deltok havnene i Øksnes, Andøy, Hadsel, Sortland, Bø, Vågan, Vestvågøy og Lødingen. 
Prosjektet ble delfinansiert av Kystverket1 . 
 
Som en del av prosjektet «Havnesamarbeid LoVe 2018», ble det utført en kartlegging av 
næringstrafikk til og fra, samt internt i Lofoten og Vesterålen (LoVe2).  
 
I arbeidet med «Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen» er veitransportarbeidet for utvalgte 
næringer i regionen kvantitativt vurdert. Disse næringene er sjømat (fangst og havbruk), 
dagligvarer, landbruk, mineraler, avfall og distribusjon av petroleumsprodukter. Alt 
transportarbeid på vei er således ikke registrert.  
 
Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne 
primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon. 
 
 

Veibelastning 
Veivalgene for transportene varierer, og det vil ikke være entydige ruter som benyttes i samme 
omfang fra år til år. Informasjonen i rapporten er en statusoversikt pr. årsskiftet 2017/18.  
 
Veier med mest transport 

Et utvalg av de veiene i Lofoten og 
Vesterålen hvor det i dette prosjektet er 
registrert størst trafikk, er vist i tabellen 
under.  
 
Størst veibelastning finner vi langs E10 
mellom Kanstad og Gullesfjordbotn.  I 
Gullesfjordbotn fordeler trafikken seg 
mellom Gullesfjordbotn og Lofoten og 
Gullesfjordbotn og Vesterålen. 
 
Det er 7 fergesamband i regionen. Disse 
transporterte nærmere 37.000 biler 
med lengde > 14 meter i 2017. 
Sambandet Lødingen – Bognes er Nord-
Norges største samband og stod for 
transport av mer enn 22.500 biler større 
enn 14 meter.  
 
 

Næringer  
 

Havnene i Lofoten og Vesterålen 
relativ store og håndterer samlet 

                                           
1 Tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1360, post 71 til havnesamarbeid – 2018 
2 LoVe: Kommunen i Vesterålen og i Lofoten. I Lofoten er ikke kommunen Røst og Værøy 
inkludert i vurdering av næringstransporter. 

Reg Veistrekning ÅDT (V)
VEST E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 149

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 136

VEST E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 130

TROMS RV85 XFV83(Troms) Langvassbukt-Sigerfjord 119

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 118

S-TROMS E10 Troms Tjeldsundbrua-Rødskjær 108

VEST FV821 Elvenes-Myre 93

VEST FV 82 Hadselbrua (XFV82/FV885)-Børøya 85

LOFO FV817 til Stamsund 84

VEST FV 82 Sortland-Hadselbrua (XFV82/FV885) 84

VEST FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 73

LOFO FV815 XKV3046 Fygleveien-XFV897 Hol 64

VEST FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 63

LOFO FV815 Hol-XFV817 Stamsund (fra vest) 61

LOFO E10 XFV816 Henningsværveien-Bru Sundklakkstraumen 61

LOFO E10 Svolvær-Kabelvåg 60

LOFO E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 55

LOFO E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 52

Totaltall LoVe



 

Status 2017-Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen 

Transportutvikling AS                                                                                     Side 5 av 31 

 

nærmere 3,3 millioner tonn gods som mineraler, fisk, stykkgods m.v. Det er mange 
fiskerihavner i regionen. Det er få regulære godsbåtruter som anløper regionen. 

Lofoten hadde nærmere 90 anløp og Vesterålen like under 10 anløp av Cruise- og 
explorerskip i 2017. 
 
Sjømatnæringen står for en stor andel av de registrerte veitransportene i Lofoten og 
Vesterålen. Verdien av er beregnet til 9,2 milliarder kroner i 2017. I regionen er det fire 
lakseslakterier og ca. 60 fiskemottak. Det er to store fiskefôrfabrikker, flere store fryselagre og 
det produseres emballasje og paller.  
 
Nær all transport innen landbruk utføres med bil. Fiskå Mølle har et større lager i Risøyhamn. 
De mottar kraftfor mv. med båt, og sender varer ut fra lageret med bil. Horn Slakteri i Vestvågøy 
er eneste større bedrift (dyreslakteri) i regionen. Andre sentrale bedrifter er lokalisert utenfor 
regionen. 
 
Transporten av dagligvarer styres i stor grad av lagerstrukturer, inntransportmønster, 
butikkenes lokalisering og av befolkningsendringer. To av Nord-Norges tre grossistlagre ligger i 
Tromsø og ett i Narvik. Båttransport benyttes i liten grad. På grunn av stor turisme, spesielt i 
Lofoten, er transporten størst i sommerhalvåret. 
 
Mineralnæringen er i stor grad prosjekt-/anleggsstyrt.  Pågående og nye vei- og 
byggeprosjekter genererer behov for økte transporter og det er relativ høy trafikkbelastning nær 
uttakene. Næringen benytter båt for transport over lengre distanser og bil i sitt nærområde. 
Transport med båt var ca. 75%.  
  
Innen petroleumsdistribusjon har utviklingen gått mot store sentraldepoter, der flere 
oljeselskap tar ut drivstoff fra samme depot. Petroleum til Lofoten og Vesterålen transporteres 
med bil fra lager i Harstad. Naturgass transporteres med bil fra Melkøya (Hammerfest) til 
Lødingen, Sortland og Moskenes. 
 
Avfallsnæringen står for en stor andel av registrerte transporter. Krav til økt sortering og 
gjenvinning av avfall har ført til mertransport. Rundt 75 % av avfallet transporteres i dag ut av 
fylket for gjenvinning.  
 
……………………………….. 
 
 
Vi ønsker å rette en stor takk til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner og som har ytt oss 
velvillig bistand.   
 
Arbeidet er utført av Transportutvikling AS i perioden mai-november 2018. 
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3 Mandat og prosjektmål 

Havnene i Lofoten og Vesterålen har gjennomført prosjekt «Havnesamarbeid LoVe 2018». I dette 
prosjektet deltok havnene i Øksnes, Andøy, Hadsel, Sortland, Bø, Vågan, Vestvågøy og Lødingen. 
Prosjektet ble delfinansiert av Kystverket3 . 
 
Som en del av prosjektet «Havnesamarbeid LoVe 2018», ble det utført en kartlegging av 
næringstrafikk til og fra, samt internt i Lofoten og Vesterålen (LoVe4).  
 
Analysearbeidet inngår i havnenes tiltaksplanverk, samt markedsplan. I tillegg vil data fra 
rapportfunn kunne benyttes ved arbeid internt i LoVe og fylket.  
 
De næringer som inngår i beskrivelsen er: 
 

• Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak. 
• Landbruk 
• Dagligvarehandelen 

• Mineralnæringen 
• Avfall 
• Petroleum 

 
Prosjektet er i utgangspunktet geografisk avgrenset til Lofoten og Vesterålen. Koplinger mot deler 
av Troms og Nordland fylker som er naturlige, og som innvirker på godstransporter i og til/fra 
LoVe, hensyntas så langt det er mulig i fremstillingen. 
 
Hensikten med prosjektet er:  
 

• Utarbeide en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og 
transportruter/godsruter til og fra, samt internt i Lofoten og Vesterålen 

• Rapporten skal omhandle næringene fiskeri- og havbruk, dagligvarer, mineraler, avfall, 
petroleum og landbruk 

• Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for havnene  
• Rapporten skal beskrive tungtransport på vegnettet 
• Utredningen skal beskrive transportstrømmene på veg, de tilknyttede havner, ferger, 

produsenter m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1360, post 71 til havnesamarbeid – 2018 
4 LoVe: Kommunen i Vesterålen og i Lofoten. I Lofoten er ikke kommunen Røst og Værøy 
inkludert i vurdering av næringstransporter. 
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4 Metode 

Det meste av informasjonen er innhentet ved direkte kontakt/intervjuer med markedsaktører. 
Bl.a. er det foretatt intervjuer og/eller e-postkorrespondanse med fiskeriprodusenter, operative 
mineralprodusenter, transportører, havner m.fl. 
 
De primærdata som er innhentet er sammenholdt med tilgjengelig offentlig statistikk. 
 
Transportarbeidet er målt i antall tunge kjøretøy/vogntog, som et gjennomsnitt over året og 
trafikk i begge retninger (ÅDT). 
 
Det er sesongvariasjoner i transportarbeidet for enkelte næringer. Dette fører til at 
trafikkbelastningen er høyere i deler av året, enn det ÅDT-tallene viser.  
 
Transportene er fordelt på benyttede veistrekninger i LoVe og nærliggende regioner.  
Det er utført en kartlegging av bedriftenes enkeltransporter i 2017. Disse danner grunnlag for 
vurderinger, visualiseringer og veibelastningskart. 
 
Noen aktører, bl.a. fiskeriindustrien, har ikke full oversikt over hvilke ruter som benyttes. Fisken 
kan i enkelte tilfeller hentes uten at leverandøren har oversikt over transportruten. Enkelte 
transportruter må derfor estimeres ut fra en faglig vurdering og skjønn. 
 
For å få frem trafikkbelastningen på vei, har vi valgt en beregningsmetodikk der vi har tatt 
utgangspunkt i registrerte utgående og inngående biltransporter målt i vogntogenheter (VTE5). I 
beregningene er det så langt det er mulig tatt hensyn til forskjellige bilstørrelser, lastevekt, 
fyllingsgrad og retningsbalanse. Det er bl.a. hensyntatt at forskjellige godskategorier har 
forskjellig vekt og volum. Metodikken gir et konservativt anslag over samlet transportmengde 
målt som ÅDT(V)6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 VTE er en betegnelse på et standard vogntog. Man definerer gjerne en VTE som en nyttelast på rundt 

18-20 tonn, og en kjøretøylengde på 19.5 meter. Transportutviklings vurderinger tar også hensyn til 

egenvekten for de enkelte transporter der denne kan identifiseres, bl.a. for å få frem at et gitt antall 
tonn med pukk representerer færre biler enn samme antall tonn med f.eks. emballasje.  

 
6 Dette er et helt års trafikk i begge retninger, målt som et gjennomsnitt pr. døgn. ÅDT(V) i denne 

rapporten gjelder inn- og utgående tunge godsførende kjøretøy som f.eks. vogntog og semier.  
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5 Transportinfrastrukturen i Lofoten og Vesterålen 

I det følgende gis det en kort beskrivelse av relevant transportinfrastruktur i LoVe. Slik 
infrastruktur er bl.a. knyttet til LoVes veier, veier ut/inn av regionen, ferger og havner.  
 

 Veiforbindelser 

Veier med stor transport 
Et utvalg av de veiene i LoVe hvor det i dette prosjektet er registrert størst trafikk er: 

 
Størst veibelastning finner vi langs 
E10 mellom Kanstad og 
Gullesfjordbotn.  I Gullesfjordbotn 
fordeler trafikken seg mellom 
Gullesfjordbotn og Lofoten og 
Gullesfjordbotn og Vesterålen. Det 
er også stor trafikk på strekningene 
RV 85 XFV 82 Sorlandsbrua – 
Sigerfjord.  
 
Vi registrerer også stor trafikk i by- 
og tettsteder, nær havner, 
lakseslakterier, avfallsanlegg og 
pukk og grusuttak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5-1: Mest trafikkerte (kilde: 
Transportutvikling AS) 

 
 
 
 

 Grensepasseringer 

Store deler av sjømatnæringen i LoVe er eksportrettet, og bil er et viktig transportmiddel for 
bedriftene. Normalt benyttes E10 over Bjørnfjell og jernbaneforbindelsen i Narvik. Vi registrerer 
også at det transporteres mye avfall fra LoVe til Sverige. Med tog har vi registrert en samlet ÅDT 
(V) på 24. 

Reg Veistrekning ÅDT (V)
VEST E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 149

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 136

VEST E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 130

TROMS RV85 XFV83(Troms) Langvassbukt-Sigerfjord 119

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 118

S-TROMS E10 Troms Tjeldsundbrua-Rødskjær 108

VEST FV821 Elvenes-Myre 93

VEST FV 82 Hadselbrua (XFV82/FV885)-Børøya 85

LOFO FV817 til Stamsund 84

VEST FV 82 Sortland-Hadselbrua (XFV82/FV885) 84

VEST FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 73

LOFO FV815 XKV3046 Fygleveien-XFV897 Hol 64

VEST FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 63

LOFO FV815 Hol-XFV817 Stamsund (fra vest) 61

LOFO E10 XFV816 Henningsværveien-Bru Sundklakkstraumen 61

LOFO E10 Svolvær-Kabelvåg 60

LOFO E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 55

LOFO E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 52

LOFO E10 Jordnes-Svolvær 49

LOFO E10 Fiskebølkrysset-Jordnes 48

LOFO E10 Bru Sunklakkstraumen-Bøstad 45

VEST E10 Hanøykrysset-Fiskebølkrysset 43

VEST E10 XFV868-Hanøykrysset 42

VEST E10 Gullesfjordbotn-XFV868 til Digermulen 42

LOFO E10 XFV815 Fygle-XFV818 Storeid 35

LOFO E10 Bøstad-Leiteveien 35

LOFO E10 X825 Leiteveien-XFV815 Fygle 32

Totaltall LoVe
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 Fergesamband  

I LoVe er det totalt 7 fergesamband. 6 av disse er i drift hele året. Sambandet Andenes – 
Gryllefjord utføres kun i sommermånedene. I sambandet Svolvær – Skrova anløpes Skutvik i 
sommermånedene.   
 

 
Tabell 5-2: Fergesamband i Lofoten (eks. Røst og Værøy) og Vesterålen (kilde: Statens vegvesen) 

viser Lødingen fergeleie. Sambandet Bognes – Lødingen er Nord-Norges største samband.  
 

 Havner og kaianlegg  

En stor del av næringstransportene i 
LoVe går sjøveien. Utbedring og 
vedlikehold av farleder og havner er 
derfor en viktig oppgave, -også for å 
stimulere sjøtransporten generelt.  
 
LoVe har flere kommunale havner 
som opererer innenfor rammene av 
Havne- og farvannsloven.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 5-1: Havnene i LoVe, lokalisering 

 
 
Havnene utfører en viktig oppgave og er fleksible. De gir et godt og tilpasset servicetilbud til 
næringslivet.  
 

Samband Hovedferge PBE

Antall 

kjøretøy >14 meter

Melbu - Fiskebøl Tysfjord 146 763     86 387       4 917        

Lødingen - Bognes Lødingen/Barøy 403 110     169 317     22 658       

Svolvær - Skrova Røst 27 929       11 936       2 290        

Svolvær - Skrova - Skutvik (sommer) Røst 13 152       7 622        87            

Moskenes - Bodø (eks Røst og Værøy) Landegode/Værøy 91 450       52 074       2 830        

Digermulen - Finnvik Lofotferje 1 10 884       6 759        433           

Revsnes - Flesnes Hålogaland 201 316     125 894     4 669        

Andenes - Gryllefjord (sommer) Skutvik 12 856       9 334        36            

Ferger i Lofoten og Vesterålen

www.transportutvikling.no

SORTLAND

Forklaringer
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Stamnetthavner

Jernbaneforbindelse
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Tallmaterialet er basert på havnenes statistikk og tallstørrelser innhentet fra havnene. I tillegg er 
det benyttet informasjon fra SSB 
 
 

 
 
Tabell 5-3: Havnestatistikk, totale tonn gods over kai i 2017  

 

Samlet ble det i 2017 håndtert nærmere 3.3 millioner tonn gods i de havnene som er vist i 
tabellen.  Dette er til sammenligning ca. 700.000 tonn gods mer enn Stavanger havn.  
 
Havnene har utarbeidet data for 149 kaier (private og offentlige) i LoVe. Samlet kailengde er ca. 
11.000 meter. Offentlige kaier disponerer ca. 4.200 meter kailengde.  
 
I LoVe er det mange fiskerihavner med statstilskudd. I 2020 blir disse overført fra Kystverket til 
Nordland fylkeskommune.  
 
Fergeleiene i LoVe eies av Staten, Nordland eller Troms fylkeskommuner. 
 
 

 
 
Bilde 5-1: Sjarkhavna på Myre (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

Havn Tonn gods i 2017

Sortland 703 210                      

Øksnes 660 157                      

Hadsel 509 527                      

Bø 390 000                      

Lødingen 371 970                      

Vestvågy 265 516                      

Vågan 222 211                      

Andøy 146 972                      

Total antall tonn gods 3 269 563                     

Havnestatistikk 
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 Sjøtransport 

 
Lokal- og hurtigbåter 
I LoVe er det 4 lokal- og hurtigbåtsamband. I tillegg er det skoleruter. 
 
Lokal- og hurtigbåtsamband er:  
 

• NEX 2 (Nordlandekspressen) mellom Svolvær og Bodø.  
• Reinefjorden 
• Øksnes Vestbygd 
• Hadselbassenget 

 
Hurtigbåten i sambandet Svolvær – Bodø anløper bl.a. Skrova. Hurtigbåten, som er kombinert 
passasjer- og godsførende, er en av to regionale langruter og binder Lofoten og Salten sammen. 
I 2019 vil en ny hurtigbåt bli satt i drift.  
 
Ruten i Reinefjorden er en passasjerførende lokalrute. Den betjener de fastboende i Reinefjorden. 
I sommerhalvåret er det mange turister som benytter ruten.  
 
Ruten i Øksfjord Vestbygd er en passasjerførende lokalrute som anløper grender og øyer i 
kommunen. Båten tar noe gods.  
 
I Hadselbassenget utfører en kombinert passasjer og bil/godsførende katamaran ruten. Ruten 
dekker nordre del av Raftsundet.   
 
 
Hurtigruten/NorLines 
De 11 Hurtigruteskipene anløper daglig Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Sortland og 
Risøyhamn. Skipene fører litt gods bl.a. litt dagligvarer og fisk, i tillegg til biler. 
 
Nor Lines samseiler med Hurtigruten når det gjelder godstransport. Hurtigrutens godskapasitet 
(med unntak av personbiler) selges av Nor Lines. I 2017 kunngjorde rederiet Samskip at de har 
kjøpt Nor Lines AS. Nor Lines har kun fast anløp av Svolvær. Godsbåtene transporterer bl.a. fisk, 
dagligvarer, brunevarer, bygningsartikler, salt o.l.  
 
I tillegg til den sjøtransporten som er nevnt i dette kapitlet foregår det transport på sjø med 
industriell tonnasje for bl.a. mineralnæringen og fangstnæringen.  
 
Det nevnes også at Eimskip har en «fiskerute» mellom Holland, Storbritannia og Norge som 
anløper Sortland. Stokmarknes anløpes jevnlig av containerskip tilhørende North Sea Container 
Line.  Havnene i LoVe anløpes også av flere mer eller mindre regulære godsfartøy. 
 

 
Bilde 5-2: Godsbåt i Myre havn (Foto: John Danielsen) 
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Cruise- og Explorerskip 
Det er flere anløp av cruiseskip i LoVe.  I Leknes og på Sortland anløper de største cruiseskipene.  
I Svolvær anløper Explorerskipene og mindre cruiseskip. De største cruiseskip ligger til ankers.  I 
2017 var det registret like under 100 anløp av cruise- og explorerskip.  
 
 

 Knutepunkt i LoVe  

Internt i LoVe er det mange knutepunkt i form av havner og terminaler. Mange er små i en større 
sammenheng, men likevel viktige for utviklingen i lokalsamfunnene. 
 
De sentrale knutepunktfunksjonene i LoVe fremkommer som en konsekvens av 
befolkningstetthet, næringsaktivitet og beliggenhet.  De store transporthusene har etablert sine 
terminaler ut fra kommersielle hensyn. Vi nevner bl.a.: 
 

• Schenker, Posten/Bring og PostNord har terminaler flere steder i LoVe, bl.a. på 
Stokmarknes, Sortland, Svolvær og Leknes. 

• Nor Lines har terminaler i Stamsund, Svolvær, på Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn, 
- der de samseiler med Hurtigruten. Eimskip har terminal på Sortland. I tillegg er havnene 
generelt viktige sjøterminaler (se kapittel 5.4). 

 
Da LoVe er en betydelig fiskeriregion nevner vi at det finnes mange fryseterminaler i LoVe, bl.a.: 
 

• Pelagia (Lødingen) 
• Myre Fryseterminal (Sortland og Myre) 
• Melbu Fryseterminal (Melbu) 
• Eimskip (Sortland) 

 
Terminalene håndterer også andre produkter enn fisk. I tillegg finnes det flere andre viktige 
terminal-/lagerfunksjoner, f.eks. Lofotterminalen (Leknes), Thors varetransport (Svolvær), Nor-
Express (Sortland) m.fl.   
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6 Sjømatnæringen 

 
 
I 2017 var det 4 aktive lakseslakterier og mer enn 60 operative aktører som tar imot og 
videresender fangst, med eller uten vesentlig bearbeiding. Mange av fangstaktørene er små. 
 
Havbruksnæringen/slakteriene i LoVe hadde ca. 135.000 tonn uttransportert vekt7 i 2017, mens 
tradisjonell fangst landet 214.000 tonn (eks. Værøy og Røst).  
 
Tar vi utgangspunkt i Fiskeridirektoratets statistikk for 2017, var omsetningsverdien for rund fisk 
landet i LoVe (eks. Værøy og Røst) ca. 2,5 mrd. Verdien i havbruksnæringen var nærmere 6,7 
mrd. Kroner. 
 
Samlet omsetning var ca. 9,2 mrd. i 2017. 
 
I LoVe registrer vi stor fleksibilitet mht omstilling av produktspekteret. Det er flere bedrifter som 
spesialiserer seg på enkelte type produkter.  Restråstoffet fra fisken, som tidligere ikke ble 
benyttet til matproduksjon, blir nå tatt vare på og produseres til mat. Noen bedrifter spesialiserer 
seg på rogn, noen på hode, rygg, noen produsere olje m.v.   
 
 

 Fangst  

6.1.1 Generelt 

I følge Fiskeridirektoratet ble det i LoVe i 2017 landet ca 214.000 villfanget fisk, målt som rund 
vekt. Dette tilsvarer ca. 60% av total landet fisk i Nordland. Torskefisk8 utgjorde en stor andel av 
landingene.  
 
Figur 6-1 viser totale landinger (rund fisk, alle arter) i kommunene i LoVe i 2017.  
 

                                           
7 Uttransportert vekt omfatter både bil- og båttransport, samt hovedprodukt og biprodukt. 
8   «Torskefisk» (torsk og torskeartet fisk) omfatter også fisk som skrei, sei, brosme osv., - mens 
«Pelagisk» er fisk som pr. definisjon jager fritt i havområdene. Mest kjent er sild, makrell, lodde og 

brisling. 

I Lofoten og Vesterålen eks. Røst og Værøy, er beregnet verdi for sjømatnæringen 
samlet på ca. 9,2 milliarder kroner i 2017. Fangst utgjør nærmere 2,5 milliarder kroner 
og 6,7 milliarder kroner er havbruk. 
 
Sjømatnæringen står for en stor andel av de registrerte veitransportene. Fangst har 
stor interntrafikk – fra mottak til anlegg for bearbeiding.  
 
De viktigste transportrutene, beregnet ut fra ÅDT(V), for sjømatnæringen er 
 
E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 
RV 85/FV 82 Gullesfjordbotn – Børøya 



 

Status 2017-Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen 

Transportutvikling AS                                                                                     Side 14 av 31 

 

 
Figur 6-1: Landing av fangst i Nord-Norge, tonn 2017 (Kilde: Fiskeridirektoratet 2017 ) 

 
De årlige landingene i de enkelte kommunene reflekterer ikke alltid transportarbeidet, -spesielt 
når det gjelder transport på vei.  Et eksempel kan f.eks. være et fryselager. Til Sortland kommer 
fartøy inn med frosne produkter. Produktene mellomlagres i fryselageret og går videre med båt. 
Landingsåret behøver heller ikke å være det samme som det året fisken blir transportert.  
 

 
Tabell 6-1: Landet fisk og verdi i Lofoten og Vesterålen i 2017 (Kilde: Transportutvikling AS) 
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Den nasjonale landingsstatistikken vises normalt som «rund fisk» og ikke det produktet som 
transporteres ut, ref. Tabell 6-1: Landet fisk og verdi i Lofoten og Vesterålen i 2017 (Kilde: 
Transportutvikling AS). 
 
I 2017 ble det landet ca 214.000 tonn rund fisk i LoVe, mens det ble levert mer til regionen. Dette 
skyldes bl.a. at mye fisk sløyes og prosesseres om bord, spesielt på trålerne. I tillegg forsvinner 
det ytterligere vekt ved bearbeiding på land. Prosesser som tørking9, salting og produksjon av 
klippfisk reduserer vanninnholdet i fisken, og dermed også transportvekten. Det transporteres 
også mye fisk og bi-/resteprodukter fra Troms og Finnmark til LoVe som foredles og sendes ut 
på markedet 
 
Anvendelsen av fisken, f.eks. frosset, fersk, tørket m.v. påvirker transportmiddel-fordelingen 
mellom båt og bil. 
 
 

6.1.2 Mottak og produsenter  

I LoVe er de 3 største fangstkommunene10 i 2017: 
 

• Lødingen 
• Sortland 
• Øksnes 

 
I flere kommuner er bedrifter med lavere volum viktige for sysselsetting og utvikling. Det omsettes 
også produkter hvor det ikke er naturlig å operere med store tonnmengder, f.eks. krabbe. 
 
Transportvolumene i denne rapporten er basert på tall fra aktive mottak/produsenter i LoVe som 
tar inn fisk og videresender denne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
9 Tørrfiskvekten av skrei tilsvarer rundt 1/6 av rundfiskvekten, og det er tørrfisken som transporteres 
til markedet. 
10 Kilde: Fiskeridirektoratet 
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6.1.3 Veibelastning og transportruter fangst 

De veiene i LoVe som har størst 
samlet transportbelastning for 
fangstnæringen i 2017, er gjengitt i 
tabell 6-2.   
 
Det er også mye intern transport i 
Vesterålen og Lofoten.  
 
Det alt vesentligste av 
fiskeproduktene eksporteres ut av 
LoVe. De fleste bilpasseringene ut 
av LoVe fordeler seg over E10 
Bjørnfjell, tog fra Narvik og noe går 
videre langs E6, og noe 
transporteres med ferge mellom 
Moskenes - Bodø og Lødingen – 
Bognes og videre med tog eller bil 
fra Fauske og Bodø.   
 
De anslåtte ÅDT(V) tall er et 
gjennomsnitt over året. 
Trafikkbelastningen er reelt sett 
større i perioden fra september til 
februar/mars. Vintersesongen er 
viktig for mange av bedriftene. 
 
 
 
 
 
Tabell 6-2: Viktige veier for 
fangstbedrifter i Lofoten og Vesterålen 
i 2017 (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
I kartet i vedlegg 12.1 har vi visualisert veitransportstrømmene for sjømatnæringen i LoVe, - dvs. 
både fangst og havbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reg Veistrekning ÅDT (V)
VEST E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 26

VEST E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 25

VEST E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 24

S-TROMS E10 Troms Tjeldsundbrua-Rødskjær 24

TROMS RV85 XFV83(Troms) Langvassbukt-Sigerfjord 19

TROMS RV85 Gullesfjorden-Langvassbukt 18

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 17

VEST FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 17

VEST FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 16

VEST FV821 Elvenes-Myre 14

LOFO E10 Fiskebølkrysset-Jordnes 13

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 13

LOFO E10 Jordnes-Svolvær 12

LOFO E10 Svolvær-Kabelvåg 11

LOFO E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 10

VEST E10 Gullesfjordbotn-XFV868 til Digermulen 10

VEST E10 XFV868-Hanøykrysset 10

VEST E10 Hanøykrysset-Fiskebølkrysset 10

LOFO E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 10

Fangst LoVe
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 Havbruk 

LoVe sto for ca. 55% av samlet slakteriproduksjon i Nordland i 2017. 
 
Tabell 6-3: Havbruk, rund fisk og 
verdi i 2017 
(Kilde: Transportutvikling AS 
 

 
I LoVe ble det i 2017 slaktet mer fisk enn det som produseres i merdene i LoVe. Det hentes, med 
brønnbåter, fisk for slakting fra både Troms og andre deler av Nordland.  
 
 

6.2.1 Slakterier 

I LoVe er det 4 større lakseslakterier i 2017. Disse er: 
 

• Nordlaks, Børøya (Hadsel) 

• Cermaq Alsvåg, Alsvåg (Øksnes) 
• Egil Kristoffersen & Sønner, Jennskaret (Bø) 
• Ellingsen Seafood, Skrova (Vågan) 

 
I tillegg er det noen mindre slakterier, som f.eks. Sigerfjord Fisk AS 
 

Nordlaks på Børøya er det største slakteriet i Nord-Norge. Cermaq Alsvåg ble nedlagt i slutten av 
2017 og i begynnelsen av 2018 solgt til Viking Innovation AS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 6-1: Nordlaks, Børøya (Foto: Nordlaks) 

 
Veitransporten av utgående ferdigprodukt fra havbruksnæringen utføres i stor grad med bil. 
Rundt de store slakteriene er veitransportarbeidet svært høyt. 
 
Som følge av at havbruksnæringen er en storforbruker av biltransport, øker veitransportarbeidet 
i LoVe tilsvarende veksten i slaktet kvantum. 
 
Vi nevner at den nasjonale statistikken registrerer «rund fisk» og ikke det hovedproduktet som 
transporteres ut fra slakteriene, og heller ikke de øvrige transporter som er avledet fra 
havbruksnæringen (f.eks. fôr, emballasje, paller osv.). 
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6.2.2 Veibelastning og transportruter havbruk 

Det er generelt for hele næringen i 
Nord-Norge, at stort sett all 
uttransport av ferdigprodukter skjer 
med bil, så også i LoVe.  
 
De veiene i LoVe som har størst 
samlet transport i forhold til 
havbruk i 2017, er gjengitt i tabell 
6-4 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabell 6-4: Veier med størst 
trafikkbelastning, havbruk 2017 (Kilde: 
Transportutvikling AS) 

 
 

 Andre aktører involvert i sjømatnæringen  

Sjømatnæringen genererer betydelige transporter utover uttransport av ferdigprodukter. Vi 
benytter dette kapitlet til å gi litt informasjon om slike aktører/transporter. Alle er ikke med, men 
vi mener likevel kapitlet kan bidra til å gi bedre forståelse for «sjømatbransjen» ved de eksempler 
som benyttes.  De største transportvolumene er knyttet til fôr, ensilasje, paller, emballasje og 
salt.  
 
Uttransporter 
Vesentlige biprodukter ut fra næringen er lever, rogn, hoder, rygg, ensilasje og avskjær11. I 
de intervjuer/vurderinger som ble foretatt av Transportutvikling AS i 2017 ble det registrert 
relativt stor transport av biprodukter som utgående produkt i LoVe. Mye av denne transporten er 
lokal pga utnyttelse av denne type biprodukter.  Den teoretiske mengden av slike produkter er 
imidlertid høyere enn vår registrering. Dette skyldes bl.a. at fisken komme ferdig prosessert og 
emballert til fryselager.  
 
 

Inntransporter 
Råstoff til slakterier og mottak kommer vanligvis sjøveien, selv om det foregår en del 
interntransport med bil som belaster veinettet. Laks til slakteriene kommer sjøveien med 
brønnbåter. Fisk til mottakene kommer normalt også sjøveien med fiskefartøy.  
 

                                           
11 Ensilasje er i en sjømatkontekst biprodukter fra sjømatnæringen, dvs. fiskeavfall, død fisk fra 
oppdrettsanlegg mv. Avskjær er også et biprodukt fra næringen, men transportformen har ofte 

likhetstrekk med transport av ferske produkter. 

Reg Veistrekning ÅDT (V)
VEST E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 69

VEST E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 69

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 64

VEST FV 82 Sortland-Hadselbrua (XFV82/FV885) 64

VEST FV 82 Hadselbrua (XFV82/FV885)-Børøya 64

TROMS RV85 XFV83(Troms) Langvassbukt-Sigerfjord 63

TROMS RV85 Gullesfjorden-Langvassbukt 63

VEST RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 61

VEST E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 60

S-TROMS E10 Troms Tjeldsundbrua-Rødskjær 35

VEST FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 28

VEST FV821 Frøskeland - X939 Elvenes 28

VEST FV939 Elvenes-Alsvåg 20

VEST Ferge Lødingen-Bognes(E6) 10

Havbruk LoVe
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Sjømatnæringen benytter store mengder paller og emballasje. Det meste av pallene kommer 
inn til slakteri eller mottak med bil. En del av pallene produseres lokalt, f.eks. Stokmarknes, men 
noe kommer fra Finland og Baltikum.  
 
Emballasje leveres/produseres i stor grad lokalt og regionalt. Det aller meste av emballasjen 
transporteres med bil. Transport av emballasje gir stort transportarbeid da emballasje i f.eks. 
form av isoporkasser, gir mye volum. 
Ellingsen Seafood (Skrova) har egen produksjon av emballasje i Svolvær. Øksnes Thermo 
(Jackon), Alsvåg og Sunde, Rødskjær er også store produsenter av emballasje. 
 
Fôr går til oppdrettslokalitetene. Fôr transporteres i store mengder, og går stort sett med båt. I 
2017 ble ca. 95 % transportert med båt.   

 
To av de store fôfabrikkene er 
lokalisert i Vesterålen. BioMar er 
lokalisert på Myre og Skretting på 
Børøya. Disse, sammen med 
fôrfabrikkene til Ewos på Bergneset 
(Balsfjord) og Halsa (Ørnes) leverer 
fôr til oppdrettsanlegg i Finnmark, 
Troms og store deler av Nordland. 
 
 
Bilde 6-2: Skretting, Børøya (Foto: 
Nordlaks) 

 
De store fôrleverandørene til oppdrettsnæringen i LoVe er: 
 

 
Tabell 6-5: Aktører fiskefôr 

 
Salt går til fiskebruk langs hele kysten av Troms og Nordland. Stort sett alt til LoVe kommer inn 
med mindre bulkbåter eller bil. Det meste av saltet går til fiskebrukene, mens noe går til veiformål.  
Det benyttes store mengder is ved transport av ferske fiskeprodukter. Dette representerer i liten 
grad veitransportarbeid, da de fleste har egen produksjon av is.  
 

 Visualisering av sjømatnæringens veitransporter 

Veivalgene for fangst og havbruk er illustrert i vedlegg 12.1.  
 
 

Kommune Sted Bedrift Bransje Eierskap

Balsfjord Bergneset EWOS  Fiskefôr
62% indirekte via Cargill 

International Luxembourg 3 Sarl

Hadsel Børøya Skretting  Fiskefôr Nutreco, Nederland

Øksnes Myre Biomar  Fiskefôr Biomar Group
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7 Landbruk  

 
 
Som en indikasjon på veitransportarbeidet knyttet til landbruk, har vi innhentet tall fra sentrale 
aktører innen næringen. Med unntak Fiskå Mølle brukes båt i liten grad, og stort sett all transport 
går langs vei. Deler av transportene i landbrukssektoren er sesongpreget. Dette gjelder i 
hovedsak for dyreslakterier.  
Slakteriet genererer en betydelig mengde inn- og uttransporter. Inntransportene med levende 
dyr utgjør mye av transportarbeidet. Transportene påvirkes i stor grad av høysesongen i perioden 
september-januar.   
 

 Sentrale aktører 

De mest sentrale «logistikkaktørene» innenfor landbruk i LoVe er: 
 

 
Tabell 7-1: Aktører landbruk 

 

7.1.1 Landbruksaktører 

Felleskjøpet har sitt hovedlager for landsdelen på Bergneset. De leverer i hovedsak kraftfôr og 
gjødsel, samt andre landbruksvarer. Fra lageret på Bergneset transporteres kraftfôr og gjødsel ut 
med bil til bla. LoVe.  
 
Fiskå Mølle har sitt hovedlager for landsdelen på Bergneset, og avdeling i Risøyhamn. De leverer 
kraftfôr og gjødsel, samt andre landbruksvarer. Transport til LoVe skjer med båt. Fra lageret i 
Risøyhamn transporteres produktene ut med bil til Vesterålen og deler av Lofoten. I Lofoten levers 
også Fiskå Mølle noen produkter fra bl.a. Stamsund.  
 

Kommune Sted Bedrift Bransje

Vestvågøy Fygle Horn Slakteri Slakteri

Målselv Andslimoen Notura Målselv Slakteri

Harstad Harstad Nortura Slakteri

Harstad Harstad Tine Meieri Meieri

Balsfjord Storsteinnes Tine Meieri Meieri

Balsfjord Bergneset Felleskjøpet Dyrefòr og gjødsel

Balsfjord/Andøy Bergneset/Risøyhamn Fiskå Mølle Dyrefòr og gjødsel

Sentrale Logistikkaktører Landbruk

Det er varierende størrelse og fyllingsgrad på bilene som benyttes innen landbruk. 
 
De viktigste transportrutene/områdene etter ÅDT(V) for landbruksnæringen er: 
 

• E10 Rødskjær – Gullesfjordbotn  
• RV 85 Kåringen - Lødingen 
• Fergesambandet Lødingen - Bognes 
• E10 Gullesfjordbotn – Fygle 
• RV 85 Gullesfjordbotn – Sortland  

 
Deler av næringen er sesongbetont. 
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TINE har produksjon ved meieriene i Harstad og Storsteinnes og sentrallager i Harstad. Melk 
transporteres med bil fra LoVe. 
 
Ved TINE meieriet Harstad produseres konsummelk, fløte og rømme, samt eple- og appelsinjuice. 
Anlegget dekker et område fra Saltfjellet/Halsa i sør til Lyngen i nord med søtmelk og fløte. I 
tillegg produseres blant annet 1,75 liters melkepakker og rømme for hele Nord-Norge.   
Melken som benyttes i produksjonen i Harstad kommer fra kyr i LoVe.  
 
TINE har sentrallager i Harstad. Herfra går det bl.a. 15 biler i uka, via fergesambandet Lødingen-
Bognes med varer til TINE`s terminal i Bodø.  
 
Horn Slakteri, Fygle slakter og foredler. Levende dyr for slakting hentes fra LoVe og Hålogaland 
for øvrig. Transport utføres med bil. 
 
Nortura Målselv i Bardufoss i Troms slakter og foredler. Levende dyr for slakting hentes inn fra 
bl.a. LoVe. Transporten utføres med bil. 
 
Nortura Harstad er distribusjonssted for nordlige Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. 
Transporten utføres med bil. 
Nortura Harstad får inn produkter fra Målselv, Trondheim og sør i Norge for videre distribusjon. 
Ut fra Harstad går varene til dagligvaregrossister, storhusholdninger og kjøttprodusenter.  
 
 

 Veibelastning og transportmiddelfordeling 

De viktigste transportrutene/ områdene etter ÅDT(V) for landbruksnæringen er: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7-2: Landbruk - vegstrekninger 
med stor belastning 

Vegstrekning ÅDT

E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 20

RV85 XRV85 Kåringen-Lødingen 12

E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 8

RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 8

RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 8

E10 Hanøykrysset-Fiskebølkrysset 8

E10 Fiskebølkrysset-Jordnes 8

E10 Jordnes-Svolvær 8

E10 Svolvær-Kabelvåg 8

E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 8

E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 8

E10 XFV816 Henningsværveien-Bru Sundklakkstraumen 8

E10 Bru Sunklakkstraumen-Bøstad 8

E10 Bøstad-Leiteveien 8

E10 X825 Leiteveien-XFV815 Fygle 8

FV83 Flesnes-XFV85 Langvassbukt 6

Landbruk - vegstrekninger med stor belastning
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8 Dagligvarer  

 
 
 

 Sentrale aktører 

Dagligvaremarkedet i Norge kontrolleres i dag av 3 hovedaktører.  De tre aktørene (alle betjener 
LoVe) er: 
 

• Coop, med lager i Tromsø (Håpet) 
• ASKO/Norgesgruppen, med lager i Tromsø kommune (Ramfjord) 
• REMA, med lager i Narvik 

 

Figur 8-1: Lokalisering av dagligvarelagre i Nord-Norge 

 
 
Figur 8-1: Lokalisering av dagligvarelagre i Nord-Norge viser lokaliseringen av de tre 
dagligvarelagrene i Nord-Norge.  
Distribusjonsområdet er skravert. Alle tre aktørene har omtrent samme deknings-område, - hele 
Nord-Norge, ned til midten av Nordland. 
 
 

Transportarbeidet består av uttransportene fra Coop’s lager i Tromsø, ASKO`s lager i 
Ramfjord og fra REMA`s lager i Narvik til dagligvarebutikker i Lofoten og Vesterålen. 
 
De viktigste transportrutene etter ÅDT(V) for dagligvarenæringen er strekningene: 

• E10 Bjerkvik – Gullesfjordbotn 
• RV 85 Gullesfjordbotn – Sortland 
• E10 Gullesfjordbotn - Svolvær 
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 Veibelastning og transportmiddelfordeling 

For LoVe er den faktiske veibelastningen i stor grad en konsekvens av lagerstrukturene, siden 
både Coop og ASKO har lager i hhv Tromsø og Ramfjord og Rema i Narvik. 
 
Det er stor turisttrafikk i LoVe, og det påvirker transporten. Spesielt i Lofoten er det mer transport 
i turistsesongen (sommerhalvåret) enn resten av året. 
 
De viktigste transportrutene etter ÅDT(V) for dagligvarenæringen er strekningene: 
 

  
Tabell 8-1: Dagligvare - vegstrekninger med stor belastning 

 
Fra Gullesfjordbotn fordeler transporten seg relativt likt mellom Lofoten og Vesterålen.  
 
Bruk av båt er ubetydelig.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstrekning ÅDT

E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 14

E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 14

E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 14

Dagligvare - vegstrekninger med stor belastning
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9 Mineraler 

 
 

 Grus, sand og pukk  

I LoVe foregår det store transporter av sand, grus og pukk. Mange av disse transportene er 
knyttet til prosjekter som veibygging, anleggsprosjekter mv. Transportene varierer derfor fra år 
til år.  
 
Om lag halvparten av produksjonen går til veiformål, mens 1/3 går til betongproduksjon. Det 
resterende går til andre formål som fyllmasse, planering av anleggsområder mv.  
 
 

 Sentrale mineralaktører 

Tabell 9-1 viser en liste over noen av de største mineralaktørene i LoVe.  I tillegg er det flere 
mindre brudd og masseuttak som er periodisk i drift. Disse produserer som regel for et begrenset 
lokalmarked eller for levering til anlegg under bygging. 
 
På Dverberg produserer Andøytorv AS torv. De leverer torv til hele Norge. En stor del av 
produksjonen transporten fra Dverberg til Risøyhamn med bil, og videre med båt.   
 

 
Tabell 9-1: Mineralaktører i Lofoten og Vesterålen 

 

Kommune Sted Bedrift Bransje

Andøy Dverberg Andøytorv AS Torv

Bø i Vesterålen Kobbvågen Ottar Bergersen & sønner AS Grus og pukk

Hadsel Stokmarknes Hadsel Maskin AS Pukk og grus

Lødingen Vestbygd YIT Norge AS Avd. Lødingen Grus og pukk

Sortland Blokken Gullkista Pukkverk AS Grus og pukk

Sortland Sigerfjord Veidekke Industri Asfalt

Sortland Frøskeland Vesterålsbetong AS Betong m.m.

Vestrvågøy Stamsund Alf Brekke & Sønner Grus og pukk

Vågan Rækøya, Kabelvåg Lofotpukk B & E Senteret AS Betong m.m.

Vågan Svolvær Gerhard Svenning AS Grus og pukk

Øksnes Myre Øksnes Entrepenør AS Betong m.m.

Øksnes Myre Staven Grus AS Grus og pukk

Øksnes Myre Aksel Andreassen Transport AS Grus og pukk

Mineralaktører

En stor andel av næringens transporter skjer med båt (66 % i 2017). 
 
Som følge av store volum, genereres det også et betydelig lokalt veitransportarbeid i LoVe. 
Veitransportstrekningene er vanligvis korte, noe som innebærer at mange regionale/lokale 
veier i nærheten av store pukk-/grusforekomster har stor transportbelastning. 
 
De mest belastede veistrekningene/områdene etter ÅDT(V) for mineralnæringen i 2017 er:  

• FV817 til Stamsund 
• FV821 Elvenes-Myre 
• FV815 XKV3046 Fygleveien-XFV897 Hol 
• FV815 Hol-XFV817 Stamsund (fra vest) 
• E10 Svolvær-Kabelvåg 
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 Veibelastning og transportmiddelfordeling 

I 2017 ble det samlet registrert 2 millioner tonn inn- og utgående transporter. Ca. 66 % av 
transportene gikk med båt, og resterende med bil. Ca. 650.000 tonn ble transportert med tunge 
kjøretøy, - gjerne 25-30 tonn pr last.  
 
Over 98 % av mineralnæringens veitransportarbeidet vedrører transporter av pukk, grus og sand. 
Fra Dverberg transporteres det torv til Risløyhavn med bil, og videresendes med båt. 
 
Veitransportstrekningene er vanligvis korte, noe som innebærer at mange regionale/lokale veier 
i nærheten av store pukk-/grusforekomster har stor transportbelastning. 
 

De mest trafikkerte veistrekningene/ 
områdene etter ÅDT(V) for 
mineralnæringen i 2017 er:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 9-2: Mineral - vegstrekninger 
med stor belastning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstrekning ÅDT

FV817 til Stamsund 40

FV821 Elvenes-Myre 35

FV815 XKV3046 Fygleveien-XFV897 Hol 31

FV815 Hol-XFV817 Stamsund (fra vest) 28

E10 Svolvær-Kabelvåg 22

E10 XFV816 Henningsværveien-Bru Sundklakkstraumen 17

RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 17

E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 14

E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 12

FV815 Sunklakkstaumen-XFV817 Stamsund (fra øst) 12

E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 10

RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sortland 10

Mineral - vegstrekninger med stor belastning
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10 Petroleum 
 

 
 

Transportarbeid knyttet til petroleum er ofte vurdert som aktivitet rettet mot offshore og basene, 
da primært forsyningsbasene. I LoVe er det ikke operative forsyningsbaser. 
 
I transportsammenheng, og spesielt ut fra en vurdering av veibelastning i LoVe, vil transport og 
distribusjon av petroleumsprodukter til konsumenter og industri gi det største transportarbeidet. 

I en slik sammenheng vil 
kysttankanleggene i LoVe være 
viktige knutepunkt mellom sjø- og 
veitransport. 
  
 

 
Bilde 10-1: Kløfterholmen AS, 
Tankanleg Svolvær.  (Foto: 
Kløfterholmen AS) 

 

10.1.1 Veibelastning og transportmiddelfordeling 

Uttransportene/distribusjonen til LoVe skjer fra Harstad og genererer mye veitransportarbeid.  
Naturgass fra Melkøya (Hammerfest) transportert med bil til Lødingen, Sortland og Moskenes. 
 
De mest belastede veistrekningene/ områdene etter ÅDT(V) for petroleumsnæringen er:  
 

 

 
 

 

 

Tabell 10-1: Petroleum - 
vegstrekninger med stor belastning 

 
 

Det største transportarbeidet på vei genereres som følge av distribusjon av 
petroleumsprodukter til konsumenter og næringsliv. De tyngst trafikkerte veiene i LoVe 
knyttet til bildistribusjon av petroleumsprodukter ligger fra Tankanlegget i Harstad til LoVe. 
 
De tre mest belastede veistrekningene/områdene etter ÅDT(V) for petroleumsnæringen 
er:  

• E 10 Rødskjær - Gullesfjordbotn 
• E 10 Gullesfjordbotn – Svolvær 
• RV 85 Gullesfjordbotn – Sortland 

Vegstrekning ÅDT

E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 14

E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 13

E10 XFV837 Kanstad-XRV85 Gullesfjordbotn 13

XRV 85 Gullesfjordbotn - RV85 Sortland 6

E10 Gullesfjordbotn - Svolvær 6

Petroleum - vegstrekninger med stor belastning

https://www.facebook.com/426348737782768/photos/p.597915807292726/597915807292726/


 

Status 2017-Næringstransporter i Lofoten og Vesterålen 

Transportutvikling AS                                                                                     Side 27 av 31 

 

11 Avfallstransporter  

 
 
Avfall er i dag råvarer for en industri som skaper store verdier. I Norge behandles og gjenvinnes 
rundt 11-12 millioner tonn avfall.  
 
Den enkelte kommune har ansvar for å samle inn husholdningsavfall blant sine innbyggere. Noen 
kommuner har valgt å samarbeide om renovasjonen basert på interkommunalt samarbeid, mens 
andre velger å ha en egen kommunal renovatør. Det finnes også flere private aktører i dette 
markedet.  
 
Næringsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med privat og offentlig nærings- og 
forvaltningsvirksomhet. Næringsavfall skal leveres til et godkjent mottak for behandling, og det 
er avfallsbesitter som har ansvar for at dette blir levert. Avfallsselskapene organiserer 
avfallsinnsamling og gjenvinning etter gjeldende regelverk. Ulike selskap har ansvar for ulike 
typer avfall.  
 
Avfall genererer betydelige transportmengder, -både inn til avfallsselskapene fra husholdninger 
og næringsliv, og ut fra avfallsselskapene til forskjellige former for gjenvinning.  
 
Bil er det dominerende transportmidlet, men båt benyttes også. Metall, oljerester og noe 
brennbart avfall går gjerne med båt.  
 

11.1.1 Aktører 

I Lofoten og Vesterålen er det både offentlige (interkommunale) og private avfallsselskap.  
 
De interkommunale avfallsselskapene er: 
 

• LAS i Lofoten 

• Reno Vest i Vesterålen  
 

I de registreringer som er foretatt i prosjektet er det identifisert over 62.000 tonn avfall som 
transporteres inn til avfallsselskapene/ behandlingsanleggene.  
Tallet omfatter både avfall fra husholdninger og næringsavfall. Volumene er større, da ikke alle 
private selskap er med i tallmaterialet.  
 

 

Avfallsnæringen står for en stor del av de registrerte veitransporter. Det transporteres 
avfall inn fra både husholdning og bedrifter til lager, og blir fra lager sendt ut for 
gjenvinning eller deponert.   
Transportrutene etter ÅDT(V) for avfallsnæringen er strekningene  
 

• E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad  

• FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland  
• E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen  
• E10 Bru Sunklakkstraumen-Bøstad 
• RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord  
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Bilde 11-1: LAS anlegg Haugen, (Foto: LAS) 

 
Avfallsselskapene kan organisere transporten selv, eller den håndteres gjennom andre 
(meglerselskap).   En generell utfordring blant avfallsselskapene er kapasitetsutnyttelsen på 
kjøretøyene. Dette gjelder både fyllingsgrad på lastede kjøretøy og retningsbalanseproblematikk 
i form av manglende returtransporter. Dette er en logistikkutfordring bransjen arbeider med.   
 

11.1.2 Veibelastning og transportmiddelfordeling 

Av de samlede avfallstransportene gikk ca. 3 % med båt, mens ca. 85 % benyttet bil. Det 
resterende går til lagring, deponi mv.  
 
Veitransportarbeidet er spredt over hele regionen, men naturlig nok størst rundt avfallsanleggene 
og de største byene/tettsteder. Transporten fra avfallsanleggene i LoVe ut av regionen utgjør 
rundt 75%. Transporten til Sverige utgjør er ca. 61%. 
 
De mest belastede veistrekningene/ områdene etter ÅDT(V) for avfallsnæringen er:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 11-1: Avfall - vegstrekninger 
med stor belastning 

  

Vegstrekning ÅDT

E10 XRV85 Kåringen-XFV837 Austre Kanstad 17             

FV820 Sortlandsbrua-X821 Frøskeland 17             

E10 Rødskjær-XRV85 Kåringen 17             

E10 Bru Sunklakkstraumen-Bøstad 14             

RV85 XFV82 Sortlandsbrua-Sigerfjord 11             

E10 Svolvær-Kabelvåg 10             

E10 Kabelvåg-XKV Hopsveien 10             

E10 XKV Hopsveien-XFV816 Henningsværveien 10             

E10 XFV816 Henningsværveien-Bru Sundklakkstraumen 10             

Avfall - vegstrekninger med stor belastning
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12  Vedlegg 

De følgende sidene viser: 
 
12.1  Kart, sjømatnæringens veitransporter 
12.2 Kart, havbruk, veitransporter 
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 Kart, sjømatnæringens veitransporter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

www.transportutvikling.no
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  Kart, havbruk - veitransport 

 
 

 
 
 
 
 

www.transportutvikling.no
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sak 53/18 Jakten på Lofoten" - orientering 
 

«Jakten på Lofoten» er navnet på stedmerkevareprosjektet for Lofoten. Prosjektet initiert av 
Lofotrådet etter en mulighetsstudie gjennomført av Snøhetta arkitekter i 2014 kalt Lofoten 2030.  
I denne saken presenteres utvikling i prosjektet og planlagt videre framdrift gjennom en orientering 
fra SALT som prosjektleder og Destinasjon Lofoten som prosjekteier. Samtidig presenteres koblinger 

og samarbeidsmuligheter med andre utviklingsprosjekter i regionen.  
 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

11.12.2018 Utfyllende informasjon om prosjektet _Jakten på Lofoten_ 1452890 

 
 
 
Saksopplysninger:   

”Hva er unikt for Lofoten?, hva bør vi bygge videre på?, hva bør vi forkaste? Hvilke lokalsamfunn vil vi 
ha? Hvor ønsker vi å være i 2030?” er alle spørsmål Lofotrådet sammen med Norsk Designråd startet 
med i 2010. Siden da har det vært arbeidet med et profil- og merkevareprosjekt for Lofoten, som i 
dag i 2018 har utviklet seg til stedsmerkevareprosjektet «Jakten på Lofoten», som har som hovedmål  
å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted, ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier 
som er unike for regionen. 
 
Hva har skjedd:  
2010  Regional idédugnad med bl.a. Lofotrådet og Norsk designråd – Gimsøy  
 
2011  Vedtak i Lofotrådet om oppstart av forprosjekt (sak 37/11)  
  Valg av styrings/arbeidsgruppet til forprosjektet (sak 79/11)  

Eivind Holst (leder)  
Elisabeth Dreyer 
Hege Eilertsen 
Jonny Finstad 
Randi Gregersen 
Tore Johansen 
Sigvald Rist 
Benedicte Wildhagen (Norsk Designråd) 
Geir Kristiansen (Lofoten næringsforum – fra mai 2013) 

 
2013  Oppstart arbeid i styringsgruppen for forprosjekt 
Juli   Snøhetta velges som leverandør av mulighetsstudie/forprosjekt.  

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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2014   
Januar/Februar Prosjektrapport med mulighetsstudie og film fra Snøhetta presenteres: «Hvordan 

skape vekst på de egenskaper, fordeler og verdier som er unikt for Lofoten?» 
Snøhetta konkluderer med at Lofoten har mange av de kvalitetene som skal til for å 
bygge en sterk merkevare. Imidlertid mener de det mangler 

• Et tydelig eierskap 

• Kontroll 

• Plan for forvaltning av merkevaren 

 
Desember Initiert av Innovasjon Norge presenterer SALT sammen med SISU design og Tind 

arkitekter konseptskisse for hovedprosjekt.  
Vedtak i Lofotrådet (sak 44/14):  
”Lofotrådet ønsker å videreføre og ha eierskap til arbeidet med prosjekt Profil- og 
merkevarebygging i Lofoten. 
Lofotrådet vil dekke inntil 50% av en kostnadsramme på kr 100.000 for å engasjere 
SALT til utforming av finansieringsløsning for et hovedprosjekt for profil- og 
merkevarebygging i Lofoten.” 
  

2015    
Mai  Vedtak i Lofotrådet (sak 8/15): 

«Redegjørelse fra SALT vedr. status for arbeidet med å skape grunnlag for 
finansiering og videreføring av profil- og merkevareprosjektet i Lofoten tas til 
orientering.»  
Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge og Lofoten Sparebank går inn som 
finansører i prosjektet. 

 
2016  Eierskap til prosjektet overdras fra Lofotrådet til Destinasjon Lofoten, ref. sak 49/15.  

Lofotrådet oppnevner Hans Fredrik Sørdal som representant i prosjektets 
styringsgruppe. 

 
2017 Arbeidet med hovedprosjektet igangsettes og har fokus på kunnskapsinnhenting 

rundt stedsmerkevare, utforming og tilpasning av framdriftsplan, arbeidspakker, 
innledende aktørkartlegging og kobling mot andre prosjekter.  

 
2018 Mål-, delmål og resultatformuleringene spisses:  

Hovedmål: å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted, ved å formidle de 
egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen.   
 
Delmål:  

1. Identifisere de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for Lofoten som bo- og 

arbeidssted – fortellingen om Lofoten, de kvaliteter stedsmerkevaren skal bygges på.  

2. Utvikle en visuell identitet som skal benyttes i formidling av Lofoten som bo- og 

arbeidssted. 

3. Jakten på Lofoten skal gi innspill til retningslinjer som kan benyttes i stedsutviklingen 

av regionen.  

4. Utvikle en felles nettbasert informasjonskanal (profilering av stedsmerkevaren 

5. Utvikle forretningsmodell for videre drift av Jakten på Lofoten. 

Prosjektet endrer arbeidstittel fra «merkevareprosjektet» til «Jakten på Lofoten» 
Det er etableres hjemmeside https://jaktenpalofoten.no/ 

 
Oktober Det etableres felles styringsgruppe for prosjektene «Jakten på Lofoten» og «Merket 

for bærekraftig reisemål», begge eid av Destinasjon Lofoten.  Lillian Rasmussen er 
Lofotrådets representant inn i styringsgruppen. Innovasjon Norge og Nordland 

https://jaktenpalofoten.no/
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fylkeskommune inviteres med. Samtidig etableres koordineringsgruppe mellom 
prosjektlederne i de nevnte prosjektene, prosjektleder «bærekraftig 
besøksforvaltning» eid av Nordland fylkeskommune og Lofotrådets sekretariat. 
Hensikten er  

• Bedre samling av prosesser og prosjekter mot felles mål 

• Unngå parallelprosesser og ineffektiv resurssbruk 

• Felles koordinering av kommunikasjon og informasjonsuthenting 

• Jobbe med å inkludere andre relevante parter 

Samarbeidet tuftes på en felles forståelse av turisme som samfunnsbygger: Hvordan 
kan vi som bor og jobber i Lofoten bruke reiselivet til å skape det samfunnet som vi 
ønsker? 

 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering.  
 
 
 
 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1744 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 54/18 ForKommune 2030 
 
ForKommune Lofoten 2030  er et forprosjekt for å identifisere og belyse konkrete utfordringer for innovasjon i 
Lofoten. Lofotrådet har over tid fokusert på økt og koordinert innsats innen kompetanse, forskning- og 
utvikling og innovasjon i regionen. Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets program FORKOMMUNE 
som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer gjennom forskningstøttet 
innovasjon i kommunesektoren. Kartleggingen som er gjort skal berede grunnen for økt forskningsvirksomhet 
med og i Lofoten og økt tilgang til finansiering gjennom ulike forskningsprogram. Funnene og forslag til videre 
arbeid presenteres av prosjektleder og medlemmer i arbeidsgruppen i møtet.   
 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

11.12.2018 Sluttrapport Forkommune Lofoten 2030 - 011218 (002) 1452955 

 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Prosjektet er forankret i Lofotrådet med samarbeidende kommuner og fagmiljø som partnere. Ansvarlig søker 
og prosjekteier er Flakstad kommune.  
Forprosjektet har gjennom workshops og møter invitert og involvert utviklingsaktører fra det offentlige, det 
private næringsliv i Lofoten, fag- og interesseorganisasjoner. 
 
Prosjekt- og arbeidgruppe har bestått av:  

• Kurt Atle Hansen, næringssjef Flakstad kommune – prosjekteier 

• Berit Kristoffersen, Universitetet i Tromsø – prosjektleder  

• Haakon Walnum – prosessleder  

• Brigt Dale / Karin Marie Antonsen - Nordlandsforskning  

• Sigve Olsen – Lofoten Matpark (nå næringssjef i Vestvågøy kommune)  

• Are Johansen – Norsk Landbruksrådgivning 
 
Hovedmålet for prosjektet er  bygge innovasjonsnettverk og faglig arena for bærekraftig utvikling og 
verdiskaping i Lofoten.  
 
 
I forprosjektet er det fokusert på noen hovedtema og framtidsbilder i Lofoten 2030: 
Energi og klima 
Planlegging 
Reiseliv 
Landbruk 
Fiskeri 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 

Lofotrådet  12.-13.12.18 54/18 

file://///rhs10/DokumentServer/Template/www.lofotradet.no


2 
 

Helse og Marint miljø er i tillegg anerkjent som viktige tema, og spesielt gjennom som ligger i 
kompetansemiljøene med helsefaglige forskere/utdanning på Leknes (del av NORD universitet) og Senter for 
Marint miljø i Svolvær og Fiskebøl.  
 
Forprosjektet legger fram mulige idéer til prosjekter og piloter i Lofoten.  Forprosjektet er ikke uttømmende, 
men kan likevel sees på som en ressursbank for potensielle utviklingsprosjekter med forskningstøtte i og med 
Lofoten.  
 
Mangel på samarbeid og nettverk er identifisert som det største hinderet for nyskapende samhandling i 
regionen. I rapporten drøftes til slutt forslag til videre organisering for å møte dette hinderet.  
 
Medlemmer i prosjekt- og arbeidsgruppen vil presentere og utdype innhold i rapporten i møtet. 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.  
2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe som skal 
arbeide videre med konkrete prosjektsøknader. 
3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 25950001.  
 
 
 
 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1327 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 55/18 Orientering fra rådmannsutvalget 

 
Rådmannsutvalget orienterer om pågående saker.  
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering.  
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1320 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 56/18 Orientering fra sekretariatet 

 
Lofotrådets sekreatariat orienterer om drift. 
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1745 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 57/18 4G dekning i Lofoten - Arctic Race  
 
Sykkelrittet Arctic Race of Norway  gjennomfører flere 2 etapper i Lofoten i dagene 15 . – 16. august 2018. 
Arrangementet innebærer stor pågang på blant annet mobilnett. Bjørn Amundsen, dekningsjef i Telenor 
orienterer om 4G – dekning i Lofoten.  
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering 
 
 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1325 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

Sak 58/18 Konjunkturbarometeret og Samfunnsløftet – 

Sparebanken Nord-Norge 

 
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge gir hvert år ut en rapport med de økonomiske prognosene for de 
kommende årene – et «økonomisk værvarsel» for landsdelen.  
 
Samfunnsløftet er Sparebanken Nord-Norges nye tilskuddsordning, og en del av bankens utøvelse av 
samfunnsansvar. Ordningen er søkbar, og gir tilskudd til prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, 
ungdom og lokalsamfunn i nord.  
 
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Geir Bringsli, banksjef i Sparebanken Nord-Norge Svolvær orienterer.  

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering. 
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Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1746 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 59/18 Nasjonal turiststi 

 
Nasjonal turiststi er en tilskuddsordning og en nasjonal sertifiseringsordning for stier med et stort 
internasjonalt publikum i Norge. Lofoten friluftsråd har tatt initiativ til å utrede og evt søke om 
sertifisering av en sti i Lofoten. Styret i Lofoten friluftsråd ber Lofotrådet vurdere forslag til 
framgangsmåte og utvelgelse for best mulig regional forankring. 
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
Saksopplysninger:   
Styret i Lofoten friluftsråd har drøftet idéen om å søke om å få sertifisert en eksisternede sti i Lofoten som 
Nasjonal turiststi.  
 
Daglig leder i Lofoten friluftsråd vil orientere nærmere om ordningen Nasjonale turiststier i møtet.  
 
Styret i Lofoten friluftsråd har i sin sak 20/18 vedtatt følgende: 

1. Styret i friluftrådet ber om at saken tas opp i Lofotrådet med tanke på videre behandling i de enkelte 
kommunestyrer. 

2. Det nedsettes en interim arbeidsgruppe som jobber videre med utvelgelsesprosessen. 
3. Styret i Lofoten friluftsråd foreslår følgende framgangsmåte til utvelgelse av en regional turiststi:  

a. Styret i Lofoten Friluftsråd nedsetter en arbeidsgruppe som jobber med regional utvelgelse av 
en nasjonal turiststi i Lofoten.  

b. Arbeidsgruppen får i oppgave å jobbe frem en prioritert liste over aktuelle kandidater.  
c. Arbeidsgruppen utvelger, vurderer og prioriterer kandidatene ut i fra kriteriesettet for 

autorisasjonsordningen og lokale vurderinger knyttet til lokal verdiskaping og 
besøksforvaltning. 

d. Arbeidsgruppen leverer en prioritert liste til styret i Lofoten friluftsråd som treffer vedtak i 
saken.  

e. Etter styrets vedtak jobbes det videre med å få autorisert 1 sti ut ifra prioriteringene.  
f. Den aktuelle kommune treffer det endelige vedtak om hvorvidt man ønsker en nasjonal 

turiststi. Kommunene overtar ansvaret for planleggeing og søknadsprosess. 
g. Lofotrådet orienteres fortløpende om saken.  

 

 

 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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Forslag til vedtak 
 Lofotrådet stiller seg bak styret i Lofoten friluftsråd sin framgangsmåte for vurdering og utvelgelse av Lofotens 
kandidat til Nasjonal turiststi.  
 
 
 
 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1320 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 61/18 Referatsaker 

 
Referatsak  
A:  søknad om samarbeid om avslutningsmarkering av Sellafield-kampen 
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering 
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Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
 

 
 

 

 
 
 
 

Saksgang 

 

Arkivsak ID 

 18/1320 

Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 62/18 Møteplan 2019  
 
Møteplan for Lofotrådet og Arbeidsutvalget 2019 planlegges med følgende datoer og steder: 
 
Lofotråd: 
 27.februar – Moskenes 
 25.april – Vestvågøy 
 27. juni – Vågan 
 23.oktober – Røst 
 11. – 12. desember – Vågan 
 
Arbeidsutvalget: 
 7. januar  - Oslo 
 14. februar – Vestvågøy 
 28.mars – Vågan 
 29.mai – Flakstad 
 26.september –  
 14. november  
  
 
 
 

 

 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering. 
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Sluttrapport til Norges Forskningsråd 

Forprosjekt Forkommune Lofoten 2030 

prosjekt nr. 281205 
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Forord  

Denne rapporten fullfører og oppsummerer forprosjektet Lofoten 2030, som ble innvilget støtte fra 

Forskningsrådet i 2017 via programmet Forkommune. Det ble inngått avtaler med prosjektpartnerne 

i desember 2017, og prosjektet kom i gang for fullt i januar 2018.  Det kom etter prosjektstart mange 

henvendelser og tema som det var behov for å ta med i det regionale utviklingsbildet for Lofoten. 

Forprosjektet ble derfor utvidet i omfang etter avtale med Forskningsrådet.  

Prosjektarbeidet har ellers vært i henhold til prosjektplanen, og har involvert mange regionale 

aktører, næringsliv og fagmiljø. Også politisk nivå har deltatt og det har vært en god dialog med 

Lofotrådet.   

Rapport er utarbeidet av prosjektleder, prosessleder og prosjektansvarlig. Vedlagte temanotat er 

utarbeidet av prosjektgruppa, som inkluderer Nordlandsforskning, Lofoten Matpark, Norsk 

Landbruksrådgivning Nordland, UiT Norges Arktiske Universitet, Haakon Walnum AS  og Flakstad 

kommune.  

 

Leknes/ Svolvær/ Ramberg  1.desember 2018  

 

 

Berit Kristoffersen   Haakon Walnum  Kurt Atle Hansen 

prosjektleder   prosessleder    nærings- og utviklingssjef/   

      prosjektansvarlig,  

UiT     Haakon Walnum AS    Flakstad kommune  
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1. Resultater og erfaringer  

«Hovedmålet er å bygge innovasjonsnettverk og faglig arena for bærekraftig utvikling og 

verdiskaping i Lofoten»  

Hovedmålet har vist seg å være retningsgivende og fruktbart i forhold til selve gjennomføringen i 

prosjektet med stor grad av måloppnåelse. I tillegg har vi fått andre positive effekter langt utover det 

vi forventet ved prosjektstart innen en rekke næringsveier som berører kommunene, bedrifter og 

Lofoten som region.  

I forhold til hovedmålet, har vi langt på vei fått sentrale aktører i Lofoten, inkludert bedrifter, 

organisasjoner og kommuner til å komme på banen. VI har diskutert oss frem til og definert viktige 

problemfelt og innovasjonspotensial, og slik har flere aktører tatt eierskap til både prosessen og 

idéene. Forprosjektet har på denne måten brukt tid på å utvikle ideer som over tid har modnet.  

Samtidig ser vi fortsatt at det er en rekke barrierer ift samarbeid og nettverksbygging for å ta ut 

innovasjonspotensiale innen ulike sektorer (og aktører) og mellom næringer. Flere av disse har blitt 

identifisert og gjengis i denne hovedrapporten. Detaljerte oversikter over prosessmøter finnes i 

vedleggene til rapporten.  

 

 

Utdrag fra delmål i forprosjektet:  

«Belyse og identifisere konkrete utfordringer for innovasjon i Lofoten» 

Forprosjektet har arrangert/fasilitert en rekke workshops og dialoger med sentrale aktører for å 

utvide rommet for innovasjonstenkning, samarbeid og samhandling hvor vi har jobbet med å 

tydeliggjøre barrierer. Dette var bakgrunnen for forprosjektet. Metodisk har vi jobbet med å 

identifisere konkrete problemstillinger og barrierer, som vi har jobbet oss frem til gjennom 

konkretiserte løsninger på ulike felt og identifisert en rekke potensielle hovedprosjekt.  

Når aktører møtes og jobber sammen på en ny måte med en strukturert dialog, så har dette bidratt 

til å overvinne gamle strukturelle hindringer som prosjektet har klart å ta tak i. Det har dannet seg 

mønster for samhandling, hvor mange bedrifter jobber i «lukkede» bransjer, og har oppfattet deres 

problemer og utfordringer som helt spesielle i forhold til det øvrige lokale/regionale næringsliv. 

Gjennom prosjektet er det åpnet en dialog og interesse for at det er mange utfordringer på tvers av 

de ulike bransjene, og at de ressurspersonene som er i Lofoten har mulighet til å jobbe bredt med 

nyskaping. 

Vi har altså i forprosjektet tatt initiativ med flere kommuner og bransjer, hvor vi har jobbet med å få 

til en produktiv dialog på tvers av disse. De fleste av utfordringene er felles, for eksempel behovet for 

nytenkning i forhold praktiske/teknologiske løsninger for å jobbe frem grønn energi. Et annet 

eksempel er arbeid med løsninger på konkrete utfordringer knyttet til naturbasert reiseliv, og et 

tredje eksempel er utfordringer i planarbeid i kommunene, hvor vi sammen har identifisert felles 

utfordringer og løsninger på kort og lang sikt. 
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«Bærekraftige framtidsbilder for Lofoten med viktige utfordringer og utviklingsbehov» 

Forprosjektet brukte betydelig tid (ca tre måneder) på forankring som bidro til å få legitimitet/ 

mandat til å utforske problemstillingene. Vi har gjennomgående hatt god dialog og forankring i 

Lofotrådet, som også tok initiativ til pilotworkshopen forut for forprosjektet. De har vært opptatt av 

at det forsknings-og utviklingsarbeid skal være «for Lofoten» altså at man ikke skal forske på eller 

om. I søknaden ble mangel på samarbeid og nettverk identifisert som det største hinderet for 

nyskapende samhandling.  

Vi har forholdt oss til ulike regionale utredninger, tidligere og eksisterende prosjekter, scenarier og 

planer for å finne handlingsrommet for prosjektet. I tillegg til nevnte presentasjon og dialog med 

Lofotrådet (ordførere, varaordførere, rådmenn og opposisjon) har vi hatt egne møter med fire av de 

seks kommunene tidlig i prosjektperioden. Sammen med Lofotrådet vil vi frem til jul jobbe med å 

forankre prosjektsøknader og finne passende modell for videre organisering. Vi har hatt tett dialog 

med næringsforeningene i Vågan og Vestvågøy (de to største kommunene) samt hatt god kontakt om 

aktuelle utviklings-og forskningstema med flere av de større bedriftene i Lofoten (inkludert 

bedriftspartnere i prosjektet). I tillegg har vi hatt et tett samarbeid med viktige utviklingsaktører som 

Destination Lofoten, Lofoten Friluftsråd, samt Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Nordland.  

Det foregår en del utviklingsarbeid i en tidlig fase i prosjekteierkommunen Flakstad. Derfor har 

kommunen sett det som naturlig å ta den rollen som prosjekteier for å kunne bruke de erfaringene 

fra omstilling og nyskapingsarbeid over flere år. Spesielt gjelder dette fiskeri, reiseliv og energi/klima-

løsninger. 

 

Noen hovedtema og framtidsbilder i Lofoten 2030 

 

 Energi og klima 

Klima-og energiutfordringene er både lokale og globale, og Lofoten er intet unntak, og løsninger på 

disse utfordringene kan styrkes ved å se de i sammenheng. Dette har vi hatt som utgangspunkt for 

dette arbeidet. Lofoten har i de siste årene gjort betydelige oppgraderinger hva gjelder 

forsyningssikkerhet. Det har vært mindre fokus på utbygging av lokal fornybar energi som en del av 

framtidsbildene som inkluderer en satsing på elektrifisering utover det som er forventet ellers i 

samfunnet.  

Det er forventet en betydelig elektrifisering i forbindelse med kystflåten og havner (jf. hovedprosjekt 

Klimasats i kystfiskehavner innvilget i Flakstad 2018) men det er også forventet at det vil bli et stort 

behov knyttet til de mange fiskerihavnene og cruiseterminal.  Både fiskeri og reiseliv ser også på 

behovet for grønn energi, både for å redusere kostnader men også for å få bedre arbeidsmiljøet, 

redusere klimautslipp og bli mer driftssikre og lønnsomme bedrifter. For reiselivet vil dette gi et løft i 

arbeidet med å sertifisere seg som bærekraftig reisemål. Det vil sannsynligvis gi både opplevelser 

innen reiseliv og produkter innen fiskeri en høyere markedsverdi.  

Også kommunene ser framover på energi og klimaarbeidet og har identifisert arbeid med energi og 

klimaplaner som strategisk viktig frem til 2030. Det har blitt jobbet lite med dette de siste årene. 

Kommunene i Lofoten har et felles behov for å oppdatere sine klimaplaner (som ble laget i 2010). 

Dette sees som et naturlig satsingsområde framover, hvor det er interesse og potensial for regionalt 

samarbeid hvor man kan tenke helhetlig på Lofoten på tvers av kommuner, i arbeid med klima og 
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energi. Utviklingen i bl.a. byggebransjen og transortnæringen med miljøvennlige energiløsninger som 

kommer, gjør at nye drivkrefter kan utløses gjennom felles utviklingsprosjekt.  

 

 Planlegging  

Blant kommunene i Lofoten er det et stort behov å få mer kompetanse og tid til å jobbe langsiktig og 

strategisk i planarbeid generelt. Dette ble identifisert på egen workshop med plansjefer og 

planleggere fra kommunene under deres ‘plannettverkssamling’ i april 2018 der også Nordland 

fylkeskommune deltok. Flere kommuner uttrykker at de er ‘bakpå’ i arbeid med areal- og 

reguleringsplaner generelt på grunn av mangel på ressurser. Dette gjør at de ikke får prioritert det 

langsiktige og helhetlige planarbeidet (for eksempel med klima- og energiplaner) samt overordet 

arealplanlegging, bolig- og næringsutvikling. Kommunene kommer dermed ofte under press fra store 

utbyggere som ønsker rask avklaring på større prosjekter.  

Et annet aktuelt eksempel er tolkning av allemannsretten med et stort trykk på tiltak og tjenester 

knyttet til naturbasert reiseliv (kompleks grunneierstruktur og regelverk). Dette har tidligere vært på 

dagsorden i Lofotrådet gjennom faglige utredninger og politiske diskusjoner. Det er identifisert et 

behov for å utvikle felles kjøreregler i utøvelse av regler og forskrifter for tiltak i knyttet til utmark, 

bolig- og næringsbygg. Dette gjelder også videreutvikling av fiskerihavnene som produksjonsmiljø, 

serviceklynger og levende fiskevær. 

Kommunene har gjennom Lofoten 2030 utrykt et behov for å etablere og forsterke faglige nettverk 

og samarbeid på tvers av kommunene for å styrke felles ressurser og kompetanse i deres daglige 

planarbeid. De har også uttrykt at en aktør og en rolle som Lofoten 2030 har hatt i dette arbeidet kan 

være et utgangspunkt for en organisering og tilrettelegging for å møte dette behovet. Vi har i 

forprosjektet laget en modell og strategi for hvordan vi kan iverksette dette.  

 

 Reiseliv 

Lofotens reiseliv er i stor vekst med et økende antall besøkende, og denne veksten forventes å øke 

betraktelig i årene som kommer. Dette er ikke uproblematisk. Markedsføringen av Lofoten har hittil 

vært fokusert på å øke besøkstallene, samtidig som at mange peker på at vi ikke har gjort nok for å 

forebygge eksisterende og kommende utfordringer gjennom profesjonalisering, strategisk arbeid og 

tilrettelegging på tvers av privat og offentlig sektor. 

Helheten av muligheter, positive erfaringer, utfordringer og problemer knyttet til reiselivet er 

geografisk skjevt fordelt. Noen områder i Lofoten opplever et stort press på naturverdier og 

infrastruktur, mens andre steder opplever samfunnsøkonomiske gevinster og positiv stedsutvikling. 

De siste årene har det blitt tydelig at Lofoten står ved et veiskille der noe må gjøres for å ta tak i 

utfordringene.  

Ett av flere viktig grep er arbeidet med besøksforvaltning. Dette innebærer blant annet at vi må se 

framover og skissere hva slags samfunn og utvikling vi ser for oss og ønsker oss i koblingen mellom 

reiseliv og samfunnsutvikling. Så er det viktig å jobbe med hvordan vi utvikler reiselivet for å realisere 

dette framtidsbildet. Videre identifisere hva vi ønsker å markedsføre og legge til rette for, og 

samordne dette med hvilke målgrupper innen reiselivet vi ønsker å tiltrekke oss. Oppsummert er en 

viktig nøkkel til bærekraftig utvikling av reiselivet et skjerpet fokus på hva slags ‘produkter’ vi utvikler 

og markedsfører, blant annet er tjeneste- og opplevelsesdesign en viktig kompetanse å integrere inn i 
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dette arbeidet. Samarbeid og bruk av kompetanse og ressurser som jordbruk og fiske har 

opparbeidet, vil kunne gi en bedre basis for vekst og utvikling i reiselivet på naturbaserte opplevelser.  

For å møte et fremtidig marked, skape nye arbeidsplasser og gode bomiljø, med en utvikling som 

bygger på og tar vare på Lofotens verdi-, kultur- og naturgrunnlag, dreies forvaltningsfokuset nå mot 

bærekraft, bedre samarbeid og økt kunnskap. Det er uttrykt et felles ønske blant aktørene om at 

disse temaene, arbeidsområdene og prosessene forankres i kommuner og bedrifter. Dette kom blant 

annet fram på en heldagsworkshop Lofoten 2030 arrangerte hvor aktuelle problemstillinger og 

hovedprosjekt ble diskutert (se eget vedlegg med referat).  

Gjennom Lofoten 2030 ser vi tydelige bestillinger fra reiselivet, kommunene og utviklingsaktørene 

om at ‘noen’ tar tak i å fasilitere dette felles arbeidet med å samordne prosjekter og parallelle 

prosesser. Det er flere prosjekter som allerede er i startgropa med bærekraftig destinasjonsutvikling 

og besøksforvaltning. I erkjennelsen av at vi har et felles ansvar som ligger til grunn for at Lofoten 

skal lykkes, har Lofoten 2030 så langt bidratt til å koordinere prosjekter og kartlegge potensialet for 

hvordan vi kan lykkes med dette. Også her har vi laget en modell og strategi for hvordan vi kan jobbe 

videre med dette.  

 

 Landbruk 

Gjennom forprosjektet har landbruk blitt tydelig identifisert som viktige utviklingsaktører, særlig i 

rollen som matprodusenter og kulturlandskapspleiere. Landbruket har felles utfordringer med 

reiselivet i forhold til å finne løsninger på økt bruk i noen områder. Eksempelvis er mange av stedene 

som opplever økt bruk av populære naturområder og attraksjoner, ofte de beste beiteområdene. 

Utvikling som kan løse disse utfordringene som denne slitasjen innebærer bør skje i nært samspill 

med kommunene og grunneiere. Under et eget seminar (se tilhørende vedlagt notat) i Lofoten 2030 

ble det eksempelvis identifisert en stor forskjell mellom aktive og passive grunneiere. Det vil derfor 

være avgjørende å gå videre med utvikling av løsninger på konkrete case, som kan løfte kunnskap og 

holdninger om sambruk og tålegrenser i naturen. Det er utarbeidet mye dokumentasjon som 

beskriver disse utfordringene i forbindelse med Lofotodden nasjonalpark, der flere F&U-miljøer har 

deltatt. Dette utgjør et kunnskapsgrunnlag som man kan ta med i et videre utviklings- og forsknings-

arbeid, både i større prosjekter og i mindre piloter som kan gå inn og finne stedsspesifikke løsninger 

som kan ha overføringsverdi til andre steder i Lofoten.   

 

 Fiskeri 

Lofoten er en fiskeriregion der reiseliv og andre næringer samspiller på ulike måter. Fiskerinæringen 

har identifisert utfordringer i forhold til kvalitet, marked og volum. I tillegg er det behov for store løft 

når det gjelder investeringer i havneanlegg og annen infrastruktur. I prosjektet har vi definert 

interesse og potensial for samarbeid med grønn energi, og det er en gryende erkjennelse av behovet 

for å dokumentere klimaspor for sjømat fra Lofoten, i et mer opplyst og kresent marked.  I tillegg til å 

være de viktigste utviklingsaktørene, utgjør også fiskeriene grunnpilaren i mange lokalsamfunn.  

Det foregår viktige utviklingsprosesser i viktige fiskerihavner som Ballstad, Svolvær, Napp. Ramberg, 

Fredvang, Reine, Værøy og Røst, hvor det er en potensiell konflikt om arealbruk mellom fiskeri, 

reiseliv og boligformål. Fritidsboliger har eksempelvis fått et omfang som utfordrer fiskeri og andre 

næringer. Sjønært areal er allerede en knapp ressurs og er slik avgjørende for videre utvikling og 
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verdiskapning. Det vil derfor være viktig å finne modeller for sambruk og god utnytting som kan tjene 

fiskeri, service og reiseliv.  

Å finne modeller for løsninger gjerne i kombinasjon med grønn teknologi og moderne boløsninger, 

næringsbygg og offentlige tjenester, kan være nøkkelen til å skape attraktive framtidssamfunn. En 

god del erfaringer man kan bygge videre på er gjort i planprosjektet Fremtidens Fiskevær (Flakstad 

kommune – områderegulering som ble utviklet for de tre fiskeværene Napp, Fredvang og Ramberg). 

Videre har Lofoten Matpark samlet mye av utfordringene som aktørene i fiskerinæringen i dag står 

ovenfor (rekruttering, tilgang til råstoff og kapital – se eget bidrag til Lofoten 2030 i form av vedlagt 

rapport).  

Tidlig i prosjektfasen ble arbeidsgruppa enig om å jobbe ut ulike problemstillinger innen ulike felt 

basert på kompetanse og interesseområde. Norsk Landbruksrådgivning, ved Are Johansen, har derfor 

jobbet frem problemstillingene innen landbruk, Ørjan Arntzen (som tok over for Sigve Olsen som 

byttet jobb) i Lofoten Matpark har hovedsaklig jobbet med fiskeri, Karin Marie Antonsen i 

Nordlandsforskning hovedsaklig jobbet med reiseliv, mens Berit Kristoffersen (spesialisering klima og 

energi), Kurt Atle Hansen (spesialisering områderegulering fiskevær) og Haakon Walnum har jobbet 

med koordinering, organisering, gjennomføring og utarbeidelse av det overordnede fokuset, hvor 

alle også har gått inn med ekstra ressurser på reiseliv og klima og miljø. 

 

2. Planer for videreføring av arbeidet 

Ideer for mulige prosjekter og piloter i Lofoten  

Gjennom prosjektet er det konkretisert noen tema som har stort potensiale, som går på tvers av de 

ovennevnte tema/sektorer og mellom det offentlige og private.  

 Klima/energiplan – Prosjekt for samordnet revidering for alle 6 kommunene i Lofoten basert 

på forskningsstøttet analyse/planprosess som utarbeider datagrunnlag og etablerer faglig 

nettverk i Lofoten. Mulig samarbeid med FoU-prosjekt på Senja. 

 

 Naturslitasje og utfordringer knytta til opplevelsesbasert reiseliv i utmark. Tilrettelegging, 

forvaltning av lovverk, konflikthåndtering, sambruk mellom friluftsliv, reiseliv og landbruk (se 

eget notat).  

 

 Implementering av besøksforvaltningsprosjektet inn i kommunene. Hvordan hver enkelt 

kommune kan rigge seg for å styrke og ta i bruk kunnskapen i sitt planarbeid og i 

gjennomføring av tiltak for å løse eksisterende og framtidige utfordringer knyttet til vekst i 

reiselivet.  

 

 Styrke planleggingsarbeidet lokalt i hver kommune gjennom samarbeid på tvers av 

kommunene og med større involvering av regionale og nasjonale kunnskapsaktører.  

 

 Styrke kommunenes evne til å sette tydelige krav og ha aktiv forvaltning av lovverk knyttet til 

korttidsutleie av boliger, med fokus på å styrke tilbudet av boliger for langtidsleie og salg for 

innbyggere og potensielle tilflyttere. Problemet er svake/uklare lover og retnigslinjer fra 

sentrale myndigheter, slik at kommunene må bruke skjønn og lokal fortolkning. Dette skaper 

fort usikkerhet og press fra boligutbyggere.  
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3. Forslag til hovedprosjekt i Lofoten  

I tillegg til en rekke idéer til videre store og små prosjekter som har blitt utarbeidet i forprosjektet, 

har vi identifisert tre hovedprosjekt som vi kan gå i gang med, rett etter forprosjektets slutt.  

 Klima- og energiplaner for Lofoten 

 Styrke kommunenes krav og forvalting av lovverk knyttet til korttidsutleie av boliger 

 Bærekraftig reiseliv: planlegging, infrastruktur og samfunnsansvar  

 

Ide 1: Klima- og energiplan for Lofoten  

En ide som ble lansert i august (reiselivsworkshop) og som har blitt knadd videre av prosjektgruppa 

er et hovedprosjekt som har som mål å utarbeide og implementere en felles klima og energiplan for 

Lofoten i regi av kommunene. Dette hovedprosjektet ses i sammenheng kommunenes oppgaver med 

klima-, areal- og næringsplaner. Når det er behov for å oppdatere klimaplanene i alle Lofotens 6 

kommuner, oppstår også et mulighetsrom for å innovere innen energiplanlegging.  

Dersom man skal tilrettelegge kystsonen for bærekraftig bruk og ‘blå’ vekst, vil et fokus på stabil 

energisikkerhet (med tilførsel av lokal produsert fornybar energi) og elektrifisering (og derav lavere 

klimagassutslipp) legge til rette for dagens og fremtidens behov i Lofoten. Målet er å ruste Lofotens 

kommuner, næringsliv og nettselskapet Lofotkraft til å være i førersetet. Dette gjelder utvikling av 

smarte løsninger for fiskeririke kystsamfunn, urbaniserte steder og fiskevær, og en fremtidig 

utslippsfri transportsektor til havs og til lands. Et hovedprosjekt kan fokusere på følgende:   

 Forholdet mellom statlige føringer og kriterier for planer og implementeringspraksis som en 

utfordring og mulighet for aktører lokalt.  

 Sikre betydelig deltakelse og medvirkning med befolkning som bidrar til at de ser verdien av 

omstilling til bærekraftige/fornybare energikilder i framtida 

 Forankring og samarbeid med Lofotkraft som sikrer robuste nettløsninger 

 Videreutvikle samarbeid med Nordland fylkeskommune ift grønn transport, bl.a. forsøk m 

bussruter og sjøtransport i Lofoten med shuttlebuss/båt til og fra stamrutene.  

 Sikre betydelig samarbeid mellom kommuner og bedrifter. Dette bidrar til å sikre læring og 

informasjonsflyt mellom lokalsamfunn, Lofotkraft, kommuner og næringsaktører 

 Bygge videre på fullført forprosjekt miljøvennlig kystfiske i Flakstad, og etablertsamarbeid 
mellom Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, elektrobransjen, Bellona og andre 
miljørganisasjoner.  

 Samarbeid og kunnskapsdeling om elektrifisering av fartøy og havner som bidrar til reduserte 
klimagassutslipp og mer miljøvennlige produkter og opplevelser. 

 Overgang for husholdninger, fritidsboliger og bedrifter til å bli prosumenter 1 

 Energiøkonomisering og energistyring (sparing og ny teknologi), samarbeid med kommunale 
eiendomsforetak på boliger og større kommunale bygg.  

 Ny lokalt produsert fornybar energi (som sol, vind, tidevann, biogass, hydrogen) 

                                                           
1 Prosumenter er aktive forbrukere av strøm som, i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet, også kan produsere strøm til eget forbruk og for 
salg til markedet. 
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 Kombinasjon fornybar energi og batteriløsninger (energihub) som både kan ta 
«toppbelastninger» og også kan gi reservekapasitet ved strømutfall. 

 

I en ForKommune-søknad vil det være naturlig å søke samarbeid med nye Senja kommune, UiT ved 

Arktisk senter for fornybar energi (ARC) og TromsKraft, som samarbeider om prosjektet «Smart 

Infrastruktur Nord-Senja». Her er det søkt om store midler til å teste ut nye smarte løsninger for 

energi-infrastruktur (i stedet for/i tillegg til tradisjonell forsterkning av nettet), og konseptutredning 

vil være klar våren 2019.  

6 representanter fra ARC og Lofoten 2030 møttes i dialog om sine tidligere og pågående prosjekter 

om fremtidens fiskvær og elektrifisering av kystflåten og havner. Både Senja og Lofoten har en 

naturlig geografiske avgrensninger, som kan gi et slikt prosjekt en unik mulighet til å teste og 

sammenligne strategier og løsninger på tvers av kommunegrenser. Utover utfordringer knyttet til 

forsyningssikkerhet, kan man på lang sikt bidra til utvikling av lokale arbeidsplasser og bærekraftige 

kystsamfunn. 

 

Ide 2: Handlingsrom og regulering av korttidsutleie i Lofoten  

Flere av kommunene i Lofoten topper listene over andel av boligmasse for korttidsleie som ligger ute 

til leie på AirBnB. Enhetene som ligger ute varierer fra hytter/rorbuer, leiligheter/rom i eneboliger, 

hele eneboliger, fritidsboliger og leiligheter i leilighetskompleks som er regulert for bolig. 

Korttidsutleie skaper store problemer i boligmarkedet, særlig i småkommunene og utenfor 

tettstedene. Representanter fra flere av Lofot-kommunene har pekt på en rekke uklare 

myndighetsforhold og spørsmål knyttet til kommunenes handlingsrom hva gjelder regulering av 

kommersielt korttidsutleie. Dette er en felles utfordring for kommunene i Lofoten som det er 

konsensus om å ta tak i.  

Utfordringer som er løftet frem er blant annet at dreiningen fra langtidsutleie til korttidsutleie bidrar 

til å fortrenge grupper som elever i videregående (hybelboere), sesongansatte i reiselivs- og 

fiskerinæring, nyetablerte og nytilflyttere i boligmarkedet. Dette er igjen en utfordring som kan være 

til hinder for en bærekraftig samfunnsutvikling.  Dette er utfordringer som er felles for alle 

kommunene i Lofoten,  og det er konsensus om at bør løftes videre. 

Målet med dette hovedprosjektet er å styrke kommunenes forvalting og utøvelse av lovverk knyttet 

til korttidsutleie av boliger. Formålet med dette er igjen å sikre tilbudet av boliger for langtidsleie og 

salg for innbyggere og potensielle tilflyttere. Et hovedprosjekt kan fokusere på følgende:   

 Hvordan påvirker kortidsutleie boligutviklingen I Lofoten, inkludert både tilgang på og pris på 

boliger? 

 Hva er (de juridiske) retningslinjene for kommunenes når det kommer til å forvalte 

korttidsleiemarkedet? Når er korttidsleie næringsutøvelse? Hvilket handlingsrom har 

kommunene for å regulere kortidsutleie?  

 Hvilke ringvirkningsutfordringer representerer kortidsleie? Er den et supplement til eller 

konkurrent til utøvende næringsaktører? Representerer det lokalt kun en kilde til økt 

personlig forbruk (inntektene av utleie går til familier/ privatpersoner) eller er det et viktig 

bidrag til en styrking av reiselivet som næring? 

 På hvilken måte kan stor grad av korttidsutleie prege et steds identitet og utvikling? 
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Ide 3: Bærekraftig reiseliv: Marked og opplevelser, planlegging, infrastruktur, 

naturforvaltning og samfunnsansvar. 

Nordland fylkeskommune er i gang med sitt pilotprosjekt på besøksforvaltning som jobber med en 

rekke gode initiativ for å bygge kunnskap og synliggjøre løsninger for å løse utfordringene vi opplever 

knyttet til den sterke veksten av besøkende i Lofoten. Destination Lofoten og Nordlandsforskning 

jobber parallelt med prosjektet ‘Bærekraftig reisemålsutvikling’. I tillegg ser vi at kommunene i 

varierende grad jobber avgrenset med strakstiltak for å løse konkrete behov i forhold til 

tilrettelegging, infrastruktur og informasjon for de besøkende.  

Imidlertid har vi gjennom den innledende beskrivelsen i denne rapporten under kap. 1 ‘reiseliv’ 

identifisert tydelige bestillinger fra reiselivet, kommunene og utviklingsaktørene om at ‘noen’ tar tak 

i å samordne prosjekter og parallelle prosesser, fasilitere og styrke arbeidet med å forankre 

kunnskapen fra de ovennevnte prosjekter, identifisere hva slags nødvendige tiltak som trengs å 

iverksette i kommuner og i næringslivet, og ikke minst hvordan dette skal implementeres.  

Som en attraktiv reisemålsregion må det avklares hva slags samfunn og utvikling vi ønsker oss i 

koblingen mellom reiseliv og samfunnsutvikling, og hvordan vi utvikler reiselivet for å realisere dette 

framtidsbildet i fellesskap. Videre må vi identifisere hva vi ønsker å markedsføre og legge til rette for, 

og samordne dette med hvilke målgrupper innen reiselivet vi ønsker å tiltrekke oss. Her er blant 

annet tjeneste- og opplevelsesdesign en viktig suksessfaktor og kompetanse å integrere inn i dette 

arbeidet.  

Kommunene skal bruke sin planleggerrolle og forvaltningsmyndighet til å styre næring og samfunn i 

en ønsket retning. I Lofoten pågår nå parallelle arbeid med oppdatering av kommuneplanenes 

samfunnsdel og arealdel, samt temaplaner for ulike sektorer. En aktuell og konkret utfordring som 

enkelte av kommunene står overfor er ‘presset’ de blir stilt overfor gjennom utviklernes initiativ om 

større utbyggingsprosjekter. Som eksempel er det nå i Vågan kommune lansert flere store 

hotellprosjekter. Å realisere disse på en bærekraftig måte fordrer at lokale myndigheter ser de i 

sammenheng med utvikling av støttende infrastruktur, servicetilbud, tilgang på boliger for 

arbeidende, utvikling av lokale opplevelses- og kulturtilbud, tilrettelegging av gode og trygge stier og 

andre naturbaserte opplevelser. Dette innebærer at kommunale forutsetninger og retningslinjer for 

ønsket utvikling må være koblet på det overordnede bildet vi har beskrevet over. Denne koblingen 

mangler, og dette er et konkret behov det må jobbes med. 

 

Et hovedprosjekt kan fokusere på følgende:   

 Samarbeid med Nordland fylkeskommune, Destination Lofoten/Nordlandsforskning (ev. med 

flere) med fokus på utvikling av et bærekraftig reiseliv i koblingen mellom by-, steds- og 

samfunnsplanlegging, utvikling av infrastruktur, naturforvaltning og samfunnsansvar.  

 

 Styrke og forankre kunnskap fra det ovennevnte inn i kommuner og i næringslivet, og 

identifisere muligheter og hva slags tiltak som må iverksettes, og hvordan dette skal 

implementeres. 

 

 Bidra til å implementere det ovennevnte inn i kommunenes planprosesser for samfunnsplan, 

kommunedelplaner/arealplaner og andre relevante temaplaner. 
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4. Videre organisering og gjennomføring  

 

Det har gjennom hele prosessen og arbeidet med forprosjektet sammen med alle involverte blitt 

tydeliggjort at det er behov for en gruppe/organisasjon/virksomhet (heretter kalt ‘gruppen’) som står 

mellom kommunene, næringslivet og de andre utviklingsaktørene i Lofoten, som kan samordne de 

forskjellige prosjekter og prosesser, fasilitere utviklingsprosesser mellom dem, og iverksette og 

gjennomføre initiativ og tiltak basert på en felles agenda og felles mål. Formålet med dette er å bidra 

til at ‘ting skjer’ i samarbeidet mellom alle aktørene. Med preferanser og erfaring fra best-practice 

eksempler fra Norge og utland, ser vi at det ofte er en god løsning å etablere en slik som får 

mandatet til å utføre dette arbeidet på vegne av kommuner og andre samarbeidspartnere.  

Vi har et konkret forslag til å opprette en slik gruppe som får dette ansvaret og mandatet i Lofoten. 

Hva den konkrete organisasjonsformen ender opp med å være (f.eks. stiftelse eller selskap) vil være 

en oppgave å løse sammen med kommuner og samarbeidspartnere. Her er noen forslag til mulig 

organisering av en slik ressursgruppe, en slags «FoU-generator» som kan lande store prosjekt til 

Lofoten.  

 Man kan engasjerer personer i denne gruppe som gir nødvendig kompetanse og erfaring 

innen forskning og utvikling (utviklingsprosess, innovasjonsledelse, entreprenørskap og 

næringsutvikling, planlegging og forvaltning). Dette kan være representanter fra eksisterende 

organisasjoner og virksomheter i Lofoten.  

 Bruke tidsavgrensa engasjementer for å lage gode søknader og utløse eksterne ressurser. Til 

denne FoU-gruppen oppretter man et regionalt styre med representanter fra kommuner, 

næringsliv og regionale myndigheter. Tjenesteleverandører med kapital og fagmiljø slik som 

Lofotkraft, Lofoten Avfallsselskap og andre regionale ressurser bør trekkes inn sentralt i 

dette.  

 Etablere samarbeidsavtaler med berørte aktører, bedrifter og organisasjoner som ønsker å 

være med i prosjektsøknader på FoU-midler. Rettighetsbaserte ordninger som SkatteFUNN 

må det mobiliseres for å utnytte bedre.  

 Bygge videre på den regionale dialogen som har vært med kommunene og næringslivet i 

Lofoten 2030, og trekke inn ressurspersoner fra forprosjektet i videre arbeid. Flere av 

deltakerne i arbeidsgruppen for Lofoten 2030 har meldt sin interesse for eventuelt å bli med i 

en slik gruppe. 

 

Det er flere forskningsprogram som er aktuelle for prosjektsøkander fra Lofoten, men det er en 

relativt høy terskel for å nå igjennom uten et godt samarbeid og effektiv organisering. Dette kan 

lykkes langt bedre hvis Lofoten utvikler et fagmiljø som har nødvendig faglig komeptanse og 

nettverk, og som har søknadskompetanse og et regionalt «oppdrag». 
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5. Vedlegg 

 

1. Workshop med Norges Forskningsråd om bærekraftig verdiskaping, Lofoten Matpark 

15.5.2017 

2. Arbeidsmøte prosjektgruppa, Lofoten Matpark 8.1.2018  

3. Presentasjon av L2030 for Lofotrådet 22.02.2018  

4. Møte med Vestvågøy kommune 20.03.2018 

5. Møte med Fylkeskommunen (pilotprosjekt besøksforvaltning), Destination Lofoten og Vågan 

kommune, 20.03.2018  

6. Workshop på kommunenes plannettverkssamling, Leknes, april 2018  

7. Sammendrag prosess og arbeid med Forkommune Lofoten 2030 forprosjekt –HW130718  

8. Workshop reiseliv, Svolvær 21.8.2018  

9. Workshop reiseliv + landbruk, Rådhuset Leknes 1.10.2018 – sluttnotat 

10. Debattmøte om innovasjon og verdiskaping, Leknes 10.10.2018  

11. Sluttrapport forprosjekt klimasatsing i kystfiskehavner – Flakstad 30.06.2018  

12. Delrapport innovasjon i Lofoten – ØJ 28.11.2918 

13. Delrapport bruk av utmark – AJ 28.11.2018  

 

 

 

 

 

 



 

Lofoten mot Sellafield Lofoten mot Sellafield 
Epost: per-kaare@holdal.no

Tlf. 91106045
http://blaaker.blogspot.com

Lofoten, 22.11.2018

Lofotrådet

 

Invitasjon til samarbeid om avslutningsmarkering av Sellafield-
kampen

Vi har nå etter snart 20 års kontinuerlig arbeid i samarbeid fått stengt og 
stoppet alle truslene fra det gamle Sellafield-anlegget. Det siste er at Thorp 
stenger reprossesseringen av brukt atomavfall i år.

Vi, Bellona og Lofoten mot Sellafield, har de siste årene hatt et nært samarbeid
med Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd.  Vi fra Lofoten har i 
alle disse årene brukt fritid og en god del egne midler til dette arbeidet.  De 
siste årene har vi hatt 2 møter pr. år med Sellafield-eierne og -driverne. Vi har 
i fellesskap kommet fra til at dette arbeidet fortjener en offisiell avslutning.  De
som er med i planleggingen sammen med oss er UK's Department for 
Business, Energy & Industrial Strategy, Nuclear Decommissioning Authority og 
Sellafield Ltd.  Denne offisielle avslutning skal skje neste år og en foreløpig 
plan er april.

Vi invitere Lofotrådet til samarbeid om denne offisielle avslutningen. 

Lofotkommunene var med oss fra starten av og har gjennom alle disse årene 
spilt en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi kan presentere planen for avslutning og inviterer Lofotrådet til å holde et 
innlegg på arrangementet. Dette skal markeres i Oslo og Lofoten og vi inviterer
også regjeringen, Storting, fylker og Nordisk Råd med på arrangementet.   
UK's Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Nuclear 
Decommissioning Authority og Sellafield Ltd blir selvfølgelig med.

Vi vil sende over nødvendig informasjon om arrangementet når det er klart. 

Vi ser fram til å høre fra dere.

Med hilsen

biskop Tor B. Jørgensen Johs Røde  Per-Kaare Holdal
sign        sign sign

- voktere av vår felles blå åker – Guardians of our Common Seas
                    

                                                                Lofoten mot Sellafield 



Lofotrådet 

Postboks 406, 8376 Leknes 

Tlf.: 76 05 43 75  – Mobil: 958 88 250 

post@lofotradet.no - www.lofotradet.no 
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Saksbehandler  
Randi Lervik 

 

 
 

sak 60/18  Turstier - andre tilretteleggingsprosjekter: The Viking 

Voyage 

 
Gjennom selskapene Lofotvekst og The Arctic triple er det tatt initiativ til et prosjekt for etablering av sti- 
og turrutesystem gjennom hele Lofoten. Initiativtakerne presenterer prosjektet og ser på muligheter for 
hvordan prosjektet kan være en del av en samlet besøksforvaltning av Lofoten.  
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Lofotrådet ser potensialet i prosjektet, og ber om at det videre arbeidet koordineres med øvrige initiaitiv  for 
bærekraftig reisemålsutvikling av Lofoten.  
 
 
 
 
Sted, dato 
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BAKGRUNN 
2010. ”Hva er unikt for Lofoten?, hva bør vi 
bygge videre på?, hva bør vi forkaste? 
Hvilke lokalsamfunn vil vi ha? Hvor ønsker 
vi å være i 2030?” er alle spørsmål 
Lofotrådet sammen med Norsk Designråd 
startet jobben med å definere. 

2014. På oppdrag for Lofotrådet 
gjennomfører Snøhetta mulighetsstudiet 
“Lofoten 2030”. Mulighetsstudiet er et ledd 
i Lofotrådets arbeid med å etablere et 
profil- og merkevareprosjekt for Lofoten. 

2015/2016. Initiert av Innovasjon Norge 
ble en prosjektgruppe bestående av SALT, 
Sisu Design Lab og TIND Arkitektur invitert 
til å presentere konseptskisse, forslag til 
organisering og finansieringsplan for et 
hovedprosjekt innen profil- og merkevare 
for Lofoten. Prosessen ble finansiert av 
Lofotrådet og ledet fram til full finansiering 
av hovedprosjektet (finansiert av 
Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge 
og Lofoten Sparebank). Prosjekteierskapet 
ble overdratt fra Lofotrådet til Destination
Lofoten AS. 

2017. Arbeidet med hovedprosjektet 
igangsettes i 2017 og har fokus på 
kunnskapsinnhenting rundt 
stedsmerkevare, utforming og tilpasning av 
framdriftsplan, arbeidspakker, innledende 
aktørkartlegging og kobling mot andre 
prosjekter. 

Prosjektgruppen har gjennomført samtaler 
og workshop med Sigrid Oterholm Hoem 
(tidligere prosjektleder Norsk 
kolleksjon/Innovasjon Norge), Knut 
Reenskaug (Bleed) og Ted Matthews 
(Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) for 
å få bistand i valg av vinkling og metodikk. 

Basert på dette innledende arbeidet, har 
prosjektgruppen fått en dypere forståelse 
for problemstillingen og dermed et godt 
utgangspunkt for gjennomføringen av 
prosjektet. 

2018. Kunnskapsinnhentingen viser at 
Lofoten har behov for å definere hva som 
er stedets kvaliteter og hvordan vi skal 
utvikle gode kvaliteter som bidrar til å 
styrke Lofoten som et godt sted å leve, 
herunder både bo og arbeide/drive 
næringer. 

For å sikre at prosjektet har relevans for 
regionen har prosjektgruppen valgt å spisse 
prosjektet. Mål-, delmål og 
resultatformuleringene er spisset for å 
møte regionens behov. Prosjektets misjon 
er å styrke Lofoten som attraktivt bo- og 
arbeidssted, ved å formidle de egenskaper, 
fordeler og verdier som er unike for 
regionen.  

Med bakgrunn i en spisset mål- og 
resultatformulering har prosjektgruppen 
valgt å endre arbeidstittelen på prosjektet 
fra merkevareprosjektet til Jakten på 
Lofoten. 

LOFOTEN: Prosjekt stedsmerkevare



VEIVALG
Stedsmerkevare er et etablert begrep, men 
det finnes likevel ikke mange eksempler på 
prosesser der man har hatt tilsvarende 
ambisjoner som de som er lagt til grunn for 
prosjektet. Dette tilsier at valg av metodikk 
og verktøy ikke er selvsagt, noe som skaper 
både utfordringer og muligheter for 
prosjektet. Som prosjekt, innehar Jakten på 
Lofoten derfor både stort potensial og 
utfordrende kompleksitet. Grunnleggende 
suksesskriterier er knyttet til hvorvidt man 
vil lykkes med å skape entusiasme og 
eierskap til prosjektet lokalt. Hvordan 
prosjektet kommuniseres ut til ulike 
aktører og miljøer, vil være av 
grunnleggende betydning for å sikre den 
nødvendige forankringen. 

Som man framhevet i ”Lofoten 2030”, er 
det flere tiltak som kan iverksettes for å 
utvikle stedsmerkevaren Lofoten på en slik 
måte at regionen blir mer attraktiv for 
innbyggere, besøkende og 
næringsdrivende. I terminologien tilknyttet 
begrepet attraktivitet, skiller man mellom 
besøks-, bosteds- og næringsattraktivitet. 
Samtidig er disse tre ulike formene for 
attraktivitet nært knyttet til hverandre. 

I utgangspunktet var prosjektet med å 
favne om samtlige former for attraktivitet, 
men for å bedre treffe målet har 
prosjektgruppen valgt å spisse Jakten på 
Lofoten mot bostedsattraktivitet. Lofotens 
kvaliteter, som kommer i tillegg til 
regionens åpenbare tiltrekningskraft basert 
på natur og kultur, hviler i stor grad på de 
menneskelige ressursene i øyriket. Det er 
alle disse menneskene som sammen kan 
fortelle historien om Lofoten. 

Gis Lofotværingene mulighet til å bidra 
med beskrivelser av hvordan Lofoten skal 
fremstilles utad, vil bildet av Lofoten være i 
tråd med hva som oppleves innad og av 
besøkende. Å styrke bostedsattraktiviteten 
ved å involvere folkene i regionen vil sikre 
både økt trivsel hos de som allerede bor 
her og samtidig gjøre stedet attraktivt for 
tilbakeflyttere og nye tilflyttere. En 
befolkning som trives vil framsnakke
lokalsamfunnet sitt og bli ambassadører for 
Lofoten. Lykkes man med dette, vil alle som 
bor i regionen bli troverdige representanter 
for selve stedsmerkevaren, omdømmet til 
regionen. 

JAKTEN PÅ STEDSMERKEVAREN
Gjennom Jakten på Lofoten skal 
innbyggerne i regionen sammen definere 
og løfte fram de egenskaper, fordeler og 
verdier som er unike for Lofoten. Prosjektet 
skal jakte på den virkelige fortellingen om 
Lofoten som bo- og arbeidsted. 

Nøkkelen for å øke attraktiviteten til 
Lofoten som bo- og arbeidssted kan derfor 
være å fortelle historien til de som allerede 
bor her. Hvilke egenskaper, fordeler og 
verdier ligger i regionen? Hvorfor er det 
godt å bo i Lofoten? Om dagens innbyggere 
får definere hva som gjør Lofoten til et godt 
bosted og hva som eventuelt må bedres for 
å styrke bostedet vil det bidra til identitet, 
samhørighet og stolthet blant dagens 
Lofotværinger. Samtidig vil den ekte 
fortellingen, omdømmet og synligheten 
bidra til en styrket stedsmerkevare til verdi 
for innbyggere  og tilflyttere, bedrifter og 
det offentlige, tjenester og produkter. 



Med Jakten på Lofoten skal vi reise 
gjennom hele Lofoten for å møte dagens 
innbyggere og la dem fortelle og definere 
de egenskaper, fordeler og verdier som er 
unike for regionen; det som gjør Lofoten til 
et godt bosted. Kunnskapen fra Jakten på 
Lofoten forteller oss hva som gjør Lofoten 
til et attraktivt bosted. Kunnskapen kan 
brukes i omdømmebygging for regionen, 
stedsutvikling og for å motivere folk til å 
flytte til Lofoten. Kunnskapen kan bidra til å 
gjøre dagens innbyggere mer bevisst på 
regionens kvaliteter og skape felles 
identitet, samhold og stolte Lofotværinger.

For å utløse potensialet i Jakten på Lofoten 
skal det utvikles en forretningsmodell som 
skal ta dette videre og omsette kunnskapen 
til praksis. Ved å etablere en nettbasert 
informasjonskanal for dagens og 
morgendagens lofotværinger vil Lofoten 
kunne nå ut til sine innbyggere og resten av 
landet på en profesjonell og moderne måte 
med en visuell profil som gjenspeiler 
Lofotens egenart.

PROSJEKTETS MÅL - MISJON 
Bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo-
og arbeidssted ved å formidle de 
egenskaper, fordeler og verdier som er 
unike for regionen.  

MÅL 
- Identifisere de egenskaper, fordeler og 

verdier som er unike for Lofoten som 
bo- og arbeidssted – fortellingen om 
Lofoten, de kvaliteter stedsmerkevaren 
skal bygges på. 

- Utvikle en visuell identitet som skal benyttes 
i formidling av Lofoten som bo- og 
arbeidssted.

- Jakten på Lofoten skal gi innspill til 
retningslinjer som kan benyttes i 
stedsutviklingen av regionen. 

- Utvikle en felles nettbasert 
informasjonskanal (profilering av 
stedsmerkevaren)

- Utvikle forretningsmodell for videre drift av 
Jakten på Lofoten.

RINGVIRKNINGER / FORVENTEDE RESULTATER
- Jakten på Lofoten vil gi et 

kunnskapsgrunnlag som kan brukes i 
fremtidig omdømmebygging, 
samfunnsplanlegging- og utvikling, basert på 
et narrativ skapt av folkene som sammen 
utgjør Lofoten i dag. 

- Jakten på Lofoten vil gi regionen en visuell 
identitet som kan bidra til å styrke 
omdømmet og den digitale synligheten til 
Lofoten som bo- og arbeidssted. 

- Styrket identitet, samhørighet og stolthet 
blant dagens Lofotværinger 
(Lofotambassadører).

- Jakten på Lofoten kan bidra til samarbeid 
mellom kommunene i jakten på flere 
innbyggere.

- En styrket opplevelse av Lofoten som 
attraktiv region både for innbyggere og 
beøkende. 



LA JAKTEN BEGYNNE 
For å finne ut hva som egentlig er Lofotens 
stedsmerkevare, må vi starte med 
fortellingene som stedet. Fortellingene om 
hva det betyr å bo i Lofoten. Og disse 
fortellingene er like mange og unike som 
alle innbyggerne som kaller Lofoten hjem. 
Den ekte fortellingen om Lofoten er 
summen av hva livet her er og hva det 
betyr for hver enkelt Lofotværing. 

I denne delen av prosjektet skal vi derfor 
reise ut i regionen og treffe innbyggerne. 
Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, 
Værøy og Røst skal alle bidra i vår felles jakt 
på det ekte Lofoten. For å finne Lofotens 
stedsmerkevare må vi bra med 
Lofotværingene for å høre deres historie. 

Jakten på Lofoten skal derfor reise ut i 
regionen snakke med folk gjennom 
folkemøter, møter med privat næringsliv, 
møter med kommunen og det offentlige, 
møter med skolelevene og barnehage 
barna, møter med de eldre og 
innvandrerne. I tillegg skal informasjon fra 
Lofotens innbyggere innhentes digitalt 
gjennom elektroniske spørreskjema. 

I regi av prosjektet har vi utviklet et verktøy 
til bruk i folkemøtene for å sikre involvering 
og kreativitet. I Jakten på Lofoten benytter 
vi oss av rekvisitter og plakater for å 
sammen  definer hva som er fortellingen 
om det ekte Lofoten. 

Vi oppdaterer med informasjon og funn 
underveis i jakten, følg oss på:

www.jaktenpalofoten.no (lanseres 9.mai)

Stedsmerkevareprosjektet – Jakten på 
Lofoten eies av Destination Lofoten, ledes 
av SALT i samarbeid med TIND og SISU, og 
finansieres av Innovasjon Norge, 
Sparebanken Nord-Norge og Lofoten 
Sparebank. 

Ved spørsmål ta kontakt med 
prosjektleder:
Ragnhild Ørnes, SALT Lofoten AS 
ragnhild@salt.nu
Tlf: 41449613

http://www.jaktenpalofoten.no/
mailto:ragnhild@salt.nu
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