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Oppsummering 
Finnes det ubenyttede samarbeidsmuligheter?  

Hvordan er “ståa” i fiskerisektoren? 

Hvordan kan Lofoten bli enda bedre på fiskeri? 

 

Dette er noen av spørsmålene vi ønsket å finne svar på i arbeidet med denne rapporten. 

 

Dette er noen hovedspørsmål vi ønsket å finne svar på via å gå i dialog med fiskerisektoren. 

Intervjuene ble gjennomført på kaier, på egnebuer og på “væreiernes” kontorer. Ofte med en 

kopp kullsort kaffe, og i enkelte ekstreme tilfeller fikk vi også servert kake. Opptil flere ganger 

måtte klær kastes i vaskemaskinen etter intervjuene fordi inntrykkene fra fiskeribransjen hadde 

satt sine spor.  

 

I løpet av arbeidet får vi tegnet en fiskeribransje i optimisme og hvor aktørene arbeider med å 

utvikle og fornye seg. Spesielt fiskerne peker man på en enorm interesse de siste år, mens 

landanleggene peker spesielt på rekrutteringsutfordringer som ofte løses ved rekruttering fra 

utlandet. I fiskebåtene er optimismen større enn blant landanleggene, men også landanleggene 

tegner et positivt bilde av fremtiden.  

 

Det er imidlertid spesielt en mørk sky som henger strekker seg hele veien fra havet til de som 

jobber på land. På denne skyen står det skrevet strukturering. Det er en ganske stor enighet om 

at struktureringsspørsmålet skaper usikkerhet og gir lite forutsigbarhet for både fiskere og 

landanlegg. For landanlegg handler spørsmålet om å få tak i råstoff og å opprettholde 

funksjonelle lokalsamfunn. For fiskerne handler spørsmålet i stor grad om å opprettholde gode 

karriereveier i fisket. Karriereveier som ikke krever tilgang til enorme mengder kapital for å kjøpe 

kvoter. I dag beskriver fiskerne en lukket næring: “Man må være født med sjark på beina,” 

forteller en av fiskerne når vi spør om det er enkelt å få tak i båt om man vil bli fisker.  

 

Et av hovedfunnene i arbeidet er at det er ganske stor enighet om at avfallshåndteringen i 

havnene ikke fungerer optimalt. Det er ulike meninger om hvem som skal ta ansvar, og hver 

havn har noe ulike løsninger for søppelhåndtering. Noen havner peker seg imidlertid positivt ut - 
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og havnene i Vågan og på Ballstad blir pekt på som havner hvor det er gjort en innsats. 

Fiskerne er så opptatt av dette at god infrastruktur på avfall, samt velferdstilbud, er viktige 

rammefaktorer for å tiltrekke seg gjestefiskere. Forholdene i havnene er av stor betydning for 

både lokale fiskere og fiskerne som kommer langveis fra. 

 

De fleste er fornøyd med hvordan kommunene jobber politisk for tilrettelegge for fiskeriene i 

regionen. Strukturering er en viktig diskusjon hvor det pekes på at kommunene har funnet frem 

til enighet. Enighet og samkoordinering pekes på som det viktigste elementet for kommunene. 

Samtidig mener flere at det finnes et potensial for å bli bedre på utviklingsarbeid og på 

arealforvaltning. Flere oppgir at de savner møteplasser med kommunene og savner en dialog 

om utviklingsprosjekter og fiskerisektoren generelt.  
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Hvordan har vi arbeidet? 
Målet for rapporten er å presentere systematiserte tilbakemeldinger rundt fiskerisektoren. Vi har 

samtalt med flere aktører i fiskeribransjen i alle seks kommunene i Lofoten. I arbeidet har vi 

vektlagt å komme inn på flere tema fremfor å gå i dybden på ett tema. Målet med arbeidet var å 

identifisere områder hvor det kan ligge til rette for et tettere fiskerifaglig samarbeid.  

 

Vi har gått inn på ulike typer tematikk i våre samtaler med aktørene i fiskeribransjen. Vi har 

fokusert på tematikk rundt verdiskaping, innovasjon, søppelhåndtering, rammevilkår og 

havnefasiliteter. Et tema som også har kommet mye opp er tematikken rundt reiseliv. Derfor har 

vi i løpet av intervjuene også gått nærmere inn på dette temaet.  

 

Aktørene vi har hatt samtaler med er spredt geografisk ut over hele Lofoten og vi har hatt flere 

intervjuobjekter fra alle de seks kommunene i Lofoten. De fleste vi har hatt samtaler med er 

representanter fra sjøsiden, landsiden eller offentlig forvaltning. Da vi intervjuet fiskere har vi 

utelukkende forholdt oss til fiskeriorganisasjonenes representanter, mens når vi har hatt 

samtaler med representanter for landanlegg har vi hovedsakelig snakket med ledere for 

bedriftene. Fra offentlig forvaltning har vi snakket med en miks mellom politikere og ansatte som 

arbeider med fiskerinæringa.  

 

I tabellen under ser du hvordan vi har gjort ut et utvalg bestående av fiskekjøpere, fiskere og 

representanter fra offentlig sektor. Flere av de vi snakket om kan ha tilhørighet på tvers av disse 

kategoriene. 

 

Fiskere Landanlegg eller 
fiskekjøpere 

Offentlig forvaltning eller 
politikere 

7 personer 8 personer 7 personer 

 

 

I tabellen under finner du ut hvordan de som har bidratt til rapporten er fordelt på ulike 

kommuner i Lofoten. I rapporten ble det vektlagt å ha omtrent et likt antall respondenter fra de 
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ulike kommunene. Dette vil gjøre at rapporten i større grad er i stand til å skille mellom 

utfordringer som er gjeldende i enkeltkommuner - og utfordringer som er regionale.  

 

Denne oversikten viser hvor arbeidsplassene til de ulike aktørene er: 

Røst 3 personer 

Værøy 4 personer 

Moskenes 2 personer 

Flakstad 5 personer 

Vestvågøy 3 personer 

Vågan 5 personer 

 

I tabellen finner du ut hvor de ulike aktørene er bosatt 

 

Røst 3 personer 

Værøy 4 personer 

Moskenes 2 personer 

Flakstad 3 personer 

Vestvågøy 6 personer 

Vågan 4 personer 

 

Grunnen til at vi presenterer både bosted og arbeidsplass er for å vise at mange av de som bor i 

en kommune jobber i en annen. Spesielt gjelder dette at mange av aktørene i fiskeriene i 

Flakstad som er bosatt på Vestvågøy. Vi har først og fremst tatt utgangspunkt i arbeidsplass når 

vi valgte ut våre samtalepartnere. 

 

Intervjuene ble gjort i tidsrommet juni til september 2018. I tillegg til intervjuene baserer 

rapporten seg også på faglige seminarer som ble arrangert i regionen i tidsrommet høsten 2017 

til høsten 2018. Spesielt her vil vi trekke frem en fiskeripolitisk konferanse avholdt på Leknes 
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(11.09.2018). Her ble det holdt innledninger på mange ulike tema som er relevant for denne 

rapporten. 

 

Vi har gjennomført en hensiktsmessig avgrensing av rapporten slik at den geografisk omhandler 

kun Lofoten. Likevel opplever vi at mange av de ulike aspektene kan være overførbare til andre 

regioner.  
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Utviklingstrekk i fiskeriene 
Flere av de temaene som fiskerisektoren er opptatt av i våre samtaler har grunnlag i utviklingen 

som skjer i fiskerisektoren. Fiskerisektoren har vært gjennom større endringer frem til de 

fiskeriene vi kjenner i dag i Lofoten. Dette har gitt seg utslag i struktur på fiskeflåte og 

næringsstruktur i Lofoten. Mange er svært opptatt av at politikken som føres har mye å si for 

fiskeriene - og for Lofoten. 

 

Vi har tatt utgangspunkt i statistikkdatabanken til Fiskeridirektoratet, og hentet frem noen 

nøkkeltall som er relevante for de opplysningene vi har fått fra fiskerne. Dette kan bidra til å 

sette rapporten inn i en større sammenheng. 

Leveranse av torsk 

Om vi tar utgangspunkt i landing av fisk til de ulike kommunene ser vi at det er større endringer i 

volumet som tas på land og i andelen som leveres i hver kommune. Flere kommuner er 

periodevis blant de som tar imot flest torsk. Vestvågøy har siden 2001 normalt sett vært den 

kommunen hvor det landes mest torsk. Tradisjonelt har det vært Røst som har vært 

“torskekommune” nr. 2 i Lofoten.  

 

Imidlertid har det skjedd en større endring i “styrkeforholdet” mellom kommunene siden 2010 

hvor Vågan nå er den største kommunen på landing av torsk. Vågan var svært hardt rammet av 

vanskelige år sent på 2000-tallet, men har de siste årene har volumet på torsk stabilisert seg 

Dette gjør at Vågan i 2017 var den kommunen som landet mest torsk i Lofoten. Den viktigste 

årsaken til det økte volumet er at Vågan har hatt en kraftig økning av fisk som er levert av båter 

som ikke er registrert i Vågan, mens volumet på kommunens båter holder seg stabilt. 

Henningsvær er et viktig fiskevær for Vågan Kommune med en stor fiskeindustri.  

 

I Vestvågøy har det vært et kraftig fall i volumet på levert torsk siden 2013. Grunnen til dette går 

ikke frem av statistikken, men det er naturlig å peke på færre leveranser fra trålere som en av 

de årsakene man kan vurdere som relevant for fallet i landet fisk. Det er spesielt kommunens 

egen flåte som har levert mindre fisk.  
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Flakstad har siden 2010 hatt en betydelig økning i landet torsk. Flakstad har de siste fire årene 

(2014 - 2017) landet omtrent like mye fisk som ble landet i kommunen tidlig på 2000-tallet. Vi 

ser også at Flakstad har hatt en betydelig oppgang av gjestefiskere og kommunen har også de 

siste fire årene vært konkurransedyktig slik at båter fra andre kommuner i Lofoten i større grad 

har levert i Flakstad. Samtidig som leveranser fra gjestefiskere og øvrig flåte i Lofoten øker øker 

også hjemmeflåtens betydning for kommunen. 

 

Moskenes Kommune har over flere år hatt et stabilt fiske av hjemmeflåten selv om volumet på 

landet torsk har gått noe ned de siste årene. I 2017 var det imidlertid noe mer torsk som ble 

landet i Moskenes enn året før. Likevel fører gjesteflåten til at det er ganske store svingninger i 

landet torsk fra år til år. Gjesteflåten i Moskenes er av betydelig viktighet, men statstikken viser 

også at gjesteflåten har gitt en noe ujevn tilgang til råstoff de siste årene. 

 

Værøy har hatt en positiv trend de siste årene. Gjesteflåten er svært viktig for kommunen, og 

den lokale flåten lander stadig mer fisk på Værøy. Det har vært en relativt stabil tilgang til råstoff 

de siste årene. 2016 var et toppår for landing av torsk på Værøy med nesten 5000 tonn mer 

torsk landet enn i et “normalår.” Siden 2013 har fiskeriene hatt en ganske jevn levering av torsk i 

kommunen. Gjesteflåten leverer i et normalår opp mot halvparten av fisken på Værøy.  

Røst har siden 2010 hatt en svak nedgang i landet fisk fra den lokale flåten, og siden 2013 hatt 

en betydelig nedgang av totalt landet fisk. Den lokale flåten har en liten andel av de totale 

leveransene, og dette gjør Røst svært utsatt for svingninger i råstofftilgang og svært 

konkurranseutsatt. Den lokaleide flåten på Røst utgjør hvert år ca. 25 prosent av det totale 

volumet torsk som landes på Røst. Dersom man ser det over mange år tilbake til 2000-tallet har 

det imidlertid vært en betydelig utvikling av landet torsk på Røst. De siste årene har det blitt 

levert dobbelt så mye fisk på Røst som det ble i 2001.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen av hvor stor andel torsk som blir levert i hver kommune i 

Lofoten siden 2000. 
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Antall fiskere 

 

 

Statistikken viser at det er betydelig færre fiskere siden 1983. Bakgrunnen for dette er blant 

annet at det over tid har foregått strukturering av fiskeflåten siden 90-tallet. Vi ser også at 

nedgangen de siste årene har flatet noe ut, men at det fremdeles blir færre fiskere i det store 

bildet. Naturlig nok er det flest fiskere i Vågan Kommune og Vestvågøy Kommune. Disse 

kommunene har også den største befolkningen. 

 

Hvis vi sammenligner tabellen med befolkningen i kommunene ser vi også at fiskeriene i 

Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst er betydelige og viktige næringsområder for disse 

kommunene.  
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Fiskefartøy 

 

 

 

Antall fiskefartøy har en svak nedgang de siste årene i det fleste kommunene i Lofoten. 

Unntaket er Vågan hvor det har vært en ganske god vekst etter 2011. De fleste kommuner har 

hatt en betydelig nedgang i siden 2001, men nedgangen stabiliserer seg rundt 2011 hvor 

enkelte kommuner i perioder har vekst i antall fartøy, mens andre kommuner har en svak 

nedgang. Vi ser at antallet fiskebåter noenlunde følger kommunestørrelsen - og Vestvågøy som 

den største kommunen har flest båter. Røst og Værøy har færrest båter.  
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Statistikken viser også at det er hovedsakelig båtene under 10 meter som har ført til nedgangen 

i antallet fartøy i Lofoten. I 2001 var det tett på 600 båter under 10 meter, mens i 2018 var det 

registrert i overkant av 250 båter i denne størrelsesordenen. Båter mellom 15-20 meter har 

også hatt en ganske markant nedgang, og er idag mer enn halvert siden 2001. Båter mellom 10 

og 11 meter har hatt en svak økning siden 2011, og øvrige båtlengder har vært noenlunde 

stabile med noen små variasjoner. 

 

Tabellen nedenfor viser bedre utviklingen i fiskefartøy i Lofoten. Tabellen viser tydelig hvilke 

fiskefartøy som er blitt færre og hvilke som er blitt flere. 
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Pelagisk fisk 

Når det gjelder pelagisk fisk har Værøy utviklet seg til å bli den viktigste kommunen for landing 

av pelagisk fisk, og langt på veg den eneste kommunen som har en pelagisk industri. Vågan har 

hatt en økning av pelagisk fisk de siste årene, men har svært små volum sammenlignet med 

Værøy. Den pelagiske industrien på Værøy sikrer også kommunen flere ben å stå på og gir en 

mer allsidig næringsstruktur og mer allsidige arbeidsplasser. Samtidig viser grafen nedenfor 

også at det er store variasjoner av pelagisk fisk i Lofoten - og at dette kan være en utfordring i 

seg selv.  

 

Siden 2011 har det vært landet både sild og makrell på Værøy, og i 2014 og 2015 utgjorde 

makrellen ca. 33 prosent av den pelagiske fisken på Værøy. Fra 2016 frem til idag har det 

imidlertid igjen blitt landet mindre makrell på Værøy.  

 

I år 2000 ble det landet større kvantum av pelagisk fisk i Vesterålen enn i Lofoten, men siden 
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2001 har Lofoten hatt større volum enn Vesterålen. Fra 2013 har det ikke blitt landet pelagisk 

fisk i Vesterålen. 
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Utfordringer og samarbeidsmuligheter innenfor 

fiskerisektoren 
Våre samtaler med fiskerisektoren viser at det foregår mange typer samarbeid i regionen. Det 

vises til at det foregår både samarbeid i Tørrfisk fra Lofoten AS, Lofotrådet, gjennom fiskernes 

organisasjoner og via mer lokale, kommunale eller kommersielle samarbeid. I vår rapport har vi 

spesielt fokusert på å finne regionale og overordnede problemstillinger.  

 

Vi ser også at det ofte er ganske ulike utfordringer i ulike kommuner. Det er ikke alle typer 

utfordringer som kan løses via samarbeid - og spesielt ikke via regionale samarbeid. Vi forsøker 

å beskrive alle typer utfordringer her, men vil fokusere mest på de regionale og overordnede 

utfordringene.  

 

I våre samtaler med fiskerisektoren har vi utfordret dem til å si noe om: 

 

- Rammevilkår 

- Samarbeid mellom kommunene 

- Rekruttering 

- Innovasjon 

- Havner 

- Søppelhåndtering  

- Sameksistens med reiselivsbransjen 

Rammevilkår 

Et tema som de fleste snakker om med innlevelse og engasjement er rammevilkårene til 

fiskeriene og fiskeripolitikk. Dette blir trukket frem som det absolutt viktigste for utviklinga av 

fiskeriene i Lofoten. Hva man mener om rammevilkårene er noe opp til ståsted og bakgrunn. 

Generelt kan det likevel se ut til at enighet går på tvers av om man jobber på båt eller på land - 

og på tvers av kommunegrenser. I den grad det er noen uenighet om dette handler nok dette 

først og fremst om hvilke investeringer og båttype man har hatt. Flere av aktørene peker på at 
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det er forskjell på et prinsipielt standpunkt på hva som er best for fiskeriene i Lofoten og på det 

pragmatiske standpunktet man må innta for å være med i konkurransen og utviklinga. 

 

Det er flere aspekter ved rammevilkår og politikk lofotværingene er opptatt av. De fleste av disse 

aspektene ligger tett opp til rekruttering til fiskeriene, mens den andre siden handler om 

råstofftilgang. Flere er bekymret for at de større båtene blir mindre “lojal” til hjemmehavnen og 

leverer råstoffet ut fra andre kriterier. I denne sammenheng er det også mange som peker på 

viktigheten av å bygge ut havnene. 

 

De geografiske bindingene til kvotene skaper også stor bekymring. Mange er bekymret for en 

utvikling hvor færre båter leverer i færre havner. Man er både bekymret for de konsekvensene 

dette har for sysselsettingen og de konsekvensene dette vil ha for råstofftilgang og kvalitet. 

Mange peker på at effektiviteten og inntjeningen i den minste flåten i dag er god og at kvaliteten 

på fisken er god. Samtidig peker de fleste på at fiskerisektoren må utvikle seg videre, men at 

dette må skje med mål om å også utvikle lokalsamfunnene. Mange har i den forbindelse også 

pekt på at det må være en balanse mellom hvordan inntjeningen fordeles - mellom bedriftene 

og lokalsamfunnet.  

 

Selv om vi opplever den generelle stemningen i næringa som positiv opplever vi at det er en 

relativt stor bekymring rundt strukturering av fiskebåter. Flere peker på at stadige endringer i 

rammebetingelsene gjør det vanskeligere å planlegge langt frem. Det er generelle bekymringer 

rundt rekruttering og råstofftilgang de fleste trekker frem når vi spør dem om temaet 

strukturering.  

 

Likevel merker vi oss at i noen havner så er det større bekymring enn andre. Dette er havner 

hvor konsekvensene av “å ikke lykkes” med fiskeriene er større. På Røst har en svært liten 

andel av kvoter ift. viktigheten av fiskeribransjen både historisk og i dag. Røst har flere 

landanlegg som er avhengig av at kommunen har tilgang til råstoff. Samtidig er det en 

bekymring for hva som skjer med kvotene om 5 til 10 år når mange av dagens fiskere 

pensjonerer seg.  

 

På Laukvik er fiskerne bekymret for at det lave antallet båter kan føre til at fiskebruket må 

stenge på sikt. Hvorvidt antallet båter kan tilskrives kvotestruktur er vanskelig å si, men i dag er 
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fiskeflåten på et svært lavt nivå. Fiskerne peker på at de geografisk ligger slik til at dersom 

fiskebruket stenger vil det ikke være mulig for fiskerne å drifte fra Laukvik siden nærmeste 

fiskebruket er for langt unna.  

 

Kvotestruktur er et svært viktig område for Lofoten. Selv om det er optimisme pekes det på at 

kvotestrukturen er av stor viktighet for fremtiden. Flere peker på at utfordringene med 

kvotestruktur ikke bare handler om hvilke samfunn vi skal ha, men også om forutsigbarhet for 

investeringer og fremtiden. 

 

En av våre respondentert pekte også på at landanleggene har en svak politisk organisering - og 

mangler en nasjonal stemme som taler deres sak. De finnes nasjonale organisasjoner, men i 

samtalene med lederen for fiskebruket pekte han på forskjellen mellom fiskeriorganisasjonene 

og fiskekjøpernes organisasjoner: 

 

“Fiskerlaget og Kystfiskerlaget har betydelig arbeid med rammevilkår - og har en helt annen driv 

og påvirkningskraft enn fiskekjøperne. Vi kunne hatt behov for en lignende organisering hvor det 

arbeides mer politisk for å påvirke rammevilkårene til landanleggene.” 

Samarbeid mellom kommunene 

I stor grad virker næringen fornøyd med det fiskeripolitiske samarbeidet i Lofoten. Majoriteten 

peker på at et politisk samarbeid om fiskeri er svært viktig i den situasjonen Lofoten er i - 

Fiskeriene anses som svært viktig for aktiviteten og fremtiden i Lofoten. Flere peker på 

samarbeidet om fiskeri i Lofotrådet som viktig. Noen av våre samtalepartnere kjenner imidlertid i 

liten grad til hvordan samarbeidet er i dag, men har inntrykk av at regionen stort sett er enig 

rundt fiskeripolitikk. Enighet er viktig for aktørene vi har intervjuet. De peker på at dersom man 

ikke greier å bli enige på tvers av kommunene kan dette være svært uheldig for politisk 

gjennomslag. 

 

Til tross for at de fleste aktørene peker på at det er et godt samarbeid på det politiske nivået er 

alle klare på at man må skille det politiske arbeidet fra utviklingsarbeidet. Når det gjelder 

utvikling mener mange respondenter at kommunene har mye å gå på.  
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Noen av respondentene - spesielt fra landanleggene - trekker frem at det er ønskelig med et 

enda tettere administrativt samarbeid mellom kommunene. Da tenker flere først og fremst på 

kommunesammenslåing. Flere av de som arbeider på land opplever at små og lite robuste 

kommuner fører til lengre saksbehandlingstid og manglende kompetanse på viktige felt. Det 

trekkes frem at i verste fall vil situasjonen for kommunen bli lik, men forhåpentligvis kan 

sammenslåing øke kapasitet og kunnskap i kommunen. Spesielt trekkes søknader rundt bygg 

og areal frem som viktige områder hvor næringa er avhengig av rask saksbehandling. 

Synspunktene rundt kommunesammenslåing varierer noe, og det virker som det er svært ulik 

holdning mellom fiskere og de som eier landanlegg på akkurat dette punktet.  

 

Flere trekker også frem andre alternativer til kommunesammenslåing.Spesielt trekker man frem 

søknader på bygg og søknader relatert til arealforvaltning som viktige for sektoren. Man ønsker 

at det testes ut om samarbeid på tvers av kommunene øker effektivitet og kapasitet. Mange 

aktører ønsker å se på muligheten for å samkjøre saksbehandling rundt tekniske saker for å gi 

et bedre tilbud til næringslivet. 

 

Samtidig er aktørene i fiskeribransjen opptatt av de ikke lovpålagte oppgavene. Flere 

respondenter peker at utviklingsarbeid blir nedprioritert til fordel for de lovpålagte oppgavene. 

Kommuneøkonomien er en grunn til dette, og de fleste har forståelse for vurderingene. Samtidig 

spør enkelte av respondentene seg om kommunene er oppfinnsomme nok, og samarbeider tett 

nok, for å få økt mulighetene til utviklingsarbeid. Det blir blant annet pekt på at det kan være 

mulig å ansette næringssjef som er en næringssjef for flere kommuner samtidig. En variant av 

dette er at næringssjefen i Flakstad kan være næringssjef for både Moskenes og Flakstad - eller 

at næringssjefen på Røst er næringssjef for både Røst og Værøy.  Det pekes også på behovet 

for fiskerikonsulenter for å kunne rettlede og hjelpe fiskere med både søknader og 

forvaltningsmessige oppgaver. En av variantene som nevnes er at næringssjefen kan sitte i en 

kommune - og så sitter en fiskerikonsulent i en annen kommune. 

 

En av de vi har samtaler med peker på at det offentlige er lite initiativrik overfor utviklingsarbeid i 

fiskerisektoren. Et av eksemplene som trekkes frem er tildelingen av et kulinarisk senter som 

Nordland Fylkeskommune har tildelt regionen i arbeidet med å bli et fyrtårn for mat. Vår 

samtalepartner mente at verken kommunene eller videregående skole foretok seg noe 

strategisk etter det ble kjent at fylkeskommunen tildelte senteret til videregående skole. 
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Forklaringen på hvorfor dette stoppet opp er at både Vest-Lofoten Videregående Skole og 

Vestvågøy Kommune ble sittende og avvente at fylkeskommunen skulle foreta seg noe. Istedet 

burde lokalsamfunnet vist initiativ og signalisert at senteret var ønsket og etterlengtet ved å 

upppfordret ha startet et lite forstudium rundt dette.  

 

Samme person peker på at lederne i samfunnet, og da spesielt ordfører, har en viktig rolle som 

leder i utviklingsarbeid. Selv om politikerne er samstemte om fiskeripolitikken betyr ikke dette at 

politikerne alltid er like samstemte om hvilke typer utviklingsarbeid som skal prioriteres. Derfor 

har ordfører en viktig rolle å klargjøre og peke ut retningen for hvor kommunens fiskeripolitikk 

skal gå videre.  

 

I flere av samtalene har Myre Havn blitt trukket frem som et eksempel. I akkurat denne samtalen 

tillater respondenten til å reflektere over hvorfor Myre Havn har blitt en suksess, og hva som 

skiller arbeidet fra det arbeidet som gjør i Lofoten. Tilsynelatende er det også på Myre mange 

aktører med egeninteresse, sterke meninger og som er villig for å kjempe for sin sak. Imidlertid 

mener våre samtaleparter at forskjellen er at til tross for høylytte - og gjerne offentlige - 

diskusjoner ser det ut til at Øksnes Kommune ofte evner å gjøre beslutninger. Beslutninger som 

til syvende og sist respekteres av aktørene i havnen selv om det er uenighet rundt dette.  

 

I denne utviklingen har havnestyret en nøkkelrolle. Havnestyret er tillagt myndighet og rår også 

over god kapasitet på saksbehandling. Havnestyret er politisk prioritert som et viktig utvalg i 

kommunen. Saker som sendes til havnestyret har ofte kort saksbehandlingstid. 

Saksbehandlingstiden gir aktørene i havna forutsigbarhet - og ikke minst vilje til å gjennomføre 

prosesser enten det er innovasjon, byggeprosesser eller andre typer prosesser hvor kommunen 

har en rolle.  

 

Flere av våre respondenter mener at Lofoten må lære av utviklingen på Myre, og hvordan man 

har fått til en slik fiskerihavn i en liten kommune på 2.000 innbyggere. Det er ingen grunn til at 

ikke kommuner i Lofoten på lik størrelse kan lykkes tilsvarende. Eller at de største 

lofotkommunene skal kunne få til god utvikling i fiskerihavnene. Egga Utvikling (tidl. 

Fiskeriparken) har vært viktig for å utvikle kompetanse på prosjektledelse og utvikling på Myre.  
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Rekruttering 

De fleste aktørene opplever rekrutteringen til fiskeryrket positivt i dag. Det pekes på at det å 

være fisker er et attraktivt yrke, fiskeriene gir god avkastning og gir muligheten til å ha en jobb 

med stor grad av frihet til å bestemme arbeidet sitt selv. Det er opplagt enighet i regionen om at 

fiskeryrket er et attraktivt yrke og at interessen for å bli fisker i dag er stor nok til å være 

grunnlag for ei positiv utvikling videre.  

 

Imidlertid finnes det i hele regionen en stor bekymring for tilgangen til fiskeriyrket. Selv om 

interessen for fiskeryrket er betydelig, er det vanskelig å få omsatt interessen i økt antallfiskere, 

og spesielt flere fiskebåteiere. Mange peker på at store investeringskostnader forhindrer mange 

unge fiskere å komme inn i fiskeriene. Dette gjør også at fiskeryrket per i dag er et yrke man 

ofte har arvet seg inn i. Investeringskostnaden for båt og kvote ligger over det mange har 

mulighet til å investere i eller utover det man er villig til å risikere. Mange av våre respondenter 

kaller både fiskeriene og landanleggene for “lukkede karriereveier.” I dette ligger det at man må 

ha stor kapital eller arve interesse og kvoter for å komme inn i fiskerisektoren. En av fiskerne vi 

samtalet med omtalte det som om at man må bli “født med sjark på beina.” 

 

Samtidig har det over flere år foregått en økt strukturering og effektivisering av fisket som gjør at 

det er naturlig at det blir færre fiskere. Dette er rammevilkår som ofte blir pekt på som en direkte 

eller indirekte årsak til at mange fiskere ikke kommer inn i yrket. En effektivisering av fiskeriene 

vil nødvendigvis også bety færre fiskere og at færre båter håndterer større mengder fisk.  

 

Det pekes også på at rekrutteringskvotene tilsynelatende ikke fungerer optimalt. Det er vist til 

eksempler på at kvotene blir gitt til ungdom som ikke nødvendigvis har tilholdssted i de store 

fiskerisentrene, men også eksempler på at rekrutteringskvotene gis til personer som 

sannsynligvis uansett ville kunne kommet inn i fiskeryrket. 

 

Det finnes utfordringer med den såkalte “åpen klasse.” Mange aktører i fiskeribransjen ønsker at 

åpen klasse skal være en mulighet for å rekruttere inn i fiskeryrket. Idag er det imidlertid slik at i 

åpen klasse finnes også pensjonerte fiskere og fiskere som resten av året er mannskap på 

andre fiskebåter. Mange av aktørene vi har vært i samtale med peker på at en mer effektiv 
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utnyttelse av åpen klasse vil gi fiskere et større grunnlag for å kunne leve av fiskeriene og 

dermed opparbeide seg kapital og motivasjon til å fortsette som fisker over lang tid.  

 

Mange peker på at den store interessen for fiskeryrket gjør at rekruttering av fiskere per i dag er 

nesten utelukkende et politisk spørsmål - og at dette handler om rammevilkår og politikk. 

 

I forlengelsen av det politiske er det også mange som peker på at konkurransen mellom Lofoten 

og Finnmark er stor når det gjelder å friste fiskere til å etablere seg. Flere av de vi snakker med 

har pekt på konkrete eksempler hvor fiskere har forlatt kommunene i Lofoten for å bosette seg i 

Finnmark - eller eksempler hvor fiskere har vært på leting etter et nytt bosted og hjemmehavn 

og velger å bosette seg i Finnmark. Finnmark har flere særordninger som gir fiskere bedre 

rammevilkår ved etablering i Finnmark.  

 

Dette er en naturlig følge av en politikk for å fremme fiskeriene i Finnmark og i utgangspunktet i 

tråd med målene til politikken. Imidlertid kan det virke som at fiskerisektoren - med sine store 

investeringer eller utfordringer med å få kvote - gjør at fiskere er blitt svært opptatt av 

lønnsomhet og at enkelte fiskere i etableringsfasen er villige til å relokalisere seg for å få bedre 

rammevilkår. Dette kan være en form for kannibalisme hvor rekrutteringen kommer fra de som 

allerede har valgt fiskeriyrket fremfor å rekruttere ungdom fra andre yrkesretninger. Hvorvidt 

dette er en påstand som stemmer er det imidlertid ikke grunnlag å se ut fra måten vi har 

arbeidet med denne rapporten på. 

 

Rekrutteringssituasjonen for landanleggene er imidlertid nesten motsatt av trenden i fiskeriene. 

For mange landanlegg er det utfordrende å få besatt stillinger og å ha nok folk.  Alle fiskebruk vi 

har snakket med er avhengig av arbeidskraft utenfor Norge. Fiskebruk oppgir også å ha gode 

rutiner og god kjennskap til hvordan man rekrutterer personell utenfra Norge, men poengterer 

også at rekruttering utenfor Norge kan være sårbart ved konjunktursvingninger eller endrede 

politiske forutsetninger. Norges boikott av Russland er et eksempel på at politikken har gjort det 

vanskeligere for noen av de lokale bedriftene å rekruttere nytt personell. 

 

Det vi har identifisert som hovedutfordringene til fiskebrukene er at det er vanskelig å få etablert 

helårsstillinger ved fiskebrukene. Bakgrunnen for dette er det store kvantumet fisk som landes 

på vinteren og det store behovet for arbeidskraft på akkurat denne delen av året. Mange peker 
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på det som nesten en umulig oppgave og endre på dette. Samtidig så mener man at frysing av 

fisk og økt foredling av råstoff kan bidra til at fiskebrukene kan øke sin produksjon utenom 

sesongen. Levendelagring er også pekt på som en mulighet.  

 

Likevel finnes det også eksempler på at bedrifter får til å arbeide med fiskemat. Mange peker på 

veksten til Lofotprodukt AS (nå konsernet Insula) som et viktig eksempel på at det er mulig å 

drive store bedrifter som er avhengig av råstoff.  

 

Andre rekrutteringsutfordringer for fiskebrukene er at fiskebruk ukjent karrierevei for mange 

unge i dag. Fiskeriene har lenge jobbet målrettet mot ungdom, mens karrierevegene på 

landanleggene ikke er like kjent. Mange forbinder derimot maritime jobber med fiskeryrket. Det 

kan synes at statusen og renommeet til fiskeryrket er viktig for at man velger å bli fisker - fremfor 

et arbeid på land. Dette kombinert med at fiskebruk ikke greier å tilby langvarige jobber gjør 

arbeid på landsiden mindre aktuelt for mange lokale ungdom.  

 

Imidlertid oppgir de fleste brukene at de får dekket inn sine behov via arbeidskraft utenfor 

landets grenser. De oppgir at de har fått gode rutiner på rekruttering og utvikler kompetanse på 

rekruttering. Mange poengterer at grunnen til at de henter inn arbeidskraft utenfor 

lokalsamfunnet er at de vanskelig få dekket kompetansebehovene - og at lokal ungdom er 

hjertelig velkommen til å arbeide på brukene.  

 

Fiskebrukene peker ofte på at rekrutteringen til brukene må starte ved tidlig innsats. Lokal 

ungdom må bli kjent med brukene på en annen måte enn i dag. De må spesifikt få se hva som 

foregår på fiskebrukene også - og ikke bare i fiskebåten.Å jobbe på fiskebruk burde være en 

attraktivt type jobb. Man har et variert arbeid, og det trengs mer og mer teknologisk kompetanse 

for å arbeide på fiskebruket. Teknologi blir pekt på som et konkurransefortrinn for å trekke til seg 

lokal ungdom. 

 

En av våre samtalepartnere peker på en lav rekruttering av kvinner til fiskeriyrkene. Han pekte 

spesielt på at rekruttering av kvinner inn i disse yrkene vil føre til en mer dynamisk og stabil 

rekruttering.  
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Innovasjon 

Lofoten er en innovativ region. På grunn av vanskelige år på slutten av 2000-tallet presset det 

seg frem endringer i både fiskeflåten og på fiskebrukene. Mange peker på at i etterkant av disse 

årene ble det gjort endringer i mange fiskebåter som medførte mer effektivt fiske, mer teknologi 

og et sikrere yrke. Dette har vært endringer som ofte har vært helt nødvendig for å tilpasse seg 

et nytt kostnadsnivå - og for å øke kvaliteten på fisken.  

 

Innovasjon og teknologi peker av flere på som løsningen for å gjøre arbeidet på fiskebrukene 

mer attraktivt. Man får færre tunge løft, arbeidet blir sikrere og teknologi i seg selv er med på å 

skape interesse. Det pekes av flere på at man i Lofoten både arbeider med nye prosessmetoder 

og nye metoder for bearbeiding, men at det også arbeides med å utvikle nye produkter både av 

tradisjonelt råstoff og av nye deler av fisken.  

 

En av våre samtalepartnere reflekterte litt over tørrfisken. Han pekte på at det er ikke mange 

produkter som har eksistert så lenge uten nesten ingen endringer i produktet. Samtidig som 

tørrfisken i 1000 år har vært energieffektivt produsert, vært med på å skape arbeidsplasser og 

ved tilbereding får tilbake alle sine naturlige egenskaper. Tørrfisken kan til og med bli solgt til 

land hvor det er vanskelig å få tilgang til frysemuligheter. Produktet i seg selv  er så unikt at det 

har bestått i over 1000 år med samme produksjonsmetode og uttrykk. Samtidig peker han på at 

det å gjøre innovasjoner med tørrfisken ikke er et spørsmål om enten / eller, men snarere et 

spørsmål om både / og.  

Havner 

I våre samtaler undersøkte vi spesifikt om aktørene i fiskeribransjen var fornøyd med havnene. 

Vårt inntrykk er at infrastrukturen i havnene er svært ulik. Utfordringene i havnene går på ulike 

ting i ulike havner. Samtidig trekker de fleste vi intervjuer frem søppelhåndtering som en 

utfordring. Dette har vi viet en egen seksjon i denne rapporten 

 

En felles utfordring er imidlertid dybde- og struktur i havnene. Samtlige kommuner arbeider med 

et eller flere prosjekt for å få en havn prioritert i NTP (Nasjonal transportplan). For flere havner 
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er dette essensielle utbygginger for å holde tritt på utviklingen. Dette gjelder i største grad dybde 

på havnen, men også i stor grad teknologi og strømtilførsel i havnene. Flere peker på 

havneutbygging som et kappløp hvor man bygger ut havnen, men etter 10 år har man nye 

behov for utdyping og forbedring av samme havn. “Det er en evig rundans,” forteller en fisker 

oss. 

 

Det pekes på at båtene blir større - og flere peker også på at de største båtene står mye friere til 

å levere i andre havner enn sine hjemmehavn. Det vil i praksis si at det blir økt konkurranse om 

råstoffet - og at havner med et større servicetilbud kan gå vinnende ut av en kamp om de større 

båtene. Utviklingene av havnene er først og fremst sett opp mot utviklingen av større båter. I 

den sammenheng er både dybde, liggeplasser og strømtilførsel etterspurt. 

 

For dagens flåte oppgir de fleste at havnene har et godt utviklet servicetilbud. Med servicetilbud 

menes her først og fremst nødvendig infrastruktur som egnebu, liggeplasser, flytebrygger og 

strømtilgang. I tillegg oppgir de fleste nødvendigheten av å ha kort veg til mekanisk verksted. 

For eksempel har det på Røst vært en utfordring med at det har vært lang veg til slip, men det 

arbeides med å etablere ny slip i havnen på Røst.  

 

Et nytt tilbud som er under utvikling i Lofoten er egnesentraler. Flere fiskere oppgir at dette har 

lenge eksistert på finnmarksfisket, mens det i den siste tiden har blitt etablert egnesentraler i 

Lofoten. Det finnes idag flere egnesentraler i Lofoten. Fiskerne peker på egnesentralene som 

spesielt viktig under blåkveitefisket, og at egnesentralene er et svært godt servicetilbud for 

gjesteflåten som ikke nødvendigvis med egnesentral har de samme behovene for egnebuer 

som tidligere dersom man kan få kjøpt stamper i en egnesentral.  

 

Flere av den lokale flåten har oppgitt at det ville vært aktuelt å bruke egnesentraler dersom det 

fantes i deres havn. Samtidig blir gjesteflåten de som oftest blir trukket frem som brukere av 

egnesentraler. En av fiskerne vi snakket med fortalte at egnesentralene hadde gjort arbeidet på 

land så effektiv at ventetiden for å få plass på havet hadde blitt mye lengre en tidligere. Fiskerne 

gir tilbakemeldinger om at den viktigste grunnen til bruken av egnesentraler er at det er et 

tidsbesparende tilbud som gjør fiskeriene enklere. Fiskerne selv tror ikke det ligger stor 

innsparing eller inntjening rundt dette, men det er utelukkende et tilbud som forenkler 

hverdagen.  
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Mange er også opptatt av velferdstilbudet til gjestefiskerne. Flere havner i Lofoten har et 

potensial til å utvikle seg for å ta imot flere gjestefiskere. Dette krever imidlertid egnebuer eller 

egnesentraler, og det krever overnattingsplasser, oppholdsplasser og dusj. Selv om fiskere i 

dag bor i egne båter peker mange på at de havnene som greier å skape et miljø rundt fiskerne 

også får mange gjestefiskere. I 2017 fantes det velferdsstasjoner på Sund, Fredvang, Ramberg, 

Ballstad, Stamsund og Henningsvær i regi av Fiskarlaget, men det finnes også tilbud i regi av 

andre organisasjoner eller bedrifter. Andre steder som Svolvær og Henningsvær har et 

kommersielt tilbud som også lokker fiskerne.  

Søppelhåndtering i havnene 

Et tema som mange er opptatt av er hvordan søppelet blir håndtert i havnene. Her finnes 

spesifikke utfordringer for hver kommune, men flere av utfordringene synes å være felles. På 

generell basis virker det som om håndtering av søppel i lofothavnene er preget av mange ulike 

systemer og ulike løsninger. I mange tilfeller er det fiskerne selv som håndterer sitt avfall fra 

egnerbu og båt dersom avfallet ikke er produsert i et “skyvær” (fisketur). 

 

Lofoten er preget av ulike løsninger for samarbeid rundt søppel også. Røst er tilknyttet Iris 

Salten, mens Værøy drifter egen søppelhåndtering. Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan 

er tilknyttet samarbeidet i Lofoten Avfallsselskap. I utgangspunktet er utfordringene med 

søppelhåndtering i havnene til å være et generelt problem, og ikke nødvendigvis tilknyttet ulike 

samarbeid. Flere fiskere oppgir at utfordringen ikke er direkte knyttet til Lofoten, men at 

utfordringer med avfallshåndtering i havner er en nasjonal utfordring. 

Det er ofte samarbeider mellom fiskebåter og fiskebruk som ta høyde for avfallshåndtering. 

Disse samarbeidene er ofte knyttet til leveransene av fisk. Samtidig håndterer også både 

fiskebåter og fiskebruk sitt eget avfall, men båteierne får ikke alltid får logistikken til å gå opp. 

Det foreligger svært ulike systemer i hver enkelt havn. I enkelte tilfeller er det båtene selv som 

har ansvaret for logistikk rundt avfallshåndtering, mens i den store majorieten av havner finnes 

det et samarbeid mellom fiskebruk og fiskebåter hvor fiskebrukene håndterer deler av avfallet 

for båtene.  

 

Håndtering av avfall representerer størst utfordring for gjestebåter som har behov for å levere 
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husholdningsavfall. I enkelte tilfeller har ikke mannskapet på disse båtene tilgjengelig bil og det 

ligger også i fiskerienes natur at arbeidstider gir utfordringer med å forholde seg til åpningstider 

på miljøstasjoner. De vanligste samarbeidene mellom fiskebåt og fiskebruk er levering av 

søppel når fiskebåten leverer fisken. Dersom fiskebåtene har landligge finnes det ofte ikke tilbud 

for håndtering av husholdningsavfall produsert av gjestebåtene i mange av Lofotens havner. 

Flere peker på at dette kan føre til opphopning av søppel, lukt og være negativt for de sanitære 

forholdene på egnebuene. Det er også poengtert at fiskerne driver med matproduksjon - og at 

det ikke er positivt å ha dårlig ordninger på søppelhåndtering. Noen steder fører dette til 

gjestefiskerne må kaste søppelet i andres private søppelkasser som f.eks offentlige 

søppeldunker eller “på butikken.” Dette kan skape utfordringer og konflikter. Noen frykter også 

at søppel kommer på avveie som følge av dårlig infrastruktur for søppelhåndtering rundt 

gjestebåter.  

 

Den lokale flåten har imidlertid et system som fungerer godt. Det poengteres at hver havn har 

litt ulike ordninger, men det vanligste synes å være at fiskerne selv kjører husholdningsavfall til 

avfallsstasjonene. I utgangspunktet er dette en ordning som fungerer og som fiskerne 

gjennomfører, men de vi har snakket med peker på at de mener at det mest naturlig ville vært at 

dette var en kommunal tjeneste all den tid de betaler renovasjonsavgift og skatt. De peker også 

på at havneavgiften burde dekket avfallshåndtering for de båtene som betaler havneavgift. 

Avfall fra fiskebåtene kan være av betydelig kvantum. 

 

Det finnes også et miljøaspekt når hver enkelt håndterer sitt eget avfall .I Lofoten i dag finnes 

558 fartøy som registrert som fiskebåter. Dersom 558 fartøy har behov for 15 turer til 

avfallstasjonene i året utgjør dette 8370 turer til avfallstasjonene i løpet av et år. Dersom 

gjennomsnittet av turene ligger på 20 kilometer kjøring per år utgjør dette til sammen 167 400 

kilometer kjøring til avfallsstasjoner. I tillegg ligger det den økte kapasiteten som trengs ved å ta 

imot dette ved mottaksanleggene - og miljøbelastningene ved utslipp og vegslitasje. Ved å finne 

fellesløsninger på avfallshåndteringen for fiskeflåten og fiskebruk vil man kunne spare 

samfunnet for ressurser og senke miljøbelastningen. 

 

Det synes som om det er svært ulike oppfatninger, og ulike aktører har ansvar for ulike områder 

i havnene. I våre samtaler omtales både fiskebruk, fiskebåter, avfallselskap og kommunen som 

viktige aktører i havnene. I enkelte tilfeller er det også leid inn private aktører som har en rolle i 
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infrastrukturen i havnene. Noen av informantene peker på at det er naturlig at kommunen legger 

til rette infrastruktur som f.eks. containere og henting av søppel via havneavgiften som betales. 

Mange fiskere er imidlertid fornøyd med tilbudene som gis av fiskebrukene, mens noen 

fiskebruk stiller seg spørrende til om det er deres oppgave å håndtere fiskebåtenes avfall.  

 

Andre igjen, blant annet fiskere, peker på at det er forsøpler som også har et ansvar for 

søppelet som produseres. De mener det er naturlig at hver enkelt gjør opp for seg. Samtidig ser 

de utfordringene for gjesteflåten i å få levert både spesialavfall og husholdningssøppel. Vi 

opplever at ansvarsforholdene i havnene er relativt klare, men i praksis er likevel strukturene 

uklare. Flere fiskere ønsker seg imidlertid bedre forhold i havnene knyttet til renovasjon.  

 

Det kan se ut som om det er to hovedutfordringer knyttet til søppelhåndtering: 

 

1. Gjesteflåten har ikke samme mulighet til å benytte offentlige avfallsstasjoner og 

ordninger på grunn av at de ofte ikke har tilgang til transport. Få havner i Lofoten har 

fellescontainere. 

 

2. Det kan synes som om det er en struktur på avfallshåndtering i havnene som kan 

forbedres. Idag håndterer et stort antall lokale båter en relativt stor mengde søppel uten 

samarbeid på levering. Her kan det være muligheter for både kommersielle og 

kommunale samarbeid innad i de største havnene. Målet for et slikt samarbeid må være 

å spare tid og ressurser både for avfallsselskapene, fiskemottakene og fiskerne. 

 

Det er også andre aspekter ved miljøhåndtering. Flere peker på at levering av spesialavfall er 

strengt. Spesielt fiskere kan synes det er utfordrende å levere spesialavfall på grunn av 

kompliserte skjemaer. Noen peker på lang avstand til godkjent mottaksstasjon som en 

utfordring. Et positivt eksempel er at på Ballstad er det laget en løsning med at Ballstad Slip har 

opparbeidet seg kompetanse på slik avfallshåndtering - og kan ta imot spesialavfall fra hele 

havnen. 

 

Imidlertid skjer det også utvikling på avfallssiden. Lofoten Matpark har arbeidet med et 

miljøprosjekt i havnen i Ballstad for å finne gode løsninger på avfallsproblematikk. Her er det 

satt opp en container på allmenningskaien som kan benyttes av fiskere. Imidlertid har bruken av 
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slike containere avdekket andre utfordringer ved at containeren benyttes av lokalbefolkning og 

turister, og dette fører til at fiskerne likevel sliter med å få levert avfall. Fiskebrukene har 

lignende erfaringer med bruk av containere - og må ofte låse containeren på grunn av 

uvedkommende bruker containerne.  

 

SALT arbeider med et prosjekt ved navn “Fishing for litter.” Her er det etablert en 

mottaksstasjon i Stamsund hvor fiskere kan levere marint søppel. Dette vil løse utfordringene 

fiskerne har med marint søppel slik at de har et leveringspunkt for slikt avfall. Dette vil også 

være en besparing for mange fiskebruk som leverer marint søppel på egen regning. Slike 

containere er plassert i noen havner langs kysten, men Stamsund er eneste havn per nå i 

Lofoten. En slik container vil ikke nødvendigvis løse utfordringene knyttet til øvrig logistikk.  

 

På Værøy viser også kommunen til at de har planer og ambisjoner om å plassere ut 

avfallscontainere ved fiskemottakene i kommunen slik at de er lett tilgjengelig for mottakene - og 

for båtene. Vågan ser ut til å være den kommunen i Lofoten som har kommet lengst med å 

legge til rette for infrastruktur rundt tilrettelegging i havnene. 

Sameksistens med reiselivet 

I kontakten med fiskere og fiskerinæring ble vi også oppmerksom på et tema som er av 

interesse for denne rapporten. Samarbeidet og konfliktnivået med reiselivsnæringen er et tema 

som gikk igjen hos fiskere - og derfor tok vi dette inn som et tema i rapporten. På generell basis 

har fiskerinæringa noen bekymringer rundt reiselivsnæringa, men likevel opplever de fleste at 

det er et lavt konfliktnivå. De aller fleste vi var i kontakt med stilte seg positiv til fremveksten av 

en profesjonalisert turisme og en ny “fot å stå på” for lofotværingene.  

 

Likevel fremstår enkeltområder i Lofoten med særskilte utfordringer i forbindelse med 

sameksistens mellom fiskeri og reiseliv. Flere aktører pekte på Moskenes som et område med 

særskilte utfordringer. I stor grad handler dette om en utfordrende topografi der man på et 

begrenset areal skal finne rom til både fiskerinæring, reiselivsnæring og boliger. Derfor er det 

nødvendig med godt oppdaterte og gjennomtenkte arealplaner som gir forutsigbarhet for de 

næringsdrivende i ulike yrker. Flere pekte på nødvendigheten av arealer for utvikling av 

fiskerier, for liggeplasser og for boliger i Moskenes. De vi har hatt samtaler med har pekt på 
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dette som en absolutt nødvendighet for å utvikle fiskeriene videre. Den smale bebygde linja i 

Moskenes gir også utfordringer med uvedkommende i produksjonslokaler eller at arbeidere må 

bruke tid på å hjelpe turister som kommer innom og spør etter ting. Henningsvær er i en 

lignende situasjon med svært begrenset areal og to næringer med samme type arealbehov. 

 

Fiskerne forteller unntaksvis om arealkonflikter til havs og konflikter på land. Imidlertid har flere 

fiskere bekymringer for forvaltningen av turistfisket. De mener at uforholdsmessig store 

mengder fisk går til turistfiske og at dette er et dårlig forvaltet fiske i den forstand at bare deler 

av fisken blir benyttet til mat. Her har fiskerinæringen strenge reguleringer og klare holdninger 

overfor bruk av råstoffet, mens de mener at turistfiskenæringen ikke har de samme krav og 

holdninger. De peker også på at fangsten av kveite blant turister er veldig populært - og at 

fiskerne har sett nedgang i bestanden av kveite de siste årene. De fleste vi peker på kaller dette 

mer “bekymringer” enn konflikter. Innenfor forvaltningen av turistfisket peker de også på at man 

kan føre relativt kraftige båter uten noen form for opplæring hverken i båtføring eller i fiskeri 

forøvrig. Via fisket gjør turistfiskerne mange av de samme tingene som fiskerne, men uten 

tilsvarende opplæring. Fiskerne er klare på at forvaltningen av turistfisket bør være bedre selv 

om de ikke nødvendigvis betegner dette som en konflikt.  

 

Vi peker også på at vi har arbeidet på den måten at vi har først og fremst intervjuet 

fiskerisektoren - og vi har ikke undersøkt disse bekymringene fra reiselivshold. Likevel er 

bekymringene rundt turistfisket kjent og godt beskrevet.  Lofotrådet har tidligere tatt initiativ til 

dialog mellom reiselivsnæring og fiskerinæring på dette punktet. 

 

Spesielle utfordringer i enkeltkommuner 

I noen av kommunene opplever aktørene at det knytter seg spesielle utfordringer til 

fiskerisektoren. Dette er ikke nødvendigvis utfordringer som kan løses ved samarbeid, men som 

må løses i den enkelte kommune. Vi omtaler noen av disse utfordringene kort her.  

 

På Røst peker mange på at Røst har vært “tapere” i kampen om kvotene. Dette fører til stor 

bekymring rundt fremtidige råstoffleveranser og generell sysselsetting på øya. Mange kvoter har 

forsvunnet ut av kommunen. Aktørene på Røst har spesielt poengtert at det er preserende for 
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kommunen å få en forutsigbar fiskeripolitikk og en kvotepolitikk hvor kvotene er geografisk 

bundet.  

 

I Moskenes pekes det på spesielle utfordringer rundt arealtilgang og turisme. Mange er 

bekymret for at reiselivssektoren prioriteres foran fiskeriene. Dette gjelder både tilgang til 

arealer, infrastruktur og boliger. Det blir pekt på at få boliger og høy andel av ferieboliger og 

korttidsutleie går ut over utviklingen i næringslivet.  

 

 

Anbefalinger 
● Infrastrukturen rundt søppelhåndtering er svak i havnene. Det er uklarheter, eller 

uenigheter, rundt hvem som skal ha ansvaret for søppelhåndtering og tilgangen til 

tjenester for søppelhåndtering er i enkelte tilfeller fraværende for gjestebåter. Det bør 

arbeides med å få et felles samarbeid rundt søppelhåndtering i havnene og en felles 

standard.  

 

● Populariteten til egnersentralene viser at det kan være grunnlag for mer kommersiell 

satsing på egnersentraler i de største havnene i regionen. Dette blir sett på som et 

positivt ekstratilbud til fiskerne. Via rapporten fikk vi innblikk i at egnersentraler vurderes 

etablert i flere havner i regionen.  

 

● I tillegg til egnersentraler er velferdstilbud med fellesrom, vaskemaskiner, dusj, internett 

og matservering viktig for å tiltrekke seg gjestefiskere. Slike velferdstilbud kan være et 

godt samarbeidsinitiativ mellom lokalsamfunn, landanlegg, fiskere og kommune. 

 

● Entydig anbefales det et tett samarbeid mellom lofotkommunene for å påvirke 

rammevilkårene til fiskeriene i Lofoten. Spesielt pekes det på kvotepolitikk og 

havneutbygginger som viktige tema. Samtidig som det foregår et tett samarbeid politisk 

anbefaler vi at det utvikles administrative samarbeid. Dette kan være felles 

næringssjefer, fellesarenaer eller felles saksbehandling på viktige områder. Det er 

spesielt en bekymring rundt kompetansen på arealforvaltning. 
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● Det bør arbeides politisk for å få bedre etablererløsninger for fiskere som ønsker å kjøpe 

båt eller rekrutteres inn i fiskeriyrket. Dette gjelder både en mer målrettet deltakelse i 

åpen gruppe, men også etableringsstøtte via Innovasjon Norge til fiskere. Støtten til 

etablering må stå i stil med de kostnader som fiskerne må ut med for å etablere seg med 

båt og kvote. 

 

● Mange peker på ulike standarder og ulike løsninger i havnene som et problem. Det blir 

løftet opp en ide om å lage en egen regional standard for fiskerihavnene i Lofoten. Selv 

om flere mener at dette er en utfordrende jobb anbefaler vi at det burde utredes for å se 

på mulighetene og konkurransefortrinnene ved en standardisering av havnene i en 

region.  


