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Aktøranalyse
Mottakere (124)

• Rederier i Vest-Lofoten (88)
• Reiseliv Ballstad (16)
• Servicebedrifter Ballstad (13)
• Landanlegg fiskeri Ballstad (5)
• Oppdrett Vestvågøy (2)Ansvarlig for undersøkelsen

Sigve Olsen



Betydning av utdyping (34 svar)
- utvikling av egen virksomhet
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Betydning av utdyping (34 svar*)
- investeringer
• JA = 21**
• NEI = 5
• Vet ikke = 8

* Disse hadde samlet omsetning i 2021 på kr. 517 566 130
** 15 har angitt beløp, med totalt investeringer på kr. 642 500 000

JA; 21; 62 %Nei; 5; 15 %

Vet ikke; 8; 23 %



Betydning av utdyping 
(34 svar *)
- økning årsverk

** En bedrift svarte 50 nye arbeidsplasser* Disse representerer 232 årsverk

141 NYE arbeidsplasser **

• JA = 20
• NEI = 5
• Vet ikke = 9



Modernisering av fiskeriet/ kystflåten går ekstremt raskt og båter 
flagger allerede ut pga. for grunn havn. Hva da med landanleggene/ 
fiskebrukene? Skal Ballstad bli et nytt turistvær????

Reiselivsbedrift



Siden fiskeflåten blir stadig større og krever mer vann under kjølen, 
er vi avhengig av større dybde både ved vårt fiskemottak og ved 
liggeplasser for fiskeflåten, for å ha mulighet til å kjøpe fangst fra 
disse båtene. Sviktende fiske i Vestfjorden har før til at landet volum 
ved vårt anlegg har blitt redusert med 50%

Fiskemottak



Ballstad havn er base for vårt lille rederi og har vært det siden pappa fikk 
bygd første Ballstadværing i 1978. Som Ballstadpatrioter ønsker vi å bruke 
Ballstad havn og tjenestene som tilbys så mye som mulig. Så fremst vi er i 
området bruker vi alltid Ballstad Slip når vi trenger verkstedtjenester. Det 
samme gjelder andre tjenester. Vi har levert 610 t fisk til Nic. Haug AS så 
langt i år (2022) til en verdi av knappe 14 mill. kr og ønsker å fortsette med 
dette også i fremtiden. Fruen og jeg har 4 sønner sammen og 
forhåpentligvis ønsker de å delta i driften etterhvert og skaffe større båt. 
Ballstad vil være base og leveringsplass så lenge det lar seg gjøre. Jeg ser 
for meg at utdypning av havna og bygging av mer kai i havna vil være helt 
avgjørende for Ballstads fremtid som servicehavn, leveringshavn/ 
Fiskevær.

Fiskebåtreder



Uten den største flåtegruppen, ser vi at det blir mindre og 
mindre å gjøre, da den minste flåtegruppen er minkende.

Servicebedrift



Fornybar energi
CASES (16 svar)
Har tatt med tre spørsmål fra
det kanadiske
forskningsprosjektet CASES 
hvor UiT er partner.
Ballstad er case-sted og 
bedrifter som opplyste at de 
hadde adresse Ballstad fikk
ekstra spørsmål

Av de 16 som svarte på
spørsmål 1, svarte alle JA.
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