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VEIKART FOR LOFOTEN –
DE GRØNNE ØYENE 2030

Veikartet er et direkte produkt av samhandling på tvers av 

sektor, næringsliv og samfunnslag etter 200 møter med 500 

personer. 

Veikartet veiledes av en visjon 

Viser mer enn 100 mål for veien frem til 2030

Vedtatt i alle seks Lofotkommunene

Veien er delt opp i seks felt – altså, programområder



VÅRE OVERORDEDE MÅLSETNINGER

- Å realisere potensialet som ligger i 
samhandling

- Å være katalysator for de som 
ønsker å gå foran

- Å bli et lavutslippssamfunn innen 
2040

- Å være plattform for aktiv 
ungdomssmedvirkning

- Å styrke regionens klimarobusthet

- Å bygge en bærekraftig 
arealforvaltning

- Å bygge lokal forståelse for 
naturmangfold

- Å kartlegge materialstrømmer 

- Å vise dokumenterte 
ringvirkninger av grønn omstilling



VEIKART FOR LOFOTEN DE GRØNNE ØYENE 2030

1. MILJØKRAV I OFFENTLIG BUDSJETTERING OG 

ANSKAFFELSER

2. NULLUTSLIPPS TRANSPORTSONER

3. FORNYBART OG LAVUTSLIPP REISEMÅL

4. LAVUTSLIPP KYSTFISKE

5. LAVUTSLIPP LANDBRUK OG HAVBRUK

6. LAVUTSLIPP LUFTFART OG EL-FLY

Framtidas Lofoten drives på fornybar 

energi, det er attraktivt å bo her, og vi 

har et bærekraftig og livskraftig 

næringsliv. 

Vi vil bidra til å nå FNs klimamål



1.2: Lofotkommunene skal være blant landets 10 beste

kommuner i prosentvis reduksjon av klimautslipp fra

egen virksomhet i perioden 2022-2030. 

1.3: For Lofotkommunene er sirkulære og helhetlige

løsninger ikke et valg , men en selvfølgelighet. 

2.1: Lofoten skal utvikles til å bli en helhetlig 

lavutslippssone skreddersydd for grønn transport.

2.3: Lofoten skal bli et foretrukket test og 

utviklingsområde for nullutslipp transportteknologi og 

SMARTE løsninger. 

3.2.4: 60% av reiselivsbedriftene i Lofoten skal ha et 

eget klimaregnskap innen utgangen av 2023 og 

klimabudsjett innen 01.01.2024.

3.4: Lofoten er en nasjonal pilot som demonstrerer 

bærekraftig, nullutslipps reisemål for framtida. 
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4.1: Kystfisket i Lofoten skal ha halvert klimagassutslippene 

innen 2030, med mål om å bli en lavutslipps verdikjede fra kyst 

til marked innen 2040. 

4.3: Utslippsfrie drivstoff må være allment tilgjengelig i 

fiskerihavnene innen utgangen av 2026. 

5.1: Gjennom samhandling med offentlig forvaltning og næringslivet 

skal landbruks- og havbruksnæringene oppnå lavutslippsstatus (80 –

95 %) innen 2040 for sine maskiner og produksjonsutstyr. 
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Lavutslipps luftfart / El-fly

6.1: Lofoten skal være pilotregion for nullutslipps flytrafikk.

6.1.1: Den første kommersielle nullutslippsreisen med fly 

går til Lofoten.  

6.2: Lofoten skal i samspill med bransjen demonstrere for 

verden at framtidas luftfart er utslippsfri. 

6.3: Framtidas utslippsfrie luftfart skal bidra til bærekraftig

verdiskaping og regional utvikling. 

6.4: Lavutslipps luftfart skal være en betydelig driver for 

grønt reiseliv. 

Pressebilde: Widerøe 



…men hvordan skal vi nå målet?
Lofoten De Grønne Øyene 2030



ZERO Kyst

Prosjekttittel: ZERO Kyst – Avkarbonisering av 

sjømatnæringen

Prosjektperiode: 2022 - 2025

Formål: ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle 

fartøytyper i sjømatnæringen. 

Forankring i Veikartet: Kystfisket i Lofoten skal ha halvert 

klimagassutslippene innen 2030, med mål om å bli en 

lavutslippsverdikjede fra kyst til marked innen 2040. 

Prosjekteier: SINTEF og Selfa Arctic

Prosjektpartnere: Hymatech, Siemens Energy, Selfa Arctic, 

Ballstad Slip, Øra rederi, H2 Marine, Plug, Lofotkraft, 

Flakstad kommune, Renergy, SINTEF og NTNU. 

Finansiering: 120 millioner gjennom Grønn plattform 



Konseptutredning

Prosjekttittel: Helhetlig energi- og klimakonsept i Svolvær sentrum

Prosjektperiode: Mars 2021 – juni 2022. Sluttrapport legges frem 

20.juni

Formål: Redusere klimagassutslipp, energibruk og effekt.  Utrede 

helhetlige  og smarte løsninger, systemer og egnede teknologier 

som dekker stasjonære og mobile behov for bærekraftig utvikling av 

et nordnorsk kyst- og bysamfunn. 

Forankring i Veikartet: Hovedmål 1.1 – Lofotkommunene er en 

drivkraft for utvikling og realisering av grønne løsninger og 

anskaffelser gjennom samhandling med hverandre og markedet. 

Prosjekteier: Vågan kommune 

Prosjektpartnere: Eiendomsspar, Lofotkraft, LAS, Destination

Lofoten, UiT, Lofotrådet, m.fl.

Rådgiver: Asplan Viak

Finansiering: 1 MNOK i Konseptutredningsstøtte fra Enova



DRIVKRAFT

Prosjekttittel: DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og 

energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.  

Prosjektperiode: Våren 2021 – våren 2025

Formål: Drivkraft er et utviklingsprosjekt i Vågan, Vestvågøy og Senja 

kommuner som tar ungdom og næringsliv inn i utviklingen av 

kommunenes klima-, miljø, og energiplaner (KME) med formål å 

gjøre disse planene til effektive redskaper for omstillingen til 

fornybarsamfunnet i distriktskommuner. 

Forankring i Veikartet: Overordnet målsetning – Å være en 

plattform for aktiv ungdomsmedvirkning og engasjement, der 

framtidens voksne gis verktøy, arenaer og ansvar for å bygge og 

utvikle sin region for framtida. 

Prosjekteier: Senja kommune

Finansiering: 5,45 mill



GRØNN KONKURRANSEKRAFT

Et tre-stegs prosjektutviklingsløp

➢ Steg 1: Forprosjekt – Indikatorer for grønn konkurransekraft i Nordland,

➢ Steg 2: Pilotprosjekt med energisektoren som pilotnæring - Indikatorer for Grønn 

vekst i distriktskommuner

➢ Steg 3: Hovedprosjekt – Indikatorer for Grønn konkurransekraft og bærekraftig 

vekst i Nord-Norge 

Prosjektperiode: fra 2021

Formål: Måle og vurdere hvordan befolknings- og kompetanseutvikling kan sees i 
samspill med grønn næringsutvikling. Indikatorene skal vise dokumenterbare effekter og 
ringvirkninger, og benyttes som styringsverktøy for å fremme grønn vekst. 

Forankring i Veikartet: Overordnet målsetning – Å vise målbare og dokumenterbare 
resultater i ringvirkningene av grønn omstilling. 

Prosjekteier: Lofotrådet

Prosjektpartnere: Narvik, Harstad og Lofotkommunene, Nordland Fylkeskommune, 

Lofotkraft, Nordkraft, NAV, Harstadregionens Næringsforening, UiT

Forskergruppe: SINTEF, NIBR og Nordlandsforskning

Finansiering: Regionalt forskningsfond (forprosjekt) og Arktis 2030 (pilotprosjekt). Plan 

om NFR-søknad for støtte til hovedprosjekt.



Lofotundersøkelsen 2022

Tittel: Lofotundersøkelsen 2022

Periode: juni 2022

Formål: Kartlegge holdninger til klima og miljø blant 

innbyggerne i Lofoten. Undersøkelsen utvides til å inkludere 

aldersgruppen fra 16 år. Vi viderefører minimum 2/3 av 

spørsmålene fra 2021, og kan endre 1/3. 

Forankring i Veikartet: Overordnet målsetning – Å realisere 

potensialet som ligger i samhandling. Å bli et 

lavutslippssamfunn. Å vise målbare og dokumenterbare 

resultater i ringvirkningene av grønn omstilling. 

Prosjekteier: Lofoten De Grønne Øyene 

Finansiering: 160.000NOK i prosjektskjønnsmidler fra 

Statsforvalteren. 



Lofoten 2030

– De grønne

øyene

Grønn

omstilling

Regional

utvikling

Innovasjon 
i offentlig 

sektor



KLIMAKOMMUNIKASJON – avgjørende kompetanse for en nasjonal pilot





Vi setter kurs imot havn. 

Vi har medvind, men vi kommer til å møte motbør likevel…

https://www.nrk.no/nordland/skipper_-_-har-aldri-opplevd-lignende-forhold-1.12149712
https://www.nrk.no/nordland/skipper_-_-har-aldri-opplevd-lignende-forhold-1.12149712


Tekst inn her
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