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Fylkestinget Fattet i sak strategi For maritim næringsutvikling i troms 
(saknr. 12/17) Følgende vedtak:

 
Fylkestinget vedtar vedlagte Strategi for maritim næringsutvikling i Troms 
som Troms fylkes strategi for økt verdiskaping i maritim næring, jf. Regional 
planstrategi 2016 – 2019, med vedtatte merknader:

• Det innarbeides at Troms har 4 maritime tyngdepkt. Tromsø, Harstad, 
Skjervøy og Senja

• I forbindelse med ordlyd som tar for seg jernbane og gods på sjø, innar-
beides det ord om viktigheten av nærhet til produksjonsaktivitet og behov 
for eksportflyplass for raskest mulig eksport av fersk fisk

• som eier av Troms Kraft skal Troms Fylkeskommune ha høyt fokus på sta-
bil og god strøm til næringen
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Forord

Havet er og har vært viktig for befolkningen i Troms, og 
rundt det havet har gitt oss har vi bygget det samfunnet 
vi har i dag. Havet har gitt mat på bordet, inntekter, det 
har vært en viktig ferdsels- og transportåre og det har vært 
kilde til rekreasjon. Dette har formet oss som mennesker og 
som resultat av dette, er havet kanskje den viktigste arenaen 
for arbeidsplasser og verdiskaping i fylket også i dag. Dette 
ønsker Troms fylkeskommune å videreføre, men også utvikle 
videre - for verden utvikler seg raskere enn noen gang, og 
det som fungerte i går, fungerer nødvendigvis ikke i dag eller 
i morgen. Dette får vi ikke til alene, men gjennom samar-
beid, der vi sammen med den maritime næringen i fylket, 
tilstøtende næringer, kunnskapsmiljøer og virkemiddelap-
parat utvikler oss i ønsket retning. 

For oss som bor her nå, og for de som følger etter oss.

Maritim næring har alltid vært i omstilling, der næringen 
stadig har møtt på utfordringer, men også muligheter som 
har formet den. Disse utfordringene og mulighetene er til 
stede også i dag, og det essensielle er hvordan vi forholder 
oss til dem. 

Fylkesrådet har ambisjon om at Strategi for maritim 
næringsutvikling i Troms gir retning slik at vi oppnår den 
utviklingen som vi ønsker for maritim næring i fylket, og 
for regionen for øvrig. Å spille hverandre god er en viktig 

ingrediens, der det handler om å hjelpe hverandre når en 
kan og konkurrere når en må. Vi i Troms fylkeskommune 
er beredt til å gjøre vår del av dette arbeidet og håper dere 
andre også er det.

Takk til alle som har bidratt; på møter, med konkrete innspill 
og for ønsket om å bidra til en positiv utvikling i fylket vårt.

Tromsø 1. desember 2016

Willy Ørnebakk 
Fylkesråd for helse, kultur og næring

Foto: Troms fylkeskommune





Innledning
Troms fylkeskommune vedtar med dette sin første strategi 
rettet spesielt mot utvikling av maritim næring i fylket. Stra-
tegidokumentet kommer som følge av en lengre prosess, der 
mulighetene i og viktigheten av denne viktige næringen har 
blitt stadig tydeligere. 

Troms fylkeskommune ønsker å ta en rolle som samfunns-
utvikler, koordinator, virkemiddelaktør og medspiller, og 
en positiv utvikling innenfor den maritime næringen er 
en naturlig del av dette. Troms fylkeskommune legger 
med denne strategien ikke opp til overambisiøse visjo-
ner som vanskelig kan oppfylles, men vil presentere en 
strategi som vi håper aktørene kjenner seg igjen i og hvor 
en i fellesskap kan få til vekst. Strategien vil bli fulgt opp 

av fylkeskommunen og rullering/revisjon vil vurderes 
etter behov. 

Maritimt Forum Nord har på oppdrag fra Troms fylkeskom-
mune bistått fylkeskommunen i strategiutviklingsprosessen, 
blant annet gjennom å arrangere innspillsmøter, innhente et 
kunnskapsgrunnlag og utarbeide utkast til denne strategien. 
I strategiutviklingsprosessen har det vært arrangert inn-
spillsmøter på Skjervøy, i Harstad, i Tromsø og på Finnsnes. 

Vedlagt strategien er også en historisk del skrevet av Per Eli-
assen med tittelen «Historisk grunnlag for ny vekst». Dette 
for lærdom og inspirasjon av historien. Strategien for øvrig 
ser opp og framover..

Målsetting
Dette strategidokumentet har som overordnet mål å styrke den 
maritime næringens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i Nord-
Norge generelt og Troms fylke spesielt�

I tillegg til å ha hovedfokus på den maritime næringen, har det i 
arbeidets gang vist seg naturlig også å se på utvikling og sammenheng 
med marin næring (fiskeri og akvakultur) og petroleumsnæringen�

Strategi for maritim næringsutvikling er delt inn i fire hoveddeler: 

Del 3 – Satsningsområder i Troms 
Tiltaksdelen identifiserer og beskriver forslag til tiltak som 
vil kunne sørge for utvikling, økt verdiskaping og sysselset-
ting innenfor den maritime næringen med hovedfokus på 
Troms fylke.

Del 4 - Historisk grunnlag for ny vekst
Vedlegg: Et historisk perspektiv på den maritime nærin-
gen i Troms.

Del 1 – Den maritime næringen 
Denne delen går i dybden på den maritime næringen og 
skal bidra til å knytte maritim næring tettere sammen 
med de to andre havbaserte næringene; marin næring (fis-
keri og akvakultur) og petroleumsnæringen. Med dette 
som utgangspunkt, utpekes noen forutsetninger for økt 
verdiskaping. 

Del 2 – Regionalt fokus
Her drøftes hvilke tiltak som spesielt vil ha betydning for å 
kunne bidra til økt verdiskapning og sysselsetting innenfor 
den maritime næringen i Nord-Norge. Her ses overordnede 
og regionale tiltak i sammenheng.
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Del 1 – Den maritime næringen

Grunnlag for utvikling
Hva er maritim næring?
I et kunnskapsbasert Norge1 defineres maritim næring som virksomheter 

som designer, utvikler, bygger, leverer, vedlikeholder, modifiserer, eier, ope-
rerer og omsetter skip, utstyr og spesialiserte tjenester til alle typer skip og 
andre flytende enheter. 

Når næringen defineres så bredt, inkluderes store deler av de 
kunnskapsbaserte tjenestenæringene, og maritim næring får 
en betydelig overlapp med deler av offshorenæringen. Mari-
tim næring har stor betydning for bosetting, verdiskaping 
og sysselsetting, særlig i distriktene. Næringen er samtidig 
svært internasjonal og har en høy eksportandel.

Maritim næring er Norges nest største næring etter olje og 
gass og omsatte i 2014 for 550 milliarder, en økning på 10 
% fra året før. Verdiskapingen var på 190 milliarder kroner 
og næringen sysselsatte 110 000 personer. Tall fra Maritim 
Verdiskapingsbok 2016²  viser at personer i den maritime 
næringen er mer kostnadsbærende enn andre sysselsatte. 
Samtidig genererer de større verdier per sysselsatt.

Samlet sysselsetter norskkontrollerte3  skip mer enn 46 000 
sjøfolk4. Om lag 18 000 av disse er nordmenn. 

Det er maritimt næringsliv langs hele kysten av Norge, fra 
Finnmark i nord til Halden i sørøst. To viktige utviklingstrekk 
har vært fremtredende de siste 10-20 årene. For det første er 
næringen blitt mer konsentrert i lokale, spesialiserte klynger. 
For det andre har veksten vært klart sterkest i de regionene 
og lokale klyngene som er rettet mot olje- og gassvirksom-
heten i Nordsjøen og internasjonalt. 

De maritime regionene varierer betydelig både i profil og 
i størrelse. Oslofjordregionen, som dekker Akershus, Øst-
fold, Buskerud og Vestfold i tillegg til Oslo, er den største i 
Norge med mer enn 45 milliarder kroner i samlet verdiska-
ping. Deepsea-rederier er sammen med offshorerederier den 
største gruppen i Oslofjordregionen. Også maritimt utstyr 
og finansielle og juridiske tjenester har en betydelig stør-
relse. Den nest største regionen er Stavangerregionen. Her 
utgjør bore- og produksjonsrederier nesten halvparten av 
verdiskapingen. Bergensregionen er den tredje største regi-
onen, med deepsea-shipping, bore- og produksjonstjenester 
og offshorerederier som de tre største gruppene. Bergen er 
med andre ord en region dominert av rederivirksomhet. 

Bergensområdet hadde en total verdiskaping på i overkant 
av 30 milliarder kroner i 2013. Møre og Romsdal er fjerde 
størst av regionene. I Nord-Norge generelt og Troms spe-
sielt dominerer rederiene verdiskapingen, og i Nord-Norge 
står nærskipsfarten omtrent alene for halvparten av verdi-
skapingen i næringen. 

Selv om den regionale spesialiseringen i maritim næring 
har blitt stadig større de siste årene, betyr ikke det at regi-
onene fungerer uavhengig av hverandre. Tvert imot skaper 
regional spesialisering økt avhengighet og tettere koblinger 
mellom regionene. For eksempel har alle de regionale klyn-
gene tette koblinger til det teknologiske kunnskapsmiljøet 
i Trondheim, og de fleste kjøper finansielle og juridiske tje-
nester fra aktørene i Oslo.

Med økt petroleumsvirksomhet i nord øker også forvent-
ningene om ringvirkninger også til lands i Nord-Norge. 
Samtidig går tradisjonelt fiske og havbruk godt, og for første 
gang på flere år ser man nå en positiv befolkningsutvikling 
i alle av landets tre nordligste fylker. Fortsatt er maritim 
næring relativt liten i regionen. Næringen er i vekst, men 
lønnsomheten er forholdsvis lav. Med økt petroleumsvirk-
somhet i nord og videre utvikling av havbruksnæringen er 
det forventet at både næringens betydning og lønnsomhet 
vil øke fremover.

Maritim næring omsatte for 16,9 milliarder kroner i Nord-
Norge i 2014, opp fra 15,1 milliarder året før. Veksten i 
næringen har vært positiv det siste året målt i omsetning, 
sysselsetting og verdiskaping. Verdiskapingen har økt med 
7,8 prosent i 2014, til 6,4 milliarder kroner. Dette er noe 
lavere enn foregående år5. 

En tredjedel av veksten skyldes økt verdiskaping i Hur-
tigruten ASA, og en tredjedel fra offshorerederiene som 
økte verdiskapingen sin med 44 prosent fra 2012 til 2013. 
Maritim næring i Nord-Norge er ikke så lønnsom som i 
resten av landet, selv om driftsmarginen nesten doblet seg 
fra 2012 til 2013. Siden 2004 har verdiskapingen i nærin-
gen nesten doblet seg, omsetningen har doblet seg, mens 
driftsmarginen har variert fra 1 til 6 prosent. Gjennomsnitt-
lig driftsmargin ligger på 3,8 prosent i perioden 2004-2013, 
noe som er 5,1 prosentpoeng lavere enn det nasjonale snit-
tet for næringen. Dette kan i stor grad forklares med den 
maritime næringsstrukturen i regionen. 

Foto motstående side: Gunnar Davidsson.

1 Reve, T. og Sasson, A., 2012, «Et kunnskapsbasert Norge».
2 Maritimt Forum/Menon Business Economics, Maritim 
Verdiskapningsbok 2016

3 NOR-/NIS-skip under utenlandsk flagg, tilhørende norskkontrollerte 
rederier, etter definisjon norskeid med 50 prosent eller mer.

4 Kilde: rederi- og sjømannsorganisasjonene. Tallene inkluderer også 
sjøfolk ansatt i norskkontrollerte rederiers organisasjoner utenfor Norge.

5 Maritimt Forum/Menon Business Economics, Maritim 
Verdiskapningsbok 2016
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Nærskipsfart er den største undergruppen målt i verdiska-
ping, men også en av undergruppene med lavest lønnsomhet. 
Mens offshorerederier har en gjennomsnittlig driftsmargin 
på 16 prosent, er drifts-marginen for nærskipsfart nasjonalt 
på omkring 5 prosent. 

Maritim næring står bak 7 prosent av verdiskapingen i 
regionens næringsliv, sammenlignet med 11 prosent nasjo-
nalt. De siste årene har den maritime næringen i Norge 
dreiet seg mot offshorevirksomhet. I Nord-Norge ser en 
også en tendens til økt aktivitet offshore, men fremdeles 
er det tradisjonell virksomhet med fiskebåtrederiene og 
store fergeselskaper som dominerer. Rederiene dominerer 
den maritime virksomheten i nord og står bak over 60 pro-
sent av verdiskapingen i regionen. Denne gruppen er som 
nevnt dominert av nærskipsfartsrederiene, med Hurtigruten 
som største aktør. Faktisk stod dette selskapet alene bak en 
femtedel av verdiskapingen i regionen. Ferge- og hurtigbåt-
selskaper som Boreal Transport Nord og Torghatten Nord 
er også sentrale i næringen.

Maritim næring nasjonalt er inne i en meget krevende peri-
ode. Store deler av den tradisjonelle skipsfarten har opplevd 
svake markeder siden finanskrisen, og i 2015 kom et brått 
og kraftig omslag i offshoremarkedene som følge av fall i 
oljeprisen. Aktiviteten er redusert på norsk sokkel og svært 
mange selskaper, ansatte og familier er berørt som følger av 
disse forholdene. 

Omstilling i maritim næring er ikke noe nytt. Dette er sna-
rere regelen enn unntaket, og den norske maritime næringen 
har over flere hundre år vist en unik evne til å omstille seg 
etter som ny teknologi og endrede markedsforhold har 
utfordret det etablerte regime. I Norge vises det til en kom-
binasjon av en levende kystkultur og det faktum at norske 
leverandører skårer høyt på kvalitet og troverdighet som 
forklarende faktorer på næringens størrelse og posisjon.

Maritim næring regionalt og lokalt
Den maritime næringen i Troms er naturlig nok fordelt 
langs hele kysten, med lokale klynger som til dels job-
ber i samme næringskjede. Sør-Troms med Harstad og 
omland er sammen med nordre Nordland et maritimt tyng-
depunkt i Nord-Norge. Her finnes aktører innen et bredt 
spekter av maritimt rettet virksomhet som eksempelvis 
nærskipsfart og en voksende innaskjærs supplynæring, 
fiskeri, verkstedfasiliteter og designselskaper, men også 
Petroleumsselskapene, DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og 
Oljedirektoratet, alle lokalisert i Harstad.  I Midt-Troms 
er bildet annerledes sammensatt med særlig tyngdepunkt 
innen fiskeri og akvakultur. Begge er storforbrukere av 
maritime tjenester og produkter.

I Tromsøområdet finnes flere større kompetansemiljøer 
som berører maritim virksomhet. Tromsø er utpekt til å 
være verdens arktiske hovedstad, og har ambisjoner om å 
spille en helt sentral rolle i utviklingen av nordområdene. I 

Tromsøområdet finner vi tradisjonsrike maritime leveran-
dørselskaper, nasjonale tjenesteleverandører og den senere 
tid har også petroleumsnæringen sett nytten av å etablere 
seg i en by med god tilgang på variert kompetanse. Engi-
neeringsektoren har riktignok den siste tiden opplevd en 
tilbakegang som følge av krisen i petroleumsnæringen, men 
næringen selv forventer videre vekst i årene som kommer. 

I nordfylket utpeker Skjervøyområdet seg som et mari-
timt knutepunkt. Skjervøy Kommune har i mange år hatt 
en ambisjon om å være et maritimt nav i regionen, og 
har lange tradisjoner innen tradisjonelt fiske, akvakultur 
og annen maritimt rettet virksomhet. Omkringliggende 
kommuner som Nordreisa og Lyngen har relevante 
utviklingsaktører og næringsliv som kan støtte opp om 
og videreutvikle næringen.

I tillegg har Midt-Troms en sterk sjømatnæring som også vil 
kunne bidra i utviklingen av den maritime næringen.

Oppsummert har Troms fire maritime tyngdepunkt rundt 
Tromsø, Harstad, Skjervøy og Senja. Troms er et kompakt 
fylke, og tyngdepunktene befinner seg derfor innenfor et 
relativt begrenset geografisk område. Dette muliggjør sam-
arbeid som kan bidra til en ytterligere styrking av næringen. 

Krisen i petroleumsnæringen har ikke påvirket bedriftene 
i vår region i like stor grad som i resten av landet. Forkla-
ringen på at de nordnorske bedriftene ikke har vært så 
eksponert for den nasjonale krisen, er at bedriftene i nord 
ikke i så stor grad har hatt petroleumsrelatert næring som 
sitt viktigste marked. Likevel forventes det at krisen nasjo-
nalt vil få konsekvenser også i nord da konkurransen vil 
tilspisse seg, for eksempel innen vedlikehold og modifikasjon.

Potensialet i næringen
Potensialet for vekst anses som betydelig. OECD anslår i sin 
ferske analyse fra april 2016 at havøkonomiene kan mer enn 
doble seg fram til 2030. I denne utviklingen spiller maritime 
virksomheter en nøkkelrolle. Maritim næring er ofte en for-
utsetning eller en supplerende næring for andre næringer, 
dette være seg fiskeri og akvakultur, petroleum, kraftpro-
duksjon (havvind), subsea-operasjoner m.m.   

Regjeringen presenterte våren 2015 en ny maritime strategi, 
hvor nordområdene presenteres som et eget satsingsområde. 
Dette som følge av et eget høringsmøte i Tromsø i desem-
ber 2014. Våren 2016 opplyste regjeringen igangsettingen av 
arbeidet med en nasjonal havstrategi. Dette som konsekvens 
av at sentrale deler av norsk maritim næring har problemer 
som følge av nedgang i olje og gass, og der det er et nasjonalt 
ønske om å ta vare på opparbeidet kompetanse. Markeds-
forholdene fremtvinger innovasjon og kan åpne for at nye 
områder tas i bruk, for eksempel til petroleumsvirksomhet 
eller oppdrett. Utforskingen av havrommet er et annet mer 
forventet langsiktig satsingsområde. Den nye “havromsøko-
nomien” er drevet av at vi blir flere mennesker på jorda, økt 
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velstand, økt press på naturresurser, klimautfordringer og 
nye teknologier. De «nye» områdene inkluderer havvind, 
og energi fra bølger og tidevann, olje- og gassutvinning på 
ultra-dypt vann og i spesielt ugjestmilde omgivelser, offshore 
havbruk, mineralutvinning på havbunn, turisme, havover-
våkning og marin bioteknologi.

Troms har gode kort på hånden. De store havområdene lig-
ger i nord, og mye av veksten forventes å komme i denne 
regionen. Dette krever at våre komparative fortrinn, eksem-
pelvis i form av gode lokasjoner for akvakultur og sterke 
fiskebestander langs kysten forvaltes på en måte og en skala 
som er tilpasset for å sikre videre bærekraftig utvikling. Skal 
næringen ha legitimitet, må utviklingen også bidra til verdi-
skaping og sysselsetting lokalt og regionalt, samtidig som en 
ivaretar miljøet. For å kunne nå de nasjonale målsettingene 
for vekst, og for at fylket skal være en del av løsningen, er det 
også viktig å satse på videreutvikling av de næringsveiene 
som faktisk går godt der de allerede er etablert. Dette sikrer 

kvalitet, leveransedyktighet og økonomi i leveransene. Dette 
innebærer også å satse på og benytte seg av lokale og regi-
onale ressurser der disse er konkurransedyktige. Dette vil 
kunne ha stor betydning for det lokale næringslivet der det i 
tillegg til lokale arbeidsplasser, vil bidra til lokal kompetanse-
utvikling samt sterkere grad av skreddersøm og effektivitet/
fleksibilitet i arbeidsprosessene. I tillegg vil lokalt engasje-
ment blant ulike bransjer og fag være et viktig element for 
mulighetene for utviklingen av samarbeid/klyngeutvikling.

Kompetansemiljøene i fylket kan forvente å bli involvert og 
lokal leverandørindustri vil bli etterspurt. Samtidig er ikke 
dette noe som kommer av seg selv. Tunge industrielle miljøer 
fra resten av landet har både forventninger og strategier som 
innebærer vekst og investering i nord. Et samspill med andre 
deler av landet vil derfor være nødvendig, all den tid regio-
nen ikke er selvforsynt med alle næringssegmenter. Det vil 
være ønskelig å koble på lokale og regionale aktører i så stor 
grad som mulig for å sikre egen andel av næringsutviklingen.

Troms Offshore er et spennende 
selskap innenfor offshorerettet virk-

somhet med en flåte som består av ulike 
forsyningsskip, ankerhåndteringsskip, 
samt andre spesialskip� Selskapet ble 
kjøpt opp i 2013 av amerikanske Tidewa-
ter som er verdens største offshorerederi� 
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 
har en betydelig andel sjøansatte med 
bosted i Nord-Norge� Deres ansatte kom-

mer fra kommuner over hele fylket�

Offshore energi
Maritime operasjoner knyttet til petroleumsaktivitet er defi-
nitivt ikke over og vil utgjøre det viktigste området for Norge 
i lang tid fremover. Å erstatte aktivitet knyttet til petroleum 
vil ta tid og blir en krevende øvelse. Petroleumsnæringen er 

helt avhengig av maritime tjenester. Dette kan være seg til-
gang til maritim kompetanse, verft, forsyningsskip og utstyr, 
og en vekst i petroleumsaktivitet medfører en vekst i mari-
tim næring. Leverandørindustrien i Troms har hatt en positiv 
utvikling sett over tid, men de mørke skyene har også nådd 
fylket som følge av nedbemanning og kostnadsfokus. Nettopp 
kostnadsfokus, omstilling, innovasjon og entreprenørskap 
forventes å bli sentralt i denne næringen fremover.

Konkraft sier i sin rapport ”Nordover – norsk sokkel i endring”6  
at Barentshavet sørøst er den regionen med størst usikkerhet 
både når det gjelder ressurser og sannsynlighet for funn av petro-
leumsverdier. Samtidig viser interessen for 23. konsesjonsrunde 
med tydelighet at selskapene har stor tro på området. Frem mot 
2030 forventes det fra petroleumsnæringen at 

• Goliat er fortsatt i produksjon med mulige nye funn 
koblet opp mot FPSO’en

• Snøhvit LNG er i drift
• Johan Castberg blir bygget ut med bøyelast av olje til 

skytteltankere
• Alta/Gohta blir bygget ut med bøyelast av olje til 

skytteltankere
• Wisting blir bygget ut med bøyelast av olje til 

skytteltankere
• Det blir bygget ut en oljeterminal på Veidneset for om-

lasting fra skytteltankere til ordinære tankskip, for å 
mellomlagre olje fra Castberg, Alta/Gotha, Wisting og 
om mulig Goliat. I tillegg kommer eventuelle nye olje-
funn i Barentshavet. 

• Oljefunn tidlig i Barentshavet sørøst gjør det mulig å ha 
realisert den første utbyggingen i dette området i slutten 
av 2020-årene.

• Betydelig letevirksomhet som følge av 23. 
konsesjonsrunde

Fornybar energi er forventet å ha formidabel vekst frem-
over. Havparker for vind – produksjon av kraft, er et 
marked som skapes fordi verden stadig etablerer nye 
og strengere miljøkrav. Vi ser i dag store investeringer 
i havmøller og bølgekraftverk. Statoil, Statkraft, og Fred 
Olsen er tre store norske aktører innen dette markedet. 
Tilgjengelige områder i nærheten av befolkningskon-
sentrasjoner på land er utbygd, områder på grunt vann 
er nå under utvikling og utbygginger vil også skje på 
dypt vann. I dag er en stor del av kostnadene til utbyg-
ging av havvind knyttet til maritime operasjoner som 
kartlegging av havbunn, legging av kabel, installasjon av 
fundament, installasjon av tårn osv. Operasjonene har 
mange likhetstrekk med det vi ser i Nordsjøen innen 
petroleum og en kan forvente økte synergier mellom 
disse næringssegmentene. 

6KonKraftrapport 2016 – 1: Nordover – Norsk sokkel i endring.
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Sjømat
I Stortingsmelding 10 (2015-16), En konkurransekraftig sjø-
matindustri7 oppgis det at den totale sjømatproduksjonen i 
verden i 1970 var ca. 60 millioner tonn. I 2014 var den steget 
til i overkant av 164 millioner tonn. Til sammenligning var den 
totale produksjonen av sjømat i Norge anslagsvis 3,8 millioner 
tonn i 2014, som er en økning på 13 prosent sammenlignet 
med ti år tilbake. Økningen i sjømatproduksjonen i Norge 
kommer i hovedsak fra oppdrett av laks og ørret, hvor det fra 
1980-tallet og utover har skjedd en betydelig positiv utvikling 
innen avl, sykdomsbekjempelse og teknologiutvikling.

Sjømatetterspørselen øker, og med et fortsatt stort uutnyt-
tet potensial for tilførsel og produksjon av mer sjømat, står 
Norge i en særstilling. Dersom verdens befolkning skal få 
dekket sitt sjømatbehov, må tilførselen fra akvakultur øke 
med 37 millioner tonn i perioden 2004 til 2030 iht. anslag fra 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening8. På årsbasis 
dekker norsk lakseeksport i dag sjømatbehovet til drøyt 35 
millioner mennesker. Ifølge Sjømat Norge kan Norge fler-
doble sin del av matproduksjonen.

Sjømatnæringen er helt avhengig av maritime tjenester, maritim 
kompetanse, verft, servicebåter og utstyr. En vekst i sjømat-
næringen vil derfor mest sannsynlig medføre en vekst også i 
maritim næring. Det er også i stor grad de samme kompetan-
semiljøene som leverer kunnskap til de forskjellige selskapene 
og bransjene. Det er derfor viktig at næringen og miljøene i 
Troms blir flinkere til å bygge opp og utvikle kompetanse og 
nettverk til fordel for innovasjon, vekst og utvikling i regionen. 

Nærskipsfart
Nærskipsfartsflåten går langs kysten og til og fra havner i 
Europa. Segmentet består i hovedsak av mindre skip, med 
størrelser opp mot 15.000 dødvekttonn. Et skip på 4.000 død-
vekttonn tilsvarer omtrent 150 lastebiler. Nærskipsfart er en 
samlebetegnelse for tørrlasteskip, gasstankere, bulkskip, tank-
skip, kjemikalieskip, passasjerskip, containerskip, roro-skip, 
kjøle- og fryseskip, alle med virksomhetsområde innenfor 
Europa. Også spesialiserte fartøyer som brønnbåter, fôrfrakte-
fartøy og servicebåter til havbruksnæringen som er i sterk vekst 
i regionen inngår i kategorien. Disse fartøyene går i linjefart på 
faste kontrakter og enkeltturer. Rederiene innenfor nærskips-
fart driver transport av alle typer varer eller passasjerer. De går 
mellom norske havner, og mellom norske og europeiske havner.

Havnene utgjør et viktig ledd i transportkjeden for stykkgods 
og bulk som skal fraktes fra A til B. For å lykkes med målet 
om mer sjøtransport er det derfor avgjørende at havnene 
og havneinfrastrukturen er tilpasset samfunnets og nærin-
gens behov. Havnene må selv utvikle seg og bli mer effektiv 
i sin drift av havnen og havneterminalene. For noen havner 
kan det bety en ytterligere spesialisering innenfor enkelte 
markedssegmenter, eksempelvis containerdrift eller spe-
sialisering mot havbruksservice. Det bør samtidig legges 

til at havnene langs kysten fyller langt flere roller enn ren 
gods- og bulkhåndtering. Noen steder har havnene også en 
spesialisert rolle i forhold til lokalt næringsliv eller indus-
trivirksomhet9 . Næringslivet er også i varierende grad 
avhengig av spesialisert havneinfrastruktur, forankrings- 
og liggemuligheter og skjerming mot bølgeeksponering. 

Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt spekter av 
maritime tjenesteytere. Maritime tjenester består av fire 
undergrupper av aktører:

• Finansielle og juridiske tjenester
• Havne- og logistikktjenester
• Teknologiske tjenester
 – Handelsvirksomhet

Av disse er teknologiske tjenester den klart største gruppen, 
etterfulgt av finansielle og juridiske tjenester.

Maritime tjenesteytere sysselsetter om lag 28 000 mennesker 
i Norge og omsatte i 2014 for over 102 milliarder kroner, og 
stod bak 20 prosent av verdiskapingen i næringen10. 

En rekke tilbydere av maritime tjenester er lokalisert i fyl-
ket. Mange har vært her i en årrekke og har sitt definerte 
marked, mens andre har kommet til de senere år og derfor 
jobber seg inn i næringen. 

Som følge av sviktende markeder særlig innen offshore og 
olje og gass er det klare tendenser til at en rekke aktører nå 
driver såkalt vekselbruk. Dette illustreres godt på Møre hvor 
enkelte offshore-rederier har endret markedsretningen sin 
fra petroleumsaktivitet til akvakultur. Flere deler av norsk 
offshore næring begynte med å innhente kompetanse fra fis-
keriene, så man kan si at ringen er sluttet.

Også i Troms leverer selskaper tjenester til flere deler av 
de havbaserte næringene. Denne fleksibiliteten er en unik 
styrke, og vil kunne gi en positiv avkasting til de som klarer 
å håndtere dette mest mulig effektivt. Den maritime næring 
er skapt av stor innovasjonshastighet, der oppskriften er 
hurtig respons til nye markedsmuligheter, tett samarbeid 
mellom aktører langs hele verdikjeden og sterk kundeinvol-
vering. Samarbeid og konkurranse driver nye innovasjoner. 
Erfaringsbasert kunnskap fra produksjon og drift bringes 
tilbake og danner grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Turisme på kjøl, kyst og havturisme
Norge har naturgitte fortrinn med en lang og spennende kyst 
med spektakulære fjorder, og forholdene ligger derfor godt til 
rette for opplevelsesturisme til sjøs - en globalt økende aktivi-
tet. Explorerturisme i arktiske farvann - tilgang på unik natur 
og genuine opplevelser, tiltrekker mange internasjonale besø-
kende. Longyearbyen er eksempelvis Norges største havn for 

7Meld.St.10 (2015-2016), En konkurransekraftig sjømatindustri
8Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Sjømat 2025 – hvordan 
skape verdens fremste havbruksnæring 

9Norsk Havneforening og Transport og Logistikkindustriens 
Landsforening; Strategi for nærskipsfarten i Norge 

10Maritimt Forum/Menon Business Economics, Maritim 
Verdiskapningsbok 2016
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som over en periode på 40 år har utviklet seg fra å være hob-
byvirksomhet for spesielt interesserte – til å bli en avansert 
biologisk storproduksjon. Ifølge Norges sjømatråd passerer 
sjømateksporten i 2016 hele 90 milliarder kroner11.

Flere hundretalls mennesker er allerede sysselsatt i bedrif-
ter som leverer varer og tjenester bare innenfor akvakultur i 
Troms, men potensialet for ytterligere vekst i den maritime 
næringen, både i forhold til eksisterende virksomheter og 
innen nyetableringer på områder hvor en i dag ikke leverer 
tjenester fra fylket er stort. Kortreist er viktig, også når det 
gjelder kompetanse, og utviklingen der de operasjonelle 
funksjonene og rutinene som næringsaktørene tidligere selv 
har ivaretatt, er tjenester som nå kan kjøpes av spesialiserte 
leverandører og underleverandører. Dette er et felt der det 
har skjedd en rask utvikling og profesjonalisering, der disse 
nisjene i stadig større grad organiserer seg i egne selskaper, 
adskilt fra næringen de arbeider for. I Troms kjøper opp-
drettsbedriftene i snitt om lag 80 prosent av sine varer og 
tjenester fra lokale og regionale leverandører.

Innenfor maritim næring har omstillingene i norsk skipsfart 
og annen maritim virksomhet relativt sett vært større og vart 
lengre enn omstillingen i petroleumsnæringen. Fra å være ver-
dens fraktemenn på skip under norsk flagg, er utenriksflåten 
internasjonalisert og utgjør mindre enn halvparten av norsk 
rederivirksomhet – målt i verdiskapning. Tilbakegangen i tra-
disjonell norsk skipsfart ble i tiden frem til 2015, i stor grad 
kompensert av økt etterspørsel og vekst i maritime tjenester 
til petroleumssektoren, både i Norge og i resten av verden. 

Negativ utvikling i petroleumsindustrien har bidratt til at 
også den maritime næringen har vært tvunget til å legge skip 
i opplag, kansellere nybygg og foreta nødvendige og krevende 
omstillinger. Det er klare indikasjoner på at eierskapet til en 
betydelig del av den vestlandske offshoreflåten, er i ferd med 
å bli overtatt av andre kapitalsterke aktører, både nasjonale og 
internasjonale. I likhet med de to andre havbaserte næringene 
er den maritime næringen en syklisk næring. Nesten hele den 
store eksport- og inntekstveksten etter 2010, er resultat av en 
kraftig prisoppgang, men også som følge av gunstig valuta-
kursutvikling. Produksjonen målt i tonn er nesten uendret. 
Dette indikerer at veksten innen akvakultur er skjør. Nye mil-
jøkrav, sykdommer, endrede markedsforhold kan raskt snu 
dagens positive utvikling i negativ retning. Fordi syklusene i 
de tre havbaserte næringene er ulike, har mange investorer 
valgt å fordele sine investeringer mellom de tre næringene.

På alle disse havbaserte markedene er norske bedrifter, rederier 
og investorer blant de ledende. Styrken til norske bedrifter er 
en kombinasjon av kompetanse og kapitalstyrke i et samspill 
med de sterke næringsklyngene som er utviklet innen de tre 
havnæringene. Denne utviklingen har skjedd over flere år, men 
det nye som nå skjer er en tiltakende sammensmelting mellom 
disse tre næringsklyngene, og i prosessen med strategiutvikling 
for maritim næring, er det viktig å ta hensyn til dette.

Sjøfolk

Rederier

Verft

Maritime
tjenester

Utstyrs-
leverandører

turistskip, målt i antall anløp. Hurtigruten er en av de banebry-
tende aktørene på dette markedet. Selskapet har hovedkontor i 
Tromsø og fokuserer på helnorske produkter i samarbeid med 
mange lokale aktører. For selskapet og eksterne tjenestetilbydere 
vil dette være en driver for ytterligere synergier og samarbeid. 
Også mindre aktører som driver sjøbasert opplevelsesturisme 
har kommet sterkere på banen de siste årene. Ekspedisjonstu-
rismen på Svalbard, men også fastlandsnorge er en type aktivitet 
det forventes positiv utvikling i. Det ligger an til videre utvik-
ling med tilvekst av flere, men også større og mer profesjonelle 
tilbydere og et sterkere fokus på HMSK (helse, miljø, sikkerhet 
og kvalitet) i denne delen av maritim næring.

Utviklingstrekk i de norske havnæringene
De tre store havnæringene, petroleum, marin og maritim 
næring, har alle gjennomgått store omstillinger fra 1970-
årene frem til i dag. Omstillingene har på ingen måte stoppet 
opp. Disse næringene vist evne og vilje til nytenking og inn-
ovasjon som i et verdiskapings- og sysselsettingsperspektiv 
savner sidestykke i Norge.

Siden oljeutvinningen startet i 1972 har petroleumsnæ-
ringen vært den store motoren for industrien i Norge, og 
hadde i 2015 ca. 300.000 sysselsatte personer i Norge. Fallet 
i oljeprisen har bidratt til at denne næringen nå er i en stor 
omstilling, og dette gir seg til uttrykk eksempelvis i Finnmark, 
der utbyggingskostnader halveres. Dette betyr at næringen 
har nødvendig evne og kapasitet til omstilling og fortsatt 
vil være viktig for norsk økonomi og sysselsetting i mange 
år fremover. Næringens relative betydning vil derimot avta 
ettersom produksjonen er ventet å avta de kommende år. 

Marin næring har alltid vært en av grunnpilarene i det nor-
ske samfunn og økonomi, og den teknologiske revolusjonen 
og fremveksten av kunnskapssamfunnet har ikke rokket 
ved dette. Tvert om, den marine næringen leder an i denne 
utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, og næringen 
er per tiden Norges største vekstnæring. Prognoser viser at 
den vil kunne stå for en verdiskapning på over 500 milliarder 
i 2050. Drivkraften til denne veksten er akvakulturnæringen, 

Figur 1: Maritim næringsklynge

11Norges Sjømatråd 2016, pressemelding: Sjømateksporten passerer 90 
milliarder kroner i 2016
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Del 2 – Regionalt fokus
Nord-Norges utfordringer knyttet til kapital og kompetanse

Den norske konsesjonspolitikken bygget på fire 
hovedelementer:

• Krav om bruk av norske varer og tjenester.
• Krav om at utenlandske oljeselskaper måtte opprette re-

gionale hovedkontorer i Norge.
• Norske myndigheter krevde ilandføring av olje og gass 

i Norge.
• Det ble opprettet teknologiavtaler som sikret teknolo-

gioverføring fra de utenlandske oljeselskapene til Norge.

Resultatene av denne politikken er åpenbar. I løpet av årene 
fra 1972 til i dag er petroleumsnæringen blitt Norges klart 
største næring med 300.000 arbeidsplasser, dog har bare en 
liten del av denne verdiskapingen kommet til Nord-Norge.

Selv om det internasjonale avtaleverket setter større begrens-
ninger i dag enn det som var tilfelle for 30-40 års siden, er den 
målrettede politiske strategien som ble valgt den gang – fort-
satt relevant og viktig for Nord-Norge. Uten en målrettet og 
villet næringspolitikk, vil nordnorsk næringsliv i stor grad for-
bli en filial til hovedkontorene lengre sør i Norge og i utlandet.

For det tredje må det bygges en fysisk og sosial infra-
struktur som i større grad enn i dag legger til rette for de 
havbaserte næringene i Nord-Norge. Erfaringene viser at 
selv om petroleumsvirksomheten i seg selv skaper bety-
delige ringvirkninger på land, er det stor sannsynlighet for 
at hovedtyngden av oppdragene – og dermed arbeidsplas-
sene – går til de etablerte nærings- og kompetansemiljøene 
lengre sør i Norge.

I dag mangler Nord-Norge både kompetansemiljøene og 
den maritime næringsstrukturen som er nødvendig for 
å tiltrekke seg investeringer og etableringer fra bedrif-
tene som opererer i havområdene utenfor Nord-Norge. 
Nord-Norge kan i dag hevdes å stå i en mye mer krevende 
situasjon enn eksempelvis Vestlandet, før petroleumsvirk-
somheten startet opp i Nordsjøen på 1970-tallet.

Maritimt Forum Nord gjennomførte i 2013 en kartleg-
ging blant de viktigste maritime bedriftene i Norge i 
forhold til hvilke kriterier de vektlegger for sine inves-
teringer og etableringer. Følgende ble vektlagt:

• Gode flyforbindelser
• God tilgang på kompetansearbeidsplasser
• Et eller flere universiteter/høyskoler med høy teknologisk 

og maritim utdanningskapasitet
• God tilgang på nye talent
• God tilgang på skoler/jobbmuligheter for ektefelle/sam-

boer, samt gode bo muligheter
• Nærhet til forskningsmiljøer
• Nærhet til fremtidig stort sjøtilknyttet industriområde

Fremtiden til nordnorsk næringsliv vil i stor grad 
være knyttet til utviklingen i de havbaserte nærin-
gene. Nord-Norge har bare i beskjeden grad nytt godt 
av de store investeringene innen de havbaserte nærin-
gene. Landsdelens største utfordring er at den både i 
nasjonal og internasjonal sammenheng er i en periferi. 
Norges finansielle sentrum befinner seg i Oslo/Øst-
landet, mens vestlendingene til nå har hatt en ledende 
posisjon innen maritim og marin sektor i kraft av stør-
relsen på eierskap.

Selv om råvareressursene i stor grad befinner seg i 
Nord-Norge, og på tross av at Nord-Norge til alle tider 
har forsynt norsk skipsfart og norsk fiskerinæring med 
dyktige sjøfolk og fiskere, har det meste av verdiskap-
ningen blitt registrert andre steder i landet. Utviklingen 
har de siste tiårene, ført til en økende «filialisering» 
av Nord-Norge.

Hva trenger Nord-Norge for å lykkes bedre enn i dag?

Gjennom strategiutviklingsarbeidet har særlig tre ele-
menter vist seg som sentrale for de grunnleggende 
premissene for å kunne drive næringsutviklingen i 
ønsket retning:

For det første trenger Nord-Norge store investerin-
ger i form av kompetent privat kapital. Slik kapital er 
i dag mangelvare i Nord-Norge. Selv om EØS-avtalen 
skaper begrensninger, finnes det mange muligheter for 
ordninger der staten bidrar med en risikoavlastning 
for private investorer – så lenge det ikke diskrimineres 
mellom norske og utenlandske investorer. 

Fylkesplanen for Troms 2014 – 2025 fastsetter blant 
annet tre strategier relevant for å imøtekomme denne 
utfordringen: 

• Jobbe for privat kapital nasjonalt og internasjonalt skal 
se mulighetene for god avkastning på investert kapital i 
nord. Her må vi se særlig til våre naboland i nord, men 
også ut over disse. 

• Arbeide aktivt for at et nytt såkornfond blir lagt til 
landsdelen.

• Legge til rette for nasjonale og internasjonale virk-
somheter og kapital som bidrar til sysselsetting, 
næringsutvikling og innovasjon i nord.

For det andre, for best mulig bygge opp under utviklingen 
av den maritime næringen i nord, bør det jobbes for en mål-
rettet ringvirkningspolitikk. I dette arbeidet kan en høste 
av erfaringer av norske myndigheters konsesjonspolitikk på 
1970 og 80 tallet, og kanskje spesielt i forhold til grep som 
norske politikere gjorde i den norske oljealderens første fase. 

17Foto motstående side: Gunnar Davidsson





Satsingsområder i Troms
For at en strategi for maritim næringsutvikling i Troms skal 
fungere, og en oppnår målet - å styrke den maritime nærin-
gens bidrag til verdiskapning og sysselsetting i Nord-Norge 
generelt og Troms fylke spesielt, er 
det viktig at alle relevante aktører 
bidrar. Troms fylkeskommune 
spiller en sentral rolle som 
regional utviklingsaktør, 
tilrettelegger, nærings- 
og samfunnsutvikler og 
har ulike virkemidler og 
verktøy til disposisjon. 
Samtidig vil dette være 
irrelevant om næringen 
selv ikke står for selve 
drivkraften i utviklingen. 
Ambisjonen er at stra-
tegien skal være et godt 
styringsdokument for 
Troms fylkeskommune, 
samarbeidspartnere 
og næringen selv, for 
på den måten vise ret-
ning og bidra til et felles løft. 
Dette betyr også at fylkeskom-
munen forventer å bli involvert og 
utfordret av aktører på satsinger, gjen-
nomføring av tiltak, næringspolitikk m.m.

Strategi for maritim næringsutvikling omhandler tiltak 
som kan styrke maritim næring og samfunnsutvikling 
i Troms. Samtidig må strategien sees i sammenheng 

med andre planer, strategier og 
prosesser  i  f y lkeskommu-

nen og samfunnet for øvrig. 
Suksessen avhenger av 

strategiens evne til å 
ta hensyn til andre 
nasjonale og regionale 
satsinger, for eksem-
pel nasjonal maritim 
s t rate g i ,  re g iona l 
petroleumsstrategi 
og lokal havnestra-
tegi. Strategien vil 
også kunne danne et 
maritimt bakteppe 
for arbeid med ulike 
utfordringer innen 
k o m m u n i k a s j o n , 
ferdsel,  veinett og 

samferdsel. 

Del 3 – Satsingsområder Troms fylke
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I arbeidet med strategien er det identifisert fem innsats-
områder der en vil konsentrere innsatsen i tiden fremover. 
Disse innsatsområdene er identifisert som viktig for 

utvikling, økt verdiskaping og økt sysselsetting innen-
for maritim næring i Troms.  Disse innsatsområdene (se 
figur) er: 

Relasjoner og 
samhandling

Infrastruktur

Miljø, sikkerhet 
og beredskap

Kompetanse, 
innovasjon og 
rekruttering

Marked,  
internasjonalisering, 
ekstern promotering

Strategi for maritim 
næringsutvikling  

i Troms

19Motstående side: Forsvarets nye redningshelikopter AW101 vil få langt større rekkevidde, hastighet og kapasitet enn i dag. Foto: Leonardo Company



Relasjoner og samhandling

Mål: Skape gode relasjoner og 
samhandling
I teorien er det enkelt å omtale relasjonelle forbindelser 
som både viktig og gjennomførbare. I praksis er dette langt 
vanskeligere. Den enkelte har en tendens til å stå seg selv 
nærmest og usikkerhet i forhold til konkurrerende virksom-
heter og tidsmessige aspekter er typiske barrierer. Samtidig 
er potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser hos den 

enkelte ofte bedre gjennom godt samarbeid med andre. Inn-
spillsmøtene i forbindelse med utviklingen av strategien 
stadfestet at de havbaserte næringene har flere fellesnevnere. 
Dette kan være kompetanse, rekruttering eller relevante 
leverandørnæringer. Den maritime næringen er ofte en 
sekundær leverandør til både akvakultur og petroleumsnæ-
ring. Det er derfor også viktig at næringen er i posisjon til å 
fremme sine synspunkter og behov – noe en også er bedre 
rustet til om en står sammen. 

Med bakgrunn i dette ønsker derfor Troms fylkeskommune 
å bidra til å legge til rette for mer og bedre samarbeid innen-
for den maritime næringen, og i forhold til andre tilstøtende 
næringer og andre relevante aktører. Her kan en blant annet 
kan se på mulighetene som finnes for teknologioverføring 
mellom næringer som akvakultur, fiskeri, maritim næring 
og petroleum. Dette er også på linje med innholdet i Hav-
bruksstrategien for Troms, der en er tydelig på ønsket om å 
utvikle samarbeidet og kunnskapsutvekslingen og -utviklin-
gen mellom næring, leverandørindustri, offentlig forvaltning 
og FoU-institusjoner. 

Også i Fylkesplan for Troms 2014 – 2025 fremheves 
samarbeid som vegen til konkurransefortrinn. Nærings-
utviklings- og innovasjonspolitikk skjer i et samspill 
mellom den politiske/offentlige sfære på ulike nivå, privat 
næringsliv og kapital, kunnskaps- og kompetansesystemene 
og sivilsamfunnet. Gjennom gode samkjørings- og kob-
lingsprosesser mellom de ulike samfunnsaktørene skapes 
grunnlaget for å utvikle gode regionale næringsmiljø og 
innovative næringsklynger. Næringspolitikken i Troms skal 
ta utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn og forutset-
ninger og være klynge- og innovasjonsrettet. Ved å styrke 
koblingene mellom næringsmiljøer og FoU-miljøer skal det 
stimuleres til nyetableringer, innovasjonsevne og konkurran-
sestyrke for bedrifter i klynger og næringsmiljø. Virkemidler 
og innsats må tilpasses forutsetninger, behov, dynamikk og 
utviklingsbaner som de ulike klyngene/miljøene har.

Det er nødvendig å bygge opp miljø i Troms med en kri-
tisk masse, slik at veksten i klyngene blir selvforsterkende 
og mer selvgående enn de er i dag. Forutsetningene for å 
konsentrere utviklingen i klynger er best der muligheten 
for urbanisering og nærhet til FoU-miljø er størst. I Troms 
vil dette si Tromsø og Harstad, men også andre miljø er 
viktige, som eksempelvis sjømatklyngen på Senja og det 
maritime miljøet på Skjervøy. I områder med tynne nærings-
miljøer er det mer relevant å videreføre en distriktsrettet 
næringspolitikk som stimulerer generell entreprenørskap og 
næringsutvikling. For de mindre regionene i Troms handler 
dette om å satse på konsentrasjon og oppbygging av noen 
satsinger som kan gi ringvirkninger til omkringliggende 
næringsliv.

Fylkesplanen operasjonaliserer dette gjennom strategier som 
«Styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsmiljø i 
og utenfor fylket», «Utvikling av kapasitet og kompetanse 
om arktiske forhold, klima, miljø, bærekraftig utnytting 
av naturressurser og forvaltningen av disse», arbeide for 
institusjonsbygging basert på regionale fortrinn, herunder 
videreutvikle Tromsø som Arktisk hovedstad», «Spesifisere 
næringsutviklingen i noen regioner med mål om å oppnå 
kritisk masse og tilhørende klyngeeffekter», «Styrke samar-
beid innen næringsliv og tjenesteyting mellom regionsenter 
og omlandskommunene».

Innslag av maritimt rettet virksomhet varierer fra 
kommune til kommune, og det gjør også behovene i 
næringen og kommunenes evne til å bistå. Strategi for 
maritim næringsutvikling kan fungere som en rette-

snor for kommunene i deres arbeid med utviklingen 
av næringen, basert på de premissene som foreligger 
lokalt. Troms fylkeskommune vil i samarbeid med 
aktuelle aktører bistå kommuner og næringsliv i dette 
arbeidet gjennom rollen som regional utviklingsaktør. 

På Skjervøy og Senja finnes det 
sterke sjømatbedrifter med behov 

for maritim kompetanse� Dette kan være 
fartøyer, vedlikeholdstjenester eller mann-
skap� Sjømatbedriftene har gitt signaler 
om at det er stor villighet til å videreut-

vikle omkringliggende næringer�

Den maritime næringen i Troms har 
mye å lære av andre sterke maritime 

regioner� Slagordet ”Vi skal samarbeide når 
vi kan, og konkurrere når vi må” er hentet 
fra klyngen på Møre og er retningsgivende 
og god� Det som kjennetegner mange lokale 
og regionale bedrifter er at eierskapet ofte 
er entreprenører som har et sterkt engasje-
ment sine omgivelser� Hvis de kan kjøpe 
tjenester lokalt gjør de det, og hvis de kan 
rekruttere nye ansatte fra egne omgivelser 

er dette også ofte noe som blir prioritert�
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Som et ledd i å utvikle gode relasjonelle forbindelser og bygge 
opp nettverk og kompetanse i næringen og søke synergier med 
tilstøtende næringer, ønsker Troms fylkeskommune å støtte 
opp om utviklingen av møteplasser og sentra. For å lykkes, for-
utsetter dette at næringen selv er initiativrik, aktiv og bidrar. 
Virkemiddelapparatet ved Troms fylkeskommune, Innova-
sjon Norge, Forskningsrådet og Siva jobber aktivt i forhold til 
nettverks- og klyngeutvikling, og det finnes både nasjonale 
og internasjonale ordninger som kan være aktuelle i så måte; 

Norwegian Innovation Clusters12 - Innovasjon Norge, 
SIVA og Forskningsrådets samarbeidsprogram, er statlig 

finansiert og jobber aktivt for samarbeid med hensikt 
å skape konkurransekraft. Programmet skal bidra til 
verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon og har 
tre klyngenivåer; Arena, NCE (Norwegian Centres of 
Expertise) og GCE (Global Centres of Expertise). Klynge-
programmet bistår med: 

• Finansiering
• Kompetansetjenester
• Rådgivningstjenester
• Nettverkstjenester
 – Profileringstjenester

Prioriteringer og tiltak
• Legge til rette for opprettelsen av ulike samarbeidstiltak bestående av maritime faggrup-

per, lokale maritime fora og møteplasser med deltakelse fra næringen og andre relevante 
aktører. 

• Bidra til økt samarbeid mellom ulike maritimt relaterte næringsklynger. 
• Bidra til utviklingen av NCE innenfor næringen i regionen og støtte opp om de ulike ma-

ritime bedriftsnettverkene gjennom virkemiddelapparatet med fokus på næringsmiljøer 
i Troms.

• Stimulere til økt deltakelse fra maritim næring i ulike fora og planprosesser relatert til 
arealbruk i sjø.

• Tilrettelegge for teknologioverføring mellom havnæringene.

12Norwegian Innovation Clusters 2017
¹³Reve, T. og, Jakobsen, E. W, Universitetsforlaget i 2001.

Kompetanse, innovasjon, rekruttering

Mål: Sikre og utvikle kompetanse 
som innsatsfaktor for maritim 
næringsutvikling
I forskningsprosjektet Et verdiskapende Norge13  ble den 
maritime næringen betegnet som Norges eneste globale 
kompetansenæring. Den opererer i globale markeder og 
er lokalisert i Norge av kompetansemessige årsaker. Det 
er ikke tilgang på naturressurser eller billige innsatsfakto-
rer som gjør at et stort antall rederier, skipskonsulenter og 
produsenter av skipsutstyr har valgt å drive sin virksomhet 
fra Norge. De er lokalisert her fordi Norge har et av verdens 
sterkeste og mest kompetente maritime næringsmiljøer. De 
maritime miljøene i Troms er en del av den norske maritime 
klyngen. Enkelte, som Troms Offshore, NSK Ship Design 
og Polarkonsult opererer i stor grad internasjonalt, mens 
andre fungerer som leverandører av varer og tjenester lokalt 
og regionalt. 

Tilgang på kompetent arbeidskraft er viktig også i den 
maritime næringen, men for denne næringen som for 
næringslivet i Nord-Norge generelt, er dette en utfordring. 
Det norske utdanningssystemet legger til rette for at ung-
dom kan bli stort sett det de selv ønsker å bli. Samtidig 

har en elev på tiende klassetrinn bokstavelig talt et hav av 
muligheter når det gjelder videre studie og karrierevei. Dette 
medfører en kamp om de beste hodene. For å vinne denne 
kampen, må karrieremulighetene innenfor næringen være 
kjent, og særlig for den målgruppen som er i en avgjørende 
fase rundt valg av videre studieforløp. Troms fylkeskom-
mune vil som regional utviklingsaktør og tilrettelegger for 
næringsutvikling jobbe aktivt med å utvikle de havbaserte 
næringene, men driver ikke rekruttering til enkelte studie-
retninger. Dette innebærer at næringen selv må jobbe for at 
karrieremulighetene innenfor næringen virker tiltrekkende 
nok på den enkelte elev. Tilgangen på gode lærere og lær-
lingeplasser er også en viktig bestanddel i dette. 

Utdanning av navigatører og maskinister må holde et høyt 
faglig nivå. Troms har maritime utdanningstilbud både 
på fagskole- og universitetsnivå som leder til toppoffisers-
kompetanse. Ved UiT - Norges arktiske universitet, gir den 
nautiske offisersutdanningen også ingeniørkompetanse. Med 
støtte fra Troms Fylkeskommune, etablerte UiT i 2008 Sen-
ter for sikre operasjoner i nord (SESiNOR. Dette senteret 
har videreutviklet kontakten mellom maritim næring og 
akademia, særlig med det samlingsbaserte studiet Maritim 
Arktisk Kompetanse (MAK) som har vært tilbudt gjennom 
flere år for målgruppen; teknisk, operativt og ledende per-
sonell på skip og offshoreinstallasjoner, offentlig forvaltning 
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og undervisningsinstitusjoner. Spisskompetanse fra kompe-
tansemiljø i lokalt næringsliv og akademia har bidratt med 
forelesninger for å gi en grunnleggende kompetanse innen 
maritime operasjoner i arktiske strøk. Troms fylkeskommune 
vil kontinuerlig se på forbedringspotensialet for samarbeid 
mellom de utdanningsinstitusjoner som er i fylket i dag. Sam-
tidig er det iverksatt en nasjonal satsing på etterutdanning av 
lærere, og da omtrent halvparten av elevene på den videregå-
ende skolen i Troms velger yrkesfag, er det gjennom en egen 
fylkestingsmelding iverksatt en ekstra satsing her. Dette vil på 
sikt kunne bedre tilgangen på relevant maritim kompetanse.

UiT har også en sentral rolle for styrking av maritim kom-
petanse på nasjonalt nivå gjennom utviklingsprosjektet 
MARKOM2020 som ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepar-
tementet i samarbeid med Handel- og næringsdepartementet. 
Prosjektet omfatter alle de fire høyere utdanningsinstitusjo-
nene i Norge som tilbyr maritime profesjonsutdanninger. 
Motivasjonen for denne satsningen er kompetansebehovet 
for å styrke innovasjon i næringen og for å sikre rekruttering 
av lærere til maritime fag. I MARKOM2020-samarbeidet har 
UiT et særlig ansvar for den arktiske maritime kompetan-
sen. NOKUT har godkjent en felles doktorgradsutdanning 
(phd) innen nautiske operasjoner basert på den samlede 
kompetansen på disse fire institusjonene. 

Et Arktisk maritimt kompetansesenter er under 
utredning, og UiT har gitt innspill i håp om at dette 
lokaliseres til universitetet og koples til det nasjonale 
MARKOM-samarbeidet samt til UiTs Senter innen 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) «Center for Integrated 
Remote sensing and Forecasting for Arctic operations 
(CIRFA)» hvor næringsliv, offentlige institusjoner og 
akademia arbeider tett sammen for å utvikle teknologi 
og metoder for å detektere, integrere og analysere data 
fra mange målinger i Arktis. CIRFA samarbeider med 
både lokalt og nasjonalt næringsliv, og leverer nye vars-
lingstjenester innen f.eks. sjøisstatus, sporing av isfjell og 
meteorologiske og oseanografiske forhold på både kort 
og lang tidsskala. Kunnskap om historiske, nåværende 
og fremtidig utbredelse av sjøis er blant annet vesentlig 
for navigering i is og kaldt klima.

UiT har i 2016 etablert en maritim forskningsgruppe med 
tre professorer, to førsteamanuenser, én næringslivsmen-
tor (professor II) og tre stipendiater. Her vurderes det 
ytterligere forsterkning med maritimt gaveprofessorat 
og flere næringslivsmentorer (professor II-stillinger). Det 
foreligger i dag over 20 maritime gaveprofessorater nasjo-
nalt, men kun ett av disse er lokalisert i Nord-Norge, og 
ingen i Troms. 

Prioriteringer og tiltak

• Styrke arbeidet med dimensjonering av skoletilbudet og næringens inntak av lærlinger 
og kadetter, gjennom økt samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringen og partene i 
arbeidslivet.

• Legge til rette for etter- og videreutdanning av lærere i maritime fag som del av Utdanningse-
tatens satsing på kompetanseheving av yrkesfaglærere.

• Videreføre og styrke samarbeidet mellom fagskolen og universitetet når det gjelder kom-
petanseutvikling, prosjekter, utstyr, m.m.

• Styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, næring og FoU gjennom videreutvik-
ling av Blått kompetansesenter Nord.

• Bidra til at forskningsmiljøene engasjerer seg mer direkte i, for og sammen med de mari-
time bedriftene.

• Bidra til at et arktisk maritimt kompetansesenter etableres ved UiT – Norges arktiske 
universitet.

• Bidra til styrking av koblinger mellom næringen og akademia, eksempelvis gjennom næ-
ringslivsmentorer, stipendiater og professorater. 

Den maritime næringen har tradisjon for å være god på nyska-
pende virksomhet. Næringen er global, og en oppfinnelse i 
Australia eller Brasil kan få både negative og positive konse-
kvenser for lokale og regionale aktører i fylket. Innspill fra 
FoU-miljøene i forbindelse med strategiarbeidet viser at det 
erkjennes et behov for innovasjon i næringen, og det erkjennes 
et behov for styrket næringskobling hos FoU-miljøene. Det er 
for lite vekt på leveranser som har reell verdi for næringsaktører. 

Troms Fylkeskommune anser kompetanseutvikling og 
koblingen mellom forsknings-, utviklings-, og innova-
sjonsinstitusjoner (FoUoI) og næringsliv som sentralt for 
næringsutviklingen i fylket. Et eksempel på konkretise-
ring i så måte vil være å bidra til styrkingen av koblinger 
mellom næringen og akademia gjennom næringslivsmen-
torer, stipendiater og professorater. Troms fylkeskommunes 
VIT-satsing kan være relevant her. 
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Infrastruktur

Mål: Legge til rette for å styrke maritimt 
rettet infrastruktur
Utviklingen av havneinfrastrukturen i Troms er en kon-
tinuerlig prosess, der det har vært brukt store statlige, 
fylkeskommunale og kommunale ressurser som har resul-

tert i flere gode og toppmoderne havner i fylket. Samtidig er 
det et fortsatt behov for investeringer. Deler av havneinfra-
strukturen i fylket kan kategoriseres som nedslitt som følge 
av manglende vedlikehold og/eller ikke tilpasset dagens og 
fremtidens fartøy. Dette ansvaret ligger hos den enkelte kaie-
ier. Både på nasjonalt og regionalt nivå finnes det imidlertid 
enkelte ordninger der det kan søkes om medfinansiering til 
tiltak tilknyttet kaiutbedringer.  

Det er en nasjonal målsetting å flytte mer av godstrafikken 
fra vei og over på sjø. I Troms og Finnmark er dette spesielt 
relevant, da fylkene ikke har utbygd jernbane. For å få dette 
til, er det nødvendig å utvikle gode løsninger. Utviklingen 
går mot at aktører innen godsstrømmer som stykkgods og 
partilaster i større grad benytter hub-modeller, hvor større 
konsentrasjon av gods lastes/losses for videre nærdistribu-
sjon lokalt og regionalt. Dette krever større godsterminaler 
enn havnene i dag besitter. I tillegg arbeides det konkret med 
nye godsstrømmer, der særlig frakt av sjømat med skip blir 
mer og mer aktuelt. Råstoffer til fôr fraktes til fôrfabrikkene 
og ferdig fôr fraktes ut til anleggene i hundretusenvis av tonn 
bare i Nord-Norge årlig. Smolten fraktes fra smoltanlegg ut 

i merdene, fisken fraktes deretter til slakteriene, før ferdig 
fisk fraktes til markedene i fersk eller frossen tilstand og i 
varierende grad av videreforedling. Til slutt er det hånd-
tering av avskjæret, som enten fraktes ut i store mengder 

– eller benyttes til produksjon av fiskeolje, råstoff til fôr m.m. 
Alt dette utgjør enorme transportvolum der det er et stort 
potensial for å øke andelen av transport på sjø. I denne 
sammenhengen nevnes også viktigheten av transportin-
frastrukturens nærhet til produksjonsaktivitet og behov for 
eksportflyplass for raskest mulig eksport av fersk fisk. 

Maritim virksomhet gjør seg nytte ikke bare av infrastruktur 
til sjøs og ved kaikanten, men har også behov for et velfun-
gerende innland. Dette være seg veier med god kvalitet 
og bæring, områder for lager og omlasting, tilgang til ser-
vicefunksjoner som vann, avløp, fiber og relasjon til andre 
relevante næringer.  For å sikre en positiv utvikling, der en 
muliggjør realisering av potensialet innenfor næringen, vil 
helhetlig planlegging der en legger til rette for satsing på de 
lokale og regionale fortrinnene være viktig. I disse proses-

sene er en avhengig av at næringen og vertskommunene er 
sitt ansvar bevisst. Troms fylkeskommune har som regional 
planmyndighet, som samfunnsutvikler og regional utviklings-
aktør mulighet til å bidra til at dette potensialet realiseres. 

Prioriteringer og tiltak

• Vurdere kartlegging av fylkets havneinfrastruktur med hensyn på behov for oppgradering 
og utdyping.

• Vurdere behovet for en mer tilpasset regional havnestruktur i tråd med utviklingen i nærin-
gen og nasjonal målsetting om flytting av mer godstransport fra vei til sjø.

• Jobbe for styrking av havneinfrastrukturen i Troms, og da særlig i forhold til nærhavner som 
base for økt lokalproduksjon.

• Ha fokus på behov for maritimt rettet næringsareal i planprosesser i fylket.
• Arbeide for at Staten innfører gode tilskudds- og incentivordninger til regulære godstrans-

porter på båt som kan bidra til å gjenopprette «Nord-Norgelinjen» fra Nordlandsbanen og 
nordover. 

Utviklingen av Tønsnes Industri-
havn, hvor det har vært gjennomført 

store investeringer for å imøtekomme 
dagens og morgendagens behov, er 
et eksempel på satsing på maritimt 

rettet infrastruktur i Troms�

I forbindelse med utviklingen av 
Strategi for maritim næringsutvik-

ling, har det vært innmeldt behov for 
utbedringer ved den maritimt rettede 
infrastrukturen i fylket� Engenes havn 
(Ibestad) er ett eksempel på dette� For 
å få kartlagt det totale behovet for 
investeringer, inkluderer derfor strate-
gien tiltak rettet direkte mot dette�
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Marked, internasjonalisering, ekstern 
promotering

Mål: Promotere fylkets maritime aktører 
eksternt og overfor aktører som ønsker 
samarbeid og/eller vurderer å etablere seg 
i fylket
Tilgang til et marked er avgjørende for den enkelte bedrift. 
Markedet kan befinne seg lokalt, i regionen, nasjonalt eller 
internasjonalt. De fleste maritime bedriftene i Troms hen-
vender seg til regionen. En generell økning av skipstrafikk 
i havområdene utenfor Troms kan 
føre til økt aktivitet for den 
maritime næringen i fylket. 
Økt petroleumsaktivitet i 
Barentshavet og utenfor kys-
ten av Nord-Norge vil også 
i sterk grad bidra til økt tra-
fikk, særlig av fartøystyper 
som ellers er sjeldne i vår 
region. Dette stiller nye krav 
til infrastruktur og kompe-
tanse i hele den maritime 
næringen som skal betjene 
disse.

Troms fylkeskommune 
har sterke forbindelser og 
engasjement både nasjo-
nalt og internasjonalt mot 
Europa og Nordvest-Russ-
land, og jobber kontinuerlig 
med å forbedre premissene 
og skape mekanismer for 
næringsutvikling i fylket. Dette 
innebærer også opplysningsarbeid 
om næringer, muligheter for samarbeid, promotere fylkets 
styrker og særegenheter. Maritim næring drar på linje med 
andre viktige næringer i fylket nytte av dette, men fylkes-
kommunen er også her avhengig av innspill og forespørsler 
fra næringen for å kunne få de effektene som er ønskelig, der 
tillit og informasjonsdeling er et viktig suksesskriterium i 
forhold til dette. 

De siste årene har det vært en noe tabloid forventning om 
økt skipstrafikk gjennom den såkalte Nordlige sjørute. Sta-
tistikk fra de senere år viser at dette har vært optimistiske 
forhåpninger. 

Nordlige sjørute vil være en rute for «nisjetrafikk», under 
visse forutsetninger, men det forventes foreløpig ikke de 
store volumene. Derimot er og vil Russland være en mari-
tim stormakt i vårt nærområde. Fylkeskommunen har gode 
forbindelser til Nordvest-Russland og flere av bedriftene i 

Troms har russiske kunder. Det bør undersøkes om dette 
kan videreutvikles i årene som kommer og om Troms kan 
spille en rolle for russisk destinasjonstrafikk.

Tilliggende virksomhet som fryseri, ekspedisjon, megling og 
befraktning er ofte avgjørende og sentrale deler av maritim 
virksomhet. Tjenestene genererer arbeidsplasser og bidrar 
til verdiskaping. Aktørene er sjelden så fremtredende i det 
offentlige ordskiftet, og det kan derfor være av interesse 

å kartlegge videreutviklingspo-
tensialet i også denne delen av 

næringen, da aktører innen 
for eksempel megling i teo-
rien kan ha et nasjonalt 
og internasjonalt kunde-
grunnlag, men operere fra 
for eksempel Harstad eller 
Tromsø.

Markedene i Europa er 
interessant også sett fra 
Troms. Den nylige ved-
tatte Arktiske strategien til 
EU, viser at EU har behov 
for kompetanse om Arktis 
og samarbeid med aktører i 
regionen. Et godt samarbeid 
med Nord-Norges Europa-
kontor er nødvendig i denne 
forbindelse og sterkt ønsket 
av næringen, der en får frem 

de handlingsrom som eksis-
terer og der næringen i regionen 

gjøres kjent. 

Troms ligger sentralt til i Nord-Norge og har derfor gode 
geografiske forutsetninger for et godt samarbeid med nabo-
fylkene. Aktivitet i nabofylkene er attraktivt og positivt for 
fylkets næringsliv, der en bidrar til å gjøre hverandre gode. 
Samtidig må en erkjenne at på den nasjonale arenaen er 
Troms en forholdsvis liten region hva angår maritim næring. 
Et godt samarbeid med nabofylkene er derfor også viktig for 
Troms fylkeskommune med tanke på utvikling av den mari-
time næringen. 

Troms har av flere årsaker et nært forhold til Svalbard. Den 
maritime aktiviteten på og rundt Svalbard er økende og 
det er forventninger om fortsatt vekst. Tromsø har vært og 
ønsker å opprettholde status som både porten til Arktis og 
avreisehavn for skip som skal til Svalbard. Strategisk kob-
lingsvirksomhet mellom fastlandet og Svalbard bør derfor 
være en handlingsregel for næringen i fylket.

Aksen Grovfjord-Harstad repre-
senterer sannsynligvis Nord-Norges 

sterkeste klynge innen maritim design, 
verksteds- og leverandørindustri� Eksem-
pelvis er Grovfjord Mek� Verksted AS en 
storleverandør av fartøyer til oppdrettsnæ-
ringen, både hjemme og ute� Den maritime 
klyngen i Harstad, særlig tilknyttet den nye 
tørrdokken til Hamek AS, leverer varer og 
tjenester utover regionen� En stor del av 
kundemassen er internasjonal, blant annet 
et betydelig antall russiske trålere (blant 
verdens største)� Dokken er Norges tredje 
største og har således en helt spesiell plass 
i utviklingen av den maritime næringen i 
fylket fremover når det gjelder skipsved-

likehold og modifikasjonsarbeider�
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Prioriteringer og tiltak

• Bidra til styrking av maritim næring gjennom grenseoverskridende samarbeid.
• Be Nord-Norges Europakontor om å orientere seg om de maritime næringene i Nord-Norge 

for deretter å vurdere handlingsrommet opp mot EU.
• Posisjonere Troms som kompetanseregion og synliggjøre de muligheter som ligger i utviklin-

gen særlig innen akvakultur og petroleumsnæringen og maritim involvering i disse.
• Fremme maritim næring overfor eksterne aktører gjennom et godt samarbeid mellom aka-

demia, næring og politiske miljøer.
• Styrke Troms posisjon som avreiseregion for arktisk destinasjonstrafikk.
• Støtte opp om maritim næringsutvikling på Svalbard. 

Miljø, sikkerhet og beredskap

Mål: Bidra til å styrke miljø-, sikkerhets og 
beredskapsarbeid innenfor den maritime 
næringen
Sikkerhet og beredskap er en helt sentral forutsetning for 
maritim virksomhet i Troms og nordområdene. Troms fyl-
keskommune ønsker å bidra til at dagens beredskap styrkes 
ytterligere.  En rekke kunnskapsaktører innen sikkerhet og 
beredskap er lokalisert særlig i Tromsø; UiT, Akvaplan-niva, 
Barents Watch, Metrologisk institutt, NOFI med flere. I 
tillegg har særlig oljeselskapene i Harstad gode forutset-
ninger og kompetanse for å bidra, sammen med DNV GL, 
Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet og andre som inngår 
i den maritime næringen i byen. 

Også de nasjonale prosjektene SARiNOR fase 1 og 2 identifise-
rer, registrerer og debatterer mangler og gap ved norsk maritim 
beredskap. Prosjektet har vært ledet fra Nord Universitet, mens 
flere av arbeidspakkene har vært levert av aktører fra Tromsø.

 

 
 
Av konkrete tiltak for å styrke sikkerheten og beredskapen 
i fylket, er det ønskelig med etablering av en redningsbase 
for 330 skvadronen i Troms. Ansvarsområdet dekkes i dag 
av redningshelikoptre fra Bodø eller Banak. Men flytiden til 
Universitetssykehuset Nord-Norge er én time. Dette betyr 

at et redningshelikopter ikke er tilgjengelig på 15 minut-
ter, men først etter én time og 15 minutter. I tillegg kan det 
komme etterfylling av drivstoff. For mange tidskritiske ope-
rasjoner er dette ikke tilfredsstillende. 

Dette betyr:

• Troms har en redusert redningstjeneste sammenlignet 
med andre deler av landet.

• For å benytte RITS-tjenesten utenfor Troms må først he-
likopter hentes fra Banak eller Bodø og verdifull tid går 
tapt.

• Havområdet innenfor Norges ansvarsområde i nordvest 
har ikke helikopter-dekning. Andre helikopter i området 
har ikke heis, og kan derfor ikke gjennomføre rednings-
operasjoner på sjø.

• Er helikopter utkalt på oppdrag, blottlegges store deler av 
Nord-Norge som følge av få helikoptre og store avstander. 
Ved flere helikopterkrevende hendelser på samme tid, vil 
dette kunne få store konsekvenser.

En Tromsbase vil gi ca. 45 varige arbeidsplasser. Ut fra de fakta 
som foreligger er tiden moden for å fremme forslag om å legge 
en søk- og redningsbase til Troms. Det gir en vesentlig bedre red-
ningstjeneste og beredskap for Troms og nordområdene forøvrig. 

Troms fylkeskommunen ønsker videre å styrke samarbeidet 
med Nordland og Finnmark fylkeskommuner med tanke 
på sikkerhet og beredskapsmiljøene i Nord-Norge. Felles 
interesser kan eksempelvis frontes inn mot sentrale myndig-
heter gjennom Nordnorsk Råd. 

Det forventes en kraftig vekst i havbruksnæringen. Kom-
petanse og erfaring fra maritim virksomhet og fra nordlige 
områder forventes å bli etterspurt. Helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet ligger i bunn for mye av den maritime virksomheten. 
Utnyttelse av den kompetansen ønskes benyttet der dette 
kan bidra positivt. Også i strategi for petroleumsnæringen 
i Troms settes det fokus på strenge miljøkrav i forbindelse 

Det er stor bekymring knyttet til 
effekten av mikroplast (< 5 millime-

ter) i det marine miljø� Mikroplast kan 
være skadelig for marine organismer da 
de forveksles med mat, inneholder gift-
stoffer og særlig fordi disse partiklene 
binder seg til andre farlige stoffer� En 
plastpartikkel kan ha konsentrasjoner 
av gift som er én million ganger høyere 

enn i vannmassene som omgir dem�
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med økt aktivitet. Dette bør ses i sammenheng med mari-
tim virksomhet, for eksempel ved å være en aktiv pådriver 
for god oljevernberedskap og etablering av miljødepoter.

 

 
 
Miljøaspektet blir stadig viktigere, der rent hav er blant våre 
viktigste merkevarer. Derfor bør en med økt produksjon og høs-
ting, øke oppmerksomhet mot tilstanden til havet tilsvarende. 
Det grønne skiftet innenfor maritim næring handler derfor 
også om å ta en sterk miljøposisjon rettet mot godt havmiljø, 
der det i dag blant annet er knyttet sterk bekymring til utvik-
lingen i forhold marin forsøpling og mikroplast - et komplekst 
problem der årsakene er sammensatte og avfallskildene er svært 
varierte, både til lands og til vanns, men der konsekvensene kan 
bli store både for det marine miljø, mennesket og samfunnet14.  

Det grønne skiftet setter ikke bare begrensninger på 
næringslivet, men skaper også muligheter. Ved å satse tidlig, 
kan en sikre en plass i den nasjonale og videre internasjonale 
utviklingen og verdiskapingen. Utvikling og implemente-
ring av ny teknologi kan i mange tilfeller være avgjørende, 
men bevisstgjøring og kunnskapsinnhenting vil også være 
viktige faktorer for å lykkes, der næringen har en egeninte-
resse i en miljømessig bærekraftig utvikling. 

Troms fylkeskommune utformer derfor sitt arbeid med miljø 
gjennom Regional klima- og energistrategi for Troms 2015 

– 202515 , basert på to hovedstrategier direkte relevant også 
for den maritime næringen:

Redusere utslipp av klimagasser og redusere og effektivisere 
energiforbruk: 
Her inngår bla.: 

• Det skal legges til rette for å minimere kjøring med tyngre 
kjøretøy i fylket og bidra til overgang av godstransport 
fra vei til sjø. 

• Det skal legges til rette for bruk av landstrøm til skip ved 
større havneanlegg.

Tilpasning til klimaendringene: 
Her inngår bla.: 

• Øke kunnskap og kompetanse for å møte økte framtidige 
krav til beredskap overfor sannsynlige konsekvenser av 
klimaendringer: Dette gjelder innen beredskap, utdan-
ning og FoU 

• Samarbeide om erfaringsutveksling og 
kunnskapsutvikling 

 – Internasjonalt samarbeid, søke samarbeid i interna-
sjonale utviklingsprosjekter med støtte fra EU midler 
(bla. Horizon 2020) og bidra til deling av kunnskap. 

Uten fokus på klima og miljø kan Tromssamfunnet risikere 
miste tilgangen på noen av våre naturgitte konkurranse-
fortrinn, og gjennom dette til sjømat med høy kvalitet, 
troverdighet blant besøkende og eksterne miljøer i tillegg 
til at dette vil kunne føre til dårligere livskvalitet i befolk-
ningen. Regjeringens maritime strategi heter «Maritime 
muligheter - blå vekst for grønn framtid»16  og gir en god 
pekepinn på hvilke satsingsområder det legges opp til. Dette 
legger føringer på virkemiddelapparatet, der ENOVA17  blant 
annet har satsinger på grønn skipsfart og landstrøm. 

14SALT rapport nr: 1011, 2015: Marin forsøpling – Kunnskap, tiltak og behov

15Troms fylkeskommune 2017: Regional klima- og energistrategi for 
Troms 2015 – 2025
16Nærings- og Fiskeridepartementet: Maritime muligheter - blå vekst for 
grønn framtid
17ENOVA 2017: https://www.enova.no/finansiering/naring/41/0/

Prioriteringer og tiltak

• Legge til rette for grønn omstilling og en mer miljøvennlig maritim næring i Troms.
• Bidra til økt samarbeid mellom de nordligste fylkene med tanke på et bedre og mer helhetlig be-

redskaps- og sikkerhetsnivå for maritime operasjoner i regionen.
• Være pådriver for god oljevernberedskap langs kysten og etablering av beredskapsdepoter.
• Arbeide for at 330 skvadronen etablerer seg med helikopterbase i Troms.
• Vurdere hvilke funn og resultater fra SARiNOR-prosjektet som skal følges opp i fylket/nasjonalt. 
• Vurdere deltakelse i SARiNOR fase 2.
• Bidra til deling av kunnskap om sjøsikkerhet på tvers av havnæringene, inkludert innenfor sjø-

basert turisme. 
• Videreutvikle og støtte opp om helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid (HMSK) i maritime 

næringer gjennom erfaringsoverføring og synergier mellom ulike bransjer.

Hurtigruten AS er ett eksempel 
på selskap som satser på ny og mil-

jøvennlig teknologi og bygger to nye skip 
med hybridteknologi, planlagt sjøsatt 
sommeren 2018 og 2019� Skipene vil både 
trafikkere kysten og gå som ekspedisjons-
skip til Svalbard, Arktis og Antarktis� Med 
ny teknologi kuttes drivstofforbruket og 
CO2-utslipp med 20 prosent sammen-
lignet med dagens skip� Dette tilsvarer 
i overkant av 3000 tonn CO2 hvert år� 
ENOVA dekker om lag 1/3 av investe-

ringskostnadene ved miljøprosjektet
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Motstående side: Hurtigrutens nyutviklede hybriddrevne skip MS Roald Amundsen vil etter planen 

sjøsettes i løpet av 2018, og vil være det grønneste ekspedisjonsskipet i verden. Foto: Hurtigruten







Carlsen annonserte etter 4-6 dugelige harpunerer i 1858, 
og gikk på ishavet med brigg «Jan Mayen». Han var en av 
mange, som praktiserte både fangst og oppdagelsesferder 
i ukjente farvann.

Hammerfestinger var også med på Ishavet, men det tilfalt 
Tromsø-skipperne å gjøre de viktigste oppdagelsene. Blant 
pionerene, har få eller ingen, utrettet så mye som ishavsskip-
per Hans Christian Johannessen. Han var på Ishavet alt som 
16-åring. I en alder av 20 førte han sin fars skute, «Lydianna».

I 1896 var det Johannessen, og noen tromsøskippere, som 
snudde opp ned på gamle teorier om isforholdene øst for 
Novaja Zemlja og Jalma. De seilte Karahavet på kryss og 
tvers. 

Den ikke ukjente vitenskapsmannen, Nils A.E. Nordenskiöld, 
hadde aldri hørt maken, og kalte det «den merkeligste, ark-
tiske historie». Ikke rart at han valgte nettopp Johannessen 
som kjentmann og islos, til seilas gjennom Nordøstpassasjen. 
Følgelig seilte Johannessen som den første forbi Kapp Tchel-
juskin – Asias nordligste odde. Men slik kunne det ikke stå i 
en svensk ekspedisjon. «Lena», som Johannessen førte, ble 
kalt tilbake, før det offisielle bildet ble tatt, med «Vega» først.

Det bør tilføyes at Johannessen, med sin dyktighet, ikke 
bare var sensor ved Tromsø Navigationsskole. Han var 
læremester for både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen 
i håndtering av seilskuter i islagte farvann. Nansen ville ha 
ham som skipper om bord i «Fram», under ferden over Pol-
havet i 1893. Det kunne han ikke. Han hadde nok å gjøre 
med «Gjøa», som Amundsen mønstret om bord i våren 
1899. Som kjent kjøpte Amundsen «Gjøa» 28. mars 1891, 
for å seile Nordvestpassasjen. Da Amundsen kom nordover 
med «Maud» i 1917, for å seile Nordøstpassasjen, var det 
naturlig at H.C. Johannessen skulle være skipper. Men han 
var dessverre rammet av slag, og sengeliggende. 

Som en siste hilsen valgte Amundsen å ta en forbiseiling av 
Johannessens hus på Hansjordneset. Da han ikke så Johan-
nessen i vinduet, trillet tårene hos polfareren.

I Nansens- og Amundsens biografier står det, nær sagt 
naturlig nok, intet om at de fikk sin opplæring i Tromsø. 
Som nevnt innledningsvis, nord for Trondhjem var det angi-
velig ingen rederivirksomhet.  

Del 4 – Vedlegg: Historisk 
grunnlag for ny vekst

Historisk grunnlag for ny vekst
Av Per Eliassen

Forhåpentligvis er det få i Nord-Norge som forbauses, når 
bokverk frem til andre verdenskrig, overhode ikke indikerte 
at det kunne ha vært skipsbygging eller rederivirksomhet 
nord for Trondhjem. Det føyer seg inn i rekken av histo-
riske bokverk den dag i dag, som i taushet forbigår kampene 
rundt Narvik i 1940.

Faktum er at landsdelen, uavhengig av forfatternes hori-
sonter, fostret gode handelsfolk, og karer som uforferdet ga 
seg sjøen i voll. Tromsø by ble bygget på handelshusenes 
behov for oversjøisk seilskutefart på 1830-1840-tallet. Gode 
fiskeforekomster ble til stor eksport, og tilsvarende import 
fra Kontinentet og Middelhavet. Tromsø Skibsverft bygde 
flere seilskuter, til både oversjøisk fart og selfangst. Krim-
krigen ga sågar flåten et kraftig oppsving fra 1860. Bare ut 
fra Tromsø opererte rundt 35 seilførende skip og fartøyer. 
Noen ble borte på havet, og erstattet av nye.

Dramatiske forlis skremte ingen – det var bare en del av 
virkeligheten. 

Ishavsfangsten fikk sin spede begynnelse på 
1840-årene, med skipper Elling Carlsen som 

en foregangsmann.  Fangsten fikk dog det 
store oppsvinget fra 1860-tallet. Det 

var kommet andre skip som kunne 
laste produkter til eksport fra 

handelshusene. 

Det ga rederiene anled-
ning til å legge om fra 

langfart til ishavs-
fangst. Elling 

«Fram»: Fridtjof Nansen ville ha Hans Christian Johan-
nessen til skipper om bord i «Fram» (bildet), mens Roald 
Amundsen senere ville ha Johannessen til skipper om bord i 
«Maud». Begge hadde lært seilas i isfarvann av den erfarne 
tromsøskipperen.
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På slutten av 1860-tallet ble byens oversjøiske seilskuteflåte 
rammet av depresjonen i Tromsø. Årsaken var, banalt nok et 
rikt sildefiske i Bohuslän. Der hadde de til overmål tatt i bruk 
den amerikanske oppfinnelse, snurpenot. Sildefangsten i Nord-
Norge ble omtrent verdiløs, og handelshusene hadde intet å 
eksportere. Flere gikk til likvidasjon alt i 1867. Det rammet 
også seilskutefarten. Skipene var som kjent i handelshusenes 
eie. Den siste Tromsø-skuten som ennå gikk i utenriksfart var 
«Andenæs», men hun ble på slutten rigget om for fangst.

Skonnert «Polarstjernen» var alt på ishavet i 1870, i en 
raskt voksende ishavsflåte.  I alt var det 37 Tromsø-skuter 

Våren 1871 var havna full av ishavsskuter som ventet på 
navigatører. Eksaminator, kaptein Diesen i Trondhjem, ble 
orientert om situasjonen, og gikk med på å avholde eksame-
ner i tidsrommet 27. mars til 31. mars. Alle 11 i klassen var 
nemlig ishavsfolk, som måtte seile i rett tid – og det gjorde de.

 Og takk for det. 33 fartøyer seilte til Spitsbergen og Novaja 
Zemlja den våren og sommeren. Samlet utbytte av all fangst 
var nær 63.000 spesidaler. Det meste fra håkjerringfangst, 
og 19.000 spd. fra selfangst. I tillegg 39.000 spd. fra 16 sku-
ter i kvitfiskfangst.

 Ikke alle prioriterte fangsten. Med gode navigatører om 
bord seilte Elling Carlsen til Ishamna på «Novaja» det 
samme året, og gjorde ett av de mest oppsiktsmessige funn 

som rustet til fangst det året – men i dette fartsområdet 
kunne det meste skje. 6 av skutene forliste. Det hadde ver-
ken noe med skuter eller kompetanse å gjøre. Så sent som 
i 1928 ble til eksempel hele 19 skuter malt til pinneved av 
isflorene i Kvitsjøen.

Utdanning av navigatører var helt avgjørende for den vok-
sende ishavsnæringen, fra siste halvdel av 1860-tallet. I 
skoleåret 1866-67 var det 8 elever i klassen. At skutene ikke 
kunne seile før de var ferdig eksaminert, var nok en stor 
motivasjon til å bestå sin eksamen. Alle gikk ut med bemer-
kelsesverdig gode resultater.

Ventet på styrmenn: Mange skuter lå og 
ventet på nyutdannede styrmenn, før de 
seilte på Ishavet sist på 1800-tallet. 

i polarhistorien. Der fant de restene av Wilhelm Barentsz’ 
vinterleir fra 300 år tidligere.

Fritz Mack gjorde en oppsiktsvekkende fangst og 
forskningsferd østover. Inn Karaporten møtte han is, og 
gikk nordover rundt «Novaja». Der observerte han varm 
havstrøm som gikk østover. Lufttemperaturen steg til 
10,5 grader, og på land lå det blant annet store bønner fra 
Vestindia, pimpstein fra Island og garnkavel med fisker-
nes bumerker.

Skipper Søren Johannessen trengte inn i Karahavet den som-
meren, helt frem til munningen av Ob, og kom ikke hjem 
før 28. oktober. Det meste av observasjoner ble sent til den 
fremste vitenskapsmannen på området, professor H. Mohn. 
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Han fikk i realiteten en stor tilgang fra skutenes forskning i 
nord og øst, fra kompetente sjøfolk.

Ishavsfangsten i Østisen, Vestisen og Newfoundland fort-
satte til utpå 70-tallet, i en noenlunde merkbar målestokk. 
Men i mellomtiden hadde andre flåtestrukturer for lengst 
overtatt på havet.

 Med Tromsøs strategiske beliggenhet, ble byen base for et 
nymotens fiske. Fra 1936 ble det nemlig tillatt med torske-
trål, og fra byen driftet 13-14 båter ved Bjørnøya. Det var 
Bergens-båten «Kelt», så «Borgenes», «Angle», «Norhav I» 
og Norhav II» fra Kristiansund, og ellers fra Ibestad, «Bør-
tind», «Bodø», «Ertnan», «Harstad», «Holmsund», og «Trawl 
I» fra Oslo.

Johannes Brose, var først med som fisker om bord i Odd Bergs 
«Svalbard II» fra 1936, og trålbas fra 1938. Ifølge ham ble trål-
fisket uglesett fra første dag.  Et statstilskudd på fersk fisk, med 
6 øre pr. kg – og senere forhøyet til 13 øre, skulle ikke tilfalle 
trålerne. Det de drev med var skadelig, ifølge departementet.

Brose rakk å ta styrmannsskolen før krigen, og reiste ut til 
konvoifart i fem år. På slutten fulgte han et skip i kikkerten 
om natten, da et kraftig lysblink sprengte en blodåre i øyet. 
En karriere som skipsoffiser endte der og da, uavhengig av 
bomber og torpedoer. Men han fortsatte etter krigen som 
bas på tråldekket.

Han husker at trålkonsesjoner var en ting – hvem som 
fikk trålgearet til å virke var noe annet. «Havdur» fra 

Utseiling:  Ishavsskutene «Altenfjord», 
«Venus» og «Fakstind» klargjør for utsei-
ling til Østisen tidlig på 1970-tallet.
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Kristiansund var en av flere som led den skjebnen – den 
gang. Men til tross for å være uglesett, har trålerne vært 
uunnværlig for norsk fiskeindustri opp gjennom årene. 

 Epokeskifte: Tidlig på 70-tallet kunne man 
se de siste sidetrålerne, her med Bjarne 
Bendiksens «Rongos» og hekktråleren 
«Hagbart Kræmer».

Lineflåten: En stubber losser fisk ved Kræmer.

Kræmer og Tromsø Fryseri hadde egne trålere, godt 
supplert av 6-7 private trålredere bare i Tromsø. Det 
inkluderte også Nordøya Fiskeindustri. Tromsfisk A/S 
på Solstrand var i tillegg parteier i en Sterkoder-tråler.
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I Tromsø, og omkringliggende distrikter, fantes også en stor 
bankflåte, tidvis i kø for å levere til Tromsø Fryseri og Kræ-
mer. Ut på 70-tallet ble flere av dem sågar forløpere til det 
store rekefisket som utviklet seg ved Svalbard.

Sildefisket på kysten og i fjordene har som nevnt historisk 
tyngde fra tidlig på 1800-tallet. Større fartøyer åpnet for 
storsildfiske langs kysten og ved Island. Den nordnorske 

pioneren ble «Norbjørn», som gikk til Island i juni 1957. 
Skipper Guttorm Jakobsen tok full last, til tross for dår-
lig vær.

Med tiden kom også kraftblokka, med Erling Juul Pettersen 
som pioneren. På sild-, makrell og det store loddefisket på 
70-tallet, var det mange storsnurpere i Tromsø og omlandet. I 
byens nærhet også en betydelig produksjon av sildolje og -mel.

  Gjenoppbyggingen av norsk tonnasje etter krigen, forplan-
tet seg i hele landsdelen, og ved Tromsø navigasjonsskole 
var det «sprengt». De måtte på byen for å lete plass til 
undervisning.

Historien viser at aktiviteter på sjøen har rullet og gått, nær-
mest av egen tyngde. 80 år etter at seilskuter i oversjøisk fart ble 
borte i Tromsø, hadde en ny bølge av sjøfart gjenoppstått i byen. 

 Odd Berg anskaffet i 1954 et tørrlasteskip for Bergship A/S, 
3.360.tonneren «Harald Berg». Da hadde han også 5.900-ton-
neren «Arctic Tern» under bygging. Søsterskipet «Arctic 

Sjøfartsbølge: Odd Berg bygde tørrlaste-
skipet «Arctic Gull» i 1959, og deltok sterkt 
i en ny bølge for sjøfarten i Tromsø.

Gull» kom i 1959 – og LPG-tankeren «Arctic Propane» tre 
år etter. Utpå 70-tallet bygde han også offshorefartøyer for 
undervannsentrepriser, «Arctic Surveyor» og «Arctic Seal».

På midten av 50-tallet gikk Odd Berg i rette med det som 
ble kalt menneskeeksporten fra Nord-Norge til skipsfar-
ten. For selv om sjøfolk tok hyre på sør-norske skip, var 
det ikke snakk om eksport. Alt på midten av 50-tallet var 
sjømannsskatten til nordnorske kommuner oppe i 7 milli-
oner kroner, og var ventet å nå 10 millioner like etter. Den 
gang var det store penger – tilsvarende 130,4 millioner i 
dagens verdi.
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Oppsikt: Det vakte berettiget oppsikt i lan-
det da Leiv Gabrielsen bygde 39.000 tonneren 
«Rein» i 1957. Hun var Nord-Europas største 
tankskip – med «Tromsø» i hekken.

Selv om Odd Berg var tidlig ute, var det Leiv Gabrielsen i rede-
riet Polarfront, som virkelig satte Tromsø på kartet. I 1957 
sjøsatte han 39.000 tonneren «Rein» ved verft i Amsterdam.

Ærverdige «Norges Handels og Sjøfarts Tidende», som 
alltid satt på redernes dørstokker, gikk over stag det 
samme året. Særlig da de skjønte at Nord-Europas stør-
ste tankskip var hjemmehørende i Tromsø. De la ikke 
skjul på sin beundring, for «Rein» representerte også 

et kvalitativt løft for norsk skipsfart, med moderne 
1-manns lugarer, svømmebasseng på poopen og et 
bibliotek.  

Det hører med til saken, at Gabrielsen alt i 1951 kjøpte 
11.000-tonneren «Vinga», omdøpt til «Rein», i partnerskap 
med blant andre R.S. Platou.  Platou var også med i nye 
«Rein». Det samme var Erling Sannes i Bodø, og Oslo-sel-
skapene Blåhval A/S og A/S Sleipner.
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Det største tankfartøyet i Tromsø-flåten til 1957, var 11.452-ton-
neren «Amie», tilhørende A/S Marina ved S.L. Paulsen, Tromsø.

I 1962 levde Tromsø kommune høyt på seilende sjømenn, 
med skatteinntekter på 6,8 millioner kroner, tilsvarende 
drøyt 70 millioner i dagens verdi. 

Og det ble slett ikke dårligere de neste årene. Brødrene 
Jakobsens rederi var fortsatt veletablert på ishavet og 
Newfoundland, men nå handlet det brått om bulklaster. I 
1961 overtok de 24.430-tonneren «Norbulk», med partner 
Sigurd B. Sverdrup i Oslo. Det fortsatte med 29.300-ton-
neren «Norbu» i 1963, 37.300-tonneren «Norbella» i 1966 

– og 36.300-tonneren «Norbrott» samme året.

Sistnevnte ble sågar ombygd til bilskip i 1968, og videreut-
viklet til Ro-Ro-fartøy i 1977, men solgt to år senere. 

Langt det meste av det foran nevnte, fra tidlig fangst og 
forskning i nord, sistnevnte sågar av privat karakter – 
enn videre har konvensjonelt fiske, trålfiske og oversjøisk 

Bulkrederi: Brødrene Jakobsen bygde i 
1961 bulkfartøyet «Norbulk» på 29.300 
tonn. Til slutt var det fire fartøyer i fart.

skipsfart, sitt utspring i maritim utdanning. Uten det grunn-
laget, hadde mye fortsatt vært ugjort.

Fra 1864 var Tromsø Navigationskole kompetansegiver for de 
som skulle føre skuter, båter og skip. Det gjaldt så vel i byen 
som i fylkets bygder, med innkomme til familien, og skatt i 
kommunekassa.

Fra 1909 kom Tromsø Maskinistskole, og fra 1950 kom 
Tromsø offentlige kokk- og stuertskole i Håndverkeren. Tele-
grafistutdanningen startet i 1964. 

I dag er Tromsø maritime skole kompetansegiver for de som 
vil inn i sjølivets mange fartsområder, inklusive offshore, 
havfiske- og kystflåten – helt ned til sjarken. 

Med erfaringen på plass, kan neste trinn være utdanning på 
høyeste nivå ved Universitetet i Tromsø. 

Begge instanser med topp moderne utrustning, nær sagt for 
tørrtrening av et liv på sjøen. 

Opplag: Trålerflåten var fortsatt uglesett utpå 
70-tallet. Her har de gått i opplag. Fra venstre 
«Vikheim», «Tromsøysund», «Håkøy II», «Hag-
bart-» og «Anny Kræmer», og «Vågberget» til 
høyre.
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