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Utarbeidelse av tallgrunnlag for sjømatnæringa 

 
 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 
 

1. Det innvilges inntil kr. 30.000,- til utarbeidelse av brosjyre med tallgrunnlag for 

sjømatnæringa i kommunen. 

2. Midlene disponeres av ordfører. Ordfører vurderer hvorvidt arbeidet med tallgrunnlaget 

skal gjøres sammen med de andre Nord-Troms kommunene. 

3. Midlene utbetales ved dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er stort behov for å synliggjøre tallgrunnlaget for sjømattransporten som sendes over veiene 
i Skjervøy kommune. Tallgrunnlaget tenkes brukt som begrunnelse for innspill til bl.a. Regional 
transportplan som har høringsfrist 4.sept. I tillegg er det behov for å synliggjøre tallgrunnlaget 
ovenfor regionale og sentrale politikere. Av erfaring er det flere politikere som besøker Skjervøy 
i valgkampen. Ovenfor disse ser vi behov for å få laget en brosjyre som synliggjør faktatallene, 
bl.a. vareverdien og kvantumet for sjømattransporten. En slik brosjyre skal være enkel (brettet 
A4-ark) og med de mest sentrale poengene. 
 
Målet:  
Synliggjøre transporten av sjømat fra Skjervøy i vareverdi og kvantum, og synliggjøre 
veibehovet som følge av dette. 
Målgruppe:  
Fylkes- og stortingspolitikere. 



 
 
 
 
Innhold: 

- Fokus på de fire sjømatbedriftene 
- Kart med beliggenhet 
- 2016-tall for vareverdi og kvantum, samt prognoser for 2017 
- ÅDT (Årsdøgntrafikk er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, 
altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde). 

- Andel av sjømattransport som går ut fra Skjervøy i forhold til Troms 
- Sysselsettingen i sjømatnæringa i Skjervøy i forhold til andel sysselsatte, også sett i 

forhold til Troms 
- Pendlere i sjømatnæringa i Skjervøy bør kommenteres (inn/ ut av kommunen og 

internpending) 
- Leverandører tilknytta sjømatnæringa har også transport 
- Utfordringene: 

o RV 866 
o Rassikring Singla 
o Fergeforbindelse Arnøy 

 
Det ser ut for at dette vil koste i underkant av kr. 30.000 for å få gjennomført. 
Faktagrunnlaget settes opp i brosjyreform med design som er tiltalende. Brosjyren skal gis ut til 
politikere som besøker Skjervøy i valgkampperioden i sommer/ høst. Denne blir ikke klar til 
Skjervøydagan, men vil kunne har stor nytte av denne senere i sommer/ høst. 
Det kan være aktuelt å gjøre dette arbeidet sammen med de andre Nord-Troms kommunene. 
 

Vurdering 
 
I forbindelse med utfordringene som eksisterer på fylkesveiene i kommunen er det viktig å få 
synliggjort den transporten av varer som går over fylkesveiene i kommunen og den betydningen 
sjømatnæringa har i kommunen.  
En enkel brosjyre med faktatall som kan gis ut til politikere og andre, vil ha effekt i forhold til å 
synliggjøre tallgrunnlaget. 
Tallmaterialet vil kunne brukes bl.a. som innspill til regional transportplan som har høringsfrist 
4.sept. 
Dette arbeidet kan ses i sammenheng med innsamling av tallgrunnlag i de andre Nord-Troms 
kommunene dersom dette er aktuelt.


