


STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR SKJERVØY KOMMUNE
1999 - 2003

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR

SKJERVØY KOMMUNE

1999 - 2003

INNHOLD Side
Innledning 2
Dagens Situasjon - Generelt 3
Industri 6
Primærnæringer 7
Handel & Service 8
Reiseliv 9
Overordna mål 12
Strategier 12
Tiltak strategi 1 13
Tiltak strategi 2 15
Tiltak strategi 3 17
Tiltak strategi 4 18

INNLEDNING
For å møte de stadig større utfordringene i næringslivet er det behov for at næringslivet
og forvaltningen snakker sammen. Strategisk næringsplanlegging er et verktøy for å 
styrke denne dialogen og samle kreftene om felles mål og strategier.

I arbeidet med å utforme denne planen har det deltatt omkring 40 personer fra næringslivet, 
fagbevegelsen og politisk og administrativt nivå i kommunen. Plandokumentet formulerer 
resultatet av gruppens arbeid gjennom flere samlinger.

Arbeidet er blitt  ledet av en styringsgruppe bestående av:

Arne Roger Jørgensen, Skjervøy Handels- og Næringsforening - Reidar Mæland, rådmann - , 
Bjørnar Heimly, Skjervøy handels- og næringsforening, Øystein Mikalsen Skjervøy Nye 
Fiskarlag, Roy Waage, Skjervøy Formannskap 
Sekretærfunksjonen i denne gruppa er blitt ivaretatt av næringskonsulenten i kommunen.
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Sagt om strategisk næringsplanlegging:

"Strategisk næringsplanlegging kan best sammenlignes med et orienteringsløp. For at 
en orienteringsløper skal kunne gjøre bruk av kart og kompass, må han vite to ting. 
Hvor han står, dvs ståstedet, og hvor han skal, dvs målet.

Hensikten med planleggingen er å:

 Bedre resultat- oppnåelsen i forhold til mål.

 Bedre effekten ved bruk av virkemidler i henhold til mål.

 Effektivere saksbehandlingen.

Planen  er  opptatt  av  å  forankre  næringsutviklings-  arbeidet  i  for-  hold  til  dagens
utfordringer, en overordna målsetting for arbeidet og en bevisst strategisk tenking. Når
det gjelder anbefalte handlinger og tiltak bør disse begrenses til hva som kan  gjøres nå.
Resultatet  av  planarbeidet  vil  få  betydning  for  sentrale  myndigheters  bruk  av
virkemidler. 

DAGENS SITUASJON

GEOGRAFI OG BEFOLKNING

I  dag  framstår  Skjervøy  kommune  som  en  ren  øykommune  med  2971  innbyggere.
Befolkningen er spredt på 6 øyer,  hvor Skjervøy og Kågen har fastlandsforbindelse.  Hele
2352 innbyggere bor i kommunesenteret Skjervøy, mens 436 innbyggere bor på den største
øya,  Arnøya.  Bortsett  fra  Skjervøy  tettsted  er  det  ingen  bygder  som  har  flere  enn  200
innbyggere.

Av  Skjervøy's  2971  innbyggere  er  ca  1927  innbyggere  i  arbeidsdyktig  alder.  For
arbeidsmarkedet  i  dag er  dette  en gunstig  sammensetning.  1517 av disse  bor i  eller  ved
Skjervøy tettsted.
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PERSONER 16-67 ÅR I SKJERVØY.
1. Januar 1998. Begge kjønn, 16-66

Skjervøy 1517
Uløya (Uløybukt) 27
Vorterøya 3
Maursund 28
Taskeby 22
Laukøya (Nikkeby) 21
Lauksletta 59
Arnøyhamn 98
Akkarvik 18
Årviksand 108
Uoppgitt bosted 26
Sum 1927

I 1980-årene har det vært en netto utflytting fra Skjervøy kommune. Spesielt i de mindre 
bygdene har folketallet gått drastisk ned i denne perioden. De som har flyttet ut er først og 
fremst unge folk, deriblant mange kvinner. I hele kommunen, men spesielt i distriktet er det 
derfor færre kvinner enn menn i alderen 20-39 år.

I første halvdel av 1990-årene varierte folketallet fra 3032-3086.  Fra 1996 og fram til i dag 
har det imidlertid vist en jevnt synkende tendens til 2971 pr. 1/1-98 og   2914 pr. 1/1-99.

Forholdsmessig er det Arnøy/Laukøy/Uløy som har hatt størst reduksjon i de siste årene. Fra 
1995 til 1998 gikk folketallet ned fra 607 til 500 i dette området, men også på 
Skjervøy/Kågen er det blitt færre. Her viser tallene at Skjervøy/Kågen i 1996 hadde 2505  og 
2432 pr. 1/1-98.

ANTALL KVINNER OG MENN I ALDEREN 20-39 ÅR FORDELT PÅ BOSTED.
1. Januar 1998. Menn og kvinner, 20-39 K M SUM
Skjervøy 322 350 679
Uløya (Uløybukt) 2 4 6
Vorterøya 0 0 0
Maursund 0 5 5
Taskeby 5 4 9
Laukøya (Nikkeby) 0 1 1
Lauksletta 8 9 17
Arnøyhamn 15 19 34
Akkarvik 3 3 6
Årviksand 18 19 37
Uoppgitt bosted 6 4 10
Sum 379 418 797

Bare tettstedene Skjervøy og Arnøyhamn har flere yngre enn eldre mennesker. I de andre
bygdene  er  det  såpass  få  unge  mennesker  at  man  må  regne  med  en  videre
befolkningsnedgang, hvis man ikke får en tilflytting av yngre mennesker.
FOLKEMENGDEN ETTER ALDER. 1. Januar 1999. Begge kjønn
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IALT 0 - 19 20 - 39 40 - 59 over 60
BEGGE KJØNN

TOTALT FOR KOMMUNEN 2914 811 792 759 552
UOPPGITT BOSTED 33 5 8 9 11

0 0 0 0
Skjervøy tettsted 2326 692 672 581 381
101 ULØYA 33 2 4 7 20
103 VORTERØYA 6 0 0 2 4
104 MAURSUND 32 2 4 16 10
105 TASKEBY 36 5 9 8 14
201 LAUKØYA 25 1 2 14 8
202 LAUKSLETTA 85 16 17 27 25
203 ARNØYHAMN 160 52 36 43 29
204 AKKARVIK 29 4 6 8 11
205 ÅRVIKSAND 148 32 34 44 38

KOMMUNIKASJONER

Skjervøy ligger strategisk til i skipsleia midt i mellom Tromsø og Hammerfest. Kommunen
har to daglige anløp av hurtigruta (nord og syd), hurtigbåt- forbindelse med Kvænangen og
Tromsø med anløp- steder på Arnøy, Laukøy og Skjervøy, og ukentlige anløp av godsbåter.
Til  øyene Arnøy, Laukøy og Uløy er det fergeforbindelse,  mens Skjervøy og Kågen fikk
fastlandsforbindelse  i  1991.  Nærmeste  flyplass  ligger  i  Sørkjosen,  en  kjøretur  på  ca  40
minutter fra kommunesenteret. 

NÆRINGSLIVET.

Skjervøy er en fiskeri- avhengig kommune hvor fangst, fiskeforedling og service overfor 
fiskeflåten er fundamentet for det meste av næringslivet. Årlig bringes det på land ca. 8.500 
tonn fisk og reker, hvorav reker utgjør ca.3.500 tonn. Skjervøy har en av landets største 
rekefabrikker og en sterk fiskeredskaps- industri. Rundt fiskerinæringa har det også vokst 
fram andre service- bedrifter som f.eks. skipsverft, skips- elektronikk bedrifter, handels- og 
reiselivsvirksomhet og offentlig tjenesteyting.

Så stor avhengighet av havet har naturligvis skapt problemer i tider med sterke restriksjoner 
på fiske. Skjervøy er i fylkesplanen gitt status som maritimt senter i Troms, og det er sterk 
politisk vilje til å bygge opp dette stedet til ei livskraftig fiskerihavn og servicesenter for 
fiskeflåten.

I løpet av de første samlingene har man vurdert dagens situasjon for næringslivet i 
kommunen. Man har vurdert sterke og svake sider ved 4 ulike "næringer": Industrien, 
primærnæringene, handel og service og reiseliv. De viktigste sidene ved disse næringene er i 
det følgende presentert i stikkords form.

DAGENS SITUASJON FOR INDUSTRIEN I SKJERVØY
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STERKE SIDER

Strategisk beliggenhet 
Bredt servicetilbud
Høy produksjonskapasitet på noen 
områder
Varierende  konkurranseevne
Gode havneforhold
Lang industrikultur
Nærhet  

SVAKE SIDER

Kapitalmangel
Dårlige  kaiforhold 
Ujevn råstofftilgang/liten tilpasningsevne   
Lav foredlingsgrad
Mangel på fagfolk i deler av industrien
Mangler konvensjonelt fiskemottak på 
tettstedet
Vannkvalitet distriktet (Arnøya)
Manglende mottakskapasitet for 
sild/seinotfiske og kystflåte.
For liten fleksibilitet.
Strategiske personer for industrien sitter i 
Tromsø.
Mangel på lokalt eierskap
Lite samarbeid mellom industribedriftene
Lav lønnsomhet

MULIGHETER

Produktutvikling/videreutvikling
av både redskaper/båter
Østeuropeiske marked  
EØS-havnestatus
Alternativ produkter
Utnytte sild/sei som råstoff
Rekrutteringskvoter
SND`s egenkapitalfond

TRUSLER

Råstoffkonkurranse        markedet
Mister ung arbeidskraft
Folketallsreduksjon
Utvikling av bare storkonsern
Tapping av kompetanse
Svikt i tilgang på elever på fiskerifag vgs.
Svingende ressurstilgang
Omsettelige kvoter

Industriproduksjonen i Skjervøy kan vi si består, etter vår målestokk og målestokk i 
landsdelen for øvrig, av store bedrifter. I landsmålestokk vil vi kalle dem mellomstore 
bedrifter. Industriproduksjonen sin aktivitet er avledet helt av aktiviteten innafor fiskeriene. I 
Skjervøy er det fiske- rekeforedling, redskaps- og verkstedindustri som er dominerende. På 
slutten av 80- tallet som følge av bl.a. fiskerikrisa kan man si at denne delen av næringslivet 
fikk store økonomiske problemer. Dette resulterte i at så godt som hele industrien i Skjervøy 
skiftet eiere. I dag planlegger både Skjervøyfisk A/S og Skjervøy Rekeindustri A/S utvidelser
og nybygg. På Arnøya er det planer om renovering på Skaretfisk A/S og modernisering av 
Arnøybruket i Årviksand. Alt dette blir svært viktig for å kunne møte framtidas krav for 
denne type produksjon. 

Jordbruk:
I flg. søknader om produksjonstillegg i jordbruket pr. 31.07.98 var det 6 bruk i drift i 
Skjervøy kommune. Av søknadene framgår det at brukene til sammen høstet 721 daa 
sommeren 1998, og antallet sauer og lam på beite utgjorde til sammen 1223 dyr. I tillegg er 
det registrert 4 hester, 5 slaktegriser og 6 ungdyr av storfe. I løpet av 1998 ble et bruk nedlagt
i Skjervøy, mens det ble startet jordbruksdrift på et nytt bruk beliggende på Nikkeby.
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Saueholdet sliter fortsatt med dårlig lønnsevne, noe som påvirker interessen for denne type 
virksomhet. Likevel er det interesse fra enkelte om fortsatt nyetableringer av sauebruk. Det 
som avgjør eventuelle utbygginger er finansieringsmulighetene gjennom BU-ordningen.

DAGENS SITUASJON FOR PRIMÆRNÆRINGENE I SKJERVØY
STERKE SIDER

Nærhet til fiskefeltene
Gode utdanningsmuligheter
Areal til jordbruk (lite oppdyrka areal)
Gode beiteområder
Vi vil få gode havne/kaiforhold
Moderne slakteri for oppdrettsfisk
Unge folk som satser på båter
Solide fiske/fangst tradisjoner

SVAKE SIDER

Kapitalmangel/dårlig inntjeningsevne 
For få mellomstore/store båter
Dårlig rekruttering
Redskapslagrings for større fartøyer.
Liten lønnsomhet i jordbruk.
Eiendomsstruktur
Manglende 
avløysersystem/fartøysamarbeid.
Ikke ordna arbeidstid.
Kaiforholdene i Arnøyhamn og Lauksund

MULIGHETER

Samdrift og forbedring av flåtestrukturen
Kvalitetsheving
Oppdrett av andre fiskearter, skjell mv.
(alternativt jordbruk)
Økologisk dyrking av grønnsaker
Markedsføring  av det arktiske.
Jordbruk i kombinasjon med annen 
næring.
Ubrukte oppdrettslokaliteter.
(Få opparbeidet et lokalt egenkapitalfond)
Kvalitetssikring
Taretråling

TRUSLER

Forurensning av sjø/luft
Råstoffmangel/lave kvoter/tilgjengelighet
(Kvoteregulering)
Renteøkning
Rekruttering/nyetabl.. vanskelig 
Omsettelige kvoter

Primærnæringene, fiske og oppdrett, er i dag næringer i vekst. Det ser ut til at det for begges 
vedkommende er vekst- potensiale for framtida. Jordbruk er i Skjervøy en næring som har 
avtatt i betydning. Men jordbruk bør og sees på som en næring som kan ha et utviklings 
potensiale i kombinasjonssammenheng.
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Flåtestruktur:

Båtstr/År 1998 1997 1996 1995 1994 1993
0-6m 103 107 108 105 161 153
6-10m 87 89 91 92 95 94
10-15m 20 22 23 22 23 24
15-20m 9 11 11 8 8 9
20-30m 3 4 4 4 5 5
30-40m 2 2 1 1 0 0
>40m 1 2 2 2 2
TOTALT 224 236 240 234 294 287

Tabell 5. Flåteutviklingen, hjemmehørende fiskeflåte. 
(kilde fiskerikontoret.)

Fiskeflåten i Skjervøy kommune må betegnes som svært sammensatt med ulik betydning og 
rolle i et samfunnsperspektiv. Flest fartøy finner en i gruppen under 6 meter hvor en også 
foretok en reell vurdering av massen i 1995 mens de øvrige fartøygruppene under 15 meter 
totalt sett er relativt stabile i perioden. En merker en optimisme blant yngre fiskere og 
interessen blant disse for å skaffe seg nye og større fartøyer. Skjervøy kommune har den 
senere tid gjennom aktiv motivering i skolen (Kystsamfunn prosjektet), ordninger som 
rekrutteringstilskudd og påvirkning av andre myndigheter bidratt til rekruttering til 
fiskeryrket. I denne sammenheng kan det vises til aktive fiskerimiljøer som er revitalisert på 
Arnøy og Skjervøy.

Når det gjelder konsesjoner er situasjonen følgende for kommunen :

Konsesjoner i Skjervøy Kommune:

Ferskfisktrålere
over 200 brt M/S  Anny Kræmer

M/S  Skjervøyfisk

Reketrålkonsesjon: M/S  Alfredson 

Småtrålkonsesjon M/S  Alfredson

Lodde/kolmule M/S Sverdrupson
M/S Meilandstind

I forbindelse med denne planen vil hovedutfordringene for kommunen framover være å 
fortsette arbeidet med rekrutteringen til fiskeriene og stimulere til økning i massen av større 
havgående hjemmehørende fartøyer.
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4.3.1 Råstoffutvikling  - kvantum 
hele tonn
 Fiskeslag/år 1998 1997 1996 1995 1994 1993
 Torsk 4393 4.886 8.322 5.100 4.940 3.977
 Sei 3412 2.170 352 394 774
 Hyse 651 1.170 838 1.215 1.053
 Steinbit 39 64 35 49  - 
 Blåkveite 44 85 10 35  -
 Brosme/lange 115 117 96 215 229
 Rognkjeks R. - 61 34  -  -
 Uer 246 352 283 324 169
 Reker 5131 4.160 1.940 2.803 2.439 2.622
 Reker (Russ) 2.235  -  - 2.565
 Annet 8 84 932 18 154 169
 T O T A L T 14.039 13.149 13.429 9.569 9.765 11.558
I følge Fiskeridirektoratets statistikk, utgjorde verdien av levert fangst til kommunen i 1998 totalt kr. 151.356.000. 

(Kilde fiskerikontoret)

Antall yrkesfiskere i Skjervøy kommune:

Årstall 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Blad A 95 108 101 110 101 99 95
Blad B 172 224 198 212 243 225 269
Totalt 267 332 299 322 344 324 364
Industrien sysselsetter ca 150 årsverk. 

Fiskeoppdrett/akvakultur 

År Slaktet 
laks(i kg)

Verdi (hele tusen) 
laks/smolt

sesong ansatte ansatte konsesj. 
volum m3

1993 410.000 10.710 11 48000
1994 595.000 18.500 12 44000
1995 1.037.972 215.085 16 9 48000
1998 1.124.281 283.041 48000
(Kilde fiskerikontoret)

Økning i volumet skyldes økt utsetting av smolt. Nord-Norge og spesielt Nord-Troms har 
tidligere ligget langt under landsgjennomsnittet.

Lokale utstyrsleverandører til næringen er Refa, Nofi og Skjervøy trålverksted.

Settefiskanlegg er Skjervøy Edelfisk A/S og Ishavsrøye A/S mens matfiskanleggene er Arnøy
Laks A/S, Skaret Laks (Dåva Gruppen) og Nikkeby Laks.
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Fiskeriservice
Skjervøy havn representerer et komplett men lite fokusert servicetilbud for den mindre flåten.
I forbindelse med oppgradering av havna økes potensialet betydelig. Servicetilbudet anses i 
tillegg til terminalfunksjoner som det viktigste element i en framtidig næringsutviklings 
strategi for ny virksomhet i Skjervøy kommune

Dagens tilbud / Sysselsetting
Servicetilbudet er godt utbygd med bl.a. mekanisk verksted og slipp, skipselektronikk, trål- 
og notverksteder, bunkers, vannforsyning, isforsyning, agnforsyning, line egning rådgivning- 
og regnskapstjenester m.v.

Det er viktig at vi i Skjervøy Kommune klarer å beholde de oppdrettsanlegg og fiskefartøyer 
vi har med tanke på fremtidig utvikling.

DAGENS SITUASJON FOR HANDEL OG SERVICE I SKJERVØY

STERKE SIDER
God offentlig service
        Solide nisjebedrifter
        Allsidig produkttilbud
        Kolonialforretninger
Nærhet og oversikt.

SVAKE SIDER

Kapitalbehov/bankfunksjon
Dårlig markedsføring
Høflighet og service-kan bli bedre.
Lite samarbeid
Begrenset vareutvalg.
Banken styres ikke lokalt.
Kommunikasjonen mellom Arnøy/Laukøy 
og Skjervøy tettsted.

MULIGHETER
Hindre handelslekasje
        Bedre samarbeid
        Kombinere handel/sos. samvær/kultur
        Høy aktivitet på kulturhuset
        Læringeordninger.
Bedre holdninger til nærmiljø.
Bedre markedsføring.
Fiske-fiskematforretning
Varetaxi

TRUSLER 
Konkurranse/handelslekkasje
Fortsatt fall i folketallet
Internett handel/postordre.
Folks holdning til det lokale tilbud.

Mulighetene for handels   og servicebedrifter ligger i at fastlandsforbindelsen er etablert og at
vi har fått et større marked å konkurrere i (det kan selvfølgelig og være en trussel).
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DAGENS SITUASJON FOR REISELIV/TURISME I SKJERVØY
STERKE SIDER

Naturgitte forutsetninger
Gode kommunikasjoner
Nord Troms museum
Fiskeværet Skjervøy
Hotell og camping
Nye anlegg
Fiskeritradisjoner 
Nedlagte skolebygg/internater
Hurtigruta

SVAKE SIDER

Dårlig markedsføring
Manglende opplegg for turisme
Nord-Troms Reiseliv (Dårlig oppfølging)
Dårlig skilting
Mye søppel rot, dårlig førsteinntrykk.
Maursund Gård-for lite tilgjengelig
For liten turiststrøm.

MULIGHETER
70 Nord -profilering
Utnytte naturlige ressurser
        Opplevelsesferie
        Større arrangement (seminar, /
        kurs, festivaler)
        Turistinformasjon
        Opplevelsesferie
        Bedre overnattingstilbud
        i hele kommunen
        Leonhard Seppala
……Jakt og fiske
Helhetlig tenking-samarbeid
-profesjonalisering av alle ledd
Økt liggetid for hurtigruta.
Fisketorg med levende fisk
Bedre skilting
Nedlagte skolebygg/internater

TRUSLER

Manglende markedsføringa
Kapitalmangel
Manglende initiativ
Tiltaksløshet
Svikt i bussturismen
Mangel på samarbeid/helhetlig tenking

Reiselivsanleggene i Skjervøy Kommune er relativt nye og holder en god standard både i 
Årviksand og på tettstedet.

Utfordringa til reiselivet i kommunen og regionen for øvrig ligger i hvordan vi skal klare å 
utnytte de anleggene som finnes.

Utfordringa til de som driver i næringa bør ligge på områder der man "syr" opplevelsens 
/aktivitetspakker og da gjerne i kombinasjon "kyst Innland". Naturlige samarbeidspartnere her
er Nord Troms Reiseliv og øvrig næringsliv. Skjervøy kommune bør i framtida konsentrere 
sine virkemidler på dette feltet til opplevelsens /aktivitetspakker framfor 
nybygg/nyinvesteringer i næringa.
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OVERORDNET MÅL

I de foregående avsnittene er det gitt en beskrivelse av hvordan situasjonen er i Skjervøy i dag
og hvilke utfordringer som forventes i årene framover. Det er ikke bare behov for å vite hvor 
vi er, men også hvor vi vil. Det er derfor definert et overordnet mål for næringsutviklingen.

HOVEDMÅLSETTING FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN I SKJERVØY KOMMUNE:

Skjervøy  kommune  skal  styrke  sin  status  som  en
ledende  kyst   og  fiskerikommune  i  Nord  Norge
gjennom et livskraftig nærings- og kulturliv.

Mange vil kanskje si at dette er en altfor ambisiøs målsetting for oss. Hvis vi tenker etter, så 
er vi i dag allerede en ledende kystkommune i landsdelen. Vi kan aldri bli størst, men vi kan 
på grunn av Skjervøys beliggenhet og struktur tilby tjenester langt raskere enn de fleste andre.

STRATEGIER
Med utgangspunkt i dagens situasjon og utfordringene framover er det valgt følgende sju 
strategier for å nå det overordnede målet for næringsutviklingen i Skjervøy. Skjervøy 
kommune vil i sitt næringsutviklings arbeid vie kvinner spesiell oppmerksomhet fordi vi har 
et kvinneunderskudd i kommunen (se side 4 i planen).

KOMPETANSEUTVIKLING/UTDANNING
Bakgrunn/ Kompetanseutvikling og utdanning skal være en  gjennomgående strategi i 
næringsutviklingsarbeidet i Skjervøy Kommune. Det er vanskelig å si hva det spesielt skal 
satses på. Nærliggende eksempler kan være lærlingeplasser, kunnskap om økonomi, språk, 
ledelse mm. Det får være opp til næringslivet å synliggjøre sine behov. Næringsfondet skal 
kunne brukes til skolerings/kunnskapsfremmende tiltak der annen finansiering ikke er mulig. 
Vurdering får gjøres i hvert enkelt tilfelle.

Strategier (veivalg)  for å nå målet er:

1. Sikre og tilføre kommunen fiskerettigheter/råstoff  samt videreutvikle og foredle 
disse.

2. Videreutvikle Skjervøy som et maritimt Senter med sterk fokusering på kystens 
muligheter og Skjervøys kvaliteter.

3. Varierte arbeidsplasser også med høy kompetanse med vekt på ungdom kvinner og 
tilbakeflyttere.

4. Styrke og utvikle Skjervøy som reiselivs- og kystkulturkommune.
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STRATEGIER MED FORSLAG TIL TILTAK:

TILTAK STRATEGI 1:
  
Sikre og tilføre kommunen fiskerettigheter/råstoff  samt videreutvikle og foredle disse.

Denne strategien kan man si er et resultat av at man i Skjervøy og regionen for øvrig i løpet 
av 80 tallet har mistet en del større konsesjonsbelagte båter. En stor del av denne tonnasjen 
ble solgt ut av landsdelen. Denne strategien har vært svært aktuell og blitt brukt som ledesnor 
i næringsarbeidet i kommunen i forrige næringsplan periode og  den er fortsatt like aktuell.

TILTAK 1.1:

Få tak i båter med konsesjon/fiskerettigheter, bl.a. gjennom å støtte initiativ fra 
enkeltpersoner/selskap som ønsker å kjøpe båt.  Videre arbeid med å bygge opp og sikre 
eksisterende flåte.

Bakgrunn: Det er i Skjervøy Kommune  viktig å sikre at eksisterende fiskeressurser/kvoter 
forblir i kommunen. Samtidig er det viktig å få tilbake noe av det vi har tapt ved båtsalg ut av
kommunen/regionen.

Ansvar: Skjervøy Kommune sammen med fiskerikontoret og lokale fiskarlag  bør så tidlig 
som mulig få informasjon om eventuelle båtkjøp/salg. Båteiere som er i økonomiske 
problemer bør så tidlig som mulig informere Skjervøy Kommune om dette.

Økonomi: Skjervøy Kommune bør årlig avsette midler som kan brukes mot ovennevnte 
formål.

TILTAK 1.2:

Fullverdig servicetilbud til nasjonal og internasjonal flåte.
Verkstedtilbud, åpningstider, bunkers, proviant osv.

Ansvar: Fiskerinæringen, verkstedene og butikkene. På sikt også Skjervøy Maritime Senter 
A/S.

TILTAK 1.3:

Politisk arbeid mot sentrale myndigheter for økte kvoter/konsesjoner

Bakgrunn: Skjervøy Kommune må hele tiden være oppdatert med rammebetingelser for 
fiskeriene. Her må de politiske partier i samarbeid med fiskeriorganisasjoner, kommunal adm.
og fiskeri  kontor sørge for at viktige betingelser/endringer i fiskeripolitikken blir synliggjort.

Ansvar: Politisk ledelse og de politiske partier gjennom sine partiorganisasjoner og 
fiskeriorganisasjoner.
TILTAK 1.4:
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PILOTANLEGG FOR LEVENDELAGRING AV KVITFISK I SKJERVØY KOMMUNE

BAKGRUNN:
Med utgangspunkt i de ressursene som fins i Skjervøy med tanke på kompetanse, råstoff, 
samt vilje til samarbeid mellom ulike aktører, burde Skjervøy ha gode forutsetninger for å 
drive med levendelagring/oppforing. Torsk ser ut til å være den mest aktuelle arten. Det fins i
dag teknologi som gjør det mulig å drive oppforing av torsk på en akseptabel måte med 
hensyn til dødelighet og tilvekst. 
Troms Fylkeskommune har dratt i gang et prosjekt som heter ”Marint oppdrett”. Skjervøy 
kommune har etter søknad fra kommuneadministrasjonen blitt med i dette prosjektet. Lokalt 
er det blitt dannet en arbeidsgruppe i Skjervøy basert på lokal kompetanse med henblikk på et
nytt prosjekt for levendelagring/oppforing. 

Skjervøy - Prosjektet er meget godt mottatt. Avgjørelsen om videreføring av med et eventuelt
pilotanlegg vil bli tatt av fylkeskommunen  senere i år.

Ansvar for framdrift: Prosjektgruppa for ”marint oppdrett”, deltagende næringsliv og 
Skjervøy Kommune.

TILTAK 1.5:

Oppdretts lokaliteter som ikke blir brukt må kunne tildeles andre samtidig som det jobbes 
med å få flere konsesjoner også på andre fiskeslag.
Oppdrett av nye arter og levendelagring er et arbeid som prioriteres.

Bakgrunn: Skjervøy må få flere oppdrettskonsesjoner, gjerne tilknytta 
videreforedlingsanlegg. Det bør legges tilrette for langtidslagring av levende fisk slik at 
Skjervøybedriftene jevnlig kan levere helt fersk fisk.

Ansvar: fiskeri og oppdrettsnæringen, samt Skjervøy Kommune i plansammenheng.

TILTAK 1.6:

Mottakssiden må styrkes på enkelte fiskeslag

Ansvar: Fiskerinæringen

TILTAK 1.7:

Arbeide for å styrke fiskekulturen og synliggjøring av muligheter innafor fiskerinæringa.

Ansvar: Skoleverket og fiskerinæringen.
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TILTAK 1.8:

Markeds analyse og opplæring i forhold til markedets behov for videreforedling 
Få en bedrift som vil/kan videreforedle mer av råstoffet
Bruke offentlige omstillingsprosesser for å videreutvikle fiskeprodukter

TILTAK STRATEGI 2:

Videreutvikle Skjervøy som et maritimt Senter med sterk fokusering på kystens 
muligheter og Skjervøys kvaliteter.

Denne strategien er en oppfølging av den status Skjervøy har i ulike planer. I fylkesplanen for
Troms er Skjervøy et Maritimt senter i Troms. Denne statusen er sidestilt med de regionale 
sentrene i samme fylkesplan. I Norsk fiskerihavneplan er Skjervøy nevnt sammen med 
Harstad og Tromsø. Man kan si at Skjervøy har denne statusen fordi Skjervøy er en av de 
fremste fiskeværene i Troms fylke og fordi Skjervøy ligger svært sentralt til mht. fiskefelter. 
Skjervøy innehar og den infrastruktur som er nødvendig for å være i en slik posisjon.

Det hjelper likevel ikke mye å være nevnt positivt i ulike plansammenhenger. Det er derfor 
helt avgjørende at vi er i fremste rekke med å videreutvikle oss med tanke på land og 
sjøbasert virksomhet. I denne sammenheng er det og viktig å være klar over at et slikt senter 
som Skjervøy, må ha en del andre kvaliteter/tilbud enn det som retter seg mot det maritime 
direkte. Vi må derfor være villig til også å se på handelstilbud, hotelltilbud, offentlige tilbud 
og andre tjenester som etterspørres i et moderne samfunn.

TILTAK 2.1:
Fullføring av mudring og dekningsverk i  Skjervøy havn.

Ansvar: Staten v/Kystverket.

TILTAK 2.2:

Utbygging av fiskerihavnene i kommunen (Årviksand, Arnøyhamn, Lauksund )  fullføres.

Ansvar: Staten v/Kystverket, næringslivet  og Skjervøy kommune.

TILTAK 2.3:

Bedre samordning av samferdsel/kommunikasjoner i Skjervøy kommune.  Fergetilbudet:  
Større ferger (lang transport) 
Hyppigere fergeavganger (Arnøy) 
- hurtigbåt, fly, lokal kommunikasjon

Ansvar: Politisk og administrativ ledelse og samferdselsmyndighetene.
TILTAK 2.4:
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Forsterke samarbeidet mellom næringslivet og skolene (Videregåendeskole og universitet/ 
høyskoler, grunnskole).  Kartlegging av kompetanse dvs. avdekke hva næringslivet etterspør 
av utdanning. Kommunikasjon:

Ansvar: Skjervøy vgs, grunnskolen og  og næringslivet.

TILTAK 2.5:

Skjervøy Maritime Senter A/S
Få i gang selskapet "Skjervøy Maritime Senter A/S" som skal ha som hovedoppgave å 
profilere Skjervøy i maritim sammenheng. Selskapet må inkludere all virksomhet som i en 
eller annen form er maritimt retta.
Det er  et mål at maritimt retta bedrifter kan inngå i et fellesskap  dvs. en næringshagemodell,
som også skal ha fokus på forskning/utvikling av bl.a. polare marine miljøer. 

Bakgrunn:
I Skjervøy har det gjennom flere år vært et ønske/mål at kommunen skulle profilere seg utad 
som en ledende fiskerikommune og et maritimt senter.   Man må få et service kontor i regi av 
SMS med 24 timers  service og inkludere all maritimt retta virksomhet i  SMS.  
Skjervøys beliggenhet  - ”Midt i skipsleia”  og Kyst –riksvei må markedsføres. Døgnåpent 
service kontor for  fiskeflåten!  ett tlf. nummer hvor en kan få hjelp enten en skal til verksted 
eller ha proviant.
 SMS skal være med til å få til tettere samarbeid mellom lokalt eide  bedrifter og eksternt eide
bedrifter.
Selskapet arbeider med å ansette prosjektleder 
Få på plass et totaltilbud som medfører at Skjervøy blir  en attraktiv havn for den nasjonale 
og internasjonale flåte.  Øke og forbedre tjenestetilbudet

Ansvar:
Næringslivet må gå i lag for å  få dette til. Skjervøy kommune må være med aktivt som 
støttespiller.

TILTAK 2.6:

Flere gjestekaier for flåten.  Markedsføring av fritidstilbud for mannskap (kultur tilbud).
Kaianlegg m/redskapshusmuligheter   Gjestebrygge m/velferd.

Bakgrunn: 
Dette er tiltak som er framkommet spesielt for Skjervøy havn. Skal Skjervøy havn bli den 
magneten langs kysten som vi ønsker, bør en god del tilrettelegging finne sted. For Skjervøys 
del er det mulig å hente inn betydelige tilskudd i forbindelse med industri  og kaiutbygging. 
Det kan oppnås tilskuddsandeler fra 30 til 50%. Skjervøy havn har spesielt mange anløp av 
gjestefartøyer som leverer fangst til industrien her. Det er signaler ifra industrien som går på 
at økt handel med russere vil bli aktuelt framover. 

Vi opplever en rekke ganger at større fartøyer går til Tromsø for å bunkre drivstoff pga. 
dårlig kapasitet på Skjervøy. Det er derfor ønskelig å øke kapasiteten for bunkers på Skjervøy
betydelig. Dette er en sak som krever store investeringer, langt utover det som er mulig i 
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kommunal sammenheng. Dette tiltaket er helt avhengig av samarbeid med et oljeselskap og 
evt. statlige organer.

Skjervøy kommune har i sin fiskerihavneplan klarert områder for dette.

Ansvar: Skjervøy kommune, Skjervøy maritime senter A/S og lokalt næringsliv.
Det bør fremdeles avsettes årlig midler til havneutbygging. 

TILTAK 2.7:
Kystberedskaps båt:
-ambulanse, redning, brann, oljevern, slep  og rutegående transport.

Bakgrunn:

Å få en samordning av ambulansetjeneste, redningsbåt, brannberedskap oljevern mv.  vil 
være god ressursutnytting. Behovet for å få bedre beredskap på andre felter enn 
ambulansetjenester er helt klart til stede. Skjervøy ligger midt i skipsleia med stor båttrafikk  i
umiddelbar nærhet. I dag er det ikke god beredskap på oljevern og brann.

Ansvar: Skjervøy kommune i samarbeid med private interesser.

TILTAK 2.8:
Etablere system for proviantering på utførsel.
Ansvar Varehuset Skjervøy og Skjervøy Maritime Senter A/S.

TILTAK  STRATEGI 3:  

Varierte arbeidsplasser også med høy kompetanse med vekt på ungdom, kvinner og 
tilbakeflyttere.

TILTAK 3.1:
Få i gang et prosjekt med sikte på å starte ungdomsbedrift.

Ansvar: Skjervøy kommune og Skjervøy vgs.

Ansvar: Politiske parti  og administrasjon.
TILTAK 3.2:

Knytte kontakt med Skjervøy studenter utenfor øya. Utvikle dette samarbeidet og stimulere 
våre studenter til å komme tilbake.  Stimulere til jobbskaping.

Ansvar: Politisk og adm. Ledelse og næringslivet.

TILTAK 3.3:
Legge arbeidsforholdene til rette  for å bedre kompetansen , og gi mer stabile forhold, unngå 
permitteringer

TILTAK 3.4:
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Beholde et høyt velferdstilbud i kommunen med varierte arbeidsplasser
Legge forholdene til rette med hensyn til servicetilbud som barnehageplasser etc.

Ansvar: Politisk og adm. Ledelse.

TILTAK 3.5:
Styrke næringskonsulentsiden i Skjervøy.

Bakgrunn:
Kontakten mellom næringa og kommunen må opprettholdes/styrkes. 

Ansvar: Skjervøy Kommune

TILTAK 3.6:
Rettferdig fordeling mellom kommunene når det gjelder statlige arb.plasser.

Bakgrunn:
Skjervøy kommune er en ensidig industrikommune hvor all virksomhet er avledet av 
fiskeriene. Vår kommune er av den grunn svært sårbar ovenfor konjukturer og endringer i 
fiskerinæringen. Dette kan i perioder, med f.eks dårlig fiske gjøre at mange er permittert. 
Teknologiske nyvinninger i prosessindustrien gjør og at fiskeindustrien etter hvert blir mindre
arbeidsintensiv. Jobber i offentlig sektor, statlige og kommunale er derfor et viktig  for å  
gjøre arbeidsmarkedet stabilt. Offentlig sektor sysselsetter og i stor grad kvinner.
Det bør derfor jobbes aktivt med å få inn statlige arbeidsplasser/tilbud som familievernkontor,
toll,  pedagogisk senter, etter- og videreutdanningstilbud mv. samtidig bør det jobbes med å 
beholde de offentlige tilbud vi har.

TILTAK STRATEGI 4:

Styrke og utvikle Skjervøy som og reiselivs- og kystkulturkommune.

For Skjervøys del bør utvikling av "fiskeværet Skjervøy" komme med som en sentral strategi 
i reiselivssammenheng i Nord Troms. Skjervøy har med sine utbygginger på reiselivssida 
(kafé og overnatting i Årviksand, hotell, camping og utbygging av Maursund gård) kombinert
med industribedrifter, fiskerier og service  bedrifter, kvaliteter som er interessante i 
reiselivssammenheng. I kombinasjonspakker "innland kyst" vil "fiskeværet Skjervøy" med 
omland være svært sentralt. Sjøbasert turisme vil ha sitt naturlige utgangspunkt på Skjervøy. 
Utvikling av turisme på Arnøya, Uløya og Laukøya vil ha sitt naturlige utgangspunkt på 
tettstedet Skjervøy og da i samarbeid med eksisterende reiselivs  bedrifter og Nord Troms 
Reiseliv A/S.

TILTAK 4.1:
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Utvikle ”Havnebassenget -N-Troms”
Samarbeide bedre på tvers av næringsinteresser
- satse mer på nærturisme

Ansvar: Næringen sammens med Nord-Troms reiseliv A/S.

TILTAK 4.2
Bakgrunn:
Markedsføring og skilting er ikke god nok. Brosjyrer må legges ut i Tromsø. Skjervøy må 
gjøres kjent via Internett  Turistkontor/informasjon må bli bedre. Oppdaterte  kartverk. Bedre 
skilting på Langslett.

Ansvar: Lokal reiselivsnæring,  kommunene, Statens vegvesen og Nord Troms Reiseliv A/S.

TILTAK 4.3:
Utvikle opplevelses pakker.  Industri – fiskeri – jakt – historie – natur – kultur.

Ansvar:
N.T. Reiseliv, Næringa, N T Museum, foreninger og kommunen

TILTAK 4.4:
Konferanser/kurssenter

Bakgrunn:
I dag brukes Skjervøy en del til kurs/konferanser. Disse kjøres for det meste på hotellet. Noen
større kjøres i regi av kulturhuset og hotellet.  Det er en viss interesse fra Tromsø for å kjøre 
kurs/konferanser på Skjervøy i kombinasjon med hurtigruta. dette er et område som absolutt 
bør videreutvikles.

Ansvar:
Næringsliv, Skjervøy vgs. , kommunen + lag og foreninger.

TILTAK 4.5:
Gjestehavn med fasiliteter for fritidsflåten (Marina).
Tilbud av almennings kaier i alle havner

Ansvar: Havnefogd og båtforening

TILTAK 4.6:
Ytre kystriksvei

Bakgrunn:
Ønske om å få en fergeforbindelse på sommeren som knytter Arnøya sammen med 
Ringvassøy.

Ansvar:
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Politikere

TILTAK 4.7:

GJØRE SKJERVØY KOMMUNE REINERE OG RYDDIGERE.

Bakgrunn:
Undersøkelser viser  at dagens turister ønsker at det skal se reint og ryddig ut der de ferdes. 
Det er og en kjensgjerning at vi i kommunen , både det offentlige og private kan bli mye 
bedre på dette området. Klarer vi å bli flinkere på dette området vil det bli mye triveligere å 
bo i Skjervøy kommune, samtidig vi gir våre gjester/besøkende et godt inntrykk av 
kommunen vår. Det bør vurderes å sette opp en miljøpris som utdeles  til "den flinkeste i 
klassen" en gang i året. 

Ansvar: Alle.  Miljøvernlederen i Skjervøy må følge dette opp.
Informasjon, skilting brosjyrer.

TILTAK 4.8:

Kystaktivitetsleirer/festivaler/Skjervøydager med mer.
Ansvar:
Kommunen, næringa, foreninger
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