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SJØMATREGIONEN NORD-TROMS 
 
Regionen Nord-Troms består 
av 6 av 24 kommuner i Troms 
fylke.  Disse er Kvænangen, 
Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa, 
Lyngen og Storfjord. 
 
 
I regionen er det bosatt ca. 
16.000 personer. Dette 
tilsvarer 10 % av befolkningen 
i Troms. 
 
 
 

Nord-Troms er en betydelig 
sjømatregion. Dette krever 
god veiinfrastruktur og gode 
transportløsninger. 
 

 
 
SJØMAT FOR 6,5 MILLIARDER OG 1.2 MILLIONER MÅLTIDER PR. DAG 
 

3 av Troms’ 8 lakseslakterier er lokalisert i Nord-Troms. I 2016 
slaktet disse 65 % (ca. 120.000 tonn) av fisken som ble 
slaktet i Troms.  
 
Dette er en volumøkning på nærmere 45 % fra 2014. 
 
Benytter man Fiskeridirektoratets offisielle kilopris for 
laks i 2016, så var verdien av slakteriproduksjonen i 
Nord-Troms 6.4 milliarder.  
 

 
I Nord-Troms er det 11 fangstaktører som tar i mot 
og/eller bearbeider fangst fra havet. I 2016 ble det 
landet nærmere 6.000 tonn fisk i kommunene i Nord-
Troms. 90 % av landingene er torsk og torskeartet fisk. 
 
Landingene tilsvarte en verdi på ca. 80 millioner. 
 
 
 
 
Sjømatproduksjonen i Nord-Troms tilsvarte ca. 1.2 millioner måltider pr. dag. 
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STØRST I NORD-NORGE 
Skjervøy er den dominerende 
sjømatkommunen i Nord-Troms og den 
største havbrukskommunen i Nord-
Norge i 2016. Det forventes ytterligere 
økning i 2017. 
 

Skjervøy er fiskerihavn og i fylkesplanen 
for Troms (2014-2025) er Skjervøy 
utpekt som senter for maritime 
funksjoner. 
 

59 % AV HAVBRUK I TROMS 
59 % av slakteriproduksjonen i Troms i 
2016 ble utført i Skjervøy kommune. 
 

Skjervøy kommune har to store 
lakseslakterier; Lerøy Aurora på Skjervøy 
og Arnøy Laks Slakteri AS på Arnøya. I 
2016 slaktet de til sammen ca. 110.000 
tonn rund fisk. Dette er en økning på 
45 % fra 2014. 
 
18 % ØKNING I LANDET FANGST 
I 2016 ble det landet ca. 4.800 tonn fisk i 
Skjervøy.  Dette er en økning på 
nærmere 20 % fra 2014. 
 

Kommunen har to bedrifter som mottar 
og/eller bearbeider fangst; Årvikbruket 
AS på Arnøya og Skjervøy Fisk og Skalldyr 
AS på Skjervøy. 

 

BETYDELIG SYSSELSETTING I SJØMATNÆRINGEN 
Skjervøy har 1,8 % av befolkningen i Troms, men 6,3 % av antallet registrerte fiskere og 
nærmere 40 % av antall registrerte sysselsatte innen havbruk. De fire sjømataktørene i 
Skjervøy har nærmere 460 ansatte. 

 
VOLUMENE OG TRANSPORTARBEIDET KOMMER TIL Å ØKE 
Nasjonale prognoser indikerer en mulig vekst i havbruksnæringen tilsvarende 5-gangen 
frem mot år 2050. For fangst kan det skje en dobling. Veksten antas å bli høyest i Nord-
Norge, herunder sjømatkommunen Skjervøy. 
 
Vekst i volum har en direkte virkning på transportarbeidet og regional verdiskaping. Økte 
volum medfører økt transport. For at verdiskapingen skal fortsette, må både 
transportinfrastruktur og transportløsninger forbedres og utvikles.  



SJØMATKOMMUNEN SKJERVØY 
 

 www.skjervoy.kommune.no 

TRANSPORTARBEID I SKJERVØY 
 

Transportarbeidet knyttet til sjømataktørene i Skjervøy er vesentlig større enn transporten 
av hovedprodukter som fersk laks, salt torsk osv. Det transporters store mengder 
biprodukter som f.eks. ensilasje/avskjær. Inn til bedriftene transporteres det betydelige 
mengder emballasje, paller, salt, klor, syre, kasseråstoff mv. For Arnøy Laks representerer 
f.eks. tre fiskebiler ut,- to biler med emballasje inn. 
 
FERSK FISK - AVHENGIG AV FYLKESVEI OG FYLKESVEIFERGE 
Forutsigbar, trygg og rask transport kreves når: 
§ 80 % av fisken fra Skjervøy er ferskvare 
§ 80 % transporteres med bil 
§ 1/3 av biltransporten er avhengig av fergesambandet Storstein-Laukvikskardet 
§ 100 % er avhengig av en velfungerende FV866 mellom Langslett (E6) og Skjervøy 

 
VIKTIGSTE HAVBRUKSVEI I TROMS – 46 % VEKST 
FV866 er den viktigste fylkesveien for havbruk i Troms. Det er bare E6 som har en høyere 
trafikkbelastning fra havbruk enn FV866.  I 2016 brukte ca. 11.100 inn- og utgående 
«havbruksvogntog» FV866. Dette tilsvarer en daglig trafikk (YDT) på ca. 43 tunge kjøretøy 
mellom Langslett og Skjervøy. Dette er en vekst på 46 % fra 2014. 
 
FERGESAMBAND MED STØRSTE ØKNING I TROMS – 194 % VEKST 
I 2016 benyttet 3.440 tunge kjøretøy (>14m) fergesambandet Storstein-Lauksundskardet. 
Dette tilsvarer en daglig trafikk (YDT) på ca. 13, og en vekst på 194 % fra 2014. 
 
 

 

NOEN UTFORDRINGER FOR YTTERLIGERE VERDISKAPING I SKJERVØY 
 

Sjømatnæringen er viktig for Skjervøy. Regional utvikling og økt verdiskaping er avhengig av 
at transportinfrastruktur og transportløsninger forbedres og utvikles, slik at en forutsigbar 
logistikk kan etableres.  
 

§ Troms’ viktigste havbruksvei, FV866, har store standardutfordringer. 
Veien er nedslitt, -spesielt kjørefeltet fra Skjervøy som slites ned av 
fullastede fiskebiler. Tunneler har for lave profiler, bru er enveiskjørt mv. 
Utbedring av Maursundtunnelen og ny bru over Skattørsundet er viktige 
tiltak. 
  

§ Fergeforbindelsen Storstein-Laukvikskardet har begrenset kapasitet for 
tunge kjøretøy. Åpningstiden er for kort. På sikt må Skjervøy kommunes 
regioner integreres med veiforbindelse til Arnøya. 
 

§ Skredproblematikken på Arnøya (Singla), og vinterstengte veier, skaper 
uforutsigbarhet for næringstrafikk, arbeidsreiser/pendling, beredskap 
mv. Arnøya har god beliggenhet og et stort potensiale innenfor marin 
virksomhet. Etableringer og verdiskaping påvirkes av en uforutsigbar 
logistikk. 
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