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Bakgrunn – strategisk næringsplan 2018-2021 
 
I Strategisk næringsplan (SNP) for Gildeskål kommune 2018-2021 defineres to sentrale 
næringer som skal prioriteres i planperioden:  

 Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker 
 Reiseliv, opplevelser og kultur 

 
Seks fokusområder er pekt ut som innsatsområder for å stimulere til næringsutvikling i 
Gildeskål: 
 

1. Næringsvennlig kommune: en næringsvennlig kommune lytter til næringslivet og 
tilpasser det offentlige tjenestetilbudet.  

2. Infrastruktur: er viktig for å skape en større og integrert bo-, arbeids- og 
næringsregion. 

3. Kompetanse og utdanning: næringslivet i Gildeskål kommune har en relativ høy andel 
fagarbeidere.  

4. Attraktiv bo- og besøkskommune: attraktive bo og besøksområder er viktig for å 
tiltrekke seg innbyggere og besøkende.  

5. Organisering av næringsapparatet: viktig med en tydelig avklaring av roller og ansvar 
mellom kommune, næringsliv og innbyggere. 

6. Renommé, markedsføring og rekruttering: synliggjøring av arbeidsplasser er viktig for 
rekruttering av rett kompetanse. 

 
Handlingsplanene er basert på disse prioriteringene sett opp mot kommunens ståsted på 
områdene Havbruk og Reiseliv. 
 
 
Forutsetninger for handlingsplanen (HP): 
 
HP skal være konkret, etterprøvbar og kunne forankres i kommunenes planverk.  
 
Samtidig må den være ledd i en koordinert og langsiktig og forutsigbar strategi gjennom og 
utover planperioden. Skal kunne evalueres og justeres årlig. 
 
Måloppnåelse i h.h.t nyetableringer og arbeidsplasser vil dels være et direkte resultat av 
satsingen, og dels indirekte gjennom å systematisk jobbe for å forsterke Gildeskål som 
næringsvennlig, kompetansetung og innovativ havbrukskommune. 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsplan Havbruk 

 
Hovedaktivitet 1: Marin næringsutvikling 
 
I planperioden 2018-21 har kommunens næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling AS 
(SNU) anbefalt at Salten Havbrukspark AS (SHP) har en ansvarlig utøvende rolle i planlegging 
og tilrettelegging av næringsutvikling i denne sektoren. Organisering av næringsarbeidet 
innen Havbruk er altså ikke tenkt gjennom egen(e) næringsrådgiver(e) i SNU men å benytte 
fagkompetansen i SHP til dette arbeidet. Det bør derfor allokeres ressurser direkte til SHP i 
tråd med det behovet som er skissert i budsjettene til HP.  
 
Konkret bør det finansieres minimum 1 stilling i SHP gjennom planperioden som har 
kompetanse og kapasitet til å identifisere utviklingstrekk og trender i næringen. Deretter skal 
SHP i samarbeid med SNU, Gildeskål Invest (GI) og lokale næringsinteresser gripe fatt i 
aktuelle teknologier og arbeidsmetoder som kan skape grunnlag for nye virksomheter og 
flere arbeidsplasser i kommunen. 
 
Gjennomføres ved at: 
 
SHP defineres som GKs faginstans/ressurs/koordinator/ambassadør mot havbrukssektoren, 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 

 Skal drive med generell næringsutvikling i marin sektor, koordinert opp mot SNU og 
kommunens næringsaktører forøvrig. 

 Service og rådgivning opp mot eksisterende og nye aktører for vekst, synergier og 
verdiskaping. 

 Være i posisjon til å delta i prestisjetunge prosjekter for å styrke kommunens status 
som attraktivt etableringssted for næringen. 

 Følge opp GKs rolle i strategiplan havbruk for Salten, og posisjonere seg for å påta seg 
ansvar/oppgaver mot honorering, for å bidra med substans til Regionrådets satsing, 
og styrke posisjon ift andre regioner, og bygge opp strategiske allianser i inn- og 
utland.  

 
 
Hovedaktivitet 2: Fremtidens Havbruk – alger 
 
Algenæringen har et enormt potensial og er i sin spede begynnelse i Atlanterhavet. For å få 
fart på næringen ser vi for oss at det vil være nødvendig å jobbe frem en lokalitet for 
ilandføring, prosessering og raffinering av alger dyrket i nærområdet. Trolig vil en tørke-
prosessering gi den nødvendige kapasitet for å kunne stimulere til hurtig næringsvekst i 
regionen innen dette segmentet. Ved å sørge for at denne industrien blir etablert i Gildeskål 
vil vi kunne oppnå å bli den foretrukne kommune også for algeoppdrettsnæringen, som en 
parallell til Gildeskåls posisjon i lakseoppdrettsnæringen. 
 
Konkret bør det finansieres 1 stilling i SHP gjennom planperioden som har spisskompetanse 
bl.a. til å kartlegge algeforekomster, gode dyrkingslokaliteter og differensiere algelokaliteter 



for fremtidig revidering av kystsoneplan. Gode og dårlige lokaliteter for alger varierer med 
art: lokaliteter som er dårlig for noen alger kan gi gode resultater for andre. Det er like viktig 
å kunne skille mellom lokaliteter som produserer godt enkelte år, og de som produserer 
godt over år.  
 

 Dette vil avdekke potensialet innen dyrking og høsting av ville alger i Gildeskål 

 Øke presisjon og suksessrate for næringsaktører som etablerer seg. 

 Bidra til kunnskapsbasert regulering av havbruksarealene i Gildeskål.  
 

For å løfte dette over i konkret næringsutvikling og nye arbeidsplasser er det en forutsetning 
at SHP tilegner seg konsesjoner og lokaliteter for bærekraftig kommersialisering av 
algedyrking og algehøsting. 
 
Med sin spisskompetanse på alger kan SHP være en del av et utdanningstilbud til 
MVGS/Newton. 
 

 Imøtekomme næringens behov for kompetanse og skolert arbeidskraft. 

 Bygge på eksisterende samarbeid mellom forskning, utdanning og næring. 

 SHP kan veilede master/doktorarbeid, åpner for nærings-PhD i aktuelle bedrifter. 
 
 
Hovedaktivitet 3: Sirkulær økonomi 
 
Gildeskål kommune må etablere seg som en miljø- og næringsvennlig kommune innen alle 
havbruksrelaterte aktiviteter. SHP kan bidra til å sikte på en nullutslippsvisjon for etablerte 
og nye virksomheter. Gjennom deltagelse i EU-prosjektet GAIN er SHP engasjert i å 
identifisere de beste miljøteknologiene for overgangen til sirkulær økonomi i marin sektor. 
 

 Havbruksnæringen krever rent vann – man må ha gode renseløsninger for å oppnå 
dette. 

 Fremtidige industriarbeidsplasser vil bygges der hvor det finnes grønn energi, 
nullutslipp, energi- og avfallsgjenvinning – rett og slett fordi det blir mye dyrere å 
etablere seg på områder som ikke har dette på plass. 

 SHP jobber med egenutviklet teknologi som kan bidra til kommersialisering og skape 
flere arbeidsplasser. 

 Etablere demonstrasjonsanlegg og utstillingsvindu for markedsledende 
miljøteknologier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hovedaktivitet 4: Kommunikasjon & markedsføring 
 
Den eksisterende og kommende utviklingen av havbruksnæringen vil ha stort behov for en 
moderne og oppdatert formidling av muligheter, resultater og potensial. Dette kan blant 
annet oppnås gjennom en aktiv nettportal og egne nettsider som dekker bransjens ulike 
behov.  
 

 En organisering av arbeidet med Gildeskålportalen må også inneholde et faglig sterkt 
havbruksnæringsperspektiv. 

 Driftes og koordineres av SNU og GK, som har redaksjonelt ansvar. SHP leverer 
journalistikken på marin sektor. Dette må det settes av dedikerte ressurser til. 
 

En vellykket informasjonskanal vil være et meget effektivt markedsføringsverktøy for alle 
aktiviteter og aktører. 
 
 
Hovedaktivitet 5: Drift av SHP øvrig 
 
I den kommende planperioden legges det opp til fokus på næringsutviklingsarbeid i SHP 
fremfor å drifte en «næringspark». Likevel vil det være et minimum av driftsrelaterte 
aktiviteter som genererer daglige gjøremål inkludert regnskap, rapportering, styrearbeid, 
utleievirksomhet, vedlikehold, reisevirksomhet m.m. Dette må det også avsettes ressurser til 
og er tatt med i budsjettene for 2019 og ut planperioden. 
 
 
Målet med handlingsplanen er å bidra til etablering av et betydelig antall arbeidsplasser i 
marin sektor. Denne offensive posisjoneringen av Gildeskål vil fortsette å gi verdiskapning 
etter planperioden. 
 

 


