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UTTALELSE VEDRØRENDE ANDENES HAVN 

 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 24.4.2020 følgende uttalelse: 

 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd viser til Andøy kommunes initiativ for gjennomføring 

av havneprosjektet i Andenes havn, som en del av statens tiltakspakker for å opprettholde 

aktivitet i samfunnet under Covid-19 (Korona) pandemien.  

 

Arbeidet med Andenes fiskerihavn har pågått i over 20 år og har vært et prioritert prosjekt i 

flere nasjonale transportplaner. I årene som har gått, har det blitt gjort store investeringer i 

havnen. Regningen har blitt tatt av et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og 

fylkeskommunen. For at disse investeringene skal få full effekt, må hele havneprosjektet 

igangsettes.  

 

Det er tverrpolitisk enighet lokalt, regionalt og nasjonalt om at havneprosjektet vil bety et 

gedigent løft – ikke bare for kommunen, men for hele regionen. Planene er klare, nå mangler 

bare finansieringen. 

 

Når havna utbedres, vil det være lønnsomt for fiskeindustribedriftene å investere i anlegg nært 

havna. Det er stort behov og stor interesse fra nasjonale og lokale aktører for å bygge på 

næringsarealer ved havna. Men for å kunne ta imot fisk gjennom hele året, må havna utbedres 

slik at den blir dypere, innseilingen blir tryggere og det blir flere liggeplasser for flåten. 

Nærheten til fiskefeltene gjør at fiskeflåten gis muligheter til å redusere sine utslipp av 

klimagasser ytterligere, hvis de kan levere fangsten sin lokalt. 

 

Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er å sikre arbeidsplasser som er basert på lokale 

råvarer. Det må legges til rette for at mer av foredlingen av fisk kan skje lokalt, fremfor å 

eksporteres for foredling. Det gir flere norske arbeidsplasser og det er bra for klimaet. 

Andenes fiskerihavn er en langsiktig investering i infrastruktur som sikrer mer lokal foredling 

av norske råvarer.  

 

Staten må nå bidra til at havneplanene blir realisert. Hvis staten nå gir klarsignal om at 

bevilgninger vil komme, kan Nordland fylkeskommune og Andøy kommune sette i gang. Det 

vil skape arbeidsplasser helt fra start. 

  

Første og beste anledning er gjennom revidert nasjonalbudsjett som Stortinget skal behandle 

denne våren. 
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Med hilsen 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign)  

sekretariatsleder 
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