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1.4 Havnenes strategiske betydning for næringsutvikling

Sett i et næringsperspektiv er utviklingen av havner og sjørarealer av stor stategisk betydning

for Hvaler kommune. 

Utviklingsmulighetene innenfor marine næringer (fi skeri, havbruk,

foredling, biomarin industri og leverandørindustri) er betydelige og må vektlegges i den videre 

utviklingen av havnene. 

Dette gjelder også innenfor besøk- og opplevelsesnæringen (reiseliv) der utviklingen av havnene kan 

legge til rette for etablering av bærekraftige reiselivsbedrifter (servering, overnatting, fisketurisme mm). 

I den videre forvaltningen og utviklingen av havner og sjøarealer er det viktig at Borg Havn IKS legger 

disse strategiske føringer fra Hvaler kommune til grunn.

Strategisk Havneplan Hvaler kommune 2018 -2028



Fiskeri og «blå næring» er sterkt forankret i kommunens planverk

Næringsplan:

1.1.1 Prioriterte næringer. 

Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på 

bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter 

og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder: 

 

Marin næring;  

Hvaler kommune har en meget sterk mulighet til å utvikle eksisterende og nye næringer knyttet 

til vår kyst, våre havner og havets ressurser. Det er naturlig at vi sammen setter et sterkt fokus 

på fiskeri, havbruk, fordeling, nye næringer/arter og leverandørindustrien. Vi må bygge opp 

under våre fortrinn, sikre fremtidig kompetanse og bidra til et godt samarbeid på tvers av 

bransjer.  

 

Besøk- og opplevelsesnæringen:  

Besøk- og opplevelsesnæringen er et viktig nasjonalt satsningsområde som er sterkt forankret 

i Hvalersamfunnet. Hvaler kommune vil bidra til økt fokus på gode rammebetingelser for 

serveringssteder, overnatting, naturbaserte opplevelser, kystledhytter, friluftsliv, lokal mat og 

drikke, kunst- og håndverk, festivaler og arrangementer, gjestehavner, marinaer, varehandel og 

personlig service. 

 

Landbruk:  

Hvaler kommuner har en aktiv landbruksnæring med store arealer økologisk landbruk. Vi har 

de siste årene sett flere som satser på lokale grønnsaker som selges både nasjonalt og lokalt. 

Vi har et aktivt gartneri med stor planteproduksjon som tiltrekker seg kunder også fra 

Fredrikstad. 

 

Håndverks- og byggenæringen: 

I et samfunn med ca. 2000 boliger og 4300 fritidsboliger vil det alltid være et stort behov for ulike 

typer bygg relaterte bransjer. Håndverkere og entreprenører er en viktig del av et levende 

lokalsamfunn. Hvaler kommune skal bidra til at lokale håndverkere og bedrifter får gode 

forutsetninger til å utvikle seg med fokus på lokal kvalitet og «kortreiste» produkter. 

 

Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»: 

Kreative næringer og smarte løsninger er et viktig satsningsområde i en stadig mer globalisert 

hverdag. Hvaler kommune ønsker å utnytte sin posisjon som demo- og pilotarena innenfor 

Smart Samfunnsutvikling (fornybar energi, digitalisering m.m.) til å tiltrekke seg mindre bedrifter 

og FoU miljøer innen detter området. Det blir viktig å ha kontakt med miljøer som ser verdi i 

utvikling og testing i småskala, gjerne sammen med kommune, næringsliv og samfunn i små, 

spennende næringsklynger.   

«Utgårdskilen er Sørlandets største fiskerihavn øst for Lindesnes. Vi 

skal satse på det havet kan gi i dag og være forberedt på det havet 

kan gi i morgen». (Forord, ordfører Mona Vauger).

§ 5.3.4 Bestemmelser om akvakultur Innenfor areal avsatt til kombinert formål farled, ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsområder 

kan det tillates anlegg for akvakultur. Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje etter en avveining der interessene for natur, ferdsel, 

fiske og friluftsliv ikke blir vesentlig skadelidende. Avveiningen skal skje i forbindelse med at det gis tillatelse etter akvakulturloven, og 

havne- og farvannsloven.

Arealplan (avsetninger i sjøområder):

Samfunnsplan:



# Samlet omsetning i havna på ca. 300 mill.

# Fjordfisk AS  - mottak og foredling 

# Egersund Trål AS – utstyr og reparasjon

# Fiskere (25-30 båter med hjemmehavn/liggeplass)

# Butikkutsalg

# Borg Havn IKS - havneselskap

# Kaianlegg

# Ny utrustningskai (Stat + Borg Havn / 13 mill)

# Ny liggekai (Borg Havn)

# Avsatt areal for utvidelse i arealplan

# Også mottak i Skjærhalden – Skjærhalden Fiskemottak 

AS – Salg til sluttkunder av reker, kreps hummer -

etterspørsel overstiger råvaretilgang

# Restaurantene prøver ut nye arter – Stillehavsøsters

# Lostjeneste og potensial for utvikling også i Vikerhavn –

senest «BruaBua» fiskerestaurant og fisketurisme

Utgårdskilen fiskerihavn – Et regionalt kraftsenter i vekst!

Skjærhalden og Vikerhavn



Utgårdskilen fiskerihavn – Et regionalt kraftsenter i vekst – Nå med VGS tilbudet «Fiske & Fangst»
(Foto og bilder lånt fra «Yrke» nr. 1 – 2022 – Fagblad for Yrkesfaglærere 4 ggr/år)

# Svært viktig gjennombrudd!

# Fantastisk initiativ og gjennomføring av Kalnes og næringa!

# Rekruttering og foryngelse av næringa helt nødvendig!

# Opplæringskontor som sikrer læretiden er etablert! Opplæringskontoret i fiske og fangst Hvaler SA - Må godkjennes nå!! Yrkesoppl.nemda april!

 Hvaler kommuner ønsker å bygge opp under en regional satsing på «blå næring» med Utgårdskilen og Hvaler som kraftsenter.

 Næring/skole/FoU/Gründerskap tett på «næringskjeden».

 Vi behøver «gode hjelpere» med visjoner, nettverk, kunnskap og kapital – Viken/Østfold FK vår nærmeste «allierte»

 Svært viktig å sikre arealer i sjø og på land for å hente ut trad. arter og nye arter med tilhørende foredling og høy verdiskaping!



Fredrikstad kommune

«Fredrikstad er en kystkommune, og nærheten til havet er viktig for Fredrikstad og Fredrikstads næringsliv. I 2019 var det 39 

beboere i Fredrikstad som hadde jobb innen fiske eller havbruk. Blant annet har Norges første landbaserte anlegg for oppdrett

av laks blitt etablert på Øra (Fredrikstad Seafoods)».

«Viktigere er nok kysten for besøksnæringen i Fredrikstad, som er en av Norges største hyttekommuner. Å legge til rette for 

besøk på kysten, spesielt om sommeren, og også for fritidsbåter er derfor en viktig næringsoppgave for kommunen».



Sarpsborg kommune

«Sarpsborgs kyststripe byr på mange muligheter for å utvikle næringsvirksomhet knyttet til kystkultur og reiseliv. 

Nå reviderer Sarpsborg kommune sin kystsoneplan for 2022-2034. Det er et mål at flere næringsaktører skal kunne utnytte 

sjøområdene på nye måter. For å øke verdiskaping innenfor de blå næringene er det viktig at næringsaktører og gründere er 

innovative og satser på fremtidsrettede løsninger som både er miljømessig og økonomisk bærekraftige. Derfor er økt kunnskap 

om hvilke muligheter man har for marin næring i Sarpsborg lagt til grunn. Lokalisering av rett virksomhet på rett sted er et viktig 

prinsipp for å sikre utvikling av kysten, samtidig som man ivaretar hensyn til natur og friluftsliv og unngår at områder bygges ned 

av boliger og hytter».

Høysand (Skjebergkilen)

Høysand er et kraftsenter for næring langs kysten. Her finnes alt fra serveringstilbud, camping, utleiehytter og marina samt 

bedriften Norilia. I Sarpsborg kommune sin handlingsplan for 2021-2024 fremkommer det at det er avsatt investeringer (4,6 

mill) hos kommuneområde teknisk til oppgradering av støttemur i Høysand, oppgradering av tilrettelegging for bobilparkering/ 

tømmemuligheter, samt regulering og prosjektering av Olabakken. Det har vært dialog med Saltbadet Sarpsborg om å 

etablere en flytebadstue i Høysand, hvor Borg Havn er fester av området. 

Illustrasjon fra tiltakshaver



Nationen – Stor og fersk reportasje 

om Kalnes VGS og satsingen i 

Utgårdskilen.




