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Midt-Troms som vekstregion i nord – 
innspill til regjeringas kunnskapsinnhenting for arbeidet med 
FRAMTID I NORD  

Dette innspillet kommer samla fra Profilgruppeni og Midt-Troms regionrådii og tar kort for seg 
hva vi mener er viktig med tanke på utvikling av et framtidsretta Nord-Norge. Dette tilsvaret 
er gjort med utgangspunkt i Midt-Troms, og våre regionale behov og utfordringer. Midt-Troms 
består av 8 kommuner, totalt 30.000 innbyggere. Finnsnes er det regionale senteret.  

I Midt-Troms er det en eksportgrad i produksjonen på 22 %. Tilsvarende i Troms fylke for hhv 
Tromsø og Harstad er 8 % og 7 %. Med å ha et eksportretta næringsliv inn i framtida krever 
dette blant annet at man må bli kunnskapsintensive for å hevde seg på et internasjonalt 
marked. Dette krever igjen at det er tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse og tett 
samarbeid med FoU-virksomheter. I Midt-Troms er naturressursene stedbundne. Dette 
innebærer at FoU-miljø må ut til de aktuelle aktørene. Samtidig er det ei utfordring at det i 
stor grad er en mental avstand mellom næringsliv og FoU miljø, i tillegg til fysisk avstand. For 
å minske denne avstanden både fysisk og mentalt bør det den regionale kunnskaps-
strukturen bygges sterkere opp. Dette kan innebære satsing på Studiesenter eller 
Kunnskapspark med relevant faglig kompetanse. Slik kan man lage et brohode mellom FoU 
og næringsliv, da disse enhetene kjenner begge miljøene. I tillegg er videreutvikling av 
begge studiesentrene viktig med tanke på tilrettelagte høyskoletilbud innenfor offentlig sektor 
og næringslivet.  

For å utvikle næringslivet er god infrastruktur ett av basiselementene. Dette med tanke på 
uttransport av produkter, inntransport av innsatsfaktorer, utvidelse av arbeidsmarkeds-
omland, tilgang til regionale og nasjonale beslutningsorganer, nedfallsomland for 
tjenesteleverandører, intern pendling samt reiselivsaktivitet. Profilgruppen og Midt-Troms 
regionråd har gått sammen om å utvikle og få på plass en egen Midt-Tromspakke for 
infrastruktur/kommunikasjon. Det handler om en systematisk prosess over to år der fokus er 
et helhetlig arbeid og prosess for å definere de viktigste satsingene i regionen på veg, sjø, 
luft og bane. Dette skal gi gevinster for hele regionen, skredsikring, myke trafikanter, havner, 
farleder, flyplass, kortere pendlingstid, sentrumsutvikling etc. 

I forhold til fiskerinæringa ønsker vi å framheve den tyngden og bredden som finnes i Midt-
Troms. På Senja er to av de største fiskerikonsernene i landsdelen lokalisert. De siste årene 
har mer fisk vært landa på Senja, i og med at skreien kommer inn til kysten for å gyte lenger 
nord enn tidligere. Ingen andre regioner i Norge kan oppvise den bredde og tyngde innafor 
fiskeri og havbruksnæringa som Midt-Troms har. Her er oppdrett, reke, pelagisk og hvitfisk. I 
fiskeriregion Senja (ytre Midt-Troms) bor 9 % av befolkningen i Troms, mens 26 % av 
verdiene innafor fiskeri landes her. Det er 25 % av alle akvakulturtillatelser i Troms. Grunnet 
endringer i torskens vandringsmønster, forventes det at det blir landet mer fisk på Senja i tida 
framover. I tråd med nasjonale trender forventes det at volum fisk i oppdrettsnæringa vil øke i 
Midt-Troms. Det forventes at sjømatnæringa skal ha ei positiv utvikling videre framover. 
Dette vil medføre større belastning på regionens veier, større eksporteringsgrad, behov for 
tettere samarbeid med FoU miljø, behov for sterkere oppbygging av regionens kompetanse 



   

innafor sjømatnæringa. Det som kan hindre ei slik utvikling er mangel på kapital, dårligere 
markedstilgang, mangel på kompetanse og dårligere rammevilkår.  

Det forventes at turisttrafikken til Midt-Troms vil øke framover. I Midt-Troms er det totalt tre 
nasjonalparker i dag, og disse gir et stort potensial for naturbasert reiseliv. Ved å gjøre 
Senjafergene til et helårstilbud vil det knytte sammen Bodø og Tromsø med en ytre, 
sammenhengende reiserute, via Lofoten, Vesterålen og Senja. Nasjonal turistvei på Senja er 
den eneste turistveien i Troms, og vil også trekke turister til området. I indre Troms har 
destinasjonene knytta til Polar Zoo og Målselv fjellandsby store utviklingsmuligheter. For å 
innfri disse mulighetene må infrastrukturen tilrettelegges for reiselivets behov, vi må selv 
utvikle en sterk og helhetlig merkevare, kvaliteten på produktene må bli bedre, og det må 
utvikles flere produkter slik at vi har et helhetlig tilbud.  

Midt-Troms er den regionen i Troms som har prosentvis flest sysselsatt innenfor industri. Så 
der Troms regnes som et industrifattig fylke, så gjelder ikke dette Midt-Troms som region. I 
forhold til industri er det særlig næringsmiddelindustri og prosessindustri som er lokalisert 
her. Finnfjord er ett av de største ferrosilisiumverkene i Europa.  De er nå i gang med å 
realisere et varmegjenvinningsanlegg, som skal lage strøm av overskuddsvarmen ved 
verket. Dette varmegjenvinningsanlegget vil produsere 340 GWh elektrisk strøm, tilsvarende 
½ Altakraftverk eller strømforbruket til 22.000 husstander. I forhold til energi har Midt-Troms 
flere fornybare kilder til energi, i tillegg til vannkrafta som utnyttes i dag. Dette er energi henta 
fra skogen, gjennom en aktiv forvaltning av de store skogsressursene i indre Troms. Det er 
vindkraft på yttersia av Senja. Det er å bygge videre på forsøksprosjektene med å danne 
bioenergi fra avfall i landbruk og fiskerinæringa. I tillegg er store muligheter med å utnytte 
spillvarme fra Finnfjord AS og Senja avfall. For å innfri disse mulighetene må det satses 
tungt sentralt på å støtte lokale, bærekraftige initiativ, for å prøve ut varmegjenvinning, bruk 
av spillvarme og fornybar energi. En kritisk faktor i framtida er tilgang og pris på energi. Det 
kan forventes at energi blir en knapphetsgode, samtidig som dagens energipris ikke 
nødvendigvis gjør det lønnsomt å satse nå. Derfor må det gis støtte til regionale innovative 
og energisparende tiltak.  

Nordområdesatsinga til dagens regjering legger et strategisk godt grunnlag for vekst i Midt-
Troms; Forsvar for å sikre suvereniteten i nord, havbruk og fiskeri som fornybare næringer 
m/globalt potensial, gruvedrift og industri for å utnytte råvarene i regionen, samt solid tilgang 
på energi for framtida. Midt-Troms er derfor en framtidsregion. 
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i
 Profilgruppen er en sammenslutning av 50 bedrifter og virksomheter innenfor nærings- og samfunnsliv i Midt-
Troms. 
ii
 Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom åtte kommuner i Midt-Troms: Bardu. Berg, 

Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Regionen har ei befolkning på 30.000 innbyggere. 


