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Bakgrunn for planen
Strategisk næringsplan for Lyngen kommune har vært utarbeidet i felleskap mellom Lyngen kommune og Lyngen 
næringsforening (LNF) i  flere versjoner. Første versjon ble vedtatt i 2005, neste versjon i 2013 med en revidering i 2016. 
Arbeidet med planen har involvert  eksisterende næringsliv, kommunal administrasjon og politikere i kommunen. Det 
har vært en bevisst strategi å gjøre planen kortfattet og praktisk orientert. Planen er vedtatt av kommunestyret, og er 
retningsgivende for næringsarbeidet i kommunen. Da spesielt i forhold til næringsutvalget sitt arbeid, der planen skal 
fungere som retningsgivende arbeidsdokument. Næringsplanen er et strategisk verktøy på overordnet nivå og tar ikke inn 
detaljer. Planen gir gjennom sine strategier innspill til øvrig kommuneplanarbeid.

Arbeidsmetode og gjennomføring

Hovedmål
Lyngen kommune har de seneste 40 årene opplevd en dramatisk reduksjon i folketallet, fra 4066 innbyggere i 1975 til 
2773 i 2021, en reduksjon på mer enn 25%. I 2050 projiseres det kun 2350 innbyggere. Både politikere, offentlig og privat 
næringsliv er i grove trekk enig om at dette er den største trusselen mot kommunens samfunnsutvikling. Det var derfor 
bred enighet om at hovedmålet med strategisk næringsplan burde vært koblet opp mot denne problematikken. Samtidig 
bør strategi og mål henge sammen. Hovedmålsetningen ble derfor “Lyngen kommune skal motvirke fraflyttingen ved å 
bli anerkjent som den ledende næringslivskommunen i Troms og Finnmark.”

1 3 542

Næringsliv 
innspill

• Intervju
• Møter
• Diskusjoner
• Fordelt på geo-

grafi og sektor

Oppstart og
forankring

• Utgangspunkt 
fra tidligere 
planer.

• Kordinering 
med næringss-
jef og planverk

Gjennomgang 
næringsutvalg
• Rammevilkår
• Retningsgiv-

ende diskus-
joner

• Politiske innspill

Gjennomgang 
næringsutvalg
• Utkast
• Presentasjon av 

næringslivets 
innspill

• Ratifisering 

Kommunal 
behandling

• Gjennomgang 
og godkjenning

• Formannskap
• Kommunestyre

Forholdet til kommuneplanen
Strategisk næringsplan (STP) er synkronisert 
med Kommuneplan (arealplan og samfunns-
plan) og Lyngenløftet. Spesielt de momentene 
som omhandler tilrettelegging av næringsa-
realer er berørt. Strategiene i STP bør også 
hensyntas i strategisk reiselivsplan og plan for 
landbruk.

Årlige revisjoner
Planen skal være gjenstand for evaluering og 
revisjon hvert 2. år, med hoved-revisjon innen 
2026.

KOMMUNEPLAN
(Samfunnsdel/Arealdel)

STRATEGISK
NÆRINGSPLAN

LYNGEN
LØFTET

STRATEGISK
REISELIVSPLAN

Kilde: SSB - 2016
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FN´s bærekraftmål
Strategisk næringsplan (STP) kvitterer på en rekke av FN´s bærekraftmål. For 
detaljer omkring de enkelte punkt henvises det til regjeringen.no. Spesielt ifht. “Liv 
under vann”, “Anstendig arbeid og økonomisk vekst”, “Innovasjon og infrastruktur” 
og “god utdanning” leverer planen innenfor det som er intensjonen. 
Med oppgradering og fasilitering for bærekraftig drift innenfor landbruk, havbruk 
og industri så vil man langt på vei bidra til å realisere bærekraftsmålene. Planen 
legger opp til å gjøre vårt lokalsamfunn inkluderende, trygt, robust og bærekraft-
ig. I tillegg er det et mål innenfor planens rammer å sikre tilgang til pålitelig, 
bærekraftig og moderne energi til priser som det lokale næringslivet kan leve med.

Analyse og hovedretninger
Som en del av prosessen med STP er ble det gjennomført 
en analyse som tar for seg styrker, svakheter, trusler og 
muligheter for utvikling av næringslivet i Lyngen. Fun-
nene fra SWOT-analysen er benyttet for å dedusere ut de 
strategiske veivalgene i planen. 
Selv om hver enkelt sektor har sine egne særinteresser og 
målsetninger så var det likevel en del felles faktorer som 
gikk igjen. Under Lyngen kommunes styrker var det 
enighet om at man har kompetanse, sterke merkevarer, 
sammensatt næringsliv og en proaktiv næringsavdeling. 
Under svakheter pekes det mye på manglende næringsfokus i skolen, mangel på gjennomgangsboliger og manglende 
omdømmehåndtering, Lyngen har de siste årene manglet eksponering i riksdekkende og regional media, noe som er 
kritisk for kommunens omdømme. Felles muligheter som ble nevnt var flere bedriftsetableringer, mer kortreist fokus, 
større fokus på næringsliv i skolen, UFB og omdømmehåndtering. Under trusler var sentralisering, generasjonsskifte og 
kompetansemangel viktige fellesnevnere. 
Med basis i analysen, innspill fra næringsutvalg og et skråblikk på tidligere planer så pekes det ut flg. strategiske hovedret-
ninger for å lykkes med hovedmålet (se tiltak på neste side):

Lyngen kommunes næringsarbeid skal rettes mot å:
• Være en aktiv tilrettelegger for næringsutvikling innen alle bransjer
• Øke kompetansen i skoleverket omkring eget næringsliv
• Fasilitere for samarbeid, kompetanseheving og lokalt fokus imellom de enkelte næringene
• Løfte det lokale næringslivets synlighet og omdømme gjennom omdømmeprosjekt
• Øke synlighet og tilstedeværelse hos TFFK
• Forbedre eksisterende infrastruktur i kommunen
• Fokus på snarlig realisering av UFB. UFB defineres av næringslivet som den viktigste faktoren i et langsiktig ut-

viklingsperspektiv, ikke bare for Lyngen, men hele Nord-Troms og deler av Finnmark.

Forventede langsiktige effekter for næringslivet i kommunen:
• Bedre driftsvilkår og mindre risiko for driftsstans 
• Forbedret omdømme og større attraktivitet for å kunne hente inn ekstern kompetanse
• Flere bedriftsetableringer innen alle sektorer
• Større muligheter for tidlig rekruttering innad i egen kommune
• Kompetanseheving innad i bransjen
• Større konkurransekraft
• Tydelig klimaprofil

Forventede langsiktige effekter for kommunen som helhet:
• Større realisering av næringspotensialer innen reiseliv.
• Høyere kompetansenivå
• Mer attraktivt bo- og arbeidsregion
• Sterkere identitet 
• Økt sysselsetting og flere arbeidsplasser vil i sin konsekvens medføre flere innbyggere i kommunen.
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Sektor Delmål Strategier Tiltak FN
Generelt / 
Adminis-
trativt og 
politisk

Forbedret posisjon hos 
TFFK.
Raskeste saksbehan-
dling i T/F.
Forbedret omdømme

Strategisk arbeid om-
kring Lyngen kommunes 
posisjon i TFFK.
Internt fokus på saksbe-
handling.
Omdømmeprosjekt

Strategisk og strukturert arbeid opp mot TFFK, 
både politisk og administrativt
Rask og effektiv saksbehandling av næringssaker
Etablere flerårig omdømmeprosjekt på tvers av 
admin, politikk og næringsliv. Dette prosjektet 
skal sørge for at alle næringer og kommunen blir 
eksponert utenfor kommunen på en profesjonell og 
tidsriktig måte.

Landbruk 
(skogbruk, 
jordbruk)

En styrket og kompe-
tent landbruksnæring

Tilrettelegge for 
generasjonsskifter, 
moderne infrastruktur og 
samarbeid.
Forbedre kunnskap og  
omdømme omkring 
næringen.

Tilrettelegge fellesskapstiltak innenfor næringen.
Legge til rette for kommende generasjonsskifter.
Yte bistand til fornying av bygningsmasse.
Satsing på “Bondens marked”.
Prioritere kompetansetiltak i næringen.
Heve lokalkunnskap om næringen i skolene.
Aktiv deltakelse i omdømmeprosjektet.

Fiskeri/Mar-
itimt

Gode infrastrukturelle 
forhold for drift

Tilrettelegge for nødven-
dig teknisk infrastruktur.
Styrke bransjens om-
dømme og synlighet.
Øke bransjekompetansen 
i skoleverket.

Utvide havnekapasiteten, spesielt i Nord-Lenangen.
Sikre vanntilgang til drift.
Legge til rette for mijøtiltak.
Utredning av bransjens strømbehov og nødven-
dige tiltak. Kompetansetiltak for lærere og elever i 
grunnskolen.
Aktiv deltakelse i omdømmeprosjektet.

Industri T/F mest attraktive og 
innovative industrim-
iljø.

Tilrettelegge for kom-
petanseheving og -over-
føring innad i bransjen.
Øke synlighet og om-
dømme av industrien.
Etablere gjennomgangs-
boliger.

Etablering av flere gjennomgangsboliger
Satse på kompetansehevende tiltak innad i kom-
munen og knytte seg til eksterne miljø/ressurser.
Re - etablere “næringslivets dag(er)” i skoleverket.
Sterkt fokus på infrastruktur, spesielt rask realiser-
ing av UFB og forlengelse av Pollfjelltunnelen.
Aktiv deltakelse i omdømmeprosjektet.

Handel og 
Service

Bygge opp sentrum til 
et livskraftig og vitalt 
sentrum.

Fasilitere for besøkende 
til kommunen.

Tilrettelegge for næringsarealer og bedriftsetabler-
inger i sentrum
Kontinuere og realisere sentrumsplanen / Lyngen 
løftet.
Flere parkeringsplasser og servicehus (dusj/toalett, 
mv.) i tilknytning til eksisterende og kommende 
attraksjoner.
Hensynta næringsinteresser og muligheter ifht. eta-
blering av havnepromenade, sentrumsplanlegging 
og andre infrastrukturelle satsinger.
Aktiv deltakelse i omdømmeprosjektet.

Reiseliv Etablering av flere 
helårlige arbeidsplasser

Prioritere bedriftsetabler-
inger med helårlig fokus.
Forbedret turistinfor-
masjon.

Tilskudd / fasiliteringsfokus: Helårs turisme
Felles markeds og mediaprosjekt
Alle prosjekt/etableringer bør være bærekraftige
Støtte opp omkring internt samarbeid (bla. Visit 
Lyngenfjord).
Kontinuere satsing på rask gjennomføring av UFB.
Støtte opp omkring og fasilitere for flere attraks-
joner (Sherpatrapp, havnepromenade, m.fl.)
Etablere effektiv turistinformasjon i samarbeid med 
det lokale reiselivet.
Aktiv deltakelse i omdømmeprosjektet.

Hovedmål: Lyngen kommune skal motvirke fraflyttingen ved å bli anerkjent som den ledende 
næringslivskommunen i Troms og Finnmark.
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Næringslivet i Lyngen kommune
Lyngen har et variert næringsliv. Industri, fiske, landbruk, reiseliv og tjenesteytende næringer står sterkt.
Industrien er største næring, både i omsetning og antall ansatte, og det fins produserende bedrifter av betydelig størrelse 
i Furuflaten, Lyngseidet, Årøybukt og Lenangsøyra. Det foregår også en betydelig utvikling innenfor fiskeri med større 
båter og økt omsetning. Fiskerivirksomheten er i størrelse hovedsakelig knyttet til Lenangsøyra og Nord-Lenangen. Land-
bruk er stabilt med hensyn til produksjon og dyr på beite, men det forventes en konsolidering mot større bruk og drift. 
Her vil som nevnt også generasjonsskiftet spille en rolle i årene fremover.
Reiselivet har vært preget av nedstengning siden mars 2020, men på sikt forventes en jevn og fin vekst. Det har i perioden 
med nedstengning blitt utført en rekke tiltak for tilrettelegging av parkeringsløsninger og påbegynte prosjekter innen 
stedsutvikling, som alle vil borge for vekst i besøkstallene.

Lyngen i tall:
2019 tallene viser 224 aktive aksjeselskaper med en samlet omsetning på 992 millioner, et samlet resultat på 66 millioner 
og en egenkapital i selskapene på samlet 421 millioner. En resultatgrad i snitt på 6,6 %.

Antall rapporterte ansatte er 696, noe som betyr i snitt ca. 3,1 ansatte per bvedrift. 

I tillegg tilkommer enkeltmannsbedrifter (landbruk) og andre, slik at samlet omsetning fra næringslivet har passert 1 mil-
liard med god margin.
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STYRKER 
FISKERI LANDBRUK INDUSTRI REISELIV SERVICE / HANDEL 
Perfekt beliggenhet ifht. 
Tromsø / Finnmark 
Kompetanse og kultur 
Infrastruktur (fiskemottak, 
bøteri) 
Sterke produkter 
Yrkesstolthet 

Bondens marked 
Høyt faglig nivå på 
kjøtt/melk 
Kommunal smidighet 
Arealutvidelse mulig 
Ung bondestand 
Innovativ (samarbeider 
med andre næringer) 
Teknologi – orientert 
Etablert merkevare 
Sammensatt næringsliv 
Kompetanse på avl 
Beitekartlegging 
Sametinget 

Differensiert og spennende 
Investeringsvilje 
Næringsavdelingen 
Tilgjengelige næringsarealer 

Naturen 
Kunnskap og kompetanse 
Fasiliteter (f.eks. parkering) 
Lite Corona / smittetrykk 
Rent og trygt 
Fredelig 
Flere attraksjoner 
Etablert samarbeidsformer 
(bla. Visit Lyngenfjord) 
Næringsorientert og 
proaktiv kommune 

Næringsrettet 
kommune 
Kommunen god 
kunde 
Sentrumsplanen/ 
Lyngen løftet 

 
 

  

SVAKHETER  
FISKERI LANDBRUK INDUSTRI REISELIV SERVICE / HANDEL 
Mangel på vann 
Høy kostnad på vann 
For lite havneplass i Nord-
Lenangen, trenger ny havn 
Mangler boliger 
For lite folk og rekruttering 
på næring.  
For lite informasjon i 
skoleverket 
Mangel på kompetanse om 
utdanningsmuligheter 
Fritidsmuligheter 
 

Aldrende næring i Lyngen 
Bygningsmasse 
Halvert antall bruk de siste 
årene 
«Ku – bruk» er i krise 
Nedbygging av dyrket mark 
til fordel for tomter 
Dårlig på samhandling 
Årsverk som 
kvantifiseringsmetode 
Økonomiske konsekvenser 
ved generasjonsskifte 

Fraflytting 
Redusert tilgang på 
kompetanse 
Dårlige veier og 
infrastruktur 
Manglende politisk tyngde 
Strømtilførsel 
Industrien er 
underkommunisert både 
regionalt og lokalt 
Vanntilførsel 
Kompetanse ifht. 
marketing 
Gjennomgangsboliger 
Lav utnyttelse av 
boligmasse 

Fergeforbindelsen har falt 
dramatisk i kvalitet 
Mye sesongbasert aktivitet 
Lite mediaomtale av 
Lyngen 
Gjennomgangsboliger 
Lite mediatrykk 

Mye politisk uro som 
ødelegger 
omdømme for 
næringslivet. 
Manglende 
næringsareal i 
sentrum. 
Kloakksystemet i 
sentrum må 
oppgraderes. 
Drifts-
/oppfølgingsmodell 
for el – sykler. 
Mye rot i sentrum. 
Dårlig 
turistinformasjon 
Manglende fasiliteter 
og parkeringsarealer 
for bobiler, større 
mengde av biler i 
sentrum 
Pollfjelltunnelen 
Fergeforbindelsen 
mot Tromsø 

 
 
 

  

(Vedlegg: Resultater, SWOT - Intervjuer med næringslivet)
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MULIGHETER 
FISKERI LANDBRUK INDUSTRI REISELIV SERVICE / HANDEL 
Flere sjarker / større flåte 
Flere bedriftsetableringer 
Tørrdokk 
Etableringsfasilitering for 
storaktører 
ISO – sertifiseringer 
 

Klimarelatert prosjekt 
Næringshage 
Næring for praktikere 
Sametinget 
Lyngenløftet 
Ruste opp eldre fjøs 
Lokal videreforedling (f.eks. 
lokalt slakteri) 
Lokal distribusjon og salg 
Nye nisjeprodukter 
Kombinasjon landbruk / 
reiseliv 
Kulturutvikling 
Kortreist mat 
Samhandling og samarbeid 
(Taste of Lyngen) 
Utnytte egne ressurser 
TINE Storteinnes 
Fellestiltak innad i 
kommunen 
Prosjektstilling, fokus på 
landbruket 
Bedre koordinering 
Utnytte lokal kompetanse 
Utnytte «Lyngenlam» brand 
Rekruttering til landbruket 
Kurs i generasjonsskifte / 
mer kompetanse omkring 
generasjonsskifte 
Sveits som modell 
Konsekvensutredning av 
turisme/landbruk 
Jordbruksarealer og 
driveplikt må få større fokus 

Tro på framtida for 
industrien 
Mer media fokus 
UFB – tilgang på 
dagpendlere 
Klare strategier mot TFFK 
(posisjonering) 
Kobling mot skolen 
Industriens dag, fysisk 
besøk fra elever 
Stolthet ifht. industrien 
PR / Omdømme prosjekt 
Mer samarbeid 
Bo- og driveplikt i 
kommunen 
 

Markedsføre styrker i 
kommunen 
Mer infrastruktur 
Flere gjennomgangsboliger 
UFB 
Sherpatrapp 
Tilbud som utvider 
skuldersesongene 
Flere aktiviteter (hund, 
nordlys) 
Enighet om profil 
Boom i reiseindustrien post 
corona 
Differensiere «Alpine 
Lyngen» 
Omdømme / media 
prosjekt, som offentlig / 
privat samarbeid 
Folkehøgskole 
Opprette en «tenketank» 
omkring omdømme og felles 
trekk 

UFB 
Havnepromenaden 
Lyngenløftet 
Utnyttelse av TK / 
Eidebakken 
området. 
Strandveien og 
havnepromenaden 
Toalett / dusjanlegg 
for turister 
(Sherpatrapp / 
Bobil turisme / 
Generelt) 
Tenk større, tenk 
kommersiell 
utnyttelse av 
mulighetene 

 

TRUSLER 
FISKERI LANDBRUK INDUSTRI REISELIV HANDEL / SERVICE 
Fylkesveiene forverres 
Strømkvaliteten forverres 
Økt oppdrettsaktivitet 
Forurensing 

Generasjonsskifte 
Lav tilgang på risikovillig 
kapital 
Investeringsmidler / 
virkemidler er for dårlige 
Veterinærgrunnlaget 
forsvinner 
Slakterier / Meierier 
forsvinner 
Importavtaler, økt 
konkurranse 
Sentralisert distribusjon 
Endret driftsmønster (rein) 

Taper kampen om ressurser 
og arbeidskraft 
Sentralisering 
Motstand mot endring i det 
offentlige 
Naturforhold (leirskred, 
snøskred, havninvå) 
Beredskapsnivået i 
kommunen 
Liten politisk tyngde 
 

Økning i fergepriser 
Strøm kvalitet reduseres 
Prisøkning på flybilletter 
Kompetanseflukt 
Manglende rekruttering 

Konflikt ifht. 
eierinteresser – 
Lyngenløftet. 
Dårlig samferdsel, 
vedlikehold, ferge. 

 
 


