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1. Forord – forstudie Espenes industriområde 
 

1.1. Innledning og bakgrunn for oppdraget fra Dyrøy kommune 
 
«VOX-Omstillingsprogrammet i Dyrøy vedtok i styremøtet 07.mai å tildele 50.000 kr. til Dyrøy 
kommune for gjennomføring av en forstudie for videreutvikling av Espenes Industriområde. Det er i 
dag beskjeden aktivitet på industriområdet, knyttet til Salaks sin aktivitet og diverse båtanløp. I 
forbindelse med tidligere interessenter som har vurdert området foreligger presentasjonsmateriell og 
ressursbeskrivelser.  
 
Fra 2018 har Dyrøy kommune status som omstillingskommune i Troms, og har i den forbindelse større 
økonomiske ressurser til næringsutvikling. Omstillingsprogrammet har målsetting om å bidra til å 
skape minimum 25 nye arbeidsplasser innen 2020, noe som dobles dersom programmet videreføres i 
ytterligere 3 år. Omstillingsprogrammet har fire innsatsområder, hvorav «sjømatnæring og tilhørende 
leverandørnæringer» er en. 
 
Utgangspunkt: 

- Arealplanen for Dyrøy skal vedtas i 2018, der foreslås en del endringer som muliggjør 
ytterligere utvikling av området.  

- Industriområdets beliggenhet og den regionale veksten i sjømatnæringa og tilhørende 
leverandørvirksomhet skaper nye muligheter for aktivitet.  

- Potensiell X-faktor gjennom mulig lokalisering av Salmar-slakteri i nærhet til området.  
- Gjennom Byregionprogrammet og regional næringsplan for Midt-Troms er det mulig å 

posisjonere industriområdet i en felles regional sammenheng, ref. avsnitt 8.7 (s.40) i 
næringsplanen.  

- VOX- Omstillingsprogrammet i Dyrøy gjennomfører parallelt med dette et forstudie for 
etablering av en mottaksstasjon for fisk fra lokale fiskere. I den sammenheng er industrikaia 
en av flere mulige lokaliseringer. 

 
Formålet med forstudiet er å avklare hvordan industriområdet kan bli mer attraktivt for etablering av ny 
virksomhet, og hvilke (typer) aktører som er mest aktuell.» 
 
Dyrøy kommune og Næringshagen Midt-Troms inngikk i juni 2018 avtale om utarbeidelse av en 
forstudie for å utrede dette nærmere. Forstudien inneholder følgende områder i henhold til beskrivelse 
av oppdraget:  

- Ressursbeskrivelse ihht ny arealplan, infrastruktur og andre relevante forhold  
- SWOT-analyse av industriområdet 
- Kartlegging/ vurdering av mest lovende målgrupper, og peke på noen aktuelle aktører som 

bør kontaktes i det videre arbeid 
- Rapport som også peker ut noen strategier og delmål å jobbe videre med i et forprosjekt, ifht 

innsalg og videreutvikling av området. 
 

1.2.    Prosess 
I prosessen knyttet til forstudien er det gjennomført dialog og møter med samtlige havbruksaktører 
som er etablert i kommunen: Salaks, Nordlaks, SalMar og Akvafarm for å få innspill til dette arbeidet, 
samt dialog med teknologi- og industribedriften Demas i Dyrøy1.  I tillegg er det innhentet informasjon 
via andre relevante kanaler. Kartleggingsarbeidet i forstudien er gjennomført i samarbeid med 
prosjektansvarlige i Dyrøy kommune.  
 
Næringshagen Midt-Troms takker for oppdraget, og ønsker Dyrøy kommune lykke til med viktig 
arbeid. 
 
 
Finnsnes 29.08.2018 
 
Irene Lange Nordahl     Åsta Sortland 
Prosjektleder       Daglig leder 
Næringshagen Midt-Troms AS     Næringshagen Midt-Troms AS 

                                                           
1 Demas er en industribedrift som leverer elektromekaniske produkter og tjenester innen automatisering og prosesstyring med fokus på 
energieffektive løsninger. Kilde: Kort presentasjon av Espenes Industriområde, Dyrøy kommune.  
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2. Ressursbeskrivelse i henhold til ny arealplan, 
infrastruktur og andre relevante forhold  

 
Espenes industriområde har en sentral 
beliggenhet langs skipsleia mellom 
Harstad/Finnsnes/Tromsø.  
 
Industriområdet ligger ved Solbergfjorden, som 
er et viktig sjøområde for lakseproduksjon, med 
flere lokaliteter på begge siden av fjorden. I 
tillegg er det betydelig produksjon i 
Dyrøysundet, samt i omkringliggende 
sjøområder rundt Senja og sørover mot Harstad. 
 
Industriområdet ligger 40 km og ca 50 min (pr 
bil) fra regionsenteret Finnsnes.  
 
 

 
Fakta Espenes industriområde2 
 

Areal 64,6 daa regulert industriområde  

Dypvannskai 45 meter lang dypvannskai i fronten av industriområdet 
ISPS godkjent kai til internasjonal skipstrafikk 

Lagerhall 800m2 isolert lagerhall etablert på industriområdet 

Kapasitet energi Pr i dag er det ledig kapasitet på 1 MW til industriområdet3  

Kapasitet vann 15m3 pr time/ 24 timers syklus4 

Fiber Etablert fibernett til industriområdet 

Vei Tilførselsveiene FV 211/FV 84/FV 86 og KV Kaffeveien er 
klassifisert som henholdsvis BK 8 og BK 10 veier (FV 211 Bjørga- 
Brøstadbotn - BK 8)  

 
Andre forhold:  

• Det er mulig å foreta masseuttak/utfylling av industriområdet, bakover i 
terrenget, som består av steinmasser og fjell. Denne massen kan brukes til 
utfylling til eventuell utvidelse av kaiområde.  

 

• Pr i dag går det en kommunal vei gjennom industriområdet, og denne vil 
kunne omreguleres og inngå som en del av industriarealet. 

 

• Det er mulighet for utvidelse av kaia til opp mot 85 meters lengde nordøstover, 
innenfor dagens reguleringsplan.  

 

• Dyrøy kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel av kommuneplanen, som 
er på høring. Det er foreslått en utvidelse av området til 94,6 daa. Det vil si en 
økning på om lag 30 daa. 

 
 

                                                           
2 Kilde: Kort presentasjon av Espenes Industriområde, Dyrøy kommune 
3 Kilde: Troms Kraft 
4 Kilde: Dyrøy kommune, teknisk sjef 
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2.1. Næringsområdet - midt i et område med stor lakseproduksjon  
Dyrøy kommune og Espenes industriområde ligger sentralt plassert midt i et sentralt 
produksjonsområde for havbruksnæringen. Dyrøy kommune inngår i Midt-Troms 
regionen, og både Midt-Troms og Sør-Troms er sentrale områder for 
havbruksnæringen.  
  
Dyrøy kommune er en betydelig havbrukskommune med seks lokaliteter i 
Solbergfjorden og Dyrøysundet. Dyrøy kommune har i 2018 en klarerte lokaliteter for 
matfisk av laks og ørret etter målt MTB, med klarert kapasitet på i overkant av 
lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse), på om lag 22 000 tonn5. Tilsvarende tall i 
2018 for Midt-Troms er i overkant av 125 000 tonn.6 Dette innebærer at regionen er 
en av de største havbruksregionene i nord.   
 
Denne produksjonen genererer behov for servicetjenester, samt tjenester knyttet til 
drift og vedlikehold ved anleggene til havbruksnæringen. Noe som innebærer 
muligheter for tjenesteleveranser fra leverandørnæringen knyttet til 
havbruksnæringen. En rekke leverandører er etablert i regionen i dag, og det er 
igangsatt et eget leverandørutviklingsprosjekt for å styrke leverandørnæringen i 
nord.7 
 
Espenes industriområde har en sentral beliggenhet i forhold til å kunne tilby arealer 

for leverandører av denne typen 
tjenester, samt til havbruks-
aktørene ved behov for anlegg og 
ulike former for aktivitet på land.  
 
 

 
Lokaliteter for produksjon laks i Dyrøy og 
i nærområdet.  
Kilde: Fiskeridirektoratet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Kilde: «Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms», Nofima 2018 
6 Næringshagen Midt-Troms: Regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
7 Leverandørutvikling Havbruk Nord i regi av Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage, der over 30 leverandører, 8 havbruksaktører 
og en rekke kunnskaps- og FoU-miljø fra hele Troms og Nordre Nordland deltar. 
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2.2. Forventet nasjonal- og regional vekst i havbruksnæringen 
Den nasjonale veksten i havbruksnæringen er forventet å komme i 
produksjonsområder i nord8. Produksjonsområde 109 som omfatter Andøya – Senja 
forventes å være et av områdene som blir omfattet av fremtidig vekst.  
 
Dette gjør at Espenes industriområde, ut fra beliggenhet, er godt egnet som mulig 
«servicebase» for havbruksnæringen i disse områdene. Noe som kan bidra til økt 
attraktivitet overfor både for havbruksaktørene og leverandørene i tilknytning til 
havbruksnæringen.  
 
I den regionale næringsplanen for Midt-Troms er det redegjort for regionale 
ambisjoner for vekst i havbruksnæringen med en rekke konkrete tiltak, samt 
tilrettelegging for leverandører og felles regional profilering av næringsareal.10 
 

2.3. Industriareal nær sjøen er de mest attraktive 
For aktivitet knyttet til havbruksnæringen er det industriareal nær sjøen det som vil 
være mest relevant og aktuelt. Gjennom kartleggingsarbeidet i forbindelse med 
forstudien er det kommet fram opplysninger som viser at det kan være aktuelt med:  

• Fremtidig basisproduksjon for havbruksnæringen på land, som for eksempel 
smolt-produksjon 

• «Servicebase» for havbruksnæringen og leverandører  

• Mulighet for økt aktivitet for leverandører med større arealbehov  

• Mulighet for å rette innsatsen inn mot større nasjonale leverandører til 
havbruksnæringen som vurderer etableringssted i nord/Troms  

 
For samtlige av disse områdene/gruppene er næringsområder langs sjøen de mest 
aktuelle. Basert på denne oversikten bør kommunen derfor vurdere utvidelse av 
dagens areal langs sjøen mot nord mot «Haug-eiendommen», samt ruste opp 
infrastruktur i tilknytning til industriområdet i tråd med innspill i forstudien. I 
forbindelse med mulig utvidelse av næringsareal mot nord, bør det gjøres vurdering 
av grunnforholdene. Ved videre utvidelse av industriområdet i sjø er det viktig å få 
kartlagt bunnforholdene.  

 
Når det gjelder området sør for regulert næringsområde, vises det til kommunens 
egen prosess og dialog med grunneier av denne eiendommen, og dette området er 
etter avtale med kommunen ikke tatt inn i denne forstudien.   
 

Logistikk- og tilgjengelig infrastruktur vil være avgjørende fra attraktiviteten til 
industriområdet i forhold til havbruksnæringen og leverandørnæringen.11 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Verdiskapning basert på produktive hav i 2050, 2012 
9 Fra og med 15.10.2017 ble det innført nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt i 13 områder, 
hvor miljøindikatorer regulerer kapasitet. Område 10: Andøya til Senja. Kilde: Fiskeridirektoratet. 
10 Regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022, Næringshagen Midt-Troms og Byregionprogrammet 2018 
11 Uttalt i møter med flere av havbruksbedriftene 
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2.4. X-faktor gjennom etablering av SalMar-slakteri i nærhet til området 
SalMar besluttet 25.8.18 å etablerere et eget slakteri/prosesseringsanlegg, 
«Innovanor», på næringsområdet «Klubben» i Lenvik kommune. Etablering av et slikt 
anlegg vil øke produksjonen på land og styrke regionens attraktivitet overfor 
leverandører til havbruksnæringen. 12  
 
Det vises i denne sammenhengen til erfaringer ved etablering av SalMar sitt 
prosesseringsanlegg «Innovamar» på Frøya i 2010, samt ringvirkningene av denne 
etableringen.13 Med bakgrunn i dette vil vi anbefale Dyrøy kommune å holde god 
dialog med SalMar og Lenvik kommune i forbindelse med etableringen av dette 
anlegget, for å kartlegge hvilke muligheter for økt aktivitet og synergier som kan 
komme i regionen som følge av denne etableringen.  

 

2.5. Tilrådning:  
 

1. Vurdere utvidelse av industriområdet på Espenes nordover langs sjøen, samt 
utfylling i sjøen: For å kunne tilby areal både for primæraktivitet til 
havbruksaktørene, som for eksempel fremtidig smoltproduksjon og 
serviceaktiviteter, bør arealet for industriområdet utvides nordover langs sjøen, 
mot eiendommen «Haug» i den nye arealplanen. Ved en slik utvidelse vil 
kommunen legge til rette for flere arealkrevende aktiviteter knyttet til 
havbruksnæringen og leverandørnæringen, samt klargjøre for mulighet til 
utfylling i sjøen i det samme området.  

 
2. Stenge industriområdet for gjennomkjøring ved etableringer på området, slik at 

området blir et skjermet industriområde uten gjennomkjøring. Dette punktet 
bør klargjøres i forbindelse med arealplanen, både av hensyn til sikkerhet og 
for å oppnå økt attraktivitet for et sammenhengende industriområde.  
 

3. Styrking av infrastruktur til- og på industriområdet: 
 

a) Fylle ut et større område i sjøen mot nord ved det etablerte 
industriområdet, samt vurdere ytterligere utfylling ved utvidelse av 
industriområdet mot nord til «Haug-eiendommen» i den nye 
arealplanen. 
 

b) Oppgradere bru på Espenesmyra, FV 211, til BK 10 – vei, i 
samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, for å 
kunne benytte veien til transport av tung last for havbruksnæringen 
eller leverandører. Dette slik at industriområdet med kai i større grad 
kan benyttes som servicehavn og industriområde for næringen med 
aktivitet i tilknytning til anleggene i området. Dyrøy kommune bør 
vurdere bruk av det nye havbruksfondet til formålet, og inngå avtale 
med fylkeskommunen og forskottering el spleiselag til formålet.  

 
c) Styrke energiforsyningen til området og utvide dagens kapasitet, og 

gjennomføre prosesser mot Troms Kraft for å få utvidet energi-
kapasitet fra dagens 1 MW til minimum 3 MW. Dette for å kunne 
være et aktuelt etableringssted primæraktivitet på land for 
havbruksnæringen, som for eksempel smoltproduksjon. 

 

                                                           
12 Basert på erfaringer fra Frøya i forbindelse med SalMars etablering av prosesseringsanlegg i kommunen. 
13 Kilde: Frøya kommune 
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3. SWOT-analyse for Espenes industriområde 
 
Espenes industriområde har en rekke styrker og muligheter, samt noen svakheter og 
trusler. I tabellen nedenfor er det redegjort for de mest sentrale elementene.   
 

Styrker 
 
Regulert område med kai, industrihall, tilgang til vann 
og strøm 
 
Sentralt plassert langs skipsleia, midt mellom 
Harstad/Finnsnes/Tromsø 
 
Ligger rett ved Solbergfjorden, inkl Dyrøysundet, som 
er en del av et stort produksjonsområde for laks 
 
Dyrøy er en stor havbrukskommune i en sterk 
havbruksregion  
 
Politisk enighet i regionen om vekst i 
havbruksnæringen, og felles regionale ambisjoner 
 
 

Muligheter 
 
Selskapene som er etablert i kommunen/nærområdet 
har pr i dag høy produksjon og har ambisjoner om 
videre vekst  
 
Behov for økt service tilknyttet næringen, og 
muligheter for etablering av «servicebase» for 
næringen, inkl bunkersanlegg og basistilbud for  
fartøy tilknyttet næringen 
 
Aktuelt sted for utskiping av utstyr til/fra anleggene i 
området 
 
Servicebase for etablerte leverandører til næringen, 
samt muligheter for etablering nye leverandører.  
 
Økt aktivitet på Espenes-kaia kan styrke muligheten for 
etablerte industribedrifter i kommunen overfor 
havbruksnæringen 
 
Nasjonale- og regionale ambisjoner for vekst i 
næringen. Det er forventet at den største veksten vil 
komme i nord  
 
 

Svakheter 
 
Havbruksaktiviteten i området er i hovedsak innen 
matfiskproduksjon i sjøen, samt smoltproduksjon. 
Liten annen aktivitet i tilknytning til næringen på land i 
Dyrøy 
 
Dyrøy ligger utenfor etablert senter med hensyn til 
nærhet til andre servicefasiliteter for næringen. Noe 
som kan ha betydning for rekruttering og utvikling av 
området 
 
Mangler bunkersanlegg og basistjenester for fartøy 
på industriområdet  
 
En begrenset del av industriområdet har front mot 
sjøen 
 
Lite opparbeidet areal på eksisterende 
industriområde 
 
Pr i dag for lav energi-kapasitet på området til for 
eksempel smolt-produksjon 
 
Begrensninger på vei til næringsområdet i forhold til 
tung last  
 
 

Trusler 
 
Motstand i opinionen mot vekst i næringen 
 
Hovedtyngden av leverandørbedrifter til næringen er pr 
i dag etablert andre steder enn i Dyrøy 
 
Servicefunksjoner i tilknytning til næringen etableres 
andre steder i fylket, og gjerne i byene, med større 
tilgang til kompetent arbeidskraft 
 
Industriområdet ligger utenfor senter, og uten øvrige 
servicefasiliteter til næringen. Kan svekke 
attraktiviteten overfor leverandører, særlig større 
aktører 
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4. Kartlegging av de mest lovende målgrupper og aktuelle 
aktører i det videre arbeidet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartleggingen i forstudien viser at de aktørene som bør kontaktes i det videre 
arbeidet er: 1) Havbruksaktørene som er etablert i kommunen, 2) relevante 
serviceaktører/leverandører tilknyttet havbruksnæringen i regionen, 3) Demas og 
eventuelle andre lokale bedrifter 4) større nasjonale leverandører som vurderer 
etablering i nord/Troms. 
 
I forkant av dette bør Dyrøy kommune etter vår vurdering få utarbeidet eget 
presentasjonsmateriell for Espenes industriområde til bruk for profilering av området 
overfor havbruksnæringen og leverandører. Et slikt arbeid kan inngå ved en mulig 
fremtidig oppfølging av forstudien, samt inngå i et mulig regionalt samarbeid. 
 

4.1. Tilrådning: 
 

- Primærproduksjon havbruk/havbruksaktører: Etablere et forprosjekt for 
nærmere dialog med havbruksaktører som har produksjon i området om 
vurdering av mulig aktivitet, inklusiv fremtidige muligheter for fremtidig 
smoltproduksjon, samt kartlegge muligheter for slik etablering på området.   
 
Parallelt med dette må det etableres dialog med Troms Kraft om styrking av 
tilgjengelig energikapasitet til området, slik som beskrevet i kap 2.5.   

 
- «Servicebase» for havbruksnæringen: Etablere et forprosjekt for tilrettelegging 

for Espenes industriområde som «servicebase» for havbruksnæringen 
gjennom flere konkrete tiltak. Logistikk vil være avgjørende for en etablering 
av en slik «servicebase»:  
 

o Bunkersanlegg: Vurdere muligheten for å etablere sted for fylling av 
bunkers/drivstoff til servicebåter i havbruksnæringen. Målgruppe for 
denne tjenesten er havbruksaktørene og leverandører til 
havbruksnæringen. Ved en slik etablering vil Espenes industriområde gi 
et basistilbud til aktørene som gjør det naturlig å søke til havna- og 
industriområdet, og dermed legge grunnlag for å dekke behovet for 
annen type aktivitet for fartøy tilknyttet næringen.  
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o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen: Gjennom 

et eget forprosjekt foreta en nærmere vurdering av mulighetene for 
tilrettelegging for at havbruksaktørene og leverandører kan benytte 
anlegget og kaia ved leveranser av nytt- og brukt utstyr, som for 
eksempel nøter/luseskjørt og annet utstyr, som aktørene i området har 
behov for å skipe inn/ut over kai, og som bringes/hentes med bil. 
Herunder kartlegge krav fra havbruksaktørene i forhold til 
biosikkerhet14, og konkrete tiltak som må iverksettes i henhold til dette.   

 
Parallelt med dette bør det igangsettes arbeid for planlegging av 
oppgradering av bru på FV 211 over Espenes-myra til BK 10-vei, i 
samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune, for å 
kunne ta imot fremtidig tung last inn til havna-, og utstyr fra havna og 
tilbake til leverandørene med transport på bil for vedlikehold og 
reparasjon, slik beskrevet i kap 2.5.  
 

o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører: Etablere et forprosjekt 
for å vurdere muligheten til å etablere avtaler med leverandører til 
havbruksnæringen om for å få etablert stedlig «basestasjon»/avdelings-
kontor for leverandørenes virksomhet på industriområdet, basert på 
havbruksnæringens produksjon i Solbergfjorden og området rundt 
Senja og sørover mot Harstad.  
 
Målgruppe: Leverandører til havbruksaktørene som har produksjon i 
Solbergfjorden og Dyrøysundet, samt i sjøområdet rundt Dyrøy. 

 
o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning 

til havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes 
industriområde: I samarbeid og dialog med dagens industribedrift 
Demas i Dyrøy er det mulig å gjøre en nærmere vurdering av hvilke 
muligheter en «servicebase» for havbruksnæringen ved Espenes 
industriområde kan utgjøre for denne bedriften, og eventuelle andre 
bedrifter, inn mot havbruksnæringen. Nærmere vurderinger av slike 
muligheter kan gjøres ved oppfølging av forstudien i eget forprosjekt. 

 
- Etableringssted for større leverandører til havbruksnæringen: Gjennom 

arbeidet med å etablere Espenes industriområde som egen «servicebase» vil 
et aktuelt oppfølgingsområde av forstudien i et eget forprosjekt være å 
etablere dialog med større aktører på nasjonalt nivå som vurderer 
lokaliseringssted for sin aktivitet i nord og i Troms, samt etablere 
profileringsmateriell for denne målgruppen for Espenes industriområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Biosikkerhet: Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Resultat av metoder og rutiner som hindrer introduksjon introduksjon 
og spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer, inkl hygienebarrierer. Kilde: Store Norske Leksikon 
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- Andre områder for oppfølging: 

 
o Et av havbruksselskapene har gitt innspill på at de vurderer å bygge 

egne boliger til ansatte ved anlegg i kommunen, og at de ønsker 
nærmere dialog med kommunen om dette.  
 

o Utviklingen i havbruksnæringen innebærer flere fremtidige satsinger 
som kan gi muligheter for nye ringvirkninger. Næringen er i stor 
teknologisk utvikling som innebærer ønsker om å ta i bruk større deler 
av fjordområdene til produksjon, inklusive mer eksponerte områder. 
Noe som kan gi nye fremtidige muligheter for service- og tilrettelegging 
for næringen. I tillegg vurderes nye former for fôr- og fôrproduksjon, 
samt flere ulike driftsformer. Disse innspillene bør vurderes for 
oppfølgning i samarbeid med havbruksaktører, aktuelle leverandører og 
FoU-miljø.  

 
o Vurdere studietur til andre deler av landet, der havbruksnæringen gir 

store ringvirkninger for leverandørnæringen, og der kommunene har 
lagt aktivt til rette for denne utviklingen. Aktuelle steder for slik studietur 
er Rørvik/Ytre Namdal og Frøya/Hitra. 

 
o Vurdere kommunalt initiativ overfor de øvrige kommunene i regionen for 

å lage et eget prosjekt for oppfølging av regional næringsplan for Midt-
Troms for å posisjonere industriområdet i en felles regional 
sammenheng, ref. tiltak 8.7.: «Næringsareal på land»: «Det være en 
styrke for regionens konkurranse- kraft overfor andre regioner dersom 
kommunene legger til rette for felles profilering av regionens 
næringsareal overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om 
større utbygginger/satsinger, samt ved deltakelse på større nasjonale 
profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing. Dette for å styrke 
regionens konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner.» 
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5. Oppsummering og forslag til strategier og delmål for 
neste fase - forprosjekt 

 
Kartleggingen i forstudien viser at det er et betydelig potensial for Espenes 
industriområde i tilknytning til havbruksnæringen i kommunen og regionen. 
 
Som en del av oppfølging av forstudien til et forprosjekt, bør det utarbeides et eget 
presentasjonsmateriell for Espenes industriområde til bruk for profilering av området 
overfor havbruksnæringen og leverandører prioriteres. I tillegg bør det vurderes å 
benytte flere kanaler for slik profilering, som for eksempel digitale flater, samt 
deltakelse på messer, gjerne gjennom regionalt samarbeid, som for eksempel ved 
Aqua Nor og Nor Fishing i Trondheim. 15 
 
Basert på kartleggingen foreslår vi følgende strategier og delmål for oppfølging i 
neste fase gjennom et forprosjekt: 
 

- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som mulig 
etableringssted for primæraktivitet/produksjon på land knyttet til 
havbruksnæringen, inklusive mulighet for etablering av smoltproduksjon  

o Nærmere kartlegging av behov 
o Prosess oppgradering av infrastruktur, inklusive oppgradering av 

energi-kapasitet 
o Dialog med aktører 

 
- Utredning og oppfølging av Espenes industriområde som «servicebase» for 

havbruksnæringen og leverandørnæringen i regionen, og muligheter for:  
o Etablering av bunkersanlegg for fartøy tilknyttet næringen 
o «Hub» for utskiping av utstyr til havbruksnæringen i regionen 
o «Basestasjon»/underavdelinger for leverandører  
o Mulighet for økt aktivitet for dagens industribedrifter i Dyrøy i tilknytning 

til havbruksnæringen ved «servicebase» havbruk på Espenes 
industriområde 

▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 
- Utredning og oppfølgning av Espenes industriområde som etableringssted for 

større leverandører til havbruksnæringen 
▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle aktører 

 
- Utredning og oppfølging av mulighetene innen fremtidige satsinger som kan gi 

muligheter for nye ringvirkninger, inklusive mer eksponerte områder, og 
muligheter for service- og tilrettelegging for næringen, samt muligheter innen 
nye former for fôr- og fôrproduksjon, og utprøving av flere ulike driftsformer.  

▪ Nærmere kartlegging 
▪ Prosess og dialog med aktuelle havbruksaktører, aktuelle 

leverandører og FoU-miljø 
 

                                                           
15 Aqua Nor i Trondheim har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for 
akvakultur-teknologi. Nor-Fishing i Trondheim har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i 
dag en av verdens ledende messer for fiskeri 
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- Vurdere studietur til andre deler av landet, der havbruksnæringen gir store 

ringvirkninger for leverandørnæringen, og der kommunene har lagt aktivt til 
rette for denne utviklingen. Aktuelle steder for slik studietur er Rørvik/Ytre 
Namdal og Frøya/Hitra.  

 
- I tillegg bør det vurderes et kommunalt initiativ fra Dyrøy overfor de øvrige 

kommunene i regionen for å lage et eget prosjekt som oppfølging av regional 
næringsplan for Midt-Troms for å posisjonere industriområdet i en felles 
regional sammenheng, ref. tiltak 8.7.: «Næringsareal på land»: «Det være en 
styrke for regionens konkurransekraft overfor andre regioner dersom 
kommunene legger til rette for felles profilering av regionens næringsareal 
overfor sjømatbedrifter, eller leverandører med planer om større 
utbygginger/satsinger, samt ved deltakelse på større nasjonale 
profileringsarenaer som Aqua Nor og Nor Fishing. Dette for å styrke regionens 
konkurransekraft ovenfor sjømatnæringen i konkurranse  
med andre regioner.»  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


