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Gruppearbeid 

Gruppoppgave 1
Nå-situasjon
Beskriv styrker og svakheter i nå - situasjonen i Kvænangen kommune i forhold til 

kommunens rolle som støttespiller og tilrettelegger for næringslivet. 

Gruppeoppgave 2
• Ønskesituasjon
Beskriv ønskesituasjonen i Burfjord når det næringer, samarbeid og verddetradisjoner, 

samt kommunens rolle som tilrettelegger og støttespiller. 

Gruppeoppgave 3
• Hvordan oppnå en ønskesituasjon
Beskriv hvordan du mener en ønskesituasjon for næringsutvikling og samhandling kan 

oppnås med hensyn til prioriteringer og strategier



Styrker 

• Ung befolkning
• Lokale prosjekter med ekstern finansierer –

primærnæringer og reiselivsprosjekter- kombinasjonsdrift –
styrke bosetning 

• Unike natur og kultur gitte forhold - nærhet til ressurser -
• Ledige gårdsbruk
• driftige og kreative folk
• Lite folketall 
• Aktiv jordbruk 
• God havn og ligge muligheter for lokal flåte 
•



Svakheter 

• Knapphet på jord for de som driver gårdsbruk – jordloven 
• Kommunikasjon – kombinasjonsbåt 
• Vei både på nord- og sørsiden ( studentekskursjoner og jordbruk ) 
• Avstand til kommunale etater - både fysisk og mental avstand  
• Avstand til marked – vare- og tjenesteproduksjon 
• Total mangel på infrastruktur 
• Godstransport – maks 20 kg håndbagasje 
• Kraftig redusert  rutetilbud , usikker 
• Vei dårlig 
• Monopol situasjon på fiskemottak 
• Mangler ferge 
• Mangler  aldersgrupper 



Ønsket situasjon

• Ferge, frakt og reiseliv, - næringsvirksomhet 

• Vei 

• Kai – liggeplass for fremmed båter

• Bedre rutetilbud - korresponderer med andre  

• Daglig transport- muligheter for jobb på 
fastlandet

• At de konkrete forslag blir fulgt opp –
oppfølging 



Strategier og prioriteringer 

• Etableringstilskudd fiskeri
• Må få bistand fra de kommunale etater
• Kommunen må synliggjøre lokale aktører
• Prioritere konkrete prosjekter som er i gang og følge de 

opp – reiseliv, fugleturisme, kultursti , mattradisjoner, 
husflidslags akt. 

• Ikke svekke primærnæringer , for eksempel 
lakseoppdrett svekker fiske

• Ferge- presse fylkeskommunen på samferdsel 
• Reserveløsninger til samfunnsbåten - for eksempel ved 

fisketransport


