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Bærekraftig matproduksjon 
TILTAK ANSVAR FRIST 

Klyngearbeid blå sektor: 
Økt samarbeid FoUI-
miljøer, og økt samarbeid 
oppover og nedover i 
næringskjeden.                                                                    

Klyngen 
InnovArena/Namdalskysten 
Næringsforening/kommunene 

2020-2025 

Egen kommunal ressurs blå sektor kystsoneforvaltning og 
rammevilkår, herunder: 
- arealplanlegging 
- følge opp vekstmål i kvitfisknæringen. 
- tett på Mattilsynet for påvirkning på politikk og retningslinjer. 

Kommuner/Prosjektet 
Blå Kompetansebygging/ 
Namdalskysten Næringsforening/ 
Val FoU og enkelte nærings- 
aktører ved prosjektfinansiering 

2022 

Rekrutteringskvoter fiskeri - distriktskvote med lokal 
leveringsplikt for å sikre lokal mottaksstruktur. 

Fiskarlaget/Namdalskysten 
Næringsforening/kommuner 

2021 

Kommunalt distriktslån for kjøp av fiskefartøy. Kommune 2021 

Videreutvikling av Namdal Aqua i forbindelse med 
AquaNor/NorFishing. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening 

2020-2025 

Stimulere til forsøk på tang, tare og andre lite utnyttede 
havressurser til mat. 

Val FoU/Nærøysund 
kommune/klyngen InnovArena 

2020-2025 

Blå konferanse – med fokus på havrommet og marin og maritim 
næring. 

YNVS/VAL vgs/Ytre Namdal 
Fagskole/Namdalskysten 
Næringsforening  

Annethvert år  

Skreifestivalen – med fokus på matkultur, opplevelser og 
sjømat/fiske. 

Skreifestivalen/Namdalskysten 
Næringsforening 

 

Sopinfestivalen – med fokus på handel, matkultur og landbruket. Bondelaget/Kolvereid 
Handelstandsforening 

Årlig 

Etablering av bedriftsnettverk: 
«Stolt matprodusent - Smaken av Namdalskysten» på tvers av 
blå, grønne, store og små matprodusenter. 

Namdalskysten Næringsforening/ 
Bondelaget/næringsliv 

2021-25 

Rådgivning og kobling av aktører i blå og grønn sektor. Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening 

2020-2025 

Trøndersk Matfestival – utvikle en arena for aktørene 
i Nærøysund og Namdalen for mat og 
matopplevelser via Visit Namdalen. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/Visit Namdalen 

2020-2025 

Prosjekt kystlandbruket – skal bidra til robuste, 
tidsriktige og solide bruk med særlig fokus på melke- 
og kjøttproduksjon. 

Nærøysund og Leka kommuner, 
samt Bindal/Bondelagene 

2020-2024 

Veivalgsrådgivning i landbruket – generasjonsskifte 
og rekruttering. 

Nærøysund kommune/Trøndelag 
Fylkeskommune 

2020-2024 

Bioøkonomiprosjektet – Etablere eget prosjekt for 
bedre utnyttelse av restråstoff, Kystskogbruk – ifm. 
Skogtakstprosjektet sette fokus på skogressursene. 

Region Namdal/Nærøysund 
kommune/Namdalskysten 
Næringsforening/klynge/skogeierla
g/Skogprosjekt Namdal 

2020-2025 

Grønne perler Namdal – styrke eksisterende 
landbrukseiendommer ved fokus på muligheter 
tilleggsnæring. 

Prosjektet Grønne Perler 
Namdal/Nærøysund Kommune 

2020-2023 

Etablere nettverk og arena for økt salg og fokus på 
lokalmat 

Lokalmatprodusenter/Nærøysund 
kommune/Namdalskysten 
Næringsforening/Visit Namdalen 

2020 
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Bærekraftig industri  
TILTAK ANSVAR FRIST 

Utvikle og tilrettelegge for industrietableringer gjennom aktiv 
involvering av ulike aktører, hvor alle som er involvert forstår 
hvorfor, hva og hvordan man lykkes. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/ 
innovasjonsselskaper/ næringsliv 

2020-2025 

Etablere og utvikle regionale teknologiarenaer med deltakelse i 
nasjonale og internasjonale nettverk. 

Namdalskysten Næringsforening, 
næringsliv/innovasjonsselskaper 

2023 

Eget nettverk for gründere og tilby kurs innen 
etablereropplæring i samarbeid med andre aktører. 

Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening, 
innovasjonsselskaper 

2021 

Utrede fremtidig energibehov og muligheter for 
energisparing. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening, 
innovasjonsselskaper 

 

Utrede forutsetninger for etablering av ny industri gjennom 
klimavennlig areal-og transportplanlegging, samt gjennom 
bioøkonomiprosjektet Region Namdal. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/ 
innovasjonsselskaper/ næringsliv 

 

Utredning av Nasjonalt mottaksordning for plast i samarbeid 
med relevante samarbeidspartnere. 

Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening, 
næringsliv/innovasjonsselskaper 

2021 

Studietur m/fokus på grønn energi. Namdalskysten Næringsforening/ 
kommuner 

2022 

Mulighetsstudie fornybar energi basert på vind, sjø, 
gjenvinning, gjødsel, slam og trevirke. 

Namdalskysten Næringsforening/ 
kommuner/innovasjonsselskaper 

2023 
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Bærekraftig service 
TILTAK ANSVAR FRIST 

Egen reiselivsstrategi for Ytre Namdal, som understøtter Visit 
Namdalens strategi (ringvirkningsanalyse og sammenstilling 
med tidligere versjon). Flere tilreisende som forbruker lokale 
opplevelser og handler lokalt gir økt omsetning i lokal 
handelsstand, så vel som bedre omdømme og attraktivitet med 
tanke på tilflytting/rekruttering. 

Kommuner/Visit Namdalen/ 
næringslivet 

2021 

Utrede felles helårlig innflytter/turistinformasjon for 
Nærøysund og Leka, evt. ansvar for koordinering av 
ambassadørkorps, med årlige kurs/oppdateringer 
vertskap/tilbud. 

Kommuner/Museet Midt/ 
Namdalskysten 
Næringsforening/Visit Namdalen 

2022 

Etablere ambassadørkorps i Ytre Namdal: lokale 
personer/handelsbedrifer med god kunnskap om 
lokalsamfunnet, som stiller seg til disponible til å gi informasjon 
om hvilke tilbud som finnes innen ferie og fritid i Nærøysund 
(målgruppe: innflyttere, turister).  

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/frivillig- 
sentralene/lag og foreninger 

2021 

Etablere bedriftsnettverk via Innovasjon Norge innen handels- 
og opplevelsesnæring med fokus på vertskapsrollen, 
kundereisen og produkt- og markedsutvikling. 

Namdalskysten 
Næringsforening/Visit 
Namdalen/næringsliv/Museet 
Midt/innovasjonsselskaper 

2022 

Koronapandemien har gitt et oppsving i nasjonalt marked for 
bobilturister - økt tilrettelegging og infrastruktur for bobilturister i 
Nærøysund (tømmeanlegg, info). 

Bedrifter/kommuner 2020-21 

Lokal bransjeveileder på smittevern i lokale 
opplevelsesbedrifter. 

Nærøysund Kommune 2020 

Profesjonalisering av regionens arrangementer/festivaler for å 
få en bedre struktur i planlegging og gjennomføring. 

Namdalskysten 
Næringsforening/Visit 
Namdalen/frivillige organisasjoner 

2021 

Bevisstgjøring av forbrukerne på viktigheten av å støtte opp 
om lokalt næringsliv. Nytt materiale produseres årlig for å 
holde ved like fokuset også etter koronapandemien. Eks.: 
kampanje - Handle nært i Nærøysund. 

Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening 

2020 

Trivselstiltak (møteplasser, aktiviteter, forskjønning, skilting og 
universell utforming) i sentre/bygdesentre, for å skape mer liv og 
økt attraktivitet som kommer handelsnæringen og befolkningen 
til gode. 

Namdalskysten Næringsforening 
/frivillige organisasjoner/kommu- 
ner/handelsstandsforeninger 

2020-2025 

Stimulere til utvikling av regionens lokalbutikker gjennom egne 
temamøter og via Mercur – ordningen. 

Namdalskysten Næringforening/ 
Kommuner/innovasjonsselskaper 

2020 - 2025 

Tilrettelegge for at Nærøysund kommune er foretrukket 
vertskapskommune for TIFT-bedrifter gjennom kontinuerlig 
dialog med eksisterende bedrifter. 

Namdalskysten Næringsforening 
Innovasjonsselskaper/næringsliv 

2021 

Legge til rette for gründere som styrker og komplementerer 
kommunens servicetilbud 

Kommuner  
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Bærekraftig kunnskap 
 

TILTAK ANSVAR FRIST 

Aktiv næringsavd. i kommunene som er til stede på 
næringslivets møteplasser, og har kunnskap om næringslivets 
utfordringer til enhver tid. 

Kommuner 2020 

Faste temadager i kommunestyrene og utvalgene med fokus 
på handel og næring. 

Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening 

2020 - 2025 

Innovasjon Norge skal ha jevnlige kontordager på 
Namdalskysten. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening /InnovArena/ 
innovasjonsselskaper 

2020 

Samarbeidsprosjekt rekruttering/karriereveiledning – fra 
grunnskole via videregående til arbeidsliv. 

Namdalskysten Næringsforening/ 
kommuner/grunnskoler/YNVS/Val 
vgs/ næringsliv 

2020-2025 

Jevnlig kontakt med utdanningsinstitusjoner høyere utdanning. Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/YNVS/Val/nærin
gsliv/ innovasjonsselskaper 

2020-2025 

Aktivt oppfordre og øke kunnskap om Ungt Entreprenørskap og 
trainee-ordning hos skoler og næringsliv. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/ 
innovasjonsselskaper 

 

Årlig oppdatering av handlingsplan. Namdalskysten Næringsforening i 
samarbeid med kommunene 

2021-2025 

Kommunal anbudspraksis og innkjøpsstrategi skal bidra til å 
muliggjøre og styrke lokal deltagelse og krav om inntak av 
læringer. 

Kommuner 2022 

Kurs/info/studieturprogram innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi. Namdalskysten Næringsforening/ 
innovasjonsselskaper 

2022 

Utarbeide plan for klima- og miljøsatsing i Ytre Namdal. Kommunene 2022 

Undervisningskonseptet Newton i Ytre Namdal. Namdalskysten Næringsforening/ 
kommuner 

2022 

Tett på virkemiddelapparatet, oppdatert informasjon og 
spredning av denne informasjon til næringslivet generelt og 
individuelt. 

Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/ 
innovasjonsselskaper 

2020 

Seminar/opplæring digitalisering. Namdalskysten Næringsforening 2021 

Informasjon og opplæring/sertifisering innen bærekraftsmålene. Namdalskysten Næringsforening/ 
næringsliv/innovasjonsselskaper 

2021 

Jevnlig, direkte kontakt med bedrifter i krisetider for å informere 
om og avdekke behov om hvordan nasjonale og regionale tiltak 
treffer. 

Nærøysund 
commune/Namdalskysten 
Næringsforening 

2020-2025 

Effektiv kommunikasjon om nasjonale, regionale og lokale tiltak, 
og hvordan man kan søke. 

Nærøysund kommune 2020-2025 
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Bærekraftig infrastruktur 
TILTAK ANSVAR FRIST 

Igangsetting ‘Lakseveien Nord’ inkludert ny digital infrastruktur 
langs veien (fiber og mobil). 

Namdalskysten Næringsforening/ 
fylkeskommunen 

2024 

Sikkerhet for myke trafikanter over Nærøysundet. Kommuner/næringsliv/ 
fylkeskommunen 

2025 

Hurtigbåt og ferger med 0-utslipp. Påvirke innholdet i 
anbudsgrunnlaget. 

Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening/fylkeskommunen 

2024-2030 

Utredning av pendlerbåt ut og inn av arbeidsmarkedet. Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening/fylkeskommunen 

2023 

Tett på Widerøe og Avinor, og tilrettelegge for elektrifisering av 
fly, samt fiber frem til flyplassen. 

NKNF/kommunen/NTE 2020-2025 

Korresponderende hurtigbåt, hurtigrute, buss og fly. Kommuner/Namdalskysten 
Næringsforening/Operatørene 

 

Samlet samferdselstilbud for regionen må tilgjengeliggjøres på 
ett sted i ruteopplysningen for Trøndelag. 

Fylkeskommunen/Kommunene/ 
Namdalskysten Næringsforening 

2023 

Bærekraftig og sikker vann- og energiforsyning for framtida. Kommuner og næringsliv* 2030 

Full dekning mobil og internett/fiber i hele Nærøysund 
kommune. 

Kommunene/fylkeskommunen/ 
staten/utbyggere/innbyggere 

2025 

Tilrettelegge for differensierte og attraktive kommunale og 
private boløsninger 

Kommunene/næringsliv 2020-2025 

Tilrettelegging av attraktive næringsarealer og markedsføring av 
eksisterende arealer 

Kommunene/næringsliv 2020-2025 

*Infrastrukturtiltak 
For å møte fremtidig vekst er det avgjørende at infrastrukturtiltak er dimensjonert ut fra behov og mulige behov. I 
kommunal planlegging av infrastruktur, dimensjoneres prosjekter ut ifra innmeldt behov. 
Utbygging av infrastruktur finansieres ofte etter selvkostprinsippet, og det er da viktig med tett samspill mellom 
planavdeling og næringsliv. 

1. Vann – Utviklingsplaner må innmeldes planmyndigheter for å få et samlet oversiktsbilde på nødvendig 
dimensjonering. Viktig at kvalitet og tilgang på tilstrekkelig volum ikke er til hinder for utvikling og vekst. 

2. Strøm – Tilsvarende som på vann, utviklingsplaner må innmeldes planmyndigheter for å få et samlet 
oversiktsbilde på nødvendig dimensjonering. 

3. Veg – Prosjektet Lakseveg Nord må realiseres i den hensikt å få gjennomført en vesentlig standard- heving i et 
trafikksikkerhets, samfunnsøkonomisk og næringsøkonomisk perspektiv. Både reisetid og trafikksikkerhet må 
løftes frem som hoved drivere i prosjektplanleggingen. Grunnlaget for prosjektet er dagens standard og 
fremtidig utvikling av godsvolum som fraktes på vei. Lakseveg Nord er den viktigste næringsveien til regionen 
og frakter godsverdier for flere milliarder kroner hvert år.
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+1000 
 

TILTAK ANSVAR FRIST 

Velkomstpakke med informasjon om tilbud og opplevelser til alle 
innflyttere 

Kommunene/lag og foreninger 2021 

Etablering av prosjekt: Sammen om vertskapsrollen Kommuner/ Namdalskysten 
Næringsforening/frivillig- 
sentralene 

2021 

+1000 kommunikasjonsstrategi – sammen om framsnakking av 
regionen 

Namdalskysten Næringsforening 
/kommunene, næringsliv 

2021 

Alle typer fritidsaktiviteter tilgjengeliggjøres og oppdateres på 
samme kommunikasjonsplattform 

Kommuner/frivilligheten 2021 

Skilting og merking på knutepunkter og utfartsmål Kommunene/lag og foreninger 2020 

Tilrettelegge for uformelle møteplasser Frivilligheten/kommunene/Museet 
Midt 

2025 

Attraktive ankomst-knutepunkter (Skeishavna, Foldereid, 
Kolvereid, Abelvær, Rørvik, Austafjord) 

Kommunene/næringsliv/frivillig- 
heten 

2025 

Årlig næringskonferanse hvor både privat og offentlig ansatte 
får inspirasjon til felles innsats og vi-følelse i regionen. 

Namdalskysten Næringsforening 
/kommunene, næringsliv 

2020-25 

Internkommunikasjon: Sette større fokus på at alle har en rolle i 
samfunnsutviklingen – «hva har du (jeg) gjort for fellesskapet i 
dag?» 

Namdalskysten Næringsforening 
/kommunene 

2025 

Årlige forskjønning/ryddeaksjoner Kommuner/frivilligheten/ 
Grunneiere/næringsliv 

2021 

Støtte opp om kultur- og handelsarrangement som skaper bo- 
og blilyst. Avsette egne midler til kultur og arrangement. 

Kommunene/næringsliv/frivillighet
en 

2021 

Tett samarbeid mellom utdanning og næringsliv; utplassering, 
oppgaveskriving, sommerjobb for ungdom og studenter 

InnovArena, næringsliv, NKNF, 
kommunene 

2020-2025 


