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Vilt og vakkert på 70 grader nord!
Jada! Det er heftig her, og de fleste 
blir begeistret når de kommer på 
besøk. Berlevåg ligger både langt 
nord og langt øst i Norge. Nær-
mere bestemt på Varangerhalvøya. 

Berlevåg har overlevd mang en 
storm som har prøvd å ødelegge 
både molo, fiskeflåte og bebyg-
gelse. Tettstedet har også blitt 
ødelagt av storbrann og krigs-
herjinger. Men vi har reist oss gang 
på gang. I dag er vi i underkant av 
1000 fastboende fordelt mellom 
administrasjonssenteret Berlevåg 
og fiskeværet Kongsfjord, – hvor 
de aller fleste bor i Berlevåg. Hit 
kommer man enten via sjøveien 
med Hurtigruta, bilveien eller man 
lander på Berlevåg Lufthavn. 

Vi er en fiskerikommune hvor de 
fleste av jobbene tilhører denne 
bransjen. Enten ute på sjøen eller 
på land på et av fiskemottakene. 
Men vi ser også at det kommer 
nye tider og nye muligheter innen 
andre næringer – særlig innen det 
grønne skiftet. 

Vi går spennende tider i møte med 
vår storsatsing på produksjon av 
hydrogen og ammoniakk. Som  
senter for grønn og utslippsfri  
industriutvikling vil vi også få  
mange nye arbeidsplasser.

Velkommen til Berlevåg!

Rolf Laupstad, 
ordfører i Berlevåg

 Berlevåg

Nordkapp

TROMS OG 
FINNMARK

Fakta om Berlevåg
Innbyggere: 900
Areal: 1083 km²
Målform: Bokmål
Høyeste fjell: Hanglefjellet (619 m.o.h.)
Innbyggernavn: berlevåging
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En grønn kommune
Norske myndigheter har som mål 
at Norge skal bli et lavutslipps-
land innen 2050. Det betyr at alle 
i Norge – også her i Berlevåg – må 
omstille seg slik at vekst og ut-
vikling skjer innenfor naturens 
tålegrenser. Vi må igjennom et 
grønt skifte som betyr en overgang 
til produkter og tjenester som gir 
mye mindre negative konsekvenser 
for klima og miljø enn i dag.

Vindkraft
Allerede har vi vindkraftanlegget 
på Raggovidda som produserer 
miljøvennlig strøm, da vind er noe 
vi har nok av her i Berlevåg. Utfor-
dringen er at det blir vanskelig og 
kostbart å frakte strømmen med 
kraftlinjer ut til kundene. Av den 
grunn er kun en liten del av turbi-
nene bygget ut så langt. Derfor ser 
man nå på muligheter for å bru-
ke strømmen fra vindkraftverket 
lokalt i stedet.

Miljøvennlig drivstoff
Varanger Krafthydrogen AS er 
med sitt anlegg i Berlevåg en av de 
første i Norge til å produsere  

hydrogen basert på vindkraft. 
Prøveproduksjon av hydrogen  
startet allerede høsten 2021 
og er en del av Varanger  
Kraft-konsernets satsing på ut-
vikling av nye karbonfrie energi-
systemer og produkter. Dette vil 
åpne opp for fullskala kommersiell 
karbonfri produksjon av hydrogen 
og ammoniakk for bruk i industri 
og transportnæringen. Slik vil både 
Hurtigruta og fiskeflåten kunne  
gå på miljøvennlig drivstoff.  
Biproduktene, som varmtvann og 
oksygen, vil benyttes i blant annet 
landbasert fiskeoppdrett. 

Tomatdyrking  
på 70 grader nord?
I den nye Berlevåg industripark 
tenker vi sirkulært. Avfall fra ett 
område er råvarer for andre. 
Varmtvann fra hydrogenproduk-
sjonen brukes til fiskeoppdrett.  
Fiskeavfall er verdifullt som  
gjødsel. Kanskje vi i fremtiden 
vil kunne dyrke arktiske  
tomater og agurker her  
i Berlevåg?
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Med utsikt til Barentshavet

Følg oss på Facebook, Berlevåg Motell AS

Tlf: +47 907 04 505
Mail: berlevagmotell@berlevagmotell.no

Adr: Havnegata 12, 9980 Berlevåg
Web: www.berlevagmotell.com

Vi kjøper fisk alle dager i uka til konkurransedyktige priser og 
best på service. Berlevågs største private arbeidsgiver.

Vakt telefon: +47 482 49755 
Daglig leder Ami Davidsen  •  Telefon: +47 902 65 059

Et variert næringsliv
Den blå sektor
En kommune fungerer ikke uten  
et næringsliv. I Berlevåg vil vi legge 
til rette for å videreutvikle både  
eksisterende virksomheter og  
nyskapende entreprenørskap.  
Den blå sektoren har historisk vært 
hovedinntektskilden her, men vi 
har nå et mer variert næringsliv 
enn tidligere, – selv om den blå 
sektoren fortsatt er størst. 

Noen av verdens rikeste fiskeban-
ker ligger rett utenfor stuedøra 
vår – i Barentshavet. Vår egen 
fiskeflåte, og stadig flere fartøy fra 
andre landsdeler, leverer fisk og 
kongekrabbe til enorme verdier.  
På land i Berlevåg står tre fiskemot-
tak klare til å ta imot og bearbeide 
sjømaten – til glede for et kresent 
publikum i Norge, Europa og resten 
av verden. 

Det grønne skiftet
Vindkraftverket på Raggovidda 
produserer mer enn nok strøm for 
Berlevåg. Kraftverkets kapasitet 
økes fra nåværende 45 MW til hele 
200 MW i løpet av de neste årene. 
For å utnytte all denne energien 
etableres et stort anlegg for pro-
duksjon av hydrogen og ammo-
niakk. Investeringene vil være de 
største i Finnmark etter Melkeøya-
prosjektet, og ringvirkningene er 
store. For å utnytte all denne  

energien etableres et stort anlegg 
for produksjon av hydrogen og 
ammoniakk. 

Den nye Berlevåg industripark  
er opprettet for å utnytte  
biproduktene fra hydrogenpro-
duksjonen. Grønne næringer og 
sirkulærøkonomi skal gjennomsyre 
all virksomhet i industriparken. 
Avfall blir til råstoff. Klimautslip-
pene reduseres til et minimum. 
Nye kompetansearbeidsplasser vil 
være med på å gjøre kommunen 
vår enda mer attraktiv som bo-  
og arbeidssted. Dette vil igjen 
ha ringvirkninger for annen type 
næring, som handel og bygg- og 
anleggsvirksomhet. 

Andre virksomheter
Til å ha såpass lite innbyggertall, 
har vi et veldig variert næringsliv.  
I tillegg til de store sektorene 
finnes det mange mindre virk-
somheter også. Vi har en variert 
servicesektor, vi har flere hånd-
verkere i bygg og anlegg, og også 
innen kunstproduksjon. Flere 
overnattings- og serveringsbedrif-
ter gir et variert tilbud til bofaste 
og besøkende.  

Kreativitet og lyst til å skape noe, er 
egenskaper man kan komme langt 
med. Også her 70 grader nord.

Mål og ambisjoner
• Nytt og skapende næringsliv
• Videreutvikle eksisterende  

virksomheter
• Profilere Berlevåg
• Styrke bolysten
• Bidra til god integrasjon av nye 

innbyggere i Berlevåg

«Alt som kan bidra til å øke folketallet og skape 
arbeidsplasser ønsker vi velkommen.»

Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg
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Bilde (JS)

{XXX}
Tema:

Notater om temaet:

98

Epost: firmapost@varanger-kraft.no
Telefon: 78 96 26 00
www.varanger-kraftentreprenoer.no

Epost: Kundeservice@varanger-kraftmarked.no
Telefon: 789 626 20
www.varanger-kraftmarked.no

Epost: Kundeservice@varanger-kraft.no
Telefon: 789 62 630
www.varangerbynett.no

• høyspentnett
• fibernett
• vei- og gatebelysning
• solcelleanlegg
• hurtigladestasjoner

Vi har mange års god erfaring på:

Vi tilbyr tjenester innen drift, vedlikehold og bygging 
av nyanlegg innen energiforsyningssektoren.

Vi leverer hvor som helst og nesten når som helst. 
Ta kontakt for en uformell samtale med oss.

Din lokale leverandør av gode strømavtaler. Handler 
du lokalt blir pengene igjen i lokalsamfunnet.

Din lokale leverandør av TV og Internett via fiber

Vi er stolt av å kunne utvikle vår virksomhet basert på 
folk, ressurser og verdier som finnes her.

Vi er også
• sertifisert leverandør av service 
   på Siemens vindturbiner
• godkjent lærlingebedrift og ISO sertifisert

  Prosjektering, bygging og vedlikehold av



• Egne buer og hus tilgjengelig
• Vi kjøper fisk 24/7 i linsesesongen
• Sløyemuligheter på land

Vi står til din tjeneste døgnet rundt!

Ruben Garcia - tlf. 928 29 605 • Steinar Richardsen - tlf. 958 21 430
Storgata 22, 9981 Berlevåg • E-post: firmapost@berlefisk.no

Start din reise på snelandia.no

Alt på ett sted
Vi er i dag i underkant 1000 innbyggere 
i Berlevåg. For noen tiår siden var vi det 
dobbelte. Fraflyttingen har vært stor, 
men vi ser også at folk vender tilbake, 
og at nye mennesker ønsker å bosette 
seg her. Dette henger selvsagt sammen 
med muligheten for jobb, men også for 
de som ønsker nærhet til vill og mektig 
natur. Berlevåg hører klimatisk til den 
arktiske sonen, noe som gjenspeiler 
seg i vårt dyre- og planteliv. Det er 
annerledes og flott for de som ikke 
har vært her før. Lenger sør er f.eks 
kongekrabber en luksus du må betale 
dyrt for. Her kan du nærmest dra ut 
og plukke dine egne fra sjøen og nyte 
de som den delikatessen de er når du 
kommer hjem.

Vi har full barnehagedekning, ny og 
moderne grunnskole, et stort idret-
tsanlegg og en ny, flott svømmehall. 
I tillegg har vi også en populær ung-
domsklubb. For barn og unge finnes 

det mange fritidsmuligheter og tilbud 
for sosialisering og idrett.

Også de voksne vil finne mye man kan 
gjøre. Du kan synge i kor, dra på jakt 
eller fiske i sjø og i lakseelver. Berlevåg 
er kjent for sitt rike kultur-, organisas-
jons- og foreningsliv, så for de som 
vil involvere seg og aktiviseres finnes 
det mange tilbud. Konserter og annen 
kulturaktivitet tilbys bl.a. på Samfunns-
huset og i Kvitbrakka som begge er 
naturlige møtesteder for innbyggerne. 
Vi har kunst- og håndverksprodukter i 
verdensklasse på Arctic Glasstudio og 
Kongsfjord Atelier. Besøk disse og la 
deg begeistre. 

God mat og drikke kan nytes på  
spisesteder i Berlevåg og Kongsfjord.   
I Berlevåg bor vi tett og sentralt.  
Du finner det meste du trenger rett 
rundt hjørnet.

De nære ting
Den lykken du søker
bak blånende fjell,
kan hende du alltid
har eiet den selv.
Du skal ikke jage i hvileløs ring,                                                                             
men lære deg elske
de nære ting. 

Av Arne  Paasche-Aasen
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Turisme
Besøk oss og få en smak på Berlevåg. 
Hit kan du komme med fly, båt eller 
med bil. Hurtigruta har anløp her og du 
kan jo bli over og besøke oss hvis du vil. 
Gjestfrihet er noe vi er gode på. Om du 
kommer med bobil eller campingvogn, 
eller om du foretrekker romslige rom 
med alle fasiliteter og tre retters  
middag – vi har uansett noe å tilby.

Kongsfjord
Ta turen ut til Kongsfjord, et gammelt 
og autentisk fiskevær som unngikk 
krigens branner. Forbered deg på en 
eksotisk og vakker opplevelse. Veien 
mellom Berlevåg og Kongsfjord går 
gjennom et landskap som tar pusten fra 
deg. Her er idylliske viker og opprevne 
klipper; lange sandstrender omgitt av 
bratte fjellsider. Kongsfjord gjestehus 
holder til på det gamle handelsstedet 

Veidnes rett utenfor Kongsfjord. Ste-
dets historiske atmosfære er ubetal-
elig. I fjellet like bak gjestehuset står 
de skremmende restene av et tysk 
krigsfort. Fuglelivet i Kongsfjord og på 
Varangerhalvøya er enormt rikt, og 
stedet tiltrekker seg ornitologer fra alle 
verdenshjørner.

Berlevåg Havnemuseum
Ved indre havn finner du vårt lokale 
museum som gir innblikk i hvordan 
livet har vært i et værhardt fiskerisam-
funn. Historien om hvordan de store 
moloene utenfor Berlevåg ble bygget  
er fascinerende. Kampen mot natur-
kreftene har alltid vært en viktig del  
av livet hos oss. 

Aktivitetsturisme
Mange tar turen hit for å oppleve vill 

og heftig natur. Det kan være med 
snøscooter eller på ski om vinteren 
eller fotturer i sommerhalvåret. Fiske-
mulighetene i våre mange fjellvann og 
lakseelver er viden kjent. Sjøfisket er 
eventyrlig året rundt.

Harmonisk
Er du ute etter personlig utvikling og 
fred og ro, kan Berlevåg også være 
rette plassen å oppsøke. Herfra er også 
nordlyset (Aurora Borealis) et fantastisk 
skue, eller dra på fotosafari og få noen 
gode blinkskudd av natur og dyreliv. 
Varangerhalvøya er også et paradis for 
fuglekikkere. Kom og bli begeistret.
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I Statens Havnevesens gamle arbeidsanlegg formidles Berlevågs historie. Det legges vekt på havneutbygging, 
fiskeri og andre verdenskrig. Andre temaer er samisk bosetning, kontakt med Russland, musikk, geologi og arkeologi. 

Et av våre mest populære tilbud er filmen Moloen. På 25 minutter forteller den om berlevågingenes lange kamp mot havet.

Fire bygninger er åpne for publikum. Hovedutstillingen ligger i den tidligere lagerbygningen. I oljebua kan du se forskjellige 
småbåter i tre. I lokstallen står et lokomotiv av typen som ble brukt da det var jernbane i Berlevåg, i tillegg til en smie. 

Vår mest kjente gjenstand står i pramhuset. Der er prambåten, som frem til 1974 fraktet folk og gods til Hurtigruta. 
Først etter 1974 ble havneforholdene gode nok til at skipet kunne legge til kai, og pramma gikk ut av bruk. 

Museets ansatte har også kunnskaper om kulturhistoriske severdigheter i hele kommunen. 
Disse er vi mer enn glade for å dele med besøkende. Vi har også bøker og suvenirer til salgs. 

Havnegata 19, 9980 Berlevåg • Tlf. 475 11 117 • E-post: berlevag@kystmuseene.no • www.kystmuseene.no

Våre åpningstider: 

16. august–14. juni: Mandag–fredag: 10–15
15. juni–15. august: Mandag–fredag: 10–18 • Lørdag–Søndag: 11–16



Berlevåg 

Multinasjonale 
Berlevåg
På 70 grader nord møtes mange 
ulike nasjonaliteter. Berlevåg har alltid 
hatt mange arbeidsinnvandrere 
– fra Trøndelag og Lofoten, fra Finland 
og Russland. Mange av våre innbyg-
gere kommer opprinnelig ikke herfra, 
men har funnet seg til rette blant 
like-sinnede. Det finnes rundt 30 ulike 
nasjonaliteter/etnisiteter i Berlevåg per 
2021. Mange har samiske og kvenske 
aner.

Av de med utenlandsk statsborgerskap 
er det flest litauere – over 80 i tallet 
– som begynte å komme hit tidlig på 

2000-tallet. Som nummer to og tre 
kommer folk fra Finland og Russland,  
og nå ser vi at også rumenere øker sin 
andel – spesielt blant dem som jobber  
på fiskebrukene.

Uten arbeidsinnvandring hadde vi ikke 
klart å bemanne arbeidsplassene våre, 
og vi er takknemlige for de som har 
kommet hit og vil bosette seg her.  
Et samfunn med gjestfrihet, åpenhet 
og hvor vi sammen jobber for et bedre 
Berlevåg, er noe vi både ønsker og 
setter stor pris på.
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Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Sentralbord: 78 78 20 00
postmottak@berlevag.kommune.no

www.berlevag.kommune.no
Følg oss på Facebook

Berlevåg
kommune

Miljømerket Trykksak
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