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Røst.



RØST. 

• • Røst er den ytterste øya av 
Lofotøyene. 

• Røst består av 365 gressgrodde 
holmer og skjær.

• Hovedøya, ”Røstlandet” er der 
befolkningen på 550 personer bor.

• Nedgang i folketallet.
• Rekruttering av nye fiskere er 

vanskelig, nedgang i antall fiskere.



RØST.
• Fiskerinæringa er 

hovedpulsåra i 
Røstsamfunnet.

• Det er 6 fiskemottak som 
produserer tørrfisk, saltfisk og 
til fersk anvendelse.

• 1 Fiskemottak som bare    
produserer saltfisk.

• 1 Trandamperi
– Annen hver flaske Møllers tran 

kommer fra Røst.
– Enselering.



RØST.
• Til tross for færre fiskere, føres 

det i land stadig større 
mengder fisk

• Det føres i land ca. 20 000 
tonn rund skrei og ca. 3000 
tonn annen fisk.

• Mye av skreien går til 
tørrfiskproduksjon og Røst står 
alene for ca. 40% av markedet 
på Italia.

• Fiskerinæringa sysselsetter ca. 
180 personer i vintersesongen.



RØST.
• Verdien av det som 

produseres på Røst utgjør en 
omsetning på ca. 1 mill kroner 
pr innbygger.

• Storparten av tørrfisken går til 
Italia.

• Røst kommune har et svært 
godt forhold til Italia og vår 
vennskapskommune Sandrigo 
gjennom vår handel med 
tørrfisk og historien om Pietro 
Querini. (1432) 



RØST.

• Vi har en del jordbruk/landbruk 
på Røst.

• Det er det 4 bønder som har 
ca. 4 - 500 lamsau. En 
kombinasjon av fiske og 
bonde.

• Lofotlam.



RØST.
• Vi har store muligheter for 

rekreasjon og flotte 
turområder.

• Det er en fantastisk skjærgård 
rundt Røst med masse 
muligheter for båtturer og fiske, 
da er det greit å ha tilgang på 
båt.

• Vi har mye kultur på Røst og i 
2012 fikk vi vår egen opera, 
”Querinioperaen”.

• Den ble satt opp igjen 
sommeren 2014.



RØST

• Hva mer har vi å by på?
• Overnatting: ca. 250 sengeplasser
• Spisesteder: 5 stk.
• Skjenkesteder: 5 stk.
• Butikk: Joker Røst m/byggtorg
• Querinihallen m/treningssenter
• Svømmebasseng (m/vann i)
• (Kunstgressbane)



RØST

• Hva mer har vi å by på?
• God kommunikasjon

– Fly to ganger daglig
– Fergeforbindelse to ganger daglig (B-R-V-M-B)
– Havfiskefestivaler, Norgescupen 
– Lundefestival hver år.
– Operadager (først i august)
– (Tørrfiskfestival 2017)



Røst og Kommunereformen.

• Tidlig på banen i forb.m.kommunereform
• Søkte sammen med Værøy og Træna.(2013)
• Ut av ROBEK i 2014. 
• Tidlig avklart at Røst ikke klarer seg alene.
• Forskjellige samarbeid med andre kommuner.
• Røstmodellen.
• Fremtiden økonomisk for Røst.

– Næringslivet går så det suser på Røst
– Røst kommune slit økonomisk



Røst og Kommunereformen.

• Folket på Røst – Slå seg sammen med Bodø.
– Hvorfor?
– Stor og robust – skal bli så mye bedre.

• Vanskelig for folk flest å forstå dette.
– Alle har det jo så bra på Røst.
– Får det vi har behov for.

• Folkeavstemming søndag 12. juni sa akkurat det
• Bekymret hvis folketallet fortsetter å synke.

– Inntektene svikter.
– Mister tilbud – folk flytter.



Røst / Italia

• Pietro Querinis 
reiserute.

• Blå rute: 1431 / 2007

• Rød rute: 1432 /2012



Hva med Røst?
Gassfergene

Flyplass

Mørke skyer

Rekruteringsproblemer

Rekruttering



Fremtiden for Røst –
fortsatt fiskeri?



eller 
olje / gass (Nordland VI, VII)



Har tro på fremtiden for Røst!



Noen andre røstværinger.
(ca.4 mill hekkende par – 410 tusen)



Noen stemningsbilder!









Han ”Ole” på besøk.
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