
FRAMTID I NORD  

KONFERANSE OM ØKT VERDISKAPNING I NORD.  

I regi av KOMMUNAL-OG  Regionaldepartementet. 

Thon Hotel Lofoten. 

Jeg har lyst å komme med noen tanke etter konferansen 16.april, som jeg for øvrig synes var veldig 

bra og lanserte mange positive tanker  for en” Framtid i Nord”. Tiden den enkelte fikk bruke var 

meget begrenset og reduserte helt sikkert en del av den enkeltes mulighet for å få presentert seg. 

Konferansen kunne med fordel ha gått over to dager. 

Jeg har i 25 år arbeidet i næringsmiddelindustrien. Leder av Stabburets fabrikk i Svolvær samtidig 

som vi hadde ansvaret for driften av mottaksanlegg i Laukvik, Svolvær Kjøleanlegg og medeier i 

trålerrederi med mer. Vi hadde i sesonger over 100 ansatte samt ansvar for ansatte ved de andre 

anleggene. Vi var med andre ord en stor foredlingsbedrift i Lofoten med høy kapasitet 

Jeg begynte i Stabburet i Svolvær i 1962. Produksjonen var da tradisjonell fiskemat på boks, med 

andre ord hermetikk. Hermetikk var fortsatt et stort produkt og de fleste produktene vi produserte 

var middagshermetikk, som torskerogn, fiskeboller, fiskekaker av sei og hval, noe senere kom 

Svolværposteien. 

Hermetikk på den tiden var stort sett den eneste måten å konservere en vare. Noe som var svært 
utbredt bl. annet i Lofoten hvor vi totalt sett har hatt fabrikk i nesten hvert eneste fiskevær. 

Jeg nevner her alle de stedene det har vært hermetikkproduksjon: Laukvik, Skrova, Svolvær, 
Henningsvær, Lyngvær, Kabelvåg, Eggum, Nusfjord, Sund, Å, og kanskje noen i tillegg. På flere av 
disse stedene var det flere fabrikker. Allerede i tidligere internasjonale utstillinger var Lofoten 
tilstede. (1865 i Bergen). Vi kan ut fra dette registrere at Lofoten var en leverandør av høyforedlede 
varer og leverte dette fra mange steder i Lofoten. Vi kjenner også til at dette var produkter av høy 
kvalitet. 

I 1962 startet Stabburet opp sin produksjon på Svinøya i Svolvær. Hermetisk torskerogn var 
produktet, men etter endt Lofotsesong begynte fabrikken å produsere fiskeboller. Så ble fabrikken 
kjøper av hvalkjøtt og nye produkter kom på markedet. Deretter fiskekaker og så kom 
Svolværposteien.  I hele denne perioden var produktutviklingsavdelingen i arbeid for å tenke nye 
produkter.  

Det manglet ikke på idèer og nye råstoffvarianter ble trukket frem. Av produkter vi etter hvert satte i 
produksjon var bl.annet:  Ål. Vi kjøpte inn 800 åleruser.  Oskjell. Vi kjøpte inn flere skjellgravemaskin 
og hyrte fiskebåter for å grave opp skjella. Den ble pakket i sekker, lagret på fryseri i Skjervøy og så 
ført til Svolvær for produksjon. Vi oppfant en tinemaskin og satte i gang produksjonen. Kråkeboller. I 
samarbeid med flere fabrikker utviklet vi en maskin for automatisk åpning av kråkebollene. 
Prosjektet ble avsluttet med en bok som beskriver det arbeid som ble gjort og nye produkter. En 
lokal prosjektgruppe arbeidet i lengre tid med et prosjekt for høyforedling av sild. Videre arbeidet en 
gruppe med å forberede en fabrikk for ferdige sildeprodukter. Vi pakket og leverte i en periode svært 
mange tonn med Akkar for Japan. Det kan sikkert nevnes en rekke andre tiltak, men disse som et 
eksempel på at produkter/råstoff og muligheter. 

 



 

Jeg har et forslag som jeg mener bør gjennomtenkes og settes ut i livet. Med så mange forslag og nye 
produkter, råstoff med mer, foreslår jeg følgende: 

”Det nedsettes en gruppe personer med den nødvendige kompetanse for å vurdere alternative 
råstoffer, produkter og mulige produksjonsenheter for å ta disse i bruk. Gruppen bør bestå av 
personer med bakgrunn i høyforedling samt politikere som kan vurdere forslagene og muligheten 
for å sette disse ut i produksjon. Gruppen bør få et mandat og bli politisk oppnevnt og ha en 
tidsbegrenset tid med økonomiske midler til disposisjon. 

Lofoten har et meget variert råstoffgrunnlag som i meget stor grad kan tenkes utnyttes. 

 

Etter en meget spennende konferanse med en rekke gode innlegg fikk jeg behov for å sette noen 
ord på papiret med utgangspunkt i min bakgrunn.  

 

 

Svolvær, den 25.april 2012. 

Arnold H. Nygaard 

Pensjonist i dag, men med lang og variert bakgrunn fra fiskeindustri, styreverv med mer. 

 

 

 


