
Hallo.  
Som nevnt både under konferansen i Svolvær og på møtet på Ramberg gjestegård, så har vi i 
Flakstad noen innspill som er viktige for oss når det gjelder fremtidig verdiskaping uten olje og 
gassvirksomhet.   
Her er de viktigste punktene: 
 

1. Det er behov for nydefinisjon av kompetansebegrepet. Dagens praksis med at kun 
studiepoeng fra høyskole/universitet teller, gjør at kommunene i vest-Lofoten blir erklært som 
landets minst kompetente i diverse rangeringer og nasjonale målinger. Den 
spesialkompetansen som folk i disse kommunene har på å lage internasjonalt etterspurte 
råvarer og ferdigretter, på økologisk og sosial bærekraftig næringsvirksomhet i takt med 
årstider og sesonger, på kunnskap om vær og vind og andre naturkrefter – alt dette blir ikke 
registrert og verdisatt. Denne kompetanse har skapt ”produktet” Lofoten, som i dag er et 
merkenavn i flere sammenhenger. Dette fungerer som et utviklingshinder, og gjør noe med 
holdninger hos de unge, og dermed rekruttering og bolyst.  

2. Utvikling av moderne og miljøvennlig kystfiske kan gi økt inntekt, sikrere arbeidsplasser og 
bedre totaleffekt for lokalsamfunnene. Flakstad har igangsatt flere konkrete utviklingsprosjekt i 
samarbeid med Sintef, Nofima og andre FoU-miljø. Bl a. er det fokus på teknologiutvikling for 
bedre HMS, kvalitet og lønnsomhet i sjarkflåten. Dette gir også økt grunnlag for mer 
helårsfiske og levering lokalt i Lofoten, og dermed mer familievennlig drift for unge 
fiskerfamilier. Dette er viktige argument for bolyst og trivsel.  

3. Kvalitetsfortrinn i kystfiskeri må dokumenteres og gi markedseffekt. De siste årene har 
kystfiskerne blitt tapere i markedet på pris og driftsmuligheter. Det er startet prosess med å få 
en sertifisering av økologisk kystfiske som tar hensyn til den totale effekten for lokalsamfunn, 
kvalitet og økologi, og som spiller på den teknologiutvikling og markedsutvikling som skjer 
samtidig. Her vil begge fiskarlagene bidra med kunnskap sammen med ulike fagmiljø. Norges 
kystfiskarlag vil gjennom hovedkontoret i Flakstad være en ledende aktør i dette.  

4. Reiseliv kan gi økt verdiskaping hvis det utvikles tilbud til nye målgrupper. Spesielt har 
Flakstad og Vest-Lofoten potensial ift økoturisme og geoturisme. Dette blir også forsterket 
gjennom etablering av nasjonalpark og/eller verdensarv-status. Det vil bli igangsatt 
utviklingsprosjekt som skal løfte kunnskapen omkring dette, og legge til rette for bedrifter med 
sertifiserte folk som kan levere nye opplevelser i en slik ramme til et bevisst og høyt betalende 
marked. Interessenter er i gang med forprosjekt i Flakstad. Dialogen med reiselivet er på plass 
gjennom Destination Lofoten og lokale bedrifter.  

5. Integrert modell for lokal foredling må utvikles ved at ledig kapasitet på godkjente 
foredlingsanlegg/fiskemottak inngår i samarbeidsprosjekt med landbruket og 
restaurantbransjen. Det er en stor startbarriere i at grundere blir påtvunget kostbare 
investeringer i foredlingsanlegg, lenge før de får testet produkter og muligheter. Det er også 
langt mellom tilgjengelige testkjøkken, inkubatorer og matlaboratorier lang kysten. Utnytting av 
ledig kapasitet og kompetanse i fiskeribedrifter kan løfte frem ny foredling av råvarer fra 
landbruket i nord.  

6. Landbruket må få utnytte potensial for verdiskaping og ressursutnytting gjennom grønt reiseliv 
og grønn omsorg. Nasjonale satsinger på dette har i dag store svakheter. Pilotprosjekt på 
grønn omsorg i Flakstad viste at flere lokale bønder og opplevelsesbedrifter er klare, men 
markedet styres av offentlige tjenestekjøpere i NAV, barnevern og skoler som ikke benytter 
slike tjenester. Flaskehalser må fjernes, og et betydelig potensial for lokale bedrifter må 
realiseres. Samtidig ligger det gevinster i dette for kommunene og brukerne som får bedre, 
tryggere og rimeligere tjenester.  

7. Kommunikasjonene må bedres i Lofoten, både sørover til Bodø/Oslo, østover til 
Narvik/Evenes og vestover til Værøy og Røst. Dette vil åpne for mer samarbeid og utvikling av 
potensial for ny næring og bosetting. Mange henvendelser kommer til Flakstad kommune om 
bl.a. foredling og eksport av fisk og andre marine arter. Mulighetene for dette avhenger mye 
av transport/logistikk.  

 

Ellers vil vi fremholde at mange småbedrifter i Flakstad og Lofoten har vist stor evne og vilje til 
innovasjon og satsing. Det er viktig at kommunene er proaktive, og dette er ikke proporsjonalt med 



størrelsen eller innbyggertallet. Flakstad kommune er blitt med i nettverket Framtidens bygder, og vi 
kjører flere stedsutviklingsprosjekt og bolystprosjekt. Vi er omstillingskommune som satser friskt på en 
helhetlig utvikling, og vi har etablert et utviklingsselskap som verktøy for dette. En aktiv holdning til 
næring og lokal utvikling basert på lokalt potensial og naturressurser vil generelt kunne gi kommunene 
økte muligheter, og vil være en bedre fremtidsstrategi enn tung satsing på olje og gassvirksomhet.  
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