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Att: D.Holler
 
 
 
Innspill til kunnskapsinnhenting: Lofoten Arena
 
 
Innledning:
Dette innspillet fra Lofoten Arena tar for seg en satsning på flere næringer/områder; Helse, 
Reiseliv, Idrett og Utdanning. Innspillet er et svar på Regjeringens reiseliv strategi fra 2012 
hvor blant annet arrangementsturisme er høyt vektlagt. Lofoten bør absolutt utvikles ifht denne 
strategien og satsningen til Regjeringen.
De fire områdene Helse, Reiseliv, Idrett og Utdanning er tett knyttet sammen. En felles utvikling 
av disse områdene med fokus på synergier i en utviklings- og driftsfase er viktig.
 
Satsingsområdene beskrives punktvis under utfra potensialet i denne satsingen:
 

● Helse; Lofoten er en arena for mentalt og fysisk påfyll. Helseaspektet er viktig og 
således ett stort marked nasjonalt og internasjonalt. Dette området har ikke vært 
prioritert i Lofoten. 
Utdrag sakset fra Handlingsplan folkehelsearbeid: Folkehelsen i Norge er betydelig 
forbedret de siste hundre år. Samtidig ser vi en utvikling der vår moderne 
livsstil endrer helsetilstanden i befolkningen. Over 85% av uhelse og for 
tidlig død skyldes nå livsstilsrelaterte kroniske sykdommer. Den epidemiske 
vektøkning i be-folkningen er en del av dette bildet. Utviklingen indikerer 
at vår generasjon kan være siste generasjon som opplever økt levealder. 
Eldrebølgen forsterker utfordringene. 
 

● Reiseliv; Lofoten er et attraktivt reisemål. En av hovedutfordringene for reiselivet 
Lofoten er lønnsomheten. En av grunnene til dårlig lønnsomhet er at reiselivet 
fortsatt er sesongbetont. Reiselivet sysselsetter mange, men på grunn av mange 
sesongansettelser mister kommunene og næringen verdiskapningen som blant annet 
ligger i å ha helårsansatte. Prosjekter som Lofoten Vinter jobber blant annet med denne 
utfordringen. 
 

● Idrett; Idretten i Lofoten er svært viktig. Lofoten har oppfostret flere gode idrettsutøvere. 
Felles for de alle er at de har måttet forlate Lofoten i ung alder. Vi har et stort potensial 
for tilrettelegging av idrettsutvikling gjennom skoleverket i samråd med Olympiatoppen. 
Olympiatoppen sier at Lofoten bør satse på idretter som er lokalt forankret og særeget 
for stedet.
 

● Utdanning: Skoleverket i Lofoten bør tilrettelegge for utdanning innenfor de tre nevnte 
områdene Helse, Reiseliv og Idrett. Lofoten er i en posisjon som må benyttes nå. 
Lofoten kan bli sentra i Nordområdene for utdanning i de aktuelle temaene. En slik 
satsing vil også gi grobunn for høyere utdanning i Lofoten. 

 



 
 
Generelt:
Lofoten med hovedbasefunksjonene i Svolvær i spissen har de siste årene utviklet seg i en 
positiv retning med tanke på infrastruktur og logistikk hensyn som en storvertsby skal inneha. 
Kapasitetene på kost, losji, transport, opplevelser, logistikk, administrasjon etc er betraktelig 
økt og ligger i fremste rekke hva gjelder andre tilsvarende nasjonale og internasjonale 
destinasjoner. Det er stor interesse rundt Lofoten, med flere realiserbare prosjekter som blant 
annet vil øke kapasiteten til kost, losji, opplevelser.
 
 
 
Hvordan skal Svolvær/Lofoten få dette til?
Lofoten Arena skal bidra til at alle områdene kan samhandle på en bærekraftig måte. Lofoten 
Arena er i Lofoten målestokk relativt stort investeringsprosjekt.
Lofoten Arena skal tilrettelegge for en utvikling på alle 4 nevnte områder Helse, Reiseliv, Idrett 
og Utdanning:
 

● Helse; gjennom forebygging- og rehabiliterings tilbud i tråd med samhandlingsreformen. 
Bidra til at Lofoten kan ta en posisjon på helserelaterte produkter i det nasjonale- og 
internasjonale markedet.

● Reiseliv; gjennom tilrettelegging for arrangementsturisme feks kongresser, konferanser, 
ustillinger, messer, kultur arrangement etc.

● Idrett; tilrettelegging for satsing på toppidrett og større idrettsarrangement som idag ikke 
er mulig pga av manglende kapasiteter.

● Utdanning; tilrettelegge for utdanningsarena for reiseliv, her vil en få jobbe med 
praktiske relevante case på det nasjonale og internasjonale marked til enhver tid. 
Reiselivsutdanningen blir unik og ettertraktet langt utenfor Lofotens grenser. En 
samlokalisering med regjeringens satsning på etablering av Reiseliv Fagsenter vil være 
svært aktuelt. 
Ved tilrettelegging av utdanning gjennom toppidrettssatsning i videregående skole vil vi 
skape nye arenaer som kan bidra til økt attraktivitet for regionen. Det er viktig å skape 
forbilder for barn og unge. Lofoten med sin fantastiske og attraktive natur er en perfekt 
arena for satsing på ulike toppidretter.

 
 
 
Stikkord om Lofoten Arena:
Nasjonal helse-, idretts-, reiselivs og utdanningsarena
Sunn moderne og kraftfull møteplass virker samlende for regionen
Bærekraftig
Universelt utformet
Miljøskapende nettverksbygging mellom barn og ungdom
Arena som skaper motivasjon
Skape lyst for satsning
Samlende
Øker kreativiteten
Øker fokus på fysisk aktivitet blant alle aldersgrupper
Bidra til nye idrettslige prestasjoner
Drivkraft for landslag/toppidretts satsning



Kraftfull arena som skaper nye ringvirkninger
Nye kapasiteter og muligheter innen helse, reiselivet, idrett og utdanning
Åpner for kongressmarked/messer/utstillinger, ulike idretts arrangementer, treningssamlinger og
konkurranser, sågar nasjonale og internasjonale konkurranser etc
Øker attraktiviteten mht til økt bosetting og tilflytting
Bidrar til økt helårs sysselsetting
Arkitektonisk innbydende/signalbygg
Økning i næringslivet
 
 
 
Prosjektet Lofoten Arena ønsker å orientere Nærings- og Handelsdepartementet mer utfyllende 
så raskt som mulig.
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