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Kunnskapsinnhenting  - økt verdiskaping i nord
Vi viser til innspillskonferansen den 16. april og vårt møte 18. april på Leknes, og ønsker med dette 
å følge oppfordringen om å komme med våre innspill for økt verdiskaping i nord.  Lofoten 
næringsforum består av næringsforeningene i alle seks Lofotkommuner og har samlet 230 bedrifter 
som medlemmer.

 

Samferdsel

Hensiktsmessige kommunikasjonsløsninger er grunnleggende for økt verdiskaping. Bedre veier 
med raskere transport internt i Lofoten, samt strekningen Narvik – Lofoten vil gi økte muligheter 
for reiseliv og transport av varer ut av regionen. En felles flyplass sentralt i Lofoten med 2000 meter 
rullebane vil gi et svært løft for næringslivet generelt, og reiselivet spesielt.  Det vil også gi 
grunnlaget for at Lofoten kan bli én reell bo- og arbeidsregion.

 

Bedre kommunal tjenesteyting

Kommunene i Lofoten er små og sårbare i forhold til økonomi og tilgang på riktig kompetanse. 
Dette går ut over kvaliteten på offentlig tjenesteyting, noe som er til hinder for næringsutvikling.

 

Tilflytting – ikke bare tilbakeflytting

Lofoten har et underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.  
Det offentlige i samarbeid med privat sektor bør etablere et program som skal bidra til tilflytting – 
ikke bare tilbakeflytting – til regionen.  Det bør også være enklere å satse på import av arbeidskraft 
og vi må arbeide for at utenlandske arbeidere med familier blir godt ivaretatt i samfunnet. 

 

Kompetansearbeidsplasser

Etablering av flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser vil kunne bidra til å styrke 
regionen på flere måter. Arbeidsplasser knyttet til universiteter, høgskoler eller 
forskningsinstitusjoner vil bidra til å øke interessen for Lofoten og vil kunne bidra til innovasjon i 
eksisterende næringer. Videre vil slike arbeidsplasser tiltrekke seg mennesker med høyere utdanning 
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og vil gjøre det attraktivt å flytte til regionen. 

 

Lofoten er den eneste regionen i Nordland fylke som ikke har et eget utviklingsselskap (eks: 
Kunnskapsparken i Vesterålen, Kunnskapsparken Bodø). Slike selskap bidrar til utvikling av 
eksisterende næringsliv og kan også være en katalysator for nyetableringer. Vi tror at et 
utviklingsselskap i Lofoten vil gi positive virkninger for næringslivet i hele regionen.

 

Kultur

Ny forskning viser at festivaler gjør kommunene mer attraktive( 
http://www.distriktssenteret.no/filearchive/festivalkommunar-populaerversjon_2.pdf  [KB1]   ). Lofoten 
har en rekke festivaler som holder en høy nasjonal og internasjonal standard. Her kan nevnes 
Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Lofoten International Art Festival, Stamsund 
Internasjonale Teaterfestival, matfestivalen NatruligVis og litteraturfestivalen Reine Ord. Det bør  
støttes opp om det gode arbeides som gjøres i disse etablerte festivalene. 

Lofoten har en rik og velkjent matkultur.  Vi er en stor matvareproduksjonsregion, men 
hovedsakelig en råvareleverandør. Videreforedling av våre råvarer kan gi betydelig verdiskaping. 
Utvikling av samarbeid mellom festivaler/kulturarrangementer og mat fra Lofoten vil kunne gi gode 
resultater. Et samarbeidende organ kan være LofotenMat, som allerede gjør en betydelig innsats for 
å fremme interessene til matprodusenter i Lofoten. 

 

Reiseliv og verdensarv

Lofoten er en spydspiss i norsk reiseliv. Dette må utnyttes og Lofoten må forbli et nasjonalt 
satsingsområde innen reiselivet. Reiselivet har fortsatt et stort uutnyttet potensiale, særlig gjennom å 
bygge ut aktivitetstilbudet for å kunne ta ut en merverdi fra gjestene. Merkevaren Lofoten må 
utnyttes bedre enn i dag. Det er for tiden en rekke viktige initiativer innen kultur og reiseliv som vil  
kunne gi regionen viktige løft i tiden fremover. Her kan nevnes reiselivsskole og senter for 
sesongbasert reiseliv samt etableringen av Lofotfiskets kulturarvsenter i Vågan og arbeidet for å 
etablere et nasjonal videregående skoletilbud innen surfing og ekstremsport i Vestvågøy kommune. 

Verdensarvstatus for hele eller deler av Lofoten vil gi reiselivet et løft som kan få 
langtidsvirkninger, samtidig er det andre næringer som er usikre på hvordan en slik status vil 
påvirke deres næringsgrunnlag. Det er viktig at det gjøres grundige avveininger og at denne saken 
blir avklart innen rimelig tid. 

Det må komme på plass en en form for fellesgodefinansiering som kan finansiere fellesgoder som 
turistinformasjon, turstier, søppelhåndtering i turistsesongen, gjestehavner, forskjønnelse, 
parkerings- og rasteplasser.

 

Marin sektor 

Lofoten har et stort potensiale innen marin sektor. Havområdene utenfor Lofoten er svært 
produktive og gir opphavet til det store årlige Lofotfiske. Det er en betydelig lakseoppdrettsnæring i 
regionen og det er en gryende næring knyttet til marine råstoff som snegler og krabber. Man kan se 
for seg at det opprettes et ressurssenter for utnyttelse av marint råstoff, herunder ny utnyttelse av 
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kjente råvarer, utnyttelse av biprodukter og utnyttelse av lite utnyttede ressurser.  

 

Det bør i tillegg etableres en egen årlig konferanse i Lofoten om mulighetene innen marin sektor 
(eks fisk). Det er ingen grunn til at ikke en slik konferanse kan legges til Lofoten.

 

Energiproduksjon

Lofoten har betydelige tilgjengelige ressurser innen energi. Foruten olje og gass har vi mulighet for 
utnyttelse av fornybare energikilder. Områdene utenfor Gimsøya er pekt ut som aktuelle for 
vindkraft i en utredning gjort av NVE. De sterke tidevannsstrømmene som går mellom øyene i 
Lofoten kan være godt egnet for utnyttelse av tidevannskraft. Videre er det sannsynligvis gode 
forhold for framtidige bølgekraftverk. Slike muligheter for fornybar energiproduksjon må utredes 
og vurderes utnyttet til framtidig ren energi og verdiskapning. 

 

Vi takker for muligheten til å komme med våre innspill og ser fram til å følge det videre arbeidet  
med kunnskapsinnhentingen. 

 

 

Hilsen

Med vennlig hilsen
Lofoten næringsforum

Richard Sandnes
Kontaktperson
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