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AP vil slåss for å realisere SKREI: - Dette er
åpenbart et nasjonalt prosjekt

Nasjonalt prosjekt: Vågan Ap ﬁkk klare forsikringer fra førstekandidat Eirik Sivertsen i
Nordland AP om at SKREI må bli et nasjonalt prosjekt. F.v. Lena Hamnes, Eirik Sivertsen,
enhetsleder Harald Strøm ved Lofotakvariet og partileder i Vågan Wiggo Pettersen. - Jeg
vil gjøre meg til forkjemper for SKREI, målet må være å få det inn på statsbudsjettet i
stortingsperioden som kommer, sier SIvertsen.Foto: Øystein Ingebrigtsen

Av Øystein Ingebrigtsen
27. august 2017, kl. 17:00 

Stortingspolitiker og førstekandidat for AP i Nordland,

Stortingspolitiker og førstekandidat for AP i Nordland,
Eirik Sivertsen, lover mer penger til kultur og støtte til
SKREI-Lofotﬁskets temapark.
DEL



Den planlagte temaparken «SKREI» i Storvågan til Museum Nord skal med et nytt,
stort bygg fokusere på skreien og lofotﬁskets betydning og historie.
I tillegg vil man knytte sammen Lofotakvariet, galleri Espolin og museet på området
i den nye temaparken. Et forprosjekt avsluttes om kort tid og det er også kåret en
vinner av en arkitektkonkurranse.

– Åpenbart nasjonalt
Flere politiske partier har uttrykt begeistring for planene, og torsdag var Eirik
Sivertsen i Nordland AP på besøk i Storvågan ved Kabelvåg.
– Det er åpenbart for meg at SKREI er et nasjonalt prosjekt, det er et godt og riktig
prosjekt, slår han fast.
En forutsetning å få ﬁnansiering fra staten til hoveddelen av de 360 millionene.
– Dette handler om identiteten til oss nordlendinger og hva vi er stolte over. Det vil
også bygge opp under reiselivsnæringa, og ikke minst peker det videre framover på
hvordan vi tar vare på havet på en bærekraftig måte, sier Sivertsen som er
førstekandidat for AP i Nordland foran stortingsvalget.
– Det viktigste er den politiske betydningen av å anerkjenne Nord-Norges
betydning for byggingen av nasjonen Norge. Den er sterkt underkommunisert,
hevder han.
Les også: SV gir SKREI full støtte

Lover mer til kultur
Arbeiderpartiet vil også bruke mer penger på kulturtiltak. Sivertsen viser til at
partiet tar opp igjen «Kulturløftet» og vil bevilge 1 prosent av statsbudsjettet.

– Vi vil løfte bevilgningene til kultur igjen. Forskjellen på en prosent og det
regjeringen i dag bevilger er på to milliarder, sier han.
Det vil utgjøre omkring 100 millioner mer til Nordland, anslår han. Det kan også få
betydning for SKREI-prosjektet.
– Det vil gjøre det mye lettere. Jeg kan ikke saksbehandle her og nå på vegne av det
som forhåpentligvis blir en kulturminister for Ap, sier han.
– Vi prioriterer kulturbevilgninger framfor skattekutt til de som har mest fra før,
viser han til som svar på hvordan økningen er mulig.
Les også: Venstre vil løfte "SKREI" inn i Stortinget

– Stort potensial
Vågan Ap er glade for støtten og mener anerkjennelsen fra førstekandidaten i
partiet er viktig.
– Sjansen for å realisere SKREI er bedre med en ny regjering, hevder Lena Hamnes.
Enhetsleder Harald Strøm ved Lofotakvariet sier man kun der i dag har 40.000
gjester. I tillegg kommer galleriet, museet og alt det øvrige i området.
– Potensialet er høyere allerede i dag. Med et SKREI-senter vil det også bli betydelig
økt når tilbudet blir bedre, sier han.
– Det nasjonale luftfartsmuseet i Bodø har i dag i et normalår 40.000 besøkende.
Det er grunnlag for en nasjonal institusjon her, sier Eirik Sivertsen.
Les også: Statsråden lot seg imponere over temaparken SKREI

