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SKREI KOMMER! 
 

 
 
SAMMENDRAG 
 
Ingen næring har satt så dype spor i vår kultur gjennom så mange århundrer som Lofotfisket, - 
det store vinterfisket. Skreien gyter fra Mørekysten til Finnmark og fisket har tradisjonelt 
foregått i de samme områdene, men Lofotfisket har inntatt en særstilling med gjennomgående 
flest deltakere og størst fangst. Derfor anser vi det som et fenomen av nasjonal betydning, - 
kulturelt og økonomisk. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en 
periode av vår historie på over 500 år. Formidlingen av hva fisket etter SKREI har betydd, betyr 
og vil bety for Norge, er en stor nasjonal oppgave.   
 
For å realisere denne oppgaven har Museum Nord og Vågan kommune tatt initiativ til å 
etablere et nasjonalt museum for Lofotfisket og skreiens betydning for Norge i fortid, nåtid og 
fremtid. Planen omfatter et kunnskapssenter av høy kvalitet som kan formidle alle relevante 
emner innenfor både natur-, kunst- og kulturhistoriske fagområder i vid forstand. Senteret skal 
synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og en fantastisk fornybar ressurs. Det skal vise 
oss hvilke dype spor dette fisket har satt i vår materielle kultur og vår livsform, men samtidig se 
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framover og stimulere til refleksjon om framtida til skreifisket og fiskerinæringa rent allment. 
Formidlinga skal være tett knyttet opp mot forskningsfronten i de relevante fagområdene.   
 
I dag fortelles det bruddstykker av denne historien ved flere av våre museer i regionen, men 
det finnes ikke noe sted enda som løfter formidlingen av denne rammefortellingen i et 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv slik den fortjener. Vi forankrer prosjektet inn i det 
nasjonale museumsnettverket for fiskeri og kystkultur, og ser for oss en arbeidsfordeling i 
nettverket hvor det er naturlig at SKREI blir et senter for dokumentasjon og forskning omkring 
temaet. Museum Nord tar gjennom SKREI senteret en ledende rolle på formidlingen av 
Lofotfisket og vil sørge for den faglige kvaliteten innenfor dette temaet i tett samarbeid med 
nettverket forøvrig.   
 
Senteret vil inneholde en stor 
basisutstilling med vekt på fisken og 
folket i fortid og nåtid og framskriving 
av mulige framtidige scenarier. Det vil 
også inneholde store deler av Museum 
Nords relevante samlinger som del av 
senterets kunnskapsbasis. Vi vil også 
aktivt bruke dette nye magasinet som 
kunnskapsbank i senteret. I tillegg vil 
senteret fungere som et nav i de 
eksisterende anleggene som Museum 
Nord driver innenfor den planlagte 
temaparken: Lofotakvariet, Galleri 
Espolin og Lofotmuseet. Disse skal 
videreutvikles i samspill med 
kulturlandskapet rundt dem.   
 
Det årlige vinterfisket etter skreien og dets betydning er helt i kjernen av den kulturhistorien 
Museum Nord er satt til å forvalte, og det er et prioritert satsingsområde i vår strategiske plan. 
Skal vi ta en posisjon nasjonalt, så trenger Museum Nord både et sentralt sted for forvaltning, 
forskning og formidling av denne historien. 
 
 
SKREI ER UNIK 
 

- Vi bygger et museum med nasjonal relevans: Når man forteller historien om Norge, er skreien 
og tørrfiskhandelen en helt sentral del av det helhetlige bildet. SKREI tar ansvar for å formidle 
og forske på denne viktige biten av historien. 
 

 
HVEM STÅR BAK SKREI 
 
Museum Nord – overordnet prosjektansvarlig, drift av nytt 
SKREI senteret 
 
LPO arkitekter & Expology– vinner av arkitektkonkurranse 
og utstillinger 
 
SKREI eiendom AS – byggherre, grunneiere 
 
Stiftelsen Lofotmuseet – grunneierne 
 
Flere partnere, f.eks – Vågan Kommune, Nyvågar 
Rorbuhotell, SALT, Havinstituttet, UiO, UiT, Nettverk for 
Fiskerihistorie og Kystkultur, Europeisk Hansemuseum 
Lübeck, Tørrfisk fra Lofoten, Lofotrådet 
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- SKREI-senteret bygges “on site” på arnestedet til det kommersielle Lofotfisket. Like under 
bakken ligger unike arkeologiske funn som er viktige for historien som formidles. Konseptet bak 
SKREI er helhetlig og stedsavhengig. Det er spesielt utviklet for å integrere eksisterende 
turisttilbud med et nytt senter.  
 

- En sexy historie om bærekraft, økologi og politikk. Skreien kommer til Lofoten for å gyte og 
reprodusere seg. Det er hardt arbeid for fiskerne på havoverflaten, men nede i havet er det het 
romantikk. Dette er noe Norge har drevet internasjonal handel med i over 1000 år, og også noe 
vi kan leve av i framtida.  
 

- SKREI er den eneste tverrfaglige, tverrsektorielle organisasjonen som jobber med å formidle 
historien om skreien – og er en viktig nord-norsk stemme i en aktuell dialog.  

 
 

FINANSERING 
 
Kulturdepartementets andel av prosjektet er kommet ned på 30% av total budsjettet. 
Nordland fylkeskommunes støtte til hovedprosjektet på 48,5 Mill. ble bekreftet i juni 2020. I 
løpet av tidlige utviklings og planfaser har Museum Nord fått utbetalt 6 mill fra NFK; til 
sammen blir tidligere utbetalt og nåværende omsøkt beløp fra Nordland fylkeskommune 54,5 
Mill. Vågan kommunes tilskudd er 13,5 Mill., samt at Vågan kommune også har økt 
lånerammen i prosjektet 110 Mill. Lånet skal betales tilbake med besøkernes inntekter og det 
er en form av privat finansering. Prosjektets ambisjoner i forhold til annen privat finansiering er 
32 Mill.   
 

Totalt investeringsbehov for SKREI er 
beregnet til NOK 374,1 ex mva. Det er 
utarbeidet likviditetsanalyse for årene 
2022 – 2027. Analysen er laget med den 
forutsetningen at det foreligger 
bevilgninger til å starte opp 
hovedprosjektet i 2022. Det er også 
forutsatt at det kommer bevilgninger på 
statsbudsjettet fra 2022. Med alle disse 
brikkene på plass kan sentralbygget 
«Otolitten» åpnes i 2025 og hele SKREI 
prosjektet stå ferdig sommeren 2027. 
 
Driftsbudsjettet som er utarbeidet tar 
utgangspunkt i nåværende kostnader, 
supplert med erfaringstall fra Statsbygg 
for de nye investeringene og 

 
FINANSERING 
 
TOTAL BUDSJETT – 530 Mill NOK  
 
dette er fordelt på 
 

- 158,6 Mill - eiendomsverdi og forprosjekt 

- 371,4 Mill - investeringsbehov 

 
investert av 

- 271,1 Mill -Vågan Kommune  

- 54,5 Mill - Nordland Fylkeskommune 

- 168 Mill - Staten 

- 110 Mill - lån finansiert gjennom driftsinntekter 

- 36,1 Mill - privat 
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driftsbehovene. Inntektssiden er basert på nøkternt anslag over faktorer som besøkende, 
billettpriser og varekjøp. Egne erfaringer fra driften av Lofotr- Vikingmuseum ligger også til 
grunn her. Markedsgrunnlaget er nøye vurdert på basis av statistikk, innspill fra 
Nordlandsforskning, Transportøkonomisk institutt og flere reiselivsaktører. SKREI vil bli en 
attraksjon minst på høyde med Lofotr Vikingmuseum, og har et geografisk bedre 
utgangspunkt i forhold til helårsturisme og satsinger vi ser kommer nå i Vågan på hotellsiden.    
 
 
SAMFUNNSHISTORIE 
 
Skreien, den arktiske torsken, er en unik ressurs. Gjennom alle tider har skreifisket satt dype 
spor i den norske kulturen. Henges skreien opp til tørk blir den tørrfisk - Norges viktigste og 
mest innbringende eksportartikkel i nyere historie. Fra Bergen i sør til Kirkenes i nord har 
skreien utgjort levebrødet til en stor del av Norges befolkning både direkte i form av fangsten, 
og indirekte i form av handelen med tørrfisk. I 500 år av vår nyere historie har tørrfisken utgjort 
svimlende 80% av Norges eksportinntekter. Dette er en del av vår nasjonale historie både i 
forhold til utviklingen av kongemakt og kirken i Norge fra 1100- tallet. Interessen for tørrfisken 
som eksportvare og markedet i Vágar er tydelig gjennom historiske kilder, med skattlegging 
og tilrettelegging for fiskeriene. Historien henger tett sammen med etableringen av 
handelsforbindelser til utlandet, og særlig da Bergen som en del av det Hanseatiske 
handelsnettverket.  
 

Som det sentrale gytefeltet for skreien står 
Lofoten i en særstilling. Det finner vi også 
tydelige spor av i historien. I Lofoten, i 
området som i dag kalles Storvågan, lå 
Nord-Norges eneste urbane middelalderby 
- Vágar. Tradisjonelt er en europeisk 
middelalderby tuftet på et ressursrikt 
omland.  

 
Det spesielle med Vágar er at den ble tuftet på det som havet gir, og ikke ressurser på land.  
Det var det årvisse store tilsiget av fisk fra Barentshavet som gjorde denne bydannelsen mulig. 
Lofotens spesielle klima gjorde det dessuten mulig å tørke fisken direkte og uten bruk av salt. 
Skreien og tørrfisken ga muligheten for handel med resten av Europa, og i sin tur store 
økonomiske verdier for Nord-Norge og Norge.  
 
Byen Vágar ble plassert på nøytral grunn mellom de store høvdingsetene i nord, og anses som 
arnestedet for den kommersielle tørrfiskhandelen. Her investerte både konge og biskop for å 
få sin del av det økonomiske overskuddet. Senere gikk fullastede jekter mellom Vágar og 
Bergen, og brakte med seg europeiske varer og impulser til Lofotøyene. Vágar fremstår i dag 

 
SKREI ONLINE 
 
Museum Nord nettside: museumnord.no/projects/skrei/ 
 
Film teaser: https://vimeo.com/592687830 
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som en naturlig nasjonal markør for en viktig næring - og via historiske kilder og arkeologiske 
funn, kan vi følge utviklingen fra skreifiskets spede begynnelse, til dagen i dag og i morgen. 
 
ARKEOLOGI 
 
Storvåganundersøkelsene foregikk i 
tidsrommet 1975 – 2003 i regi av 
UiT og med professor Reidar 
Bertelsen som leder. Det er 
undersøkt ca. 200 kvadratmeter i 
det sentrale havneområdet og 
ca.100 utenfor. Ca. 30 000 funn er 
katalogisert (ca. 500 000 
enkeltgjenstander). 
Dokumentasjonsmaterialet og 
funnene tilhører Staten ved UiT/ 
Tromsø Museum. 
 
Undersøkelsene har avdekket flere 
hundre tusen gjenstandsfunn, lag 
på lag med rester etter bygninger 
og viktig ny kunnskap. I eldre 
europeisk historie er dette en av 
ytterst få byer som hadde fiskeri 
som økonomisk bakgrunn, noe som 
gjør funnene unike. Enda ligger mye 
urørt for fremtidig forskning og 
formidling.  
 
Ved å bygge SKREI i nærheten til disse kulturminnene blir dette et “on-site” museum, hvor du 
skal føle at du beveger deg på arnestedet hvor den kommersielle tørrfiskhandelen startet.  
 
SKREI blir en nasjonal markør for en viktig næring 
 
KLIMAENDRINGER 
 
I Norge har torskeressursene i havet vært godt forvaltet gjennom tidene. Dette arbeidet 
fortjener å komme bedre fram i lyset. Likevel er det faktorer utenfor vår kontroll som kan 
påvirke skreifisket i nær fremtid. Økende temperaturer i Atlanterhavet gir igjen økende 
temperatur i Barentshavet der torsken vokser opp. Det er uvisst hvilke konsekvenser dette kan 
få for fremtidens torskebestand.  

 
SKREI VISJON 
 

- Et visuelt vakkert sted som står øverst på ønskelista til 
reisende i Norge. 

- En møteplass for alle, kunstnere, forskere, 
lokalbefolkningen eller turister. 

- Et variert og forlokkende kulturtilbud med enestående 
utstillinger og aktiviteter. 

- Et forskningssenter med høy faglig dyktighet, hvor det 
foregår forskning og kunnskapsutvikling som har både 
nasjonal og regional relevans. 

- Et sted med et utmerket omdømme - et sted som er så 
spennende at tiden flyr og de besøkende blir værende 
lenger enn planlagt.  

- En internasjonal, nasjonal og regional nettverksbygger, 
som driver utstrakt samarbeid, og har kunnskapsdeling og 
åpenhet på agendaen.  

- En økonomisk veldrevet kulturbedrift som tjener penger 
og sikrer lokale arbeidsplasser.  

- En bedrift med nok økonomisk overskudd til å stadig 
fornye og forbedre utstillinger, aktivitetstilbud og 
fasiliteter. Det skal alltid være noe nytt å oppleve for 
returnerende gjester. 
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Hvis vi ser historisk på det, ser vi at gyteområdene som skreien bruker flytter seg nord- og 
østover når det blir varmere. Spørsmålet er hva dette vil ha å si for rekrutteringen til 
bestanden? På kort sikt kan økte temperaturer bety økt produksjon, og dermed økte fangster 
for fiskerne. Problemet er at den økte temperaturen nå til dags skyldes karbondioksid, noe 
som kan føre til forsuring av sjøvannet. Det kan igjen føre til lavere overlevelse for torskens egg 
og larver. Det kan også gå ut over plankton produksjon som larvene er helt avhengig av. Dette 
kan føre til krise for rekrutteringen til torske- eller skreibestanden. Slikt sett kan torsken fungere 
som en indikator for miljøtilstanden i Barentshavet.  
 
Ved å øke kunnskapen om skreien kan SKREI være med på å sette miljøet på agendaen, og 
øke sjansen for at fremtidige miljøtrusler blir tatt på alvor. Sammen med fortsatt 
kunnskapsbasert beskatning og kontroll av mulige menneskeskapte miljøtrusler vil dette viktige 
fisket kunne vedvare. SKREI vil bidra til å belyse viktige miljøaspekter ved fiskeri og andre 
marine næringer. Senteret vil bidra til å befeste vår stolthet over denne næringen som en av 
bærebjelkene i vår kystkultur. 
 

 
IMMATERIELL KULTURARV 
 
SKREI vil også videreføre immateriell kulturarv 
og handlingsbåren kunnskap som er ervervet 
gjennom utallige generasjoner. Det planlegges 
deltakende aktiviteter og praktiske pedagogiske 
opplegg spesielt rettet mot barn med tanke på 
overføring av tematisk relevant 
tradisjonskunnskap, ideer om bærekraft og 
handlingsbåren kunnskap. 
Bak formidlingen av dette arbeidet vil det også 
ligge pågående dokumentasjons- og 
forskningsvirksomhet knyttet til teamet fiskeri- 
og båtbruk i våre nordlige områder.  
 
 
IDENTITET 
 
SKREI bygger på lokalt og regionalt eierskap og 
vender seg mot verden. På bakgrunn av 
formidling og aktiviteter tuftet på Lofotfiskets 
historie skal yngre generasjoner bli stolte over 
sin bakgrunn og identitet. 

 
HVA INNEHOLDER SKREI 
 
Otolitten – et nybygg som inneholder 
 

- Tre basisutstillinger: FISK, FOLK, FRAMTID 

- Museum Nords fellesmagasiner  

- En foajé med resepsjon, butikk, spiseri 

- Et forskningssenter med bibliotek og lab 

- En matlab – eksperimentelt kjøkken 

- Arrangementssteder inkl. kunsthall, 

konferanse- og kurs steder 

- Kontorer inkl. besøkskontorer 

 
Oppgradering av eksisterende attraksjoner 
 

- Galleri Espolin 

- Lofotmuseet 

- Lofotakvariet 
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TURISME 
 
Lofoten er et av Norges mest profilerte reisemål i utenlandsk og nasjonal presse. Den største 
driveren for å besøke Lofoten er naturkvalitetene. Dette gjenspeiles også i 
gjesteundersøkelser.  
 
Skreien som naturressurs spiller ennå en sentral rolle for næringsutvikling og bosetning i 
Lofoten, men er likevel underkommunisert til turistene. Kyst-Norge mangler et sted som setter 
Lofotfisket i en historisk ramme, og forklarer hvordan skreiens årlige gyting i Lofoten har skapt 
forutsetninger for bosetning, yrkesvalg, samferdsel og kompetansemiljøene i regionen. SKREI 
skal bli destinasjonen og innfallsporten for å forstå Lofoten, med arkitektur, natur, kunst og 
formidling av en kvalitet som er verdt reisen.  
 
SKREI vil inneholde en kafé, et historisk spisested og en eksperimentell mat-lab som vil gi den 
besøkende en matopplevelse bygd på skreien som råvare. Opplevelsen vil styrke merkevarene 
«SKREI» og «Tørrfisk fra Lofoten». SKREI vil bidra til å bygge og trygge Norge som 
fremragende sjømatprodusent. 
 
 
RINGVIRKNINGER 
 
Ringvirkningsanalyse viser at SKREI vil besøkes av 120-170.000 årlig. Dette vil ha stor 
innvirkning på økonomien i regionen:  

- Økning i reiselivsrelatert forbruk i Lofoten og Vesterålen på 48,5 mill kroner årlig  

- 50 nye arbeidsplasser i regionen – i tillegg til SKREI  

- SKREI gir et etterlengtet helårig tilbud for alle gjester i regionen  

  
SKREI er ikke bare et sted for turister – det vil være en ny og viktig møteplass, et 
aktivitetssenter og et friluftsområde for lokalbefolkningen.   
 
 
UTVIKLING AV MUSEUM NORD 
 
I tillegg til å gi nye muligheter for dagens anlegg i Storvågan vil også SKREI åpne muligheter 
for å løfte frem andre av våre museer i hele regionen hvor en kan få fordypning i ulike 
tilgrensende tema, som f.eks. Norsk Fiskeværsmuseum, Bø Museum eller Øksnes museum.  
 
SKREI skal inneholder et sentralmagasin for Museum Nord med en profesjonell stab som også 
yter tjenester til hele fylket. Etablering av et sentralmagasin og mottak av gjenstander, kunst, 
arkivalia og konserveringsenhet vil utgjøre en svært betydningsfull utvikling for Museum Nord, 
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og vil løse store forvaltningsmessige utfordringer vi har i dag. Magasinet vil inneha funksjoner 
som løser utfordringer for museumssektoren både i Nordland og i landsdels- sammenheng. 
Her fører vi dialogen med fylket og øvrige museer i fylket med tanke på kartlegging av behov 
og hvilke funksjoner det vil være naturlig for vårt magasin og konservatortjeneste å innta i 
denne sammenhengen. 
 
 
FINANSERINGSPLAN 
 

AKTØR Andel Type Beløp Kommentar 

VÅGAN KOMMUNE/  
SKREI EIENDOM AS 

30 % Eierselskap, tilført eiendom 145 000 000 Verdi av eiendom basert på takst, tilføres 
SKREI Eiendom as (utbygger)  

Tilskudd investering 13 500 000 Tilskudd om støtte Vågan Kommune er 
vedtatt. 

Tilskudd forprosjekt 2 900 000 Forprosjekt (gjennomført) 

NORDLAND 
FYLKESKOMMUNE 

10 % Tilskudd investering 48 500 000 Tilskudd om støtte er vedtatt. 

Tilskudd forprosjekt 6 000 000 Forprosjekt (gjennomført) 

STATEN 32 % 

KUD - Tilskudd investering 162 000 000 Tilskudd om støtte er vedtatt. 

KUD & Fiskeridepartementet 
forprosjekt 

1 500 000 Forprosjekt. KUD forsterkning og 
kvalitetssikring ferdig mars 2021.  

Andre departement 4 500 000 Næring & Fiskeri-, Klima & Miljø-, og 
Kunnskapsdepartementet.  

PRIVAT 28% 

Privat partnerskap/gaver inkl. 
gaveforsterkning 

32 900 000 1,5 Mill. mottatt. 3,5 Mill. avtalt, og ca. 5 
Mill. i intensjonsavtaler inngått i 2020. 
Avtaler forutsetter realisering.   

Låneopptak 110 000 000 Lån med kommunal garanti, husleie fra 
driftsinntekter. 

Tilskudd fra private  3 200 000 
 

   
TOTALT 100 % 

 
530 000 000 

 

SUM VERDI I FORPROSJEKT OG TILFØRT EIENDOM 158 600 000 Lokal & regional finansiering, 1,5 Mill. 
statlig 

SUM INVESTERINGSBEHOV TIL HOVEDPROSJEKT 371 400 000 Investeringsbehov 
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INVESTERINGSBUDSJETT 
 
SKREI - BUDSJETT FOR INVESTERINGER (Mill. NOK)  

HOVEDPROSJEKT  BELØP  DELPROSJEKT  BELØP  BESKRIVELSE  

NYBYGG  
«OTOLITTEN»  256,5  

Bygg (publikumsareal)  99,5  2200 m2, Utstillingsareal & servicefunksjoner  
Bygg (interne 
funksjoner)  

82,1  3000 m2, magasin, verksteder og kontorer  

Utendørs  74,9  Infrastruktur og servicefunksjoner. Tilknyttet 
«Otolitten», adkomst, veier, parkering, stier og 
skilting  

BUT  66,7  

Utendørs AR 
opplevelse  

5,1  AR teknologi. Formidling av kulturminneområdet, 
kaupangen «Gamle Vágar»  

Otolitten - innredninger  61,6  Brukerutstyr, innredning og utstillinger - «Otolitten». 
Utstillinger, inventar, magasin-innredning og 
teknologi  

FORNYING  48,2  

Lofotakvariet  35,9  Utbygging, forbedringer og nytt akvarium for fisken 
skrei. Tekniske oppgraderinger, ny formidling, 
forlenge levetiden til Lofotakvariet  

Væreiergården  9,2  Gårdens bygninger og strandsone. Ny 
formidlingsform, ta i bruk bygningsmassen på en 
annen måte  

Galleri Espolin  3,1  Innendørs og utearealer. Kvalitetsheving og 
sikringstiltak  

TOTALT  371,4    371,4  31. Desember 2020.   
Indeksregulert for med 2,6% fra siste år.  

 
 
 
KONTAKT 
 
Geir Are Johansen, Direktør 
Geir.are.johansen@museumnord.no 
Tlf. 90872950 
 
Hege Anita Eilertsen, Markedssjef 
Hege.anita.eilertsen@museumnord.no 
Tlf. 95923086 
 
Anna Insa Vermehren, FoU-leder, fagansvarlig forskning 
Anna.vermehren@museumnord.no 
Tlf. 90361053 


