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Livet på Værøy
Midt i havgapet utenfor den sagnomsuste Moskstraumen ligger øya Værøy – et aktivt 

og spennende fiskevær med rik historie, midnattsol, hvite strender, fuglefjell, raskt 

 skiftende vær og særegen natur. Her lever 750 innbyggere omsluttet av hav,  skjærgård 

og spektakulære fjellprofiler, på øya som ofte omtales som «en bortgjemt perle». 

Værøy har en natur som gjerne kunne vært på blå resept!

Et moderne og levende øysamfunn
Sørland er øyas hovedsenter, og her finner du butikker med kafé, 
lokal klesdesign og kunsthåndverk, i tillegg til post,  skole, barne-
hage og lege. God kommunikasjon er svært viktig i et moderne 
samfunn, og på Værøy har vi gassferjer og helikopter forbindelse til 
og fra Bodø hver dag. Strømnettet på øya er gravd ned sammen 
med fiberkabel til øya, og gir svært gode  dekningsforhold som 
åpner for nye muligheter.       

Blomstrende kulturliv
Et bredt spekter av lag og foreninger sørger for at det skjer noe 
på Værøy til enhver tid. Her finnes en aktivitet for alle, uansett alder 
– enten det er  spinning, skating, speidere, fotball, KRIK, senior-
dans, trenings studio, ungdomsklubb, mannskor, damekor, lokal- 

radio eller husflidslag! Her tør folk satse!
På Værøy finnes mange kreative næringsaktører, og kommunen er en av landets 

mest produktive. Gjennomsnittlig eksportverdi per innbygger er på over én  million 

årlig! Både fiskeflåten og fiskeindustrien er under stadig modernisering, og er  årsaken 

til at Værøy kommune er Nordlands største fiskerikommune. Byggingen av et nytt 

 havnebasseng, som ble ferdigstilt i 2008, har gjort at vi i dag kan ha anløp også av 

 større fartøy. Ny større havneutbygging planlegges gjennomført i nærmeste fremtid.

Tørrfisk er kommunens største eksportvare, og vi produserer 
mesteparten av all lutefisk i Norge. Sild, makrell,  blåkveite, 
utvannet tørrfisk og selvfanget hval er også viktige  produkter. 
Både fiskeindustrien og fiskeflåten byr på veldrevne og 
 lønnsomme arbeidsplasser. Flere av produsentene har 
 prisvinnende produkter, og markerer seg med råvarer av 
høy kvalitet. 

Kommunen ønsker også å satse på innovative prosjekter 
innenfor andre næringer, og et stabilt og godt utbygd  internett 
legger til rette for høyteknologiske arbeidsplasser. Vi har 
også et flerkulturelt miljø, med ansatte fra land verden over 
 engasjert i fiskeindustrien.

Med plass til flere
Vi ønsker gründere og bedrifter velkommen til Værøy! 
 Kommunen disponerer arealer som kan skape attraktive 
næringsområder, og vi er også behjelpelig med å formidle 
etableringslån og bistå med andre formaliteter.

Spennende reiseliv
Turisme er et voksende næringsområde med stort potensi-
ale, og på Værøy finnes flere spennende overnattingssteder 
og ikke minst fantastiske merkede turstier i spektakulært 

 landskap. Enten du vil sjørafte eller padle kajakk, dra på  
fisketur eller oppleve fuglesafari, har du muligheten hos oss 
gjennom hele sommeren.

Gammelt og nytt
I Røstnesvågen på sørsida av øya er samspillet mellom 
 gammelt og nytt veldig tydelig. Restaurerte bygg – både  
telegraf, butikk, museum – er plassert side om side med  
nybygget til Lofoten Viking, en av landets mest moderne  
fiskeprodusenter. På nordsiden av Værøy ligger Lofotens  
eldste kirke, som ble bygget i 1714.

Historisk fuglefangst 
På Værøy ble det i tidligere tider fanget opptil 250 ørn hvert år 
– med bare hendene. Fangstmenn lå gjemt i spesielle ørnehus 
av stein, og lokket ørnen til seg med åte på snor inntil den var 
så nære at de kunne gripe den. Lundehunden er også unik for 
Værøy, da rasen stammer fra den tidligere fuglefangergrenda 
Måstad. Et elastisk skulder- og nakkeledd og en ekstra klo 
gjorde at hunden kunne krype inn i underjordiske huler for å  
fange lundefugl. Opptil åtte tonn fuglekjøtt ble saltet årlig, og 

ble til viktig mat for de  150 innbyggerne i Måstad.

Stolt leverandør av
tørr� sk og lute� sk fra Værøy

www.brodreneberg.no

www.brodreneberg.no

Kvalitetsprodusent av:

• Tørrfisk
• Lutefisk
• Saltfisk

Verdensmester i lutefisk 2017 www.lofotfish.no



Rådhuset, 8063 Værøy
Tlf. 75 42 06 00
postmottak@varoy.kommune.no

www.varoy.kommune.no
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Elektro på Værøy

firmapost@hovdan.as
Tlf. 76 06 09 99 • www.hovdan.as

Lofoten Viking er produsent og
eksportør av pelagisk fisk samt hvitfisk.

Vi omsetter for ca. 800 millioner/år og har
eierandeler i kystfiskefartøy. Vårt anlegg
ligger meget nært fiskefeltene i Vestfjorden
på Værøy i Lofoten. Vi har en frysekapasitet
på ca. 900 tonn pelagisk fisk per døgn.

Vi produserer ca. 85000 tonn pelagisk
og ca. 5000 tonn hvitfisk per år. Vi har direkte 
eksport av frosne, ferske og tørkede produkter av 
sild, makrell,  lodde, torsk, sei, hyse, uer,
blåkveite, samt Rogn.

Her på Værøy har vi meget gode servicetilbud
til fiskeflåten, Værøy Isanlegg AS, Værøy Fryselager 
AS og Værøy Bunkers AS fyller behovene for små 
og store fartøy.

Vi kjøper fisk hele året.

Vennligst ring oss for en uforpliktende samtale

Arne Mathisen - tlf. 92 03 55 55
Lorentz Hardy tlf. 92 68 67 77
Forde Hardy tlf. 92 06 60 35
Faks 76 05 19 19
E-post: post@lofotenviking.no
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www.lofotenviking.com

          Følg oss på Facebook!

Trelast • Rørdeler • Maling • Arbeidsklær • Hus & Hage

Åpningstider: Mandag-onsdag: 0900-1600 • Torsdag: 0900-1700 • Fredag: 0900-1600

Tlf. 415 95 000 • post@btvaroy.no
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