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Styret i 2017 
Styreleder  Tom Gunnar Aasen    

Styremedlem  Tove Håheim 

Styremedlem   Kjell Hanssen 

Styremedlem   Veronica Hjelle 

Styremedlem   Ole Petter Bergland  

Prosjektledelse 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, ved Even Magnar Hanssen. 

Medlemmer i 2017 
 

Pr. 31.12.2017 hadde festivalen 19 medlemmer, herav 3 personlige og 16 bedrifter som hadde 

betalt sin medlemsavgift:  

Sortland vgs - Kleiva 

Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS 

Nordlaks Produkter AS 

Vesterålsegg 

Vesterålsmat BA 

Jorids Hjemmebakeri 

Ragnhild Renna 

Marte Sørbø Hoholm 

Akvakultur i Vesterålen 

Sigerfjord Fisk 

Andøy Friluftssenter 

Sortland Hotell As 

Ekspedisjonen Nyksund og Sortland 

Vesterålen Kysthotell 

Holmvik Brygge 

Grillo Catering AS 

Raina Kristensen 

Holmøy Maritime 

Vesterålen Sparebank 

 
 

Hovedsponsorer 
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Sponsorer og samarbeidspartnere i 2017 

Samarbeidspartnere Tilskudd 

VOL Nærings og Fiskeridepartementet 

Myre Fiskemottak Hadsel Kommune  

Akvakultur i Vesterålen Øksnes Kommune 

  Sortland kommune 

 Bø Kommune 

 

Styrets arbeid i 2017 
 

Styret og prosjektledelsen har i 2017 hatt 7 styremøter og jobbet med følgende: 

 

- Sponsorer og medlemsrekruttering 

- Program 2017 og arrangementsplanlegging for VeMa 2017 

- Vema Ny rolle 

- Planlegging og søknad støtte til interesseorganisasjon 

- Søknader kommunal støtte i Vesterålskommunene 

- Søknad Nørings og Fiskeridepartementet 

- Pressetreff 

- Innkjøp av Festivaltelt 

- Matmanifest Vesterålen 

- Samarbeid VOL 

- Arbeids- og ansvarsfordeling 

- Markedsføring 

- Nettside oppdatering 

- Festivalavis, samarbeid VOL med distribusjon til alle Vesterålens husstander 

- Sosiale medier, aktiv på Facebook, med over 1540 følgere 

- Billettsalg – bruk av Billettservice AS 

- Evaluering av festivalen i 2017 

- Planlegging av festivalen i 2018 – kreativ prosess 

- Frivillighetsarbeid 
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Vesterålen Matfestival 
 

Festivaluka 

Vesterålen Matfestival 2017 er avviklet. I perioden 26.aug-02.sept 2017 hadde vi mange 

ulike publikumsarrangement. Vi er stolte over å ha presentert ulike og varierte 

arrangementer for alle aldersgrupper i de forskjellige kommunene i Vesterålen (Andøya, Bø, 

Hadsel, Sortland og Øksnes). 

 



 

side 6 

 

 

Vesterålen Matfestival                                   - en 

hyllest til Golfstrømmen 

 

Adresse: Kleiva, 8400 Sortland 

Telefon: +47 96239323 

E-post: even.hanssen@n-lt.no  

Vesterålen Matfestival er som sagt en regional matfest. Vi ønsker å markedsføre hele 

regionen, og å binde sammen alle som arbeider med mat i Vesterålen. Festivalen skal bidra 

til å fremme regionens sterke og spennende arktiske mattradisjoner, og en matkultur som 

fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske 

den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. 

 

I 2017 fikk stor støtte gjennom «Tilskudd til sjømattiltak». Dette medførte at vi hadde 

fokus på fesk gjennom våre aktiviteter i 2017. «Spis fesk, spis fesk, så holde du dæ fresk» 

ble deltakernes sangstrofe gjennom festivalen. Vesterålen Matfestival hadde som mål å 

virke samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter, der vi prøvde å bidra til 

rekruttering og utvikling til et spennende næringsfelt. 

 

Hefte 

I år samarbeidet vi med VOL om et hefte (folder). Her fikk vi distribuert ut Heftet til alle 

Vesterålens husstander. I tillegg så la vi ut heftet i en god del restauranter, butikker, hotell, 

etc 

 

 

Sosiale medier 
Høy aktivitet på sosiale medier løftet antall liker på vår FB-side til godt over 1500 stk. Gjennom 

vår Facebook-side opprettet vi alle arrangementer og inviterte deltakere, slik at vi lettere fikk 

markedsført oss. Underveis i festivalen ble det også lagt ut bilder fra ulike arrangementer. 

Nasjonal medieomtale. Vesterålen matfestival ble presentert i en artikkel på VG sine matsider 

godt.no som en av 12 matfestivaler du må besøke i 2017. 
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Matmanifest  
Nyhet i år. Manifestet er til for en ytterligere og konkret bevisstgjøring av potensialet som ligger i 

lokal matkultur og lokale råvarer fra Vesterålen, 

økonomisk, helsemessig og bærekraftig. Vi 

ønsker at så mange som mulig vil signere 

manifestet og dermed forplikte seg å bli bevisst 

på manifestestets mening i de daglige valg den 

enkelte gjør for seg selv eller gjennom det 

mandat den enkelte har i sitt virke i ulike 

organisasjoner. Manifestet ble tatt med til de 

fleste arrangement som Matfestivalen 

gjennomførte og ble signert av Ordfører i 

Sortland, Ordfører i Hadsel og varaordfører i Øksnes. Ordføreren i Bø ga sin tilslutning til 

manifestet og vil signere dette på et senere tidspunkt. Andre som har signert manifestet er 

Reiselivssjefen i Visit Vesterålen Astrid Berthinussen, Fæsterålen general Inge Pedersen og 

«nesten» top-chef Halvar Ellingsen. 
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Vema sitt arbeid med interesseorganisasjon 
 

Under Årsmøtet i 2017 presenterte styreleder et forslag til vedtak om at Vesterålen matfestival satte igang 

arbeidet med et forprosjekt for å se om det var grunnlag for etableringen av en interesseorganisasjon for 

lokale råvarer og lokal matkultur i Vesterålen.  

Forslaget ble vedtatt.  

 

 

 

 

 

Interesseorganisasjonen var tiltenkt å bygge på en mal til svarende Lofoten Mat i Lofoten. Vesterålen 

Matfestival tok i bruk Fabrikken Næringshage for hjelp med å skrive en søknad til Nordland fylkeskommune 

og Norges vel.  

Vi fikk dessverre avslag på begge søknader og prosjektet ble lagt på is.  
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Aktivitetene i 2017 

Ja det var en fantastisk uke med en del flotte arrangementer som vi skal være stolte av. Det 

var noe for enhver smak og for gammel og ung. For barna kan det nevnes at vi hadde 

Fiskesprell på Myre og Barnas laksefestival i Blokken. 

 

Laksefestivalen  

Ble en dag full av aktiviteter, leker og konkurranser spesielt for de minste. Vi fikk også besøk av 

den lille redningsskøyta Elias. Selv om været var ustabilt så kom det mellom 3-400 små og store til 

dette arrangement. Vi måtte utvide tidsrammen for å få alle med på de aktivitetene de hadde lyst til 

å være med på. Det var en god gjennomføring der AIV hadde regien. Dette er en aktivitet som har 

fått et godt feste i folks bevissthet og et arrangement som tas med i 2018. 
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Fiskesprell på Myre 

der elevene ved Restaurant- og matfaglinja på Sortland vgs. avd. Myre hadde tilberedt masse 

herlig lokal mat, og vi inviterte lokale barnehager og barneskoler til å delta på Fiskesprell. Her fikk 

barna lage sin egen havets skattekiste på grillen, fylt med lokale delikatesser fra havet, under 

kyndig veiledning fra kokkeelevene. Totalt kom det ca 350 unger til dette arrangement. Dette er et 

uvurderlig tilbud som er meget populært blant barnehager og barneskoler. Samarbeidet har gatt 

helt strålende, og uten de dyktige elevene hadde ikke Fiskesprell blitt sa vellykket. Fiskesprell 

inngår som en del av opplæring av VGS-elevene, og lærerne er rutinerte og entusiastiske rundt 

opplegget. Representanter fra Øksnes kommune og arrangører av Skreifestivalen kom på besøk 

og var over seg av ovasjoner over dette arrangementet. 
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Festivalmarkedet  
som ble arrangert på Sortland torg i år ble en suksess selv med tungt regn, grått og kjølig start på 

dagen. Det lysnet opp etterhvert, men var fortsatt kjølig og grått. Åpningen av Vesterålen 

matfestival ble foretatt på torget under 

markedet av Sortlands ordfører Tove mete 

Bjørkmo. Markedet ble godt besøkt og hadde 

fått en annen fremtoning enn tidligere med 

egne telt som utstillerne fikk leie og som ble 

plassert rundt omkring på torget. Midt på torget 

mellom utstillerne hadde vi en lavoo satt opp 

av Kåringen reinsdyrslakteri. Det var mulig å 

sitte inne i lavooen og spise bidos. De 

arrangerte også lassokasting som mange fikk 

prøve seg på, både barn og voksne.  

Det var totalt 17 utstillere som presenterte et 

bredt varespekter fra sjøen, landjorda og fjellet. 

Sjømat, grønnsaker og poteter, ost, lam, 

villsau,reinsdyr og ikke minst øl fra 

mikrobryggeri. Hadsel undervannsklubb 

plukket opp skalldyr fra sundet og presenterte 

dette i kar til nysgjerrige barn og voksne. Det 

ble solgt thaimat, fiskekaker, burgere, boller og 

vafler. Det ble også servert grillede 

lammelårskiver. Sortland musikkforening 

hadde korpsmusikk fra torget til kulturhuset.   

Utstillerne var fornøyde, gode tilbakemeldinger om godt salg. Noen av utstillerne hadde 

feilberegnet mengde varer og gikk tom for varer før markedet var over Innkjøp av egne telt var 

meget godt mottatt. Et problem som det alltid er på Sortland er strøm. Her har prosjektleder meldt 

inn til kommunen at det trengs en utbedring av strøm på torget og ber kommunen ha dette i stand 

til gjennomføring i 2018. 
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Pølsekurs ved Arne Olaussen  

 

God gjennomføring med fornøyde deltakere og kursleder. Dette er også noe vi tar med oss i 2018 

og da spekepølse med Arne Olaussen 
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Mat for eldre  

på Stokmarknes sykehjem  

Et strålende gjennomført arrangement, som 

ble applaudert av både beboere og ansatte på 

Stokmarknes sykehjem. 

Dette er et av de aktivitetene som er stolpene 

i Matfestivalens program fra år til år. Det gjør 

godt i sjela å være tilstede i rom fylt av 

imøtekommenhet, tradisjoner og velvilje 

Dette vil også være en av bærebjelkene i 

2018 
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Mat fra fjæra  
Tross veldig dårlig vær, så ble arrangementet gjennomført. Og de som var fornøyd med hva de fikk 

igjen for arrangementet 
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Kirkekonsert i Andenes kirke  

med fiskesuppe - Dette var en aktivitet som hadde meget god gjennomføring. Vi burde nådd flere, 

tross god markedsføring. Som sagt var konserten meget god og serveringen av fiskesuppe 

fungerte etter planen. 

Arrangementet var lagt til Andenes kirke, der 

Vesterålen Matfestival lokket med musikere i 

stjerneklasse og deilig fiskesuppe. Mat var hentet 

fra bibeltekstene. Ole Petter Bergland ønsket 

velkommen på vegne av Vesterålen Matfestival. 

Det var et todelt program for kvelden. Først 

fenomenal musikk og deretter en kirkekaffe dere 

heller ikke vil glemme. Der serverer vi brød og 

nydelig fiskesuppe. Fisk og brød er mat hentet rett 

ut av bibeltekstene, og det passer jo ekstra godt. 

God fornøyelse, sa Bergland i velkomsttalen.  

Applausen fylte kirka. Så overtok musikerne, 

Øystein Lunde Ingvaldsen, Bjørn Andor Drage og 

Susanne Lundeng, som briljerte med blant annet 

lokal musikk signert Daniel Hægstad. 

Publikum lot seg begeistre, og applausen fylte kirka 

gang på gang. 

En helt fantastisk konsert, og fiskesuppa var 

himmelsk god. Bare synd det ikke var ei fullsatt 

kirke. For dette var stort, sa Marit Dahle, Sigmund 

Wikestad og Jorun Birkeland etter konserten. 

   

 

 
 

  



 

side 17 

 

 

Vesterålen Matfestival                                   - en 

hyllest til Golfstrømmen 

 

Adresse: Kleiva, 8400 Sortland 

Telefon: +47 96239323 

E-post: even.hanssen@n-lt.no  

Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2018 
 
Tid:  Torsdag 21.mars 2017 kl. 18.00-20.00 
Sted:  Kulturfabrikken Sortland - Hermetikken 
 
 
Saksliste 
 
 

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2 - Valg av møteleder og referent 

Sak 3 - Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Sak 4 - Årsmelding 2017 

Sak 5 - Regnskap 2017 

 

Sak 6 – Vesterålen Matfestival ny rolle 

 

Sak 7 – Fastsette kontingent 2018 

 

Sak 8 – Vedta budsjett for 2018 

Sak 9 – Valg av:              

    a) Leder og nestleder 

   b) Styremedlem (mer) 

    c) Revisor og dennes stedfortreder 

    d) Valgkomité 

 
 

 
 

 
 

Vel møtt til Årsmøte! 
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Økonomi 2017 
 

 

Regnskapet for 2017 viser  

 

- et underskudd på kr 12.879,36 

o Noe av det som gjør at vi kommer til dette underskuddet er følgende 

▪ Forprosjektkostnader kr 18.750 for interesseorganisasjon 

▪ Innkjøp av telt til markedet på kr 52.342  

 

- salgs- og driftsinntekter på kr 487.066 

Lav deltakelse på våre arrangementer i forhold til forventningene 

 

- vare- og driftskostnader på kr. 499.945 

 

- Pr. 31.12.2017 har festivalen en EK på kr. 48.606.80. Saldo på konto var kr 129.991.80 

 

o Herav leverandørgjeld på kr 99.275 

o Fordringer på kr 17.890  

 

- Når det gjelder tilskudd og sponsorer 

o Tilskudd kommuner 

▪ Hadsel  kommune  kr 20.000 

▪ Sortland kommune  kr 20.000 

▪ Bø kommune   kr 15.000 

▪ Øksnes kommune.  Kr 20.000.  

▪ Vi fikk ikke fra Andøy kommune 

 

o Fiskeri og Næringsdepartementet 

▪ Tilskudd Sjømattiltak  kr 80.000 

 

o Vi har fortsatt 3 hovedsponsorer  

▪ Nordlaks   kr 25.000 

▪ Vesterålen Sparebank  kr 25.000 

▪ Holmøy   kr 25.000 

 

- Vi har fortsatt en stabil medlemsmasse, men få medlemmer. 
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Resultatregnskap 2017 
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Balanse 31.12.2017 
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Budsjett 2018 
 
 
BUDSJETT - 2018     

     

Inntekter     

Arrangementsinntekter kr 100 000    

Medlemskontingent kr 20 000    

Sponsorer kr 75 000    

Offentlig støtte kr 100 000    

Annen driftsrelatert innt kr 200 000    

Sum  kr 495 000    

     

     

     

Kostnader   Markedsføringsbudsjett:  

Arrangementsutgifter kr 70 000  Festivalavis kr 30 000 

Prosjektledelse kr 125 000  Plakater og trykk kr 5 000 

Regnskapsføring og revisjon kr 15 000  Annonsering kr 20 000 

Markedsføring kr 60 000  Hjemmeside kr 3 000 

Møter og reiser kr 20 000  Utg. hjemmeside kr 1 000 

Annen kostnad kr 200 000  Medlemskap kr 1 000 

SUM kr 490 000    kr 60 000 
     

     

Resultat kr 5 000    
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Revisors beretning 
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Valg 2018 

 
Valgkomiteen 2018 – Vesterålen matfestival 

Slik fremstår styret/valgkomite før valg på Årsmøte 2018 

Innstilling fra Valgkomite blir fremlagt på Årsmøte 2018 

 

Styret i LMH 

Leder Tom Gunnar Aasen  Sortland på valg hvert år 

Styremedlem Kjell Hanssen  Hadsel  på valg 2018 

Styremedlem Veronica Hjelle  Sortland på valg 2018 

Styremedlem Ole Petter Bergland Andøy                       

Styremedlem Tove Håheim  Øksnes                

Vara for styret:  

Tone Marit Sørensen 

 

Valgkomite LMH 

Leder valgkomite Harald Jobsen   På valg 2018 

Valgkomite  Marte Henriksen  På valg 2018 

 

Revisor                             Ragnhild Renna   På valg 2018 

Stedfortreder revisor    Raina Kristensen  På valg 2018 
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Vedtekter 
Interesseorganisasjonens navn er: Vesterålen Matfestival – en hyllest til Golfstrømmen, stiftet 

07.10.2008. 

 

§ 1 Formål 

Vesterålen Matfestival er en årlig matfestival i Vesterålen som har som formål å skape en felles arena for 

små- og storskalaprodusenter av land og sjøprodukter, servicenæringen samt opplevelsesvirksomheter i 

Vesterålen. Festivalen skal gi publikum en mulighet til å oppleve rike markedstradisjoner og matkultur. 

Festivalen skal bidra til å gjøre mat til en attraksjon for regionen. 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

Vesterålen Matfestival er et samarbeid mellom kultur, utdanning, reiseliv, handel, primærnæringene, 

samt sjømat- og jordbruksbasert industri i Vesterålen. 

 

§ 3 Medlemmer 

Alle som har interesse i Vesterålen Matfestival sin formålsparagraf § 1, kan være medlemmer. 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget. 

 

§ 5 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer 

enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. 

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og 

regnskap. 

 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet som holdes hvert år innen mars måned, er Vesterålen Matfestivals høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i 

pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være 

til stede. 
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Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en 

stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 

uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik 

beslutning kan bare tas i forbindelse med godkj. av sakslisten. 

 

§ 8 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vesterålen Matfestival. 

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på 

stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall 

forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, 

eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, 

teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, 

foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av 

de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange 

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen 

anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle Vesterålen Matfestival sin årsmelding 

2. Behandle Vesterålen Matfestival sitt regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent 
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5. Vedta Vesterålen Matfestival sitt budsjett 

6. Velge: 

 a) Leder og nestleder 

 b) Styremedlem(mer) 

 c) Revisor og dennes stedfortreder 

 d) Valgkomité 

  

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

 

§ 12 Styret 

Vesterålen Matfestival ledes av styret (3-6 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 

disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Vesterålen Matfestival sin økonomi i henhold til 

de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Vesterålen Matfestival utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 

avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

 

§ 13 Grupper /avdelinger 

Vesterålen Matfestival kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 

tillitspersoner eller av valgte styrer. Vesterålen Matfestival sitt årsmøte eller den/de årsmøtet bemyndiger, 

bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
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For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Vesterålen Matfestival, og 

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Vesterålen Matfestival utad uten styrets 

godkjennelse. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 

sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.) 

Oppløsning av Vesterålen Matfestival kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje 

må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Vesterålen 

Matfestival. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14. 

      

 

Alle omkostninger i forbindelse med stifteren skal dekkes av Vesterålen Matfestival, herunder 

registrering, kjøp av protokoll, m.m. 
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Artikler fra aviser 
PUBLISERT:17 AUGUST 2017 09:58 

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/08/17/Slik-blir-%C3%A5rets-matfestival-15166880.ece 

 

 

 
programmet er spikret og i rute, bekrefter festivalsjef Tom Gunnar Aasen ti dager 
før Vesterålen matfestival avdukes for åttende gang. 
 
– For alle og enhver 
Det hele starter med et festivalmarked på Sortland torg lørdag 26. august og 
avsluttes med konsert og matservering i Andenes kirke 3. september. 
 
– På festivalmarkedet vil det komme flere dyktige lokale matprodusenter som 
presenterer sine fantastiske produkter. Det blir også aktiviteter for alle og enhver, 
sier Aasen.  

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/08/17/Slik-blir-%C3%A5rets-matfestival-15166880.ece
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BLV - 28.08.2017 kl 12:04 

http://www.blv.no/kultur-og-fritid/ville-ikke-heim-fra-laksefestivalen-1.2146433 

 

 

Barnas laksefestival er en del av Vesterålen matfestival og gikk på Gladbrygga i Blokken, 

hos Akvakultur i Vesterålen.  

Arrangørene forteller at folk begynte å komme allerede 20 minutter før åpningen, og barna 

stilte seg i kø for å møte barne-TV-helten Elias. 

Det ble folksomt på Gladbrygga, og siden været var på arrangørenes side, ble bord og 

benker båret ut så folk kunne kose seg med kaffe, kaker og sjømat i sola. 

Omkring 300 besøkende fant veien til Blokken, og begge båtene til Akvakultur i Vesterålen 

fikk kjørt seg i flere timer. MS «Kine Anette» tok med over hundre mennesker ut til 

oppdrettsanlegget, og Elias ble ført av rundt 150 barn rundt om i Blokken-havna. 

Sultne gjester fikk komponere sin egen lunsj og velge innhold til «havets skattekiste» selv, 

fra et langbord med ferske, norske grønnsaker og lokal sjømat. Gode naboer spedde på etter 

hvert som kakebordet ble tømt. 

Marte Sørbo Hoholm hos Akvakultur i Vesterålen forteller at de siste gjestene ikke dro heim 

før to timer etter at arrangementet egentlig slutt. 

– Arrangørene tok flere ekstra runder med både Elias og ut til oppdrettsanlegget for å ta 

unna interessen, forteller hun. 

  

http://www.blv.no/kultur-og-fritid/ville-ikke-heim-fra-laksefestivalen-1.2146433
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 - 26.08.2017 kl 14:57 

http://www.blv.no/nyheter/vesteralen-matfestival-i-full-gang-1.2145595 

 

 
Styreleder i Vesterålen Matfestival Tom Gunnar Aasen og ordfører Tove Mette 
Bjørkmo åpnet festivalen med å fortelle om «Vesterålen matmanifest» som nylig er 
lansert:  
 
– Manifestet som skal bevisstgjøre alle i regionen hvilken fantastisk kulturarv vi har 
innen mat og råvarer, for det finnes en utrolig renhet i de varene som finnes. Og det 
er mange ildsjeler som utvikler disse råvarene til å bli helt egne konsepter. Du har 
spekematen, pinnekjøttet, det ferske lammekjøttet, ost av både ku og geit -og for 
ikke å glemme det som finnes i havet. Ishavsrøye er et vanvittig bra produkt, kjent 
av mange kokker, og skal blant annet brukes i norgesmesterskapet Bocuse d´Or 12. 
september i Mathallen i Oslo. Det burde alle vesterålinger være stolt av! sier Aasen.  

http://www.blv.no/nyheter/vesteralen-matfestival-i-full-gang-1.2145595
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  - 04 SEPTEMBER 2017 17:30 

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/09/04/Slik-oppsummerer-sjefen-%C3%A5rets-

matfestival-15254180.ece 

 

– Jeg synes det var en veldig godt gjennomført festival. Alle som har besøkt oss, har gitt oss mye 
skryt og ros. Jeg har ikke fått en eneste negativ tilbakemelding, sier leder Tom Gunnar Aasen i 
Vesterålen matfestival. 
Men så kommer Aasen på én «klage». 
– Noen klaget på dårlig vær under Mat fra fjæra sist mandag, men det er ikke mye vi kan gjøre 
med det. Det var et litt spesielt arrangement og innebar lang reisevei, så det kom bare åtte 
stykker. Men vi får være fornøyde med det, sett ut fra det dårlige været, med blåst og regn. 
Festivalen startet med det store matmarkedet på Sortland torg på lørdag under Fæsterålen. 
Fra klokka tolv til halv tre var det helt fullt på torget. Vi anslår at mellom 1.500 og 2.000 
mennesker var innom. Utstillerne var så klart kjempefornøyde og ga oss tommel opp, sier Aasen. 
Før har det vært et stort markedstelt på dette arrangementet. Styret hadde i år gått til innkjøp av 
mindre telt som hver utstiller kunne benytte seg av. Det fungerte veldig bra. Vi utnyttet hele torget 
og fikk et mer markedspreg over det. Vi eier teltene, så det blir nok samme opplegg neste gang. 
Under Barnas laksefestival i Blokken dagen etter kom det også mange. Da var vi veldig heldig 
med været. Det kom 300 besøkende, og de ville jo ikke gå hjem når arrangementet var ferdig.  
Barna stod i kø for å møte Elias i Blokken  
Mandag var det Matkos for eldre på Stokmarknes sykehjem. 
– Det ble satt veldig pris på av både beboerne og de pårørende. Et varmt og godt arrangement, 
og det var kjempefint å høre beboerne fortelle om mattradisjonene de hadde da de vokste opp, 
mener Aasen 
«Æ et fesk, kjeinn kor sterk æ e». Under torsdagens Fiskesprell var det kokkeelevene ved 
Sortland vgs. sin filial i Øksnes som serverte mat til 300 barnehage- og skolebarn i kommunen. 
Årets Fiskesprell er jeg fantastisk fornøyd med. Barna fikk fylle «skattekisten» sin av 
aluminiumsfolie med mat som tacomarinert torsk og tandooritorsk. De lesset på med brokkoli og 
gulrøtter, grønnsaker som barn ofte ikke liker. Kokkeelevene grillet deretter maten, og barna 
koste seg og lo. De virket bevisste på at fisken kommer fra Vesterålen, og at det er noe vi skal 
være stolt av. Barna var nysgjerrige, stilte spørsmål og viste kunnskap om at fisk er sunt. «Æ et 
fesk, kjeinn kor sterk æ e», var det en unge som sa, ler Aasen.  

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/09/04/Slik-oppsummerer-sjefen-%C3%A5rets-matfestival-15254180.ece
http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/09/04/Slik-oppsummerer-sjefen-%C3%A5rets-matfestival-15254180.ece
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http://www.vol.no/nyheter/andoy/2017/09/03/Avsluttet-matfestivalen-med-stil-

15250254.ece 

 

 
Arrangementet var lagt til Andenes kirke, der Vesterålen Matfestival lokket med musikere 

i stjerneklasse og deilig fiskesuppe.  

Mat hentet fra bibeltekstene 

Ole Petter Bergland ønsket velkommen på vegne av Vesterålen Matfestival.  

Dette er det sjuende og siste arrangementet under årets festival. Det er et todelt program 

for kvelden. Først fenomenal musikk og deretter en kirkekaffe dere heller ikke vil glemme. 

Der serverer vi brød og nydelig fiskesuppe. Fisk og brød er mat hentet rett ut av 

bibeltekstene, og det passer jo ekstra godt. God fornøyelse, sa Bergland i velkomsttalen. 

Applausen fylte kirka. Så overtok musikerne, Øystein Lunde Ingvaldsen, Bjørn Andor 

Drage og Susanne Lundeng, som briljerte med blant annet lokal musikk signert Daniel 

Hægstad.  

Publikum lot seg begeistre, og applausen fylte kirka gang på gang. 

En helt fantastisk konsert, og fiskesuppa var himmelsk god. Bare synd det ikke var ei 

fullsatt kirke. For dette var stort, sa Marit Dahle, Sigmund Wikestad og Jorun Birkeland 

etter konserten.  

http://www.vol.no/nyheter/andoy/2017/09/03/Avsluttet-matfestivalen-med-stil-15250254.ece
http://www.vol.no/nyheter/andoy/2017/09/03/Avsluttet-matfestivalen-med-stil-15250254.ece
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http://www.vol.no/nyheter/oksnes/2017/08/31/%E2%80%93-Dettan-skal-%C3%A6-lage-

p%C3%A5-neste-campingtur-15234163.ece 

 

  

http://www.vol.no/nyheter/oksnes/2017/08/31/%E2%80%93-Dettan-skal-%C3%A6-lage-p%C3%A5-neste-campingtur-15234163.ece
http://www.vol.no/nyheter/oksnes/2017/08/31/%E2%80%93-Dettan-skal-%C3%A6-lage-p%C3%A5-neste-campingtur-15234163.ece
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http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/08/28/Barna-stod-i-k%C3%B8-for-%C3%A5-

m%C3%B8te-Elias-i-Blokken-15218238.ece 

 

 
Arrangementet som ble huset av Akvakultur i Vesterålen, er en del av Vesterålen matfestival. 
 
I kø for Elias 
Allerede 20 minutter før åpning av festivalen begynte folk å ankomme brygga, og barna stilte seg i 
kø for å møte sin store helt Elias, melder matfestivalen i en pressemelding. 
 
Det ble etter hvert svært så folksomt på Gladbrygga. I og med at været endelig var på 
arrangørenes side, ble bord og benker båret ut, og folk kunne kose seg med kaffe, kaker og sjømat 
ute i sola, skriver en fornøyd daglig leder Marte Sørbø Hoholm i Akvakultur i Vesterålen. 
 
Barnas laksefestival ble arrangert på Gladbrygga i Blokken.  

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/08/28/Barna-stod-i-k%C3%B8-for-%C3%A5-m%C3%B8te-Elias-i-Blokken-15218238.ece
http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/08/28/Barna-stod-i-k%C3%B8-for-%C3%A5-m%C3%B8te-Elias-i-Blokken-15218238.ece
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http://www.vol.no/kultur/2017/08/26/Solgte-lokal-mat-p%C3%A5-matmarkedet-15212740.ece 

 

 

  

http://www.vol.no/kultur/2017/08/26/Solgte-lokal-mat-p%C3%A5-matmarkedet-15212740.ece
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http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/06/16/Anbefaler-Vester%C3%A5len-matfestival-

14886485.ece 

 

VGs matnettsted godt.no har pekt ut Vesterålen matfestival som én av tolv matfestivaler leserne bør få 

med seg i sommer. 

Det er festivalsjef Tom Gunnar Aasen glad for. 

– Målet med festivalen er å fremme matkultur og lokale matskatter fra Vesterålen. At vi nå likestilles med 

andre velrenommerte matfestivaler i Norge, er svært gledelig og forteller at oppmerksomheten fra 

matinteresserte i større grad er rettet mot Vesterålen enn tidligere, sier Aaasen.Han er likevel ikke 

overrasket.– Ikke når råvarene er av beste sort, og de som arbeider med matproduksjon i regionen er 

lidenskapelig engasjert i sitt arbeid for god kvalitet. 

Årets festival varer fra 26. august til 2. september. 

 

  

http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/06/16/Anbefaler-Vester%C3%A5len-matfestival-14886485.ece
http://www.vol.no/nyheter/sortland/2017/06/16/Anbefaler-Vester%C3%A5len-matfestival-14886485.ece
http://www.godt.no/index.php/Finn-oppskrifter/Oppskrifter/Br%C3%B8d,-bakst-og-kaker/Bakst/Sm%C3%A5kaker-cookies/(tema)/1420/26107/1417/1412explore#!/artikkel/24011868/matfestivaler-2017-disse-12-maa-du-faa-med-deg-i-sommer
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http://www.vol.no/kultur/2017/05/18/Festival-f%C3%A5r-80.000-kroner-14748615.ece 

 

– Det kan nok kanskje virke noe stusselig å få 80.000 av 500.000 som det ble søkt om, men støtten er 

betydelig. Festivalen søkte om 500.000 over fem år, men ordningen er ikke flerårig. Matfestivalen søkte også 

om midler til «Tangsprell», men det ligger under Sjømatrådet. Derfor er denne støtten absolutt en gladnyhet, 

sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg til VOL. 

Han forteller at han mener tildelingen er viktig. 

– Den er viktig nettopp fordi de gjennomfører en matfestival der de setter fokus på all den gode maten, 

inklusive den fantastiske sjømaten vi er omgitt av. Jeg oppfatter dette som en klar å tydelig anerkjennelse av 

det matfestivalen har gjort over tid, sier Freiberg. 

 
 

  

http://www.vol.no/kultur/2017/05/18/Festival-f%C3%A5r-80.000-kroner-14748615.ece
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