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Lofotprodukt kåret til Årets mat- og drikkeprodusent 2013 
 

NHO har kåret Lofotprodukt AS til Årets mat- og drikkeprodusent 2013. Juryen begrunner sitt 

valg med at bedriften har utmerket seg med et sunt og godt arbeidsmiljø, betydelig vekst, samt 

vært meget innovativ og nyskapende på sjømatsiden.  

-En stor ære for oss, og en milepæl for sjømatnæringen, uttaler adm. dir. Sigvald Rist. 

 

Det er andre gangen NHO deler ut prisen som gis til en bedrift som inspirerer til utvikling av 

mat- og drikkeprodusenter i Norge. Det er ikke ubetydelige aktører som kjemper om den. I 

2012 var det Nidar som stakk av med tittelen (Ringnes og Tind spekemat var nominert 

sammen med Nidar), og i år var Mills og Lerum nominert til prisen sammen med 

Lofotprodukt AS. 

 

- Verdige motstandere godt plantet i eliteserien, uttalte adm. dir. Sigvald Rist da 

nominasjonen var klar. 

 

Juryen offentliggjorde Lofotprodukt AS som vinner under NHO Mat og Drikkes temadag 6. 

mars. I juryens begrunnelse heter det blant annet: 

 

Lofotprodukt har gjennom mange år arbeidet systematisk og godt med utfordringer innenfor 

de kriteriene som vektlegges ved tildelingen av prisen Årets mat- og drikkeprodusent. 

Bedriften har vært veldig bevisst på å skape en sunn bedriftskultur og et godt miljø på 

arbeidsplassen. De ansatte er stolte av å være en del av en bedrift som blir lagt merke til. 

Bedriften har vært meget innovativ og nyskapende på sjømatsiden de siste årene. 

 

Det var en stolt og rørt adm. direktør Sigvald Rist som, sammen med bedriftens 

hovedtillitsvalgt Monica Sandholm, tok i mot prisen. 

 

- Vi er svært stolte og glade over å motta denne prisen. I år er det 10 år siden merkevaren 

Lofoten ble etablert, og i jubileumsåret er det en ekstra bonus å bli kåret til Årets mat- og 

drikkeprodusent 2013. At vi i tillegg får gå foran å representere sjømatnæringen i en slik 

sammenheng er en stor ære. Forhåpentligvis bidrar det til å synliggjøre vekst- og 

utviklingspotensialet som eksisterer også i denne næringen. Tusen takk til alle gode kolleger 

for fantastisk innsats som har ført oss dit vi er i dag, uttalte Rist.  

 

Juryen besto av Knut Maroni (NHO Mat og Drikke), Jan-Egil Pedersen (NNN), Svein Flåtten 

(stortingsrepresentant), Per Ingvar Olsen (BI), Are Knudsen (Handelsbladet FK) og Camilla 

Røsjø (Nofima). 

 

- Vi ønsker å synliggjøre eksempler på gode bedrifter som leverer bra produkter og er 

attraktive arbeidsplasser for de ansatte, forteller Knut Maroni, leder av juryen og adm. 

direktør i NHO Mat og drikke. 
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Fakta: 

Lofotprodukt produserer og selger sjømatprodukter av høy kvalitet. De viktigste produkt-

gruppene er røkt/gravet laks og ørret, og bearbeidet sjømat, der bl.a. Lofoten Hjemmelagde 

fiskekaker og fiskeburgere inngår.  

 

Lofotprodukt AS:  

 Forretningsvirksomhet er videreforedling og salg av høykvalitets fisk og sjømat. 

 Merkevarer: Lofoten, Madam Bergen og Manger Seafoods 

 Hovedkontor og fabrikk på Leknes i Vestvågøy kommune i Lofoten.  

Har også produksjonsanlegg i Bergen, samt salgs- og markedskontor i Oslo. 

 Etablert i 1994 

 130 ansatte 

 Omsetning 2012: 274 millioner kroner 

 Internett: www.lofoten.no  

 

Kontakt Lofotprodukt AS: 
Sigvald Rist (Administrerende direktør).  

Tlf. 957 81 300.  

E-post: sigvald@lofoten.no 

 

Fakta om pris for Årets mat og drikkeprodusent: 

http://www.nhomatogdrikke.no/getfile.php/%C5rets%20mat-

%20og%20drikkeprodusent/2013/Pressemelding%20-%20%E5rets%20mat-

%20og%20drikkeprodusent.pdf  
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