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Hopen Fisk AS er en fiskeindustribedrift i Hopen i Vågan 
kommune. Midt i Lofoten ligger vi perfekt plassert i Norges 
matfat. Hos oss jobber mange erfarne og dyktige med
arbeidere med å forvandle fersk fisk til produkter som kan 
kjøpes over disk. Sammen drar vi nytte av et moderne 
produksjonsanlegg som inkluderer meget gode lager
fasiliteter på både kjøl og frys. Anlegget er bygget i samsvar 
med eksisterende krav til næringsmiddelindustrien, og gjør 
at Hopen Fisk i dag fremstår som en av de mest moderne 
og fleksible fiskeindustribedrifter i NordNorge. Det gjør 
også at vi nå ikke lenger kun er en ren råvareleverandør, 
men også i større grad bearbeider fisken selv. 

I Hopen Fisk tar vi matvaresikkerheten på alvor. Vi har over 
lang tid tilstrebet å ha en høy miljømessig og etisk standard, 
noe vi tror har vært utslagsgivende for flere av kundene våre 
ved valg av  leverandør. 

Fiskevær med lange tradisjoner
I Hopen har det vært drevet fiske og jordbruk i flere hundre 
år. Historien forteller om en stor aktivitet i fiskeværet alt 
på 1800tallet. I dag er det vi som forvalter og viderefører 
de stolte fiskeritradisjonene gjennom Hopen Fisk AS, og 
forholdene ligger nå til rette for en effektiv og fremtidsrettet 
produksjon som også tar vare på tradisjonene. 

Hopen Fisk AS is a fishing industry company located in the 
town of Hopen in the Municipality of Vågan. This makes us 
ideally situated in Lofoten, the heart of the country’s food 
basket. Our team of experienced and skilled professionals 
converts fresh fish into products that can be sold over the 
counter. Our modern production plant includes excellent 
storage facilities for both chilled and frozen products. The 
facility was constructed in keeping with the current food 
industry requirements and has made Hopen Fisk one of 
the most modern and flexible fishing industry companies 
in Northern Norway. This facility also means that we are no 
longer solely a supplier of raw materials, but also process 
the fish ourselves to a large degree. 

We take food safety very seriously at Hopen Fisk. We have 
endeavoured over the years to maintain high environmental 
and ethical standards, something we believe has been a 
decisive factor for many of our customers in their choice of 
supplier. 

Fishing village with long traditions
Fishing and agriculture have been a part of life in Hopen for 
centuries. According to local history, Hopen was a bustling 
fishing village already in the 1800s. Today, we proudly uphold 
and continue this fishing tradition through Hopen Fisk AS 
and our effective and future-oriented production will ensure 
that this tradition is carried on.

Kvalitetsmat 
fra Norges matfat

Quality food from 
Norway’s food basket



Promens Aalesund AS leverer et stort utvalg av 
kar og containere i rotasjonsstøpt PE til �ske- og 

næringsmiddelindustrien
 

Våre merkenavn NORDIC og SÆPLAST er markedsledende innen 
kvalitet og produktutvikling 

Tlf. 71 40 19 00 - E-post: sales.aalesund@promens.com
Tlf. 76 07 08 57

Sild er en næringsrik fisk som vi har lange tradisjoner for å 
benytte oss av i Norge. Fisken er rik på både vitaminer og 
fettsyren omega3. Den gyter langs hele norskekysten, men 
den norske vårgytende silda har sitt hovedvekstområde i 
NordNorge og Barentshavet.

Vi bruker først og fremst sild til volumproduksjon av 
 krydrede og eddikmarinerte biter i en rekke ulike  varianter. 
Kundene har ofte egne preferanser på hvordan de vil ha 
produktene, og da leverer vi selvsagt dette. Vi  produserer 
også ulike filetprodukter i marinert og frossen utgave, og 
tilbyr blant annet forbrukerpakning i bøtter á 800 gram.  

Silda er blant de ferskeste produktene vi får fra havet. 
Kvaliteten på råvarene er utsøkt, og smaken likeså. Smak 
selv, og vi tror du vil være enig med sildekundene våre over 
så godt som hele verden!

Herring is a nutritious fish that has always been an 
i mportant part of the Norwegian diet. It is rich in both 
vitamins and fatty omega-3 acids. Herring spawn along 
the entire  Norwegian coastline, but the Norwegian 
 spring-spawning herring is largely found in Northern Norway 
and the Barents Sea.

We primarily use herring for the volume production of 
 seasoned and vinegar-marinated products in a range of 
 varieties. Customers often have their own preferences 
for products and we make every effort to meet those 
 preferences. We also produce different fillet products in 
 marinated and frozen varieties and offer, among other 
things,  consumer packaging in 800 gram tubs.  

Herring is among the freshest products we deliver from the 
sea. The quality of the raw materials is excellent, as is the 
taste. Taste it for yourself and we believe you will agree with 
our herring customers across almost the entire world!

Sild Herring



Til tjeneste for kystflåten siden 1923

Kombi-, bomrigg- og forankringsvinsjer
Garn-, line-, not-, snurrevad-, og oppdrettsutstyr

Capstan • Hydraulikk • Kaikraner

Tlf. 76 06 63 30 - 90 69 69 60 - mail@lormek.no

Kabelvåg - www.lormek.no
Sminesgate 3, 8445 MELBU - Tlf. 76 11 83 00

E-post: post@melbusystems.no - www.melbusystems.no

Utstyrsleverandør i rustfritt stål  

Blåkveite

Greenland halibut

Hvalkjøtt

Whale meat

Den flate beinfisken i flyndrefamilien er en god mat
fisk. Vi produserer og pakker fersk linefanget blåkveite 
som Jcut og Ncut. Hoder og haler fryses også, og vi 
selger mye av denne fisken til land i Asia og Europa. 

This flat bony fish in the flounder family is a great-
tasting fish. We produce and package fresh line-caught 
Greenland halibut in both J-cut and N-cut. The heads 
and tails are also frozen and we sell much of this fish 
to countries in both Asia and Europe. 

Hvalen beskattes på tradisjonelle måter fra en bærekraftig 
 bestand. Vi produserer hvalbiff i ulike forpakninger. Hvalbiff 
selges kun i Norge. 

Whale is fished using traditional methods from a sustainable 
stock. We produce whale steak in different packagings. 
Whale steak is only available in Norway. 

Torskerogn

Cod roe

Rogn fra mange typer fisk er regnet som en delika
tesse. Torskerogn er intet unntak, og vi produserer den 
både tradisjonelt som sukkersaltet og som marinert og 
frossen. Mye av de rognbaserte produktene eksporteres 
til land i Europa, og da spesielt til Russland. 

Roe from many different species of fish is considered a 
delicacy. Cod roe is no exception and we produce both 
traditional varieties like sugar salted, and marinated and 
frozen varieties. Much of our roe-based products are 
exported to European countries, particularly Russia. 



Jernbaneveien 30, 8012 BODØ - 75 58 80 80 • www.acrylicon.com

AcryliCon
industrigulvbelegg 
tåler mer – varer lengre

Verftsgata 24, 8300 Svolvær • E-post: info@trebygg.byggern.no
www.byggern.no/trebygg

TREBYGG

Spør oss om emballasje – Vi gjør arbeidsdagen enklere
www.norengros.no

Biprodukter fra Torsk
Fra torsken får vi flere biprodukter som er populære blant mange. Disse  sorterer 
vi og fryser inn. Melke fra hanntorsken (iselje) og torskemager er blant de 
produktene vi produserer med basis i  torskefiskene. Mye av dette går til eksport 
til land i Asia, hvor dette er svært populære produkter.

Cod by˜products
The various by-products of cod, which we both sort and 
freeze, are popular among many customers. Milt from the 
male cod and cod stomach are among the  products we 
produce. Many of these products are exported to  countries 
in Asia, where they are extremely popular.

www.petersonpackaging.no



Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
8310 Kabelvåg
Tlf: +47 76 06 74 40
Fax: +47 76 06 74 41
post@hopenfisk.no
www.hopenfisk.no

Cod by˜products
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