Høyt og lavt i Ibestad
Ibestad kommune ligger idyllisk til i Troms og Finnmark
fylke, øst for Harstad på de to øyene Rolla og Andørja,
som er forbundet med tunnel. Kommunesenteret i Ibestad
er Hamnvik sørøst på Rolla. Her er det blikkfang som kan
ta pusten fra enhver: høye, snødekte tinder og hav og sjø
på alle kanter. Er du glad i naturen, blir du glad i Ibestad.

Sjømat
Ibestad har flere aktører innen fisk og sjømat. Det
være seg de som tar opp fisken fra havet til de
som slakter og videreforedler havets skatter for
enten eksport eller som havner på middagsbordet
hos fiskehungrige nordmenn.
Sørrollnesfisk i Ibestad er et familieeid selskap
som driver med laksopprett. De er også hovedeiere sammen med Northern Lights Salmon om å
drive Breivoll lakseslakteri som ligger i Hamnvik.
På Engenes ligger Kleiva Fiskefarm drevet av
familien Arvesen. De har drevet med oppdrett
av laks siden 1986. I tillegg samarbeider de med
andre lokale aktører om bl.a. produksjon av smolt,
slakt, servicebåtselskap og brønnbåt.

Det har bodd folk her i 8000 år, så øya har rike tradisjoner
av tilflyttere. Om det skyldes nærhet til hav og fiske eller et
ønske om å leve i den storslåtte naturen, så trives folk her.

Kom og opplev Ibestad
– Nordnorsk natur på sitt beste!
På Andørja – nærmere bestemt på Engenes – ligger
Midnattsol Opplevelse. Bedre plassering blir det vanskelig å finne hvis dere ønsker et sted for møter, selskaper,
overnatting, catering eller bare vil innta et herlig måltid
rett ved bryggekanten. Midnattsol Opplevelse hjelper deg
gjerne med arrangementer og en minnerik opplevelse på
Andørja.
Er fiske din lidenskap og hobby? Eller har du aldri prøvd
det før? På Engenes holder også Andørja Adventures til.
De tilbyr både overnatting og aktiviteter. Fiske er helt klart
den mest populære aktiviteten her, men om du ikke finner

dette så interessant, så finnes det andre alternativer til å
beundre og besøke den storslåtte nordnorske naturen på.
Nyt midnattssola, gå på topptur på tindene om sommeren
eller stå på ski om vinteren. Her finnes både langrennsløyper og bratte off pist-muligheter.
I Hamnvik kan du besøke historisk grunn fra 1794. Da ble
Hamnvik Handelssted grunnlagt. Bygningene er nå fredet. I disse historiske omgivelser kan du overnatte og nyte
hjemmelaget norsk tradisjonsmat. Det er muligheter for
omvisning og en presentasjon av handelsstedets utvikling
over 200 år.
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Joker Hamnvik ligger midt i kommunesenteret
Hamnvik.
Vi er en stor Joker butikk som ble kåret til årets Joker
butikk for 2017 pga utvikling og kundetilfredsstillelse.
Her finner du et bredt utvalg dagligvarer, samt Post i
butikk, Norsk Tipping, Postnord og medisinutsalg.
Vi ønsker gamle og nye kunder innom for en hyggelig
handel.

Oppdrettsselskapene:
Sørrollnesfisk AS
Ibestadveien 3446, 9450 Hamnvik
Tlf: 415 50 079/77 09 61 80

Lakseslakteriet:
Breivoll Marine Produkter AS
Breivollveien 12, 9450 Hamnvik
Tlf: 77 09 93 90
Service til oppdrett:
Trollvika Drift AS
Balteskard 136, 9446 Grovfjord
Tlf: 997 03 959
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Northern Lights Salmon AS
Balteskard 136, 9446 Grovfjord
Tlf: 997 03 959

