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Ny Næring er et profileringsblad for
næringslivet, og innholdet lages på oppdrag
fra våre faste samarbeidspartnere. Vårt
formål er å formidle satsinger og suksesshistorier i mange av regionens mest solide
bedrifter, gjerne fortalt av deres stolte
ansatte. I 2020 har bladet 25-30 faste
samarbeidsbedrifter i Meløy, Gildeskål og
Bodø, og disse ser du samlet presentert på
andre steder i bladet. Ny Næring
distribueres som bilag i lokalavisa Kulingen,
og i bunker til alle samarbeidsbedriftene.
Artiklene ligger fritt tilgjengelig på
www.nynaring.no.

Klar til fortjent festaften: Bilfinger-jubilantene ble gjort stas på i Glomstua tidligere denne måneden. På lagbildet fra venstre Odd Inge Gundersen,
Dag Olsen, Torleif Rommetveit, Viola Johannessen, Knut Ivar Amundsen, Arnfinn Johnsen, Virgil Anbakk og May Venke Vangen.

For aller første gang gav Bilfinger en lokal, full pakke med festaften.
Til sine særdeles trofaste medarbeidere over en haug med tiår. Sjefen kalte dem en bærebjelke.
- Dette er folk som har vært med hele
veien, siden vi i gamle dager var rundt
125 ansatte og til i dag, der vi er en
nokså annerledes bedrift, sier Bilfingersjef Knut Ivar Amundsen.
- De har vært en bærebjelke i virksomheten, for eksempel på å overføre kompetanse til neste generasjon ansatte.
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rundt, i Glomstua!
For som eieren av det ærverdige bygget
ved Lille Glomvann gjør det for sine
jubilanter, altså Yara, kunne Bilfingerlederen i år gjøre nettopp dette. Altså
invitere jubilantene til en pent-kleddfeststund, i representasjonsboligen
som er blant Meløy-regionens flotteste
bygninger.

Knut Ivar Amundsen

Første gang lokalt
Han takket nå i desember sine veteraner og superveteraner, Knut Ivar. For
en lang, god og viktig innsats gjennom
henholdsvis 40 og 25 år.
- Dette er første gang vi har en slik lokal
markering for våre jubilanter, opplyser
han.
- Da var det veldig fint å kunne gjøre det
på en ordentlig måte med flott ramme

Knut Ivar hadde administrasjonsleder
May Venke Vangen med seg fra ledelsen,
pluss leder Torleif Rommetveit i avdelingen aut-el/bygg. Glomstua-vertinne Ann
Helen Solbakken og hennes lag stod for
serveringen.
- Vanligvis har den sentrale Bilfingerledelsen et arrangement for jubilanter
fra hele landet, lagt til for eksempel i
Porsgrunn. Litt spesielt, da, at dette i år
ble avlyst på grunn av koronarestriksjonene, slik at vi heller har et slikt lokalt
arrangement. Men, jubilantene likte
dette, og som leder synes jeg det er fint
å få være med og hedre dem på denne
måten, mener Knut Ivar.
- Så dette har vi neppe gjort for siste
gang!
Reinsdyrstek stod for anledningen på
menyen som hovedrett, etter en forrett

av sjømat og til slutt fromasj som dessert.
Aperitiff, kaffe, konjakk – full pakke.
Diplom til jubilantene, der 40-åringene
også får gavekort til verdi av 12.000
kroner hver, og der 25-åringene får flott
klokke. Og sjefens tale, da.

Ufattelig mye

- Rundt dette bordet sitter det ufattelig
mye kompetanse på flere fagområder.
Fra storhetstida med 125 ansatte rett
etter «skilsmissen» fra Hydro Agri, og til
dagens bedrift med rundt 50 ansatte –
dere er bærebjelken som har sørget for
kontinuitet og å gi kompetanse videre
til andre ansatte og lærlinger! sa Knut
Ivar til Dag Olsen og Arnfinn Johnsen
(40-årsjubilanter, der Geir Solberg
ikke anledning til å delta), og til Viola
Johannessen, Virgil Anbakk og Odd Inge
Gundersen (25-årsjubilanter).
- Flere av dere har hatt den veldig viktige
jobben med å følge opp lærlinger. I en
tid der det er til dels utfordrende å få tak
i folk med den kompetansen vi trenger,
er opplæring av egne folk og satsing på
lærlinger, den rette måten å gjøre dette
på, sa Knut Ivar Amundsen under den
hyggelige anledningen i Glomstua.
Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold

Grattis!
40 år: Arnfinn Johnsen

40 år: Dag Olsen

Hjelpearbeider fra august 1980, så lærling industrirørlegger, fast ansatt 1. januar 1985. Sjefen sier:
- Fortsatt i rørleggervekstede, er Arnfinn en sentral person
i prosjekter. Han har gjennom 40 år lagt ned ca. 19.200
meter med rør i forskjellige dimensjoner!

Vikar fra juni 1979, fast ansatt fra 1. september 1980,
fagbrev som sveiser 1987. Sjefen sier:
- I plateverkstedet og fabrikkene har han Dag lagt ned ca.
10.000 meter sveis, og brukt ca. 60.000 sveisepinner på
disse 40 årene!

Elin Marie Jensen Gjersvik
Alder: 18
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget hos Yara Glomfjord
- Gratulerer med læreplass hos Yara, Elin!

25 år: Odd Inge Gundersen

25 år: Viola Johannessen

Lærling plateverkstedet fra juli 1987, så vikar på mekanisk, i ammoniakkfabrikken og i plateverkstedet før fast
ansettelse november 1996. Sjefen sier:
- Odd Inge var platearbeider i 10 år, ble han så fagkoordinator og er nå viktig enhetsleder samme sted.

Lærling automatikerfaget fra august 1995, deretter fast
ansatt fra april 1997. Sjefen sier:
- Jeg vet ikke hvor mange ventiler hun har overhalt i
avdeling Aut-El, men det er mange! Viola har vært sentral
i oppfølging av automasjonslærlingene.

- Jo, tusen takk! Det var ikke så lett å
velge hva jeg skulle gjøre videre etter ungdomsskolen, og jeg vurderte både studiespesialisering og kjemiprosess, men er veldig
glad for at jeg endte opp med sistnevnte!
Helt i begynnelsen av førsteåret på kjemiprosess syntes jeg det var litt mye å forstå og
sette seg inn i, men jeg har alltid syntes at
fagene har vært spennende – så det gikk seg
raskt til. Nå er jeg lærling i fullgjødsla og jeg
trives veldig godt!

- Hva er det du liker best med jobben din,
og hvordan ser en typisk arbeidsdag ut
for deg?
- Det må være at ingen arbeidsdager er
like, og at jeg syns arbeidsoppgavene er
spennende. En typisk arbeidsdag går for
eksempel ut på regelmessig rengjøring og
vedlikehold for å avdekke eventuelle feil i
produksjonsutstyret og så tar vi ofte pHprøver for å følge med på at kvaliteten på
gjødsla blir så bra som mulig.

- I løpet av det neste året har vi 3-4
ansatte som når den alderen der de
kan eller vil slutte. Så, vi har en del
avgang framover, og i fjor mistet vi
en del folk til andre bedrifter, mange
av dem relativt unge.
– Men, vi har allerede fått inn en del
nye, og det er unge folk – enten i
faste ansettelser eller som lærlinger,
og dette er lovende folk. Dermed
går gjennomsnittsalderen ned i
bedriften, og dette er gunstig for en
bedrift, sier daglig leder Knut Ivar
Amundsen i Bilfinger Glomfjord.

- Hva skal du gjøre videre når du er ferdig
med læretiden?
- Det tar jeg litt som det kommer! Det er
fortsatt lenge til jeg er ferdig som lærling, så
jeg har ikke planlagt så langt frem i tid. Jeg
tror ikke jeg kommer til å studere videre,
uten at jeg vet det for sikkert – men jeg
håper at muligheten for fast jobb kommer
etterhvert.
Elin er datter av Siw Jensen og Øyvind
Gjersvik og har en lillebror som heter Aslak
Julian Gjersvik (15).

25 år: Virgil Anbakk
Lærling i platearbeiderfaget fra juli 1992, så vikar til fast
ansettelse november 1996. Sjefen sier:
- Virgil har også tatt fagbrev som industrirørlegger, og har
i dag viktig ansvar for overhaling sikkerhetsventiler. Han
har også mange år som aktiv i fagforeninga.

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs
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Fikk 2020-

Anna-Elisabeth Kristiansen

Landet trygg
jobb
- For meg som er glad i fjellturer, er det å få
gå opp rørgata i arbeidstiden helt fantastisk!
Forteller den nye industrimekanikeren hos
Statkraft Energi på Fykan i Meløy.
- Stefaren min jobbet i industriparken
og skrudde mye bil på fritiden. Jeg
syntes det var veldig interessant, forteller Anna-Elisabeth Kristiansen om det
som inspirerte henne til yrkesvalget.
I tillegg til behovet for å gå motstrøms.
- Jeg likte ikke å følge strømmen. Da de
andre ville gå kjemi og prosess, ønsket
jeg å gjøre det motsatte, selv om det
sikkert hadde vært kjempeinteressant
med kjemi og prosess også, smiler hun.
Nå har 27-åringen lagt bak seg spennende år som industrimekaniker og
tillitsvalgt i Norwegian Crystals, og
meldte i høst overgang til Europas
største produsent av fornybar Energi,
nemlig Statkraft.

Handlekraftig mekaniker
- Jeg fikk et barn i 10. klasse, og var
derfor
ett år hjemme før jeg begynte på
videregående skole. Uten utdanning
er det jo vanskelig å komme seg inn i
arbeidsmarkedet!
Og så valgte hun altså annerledes
enn de fleste jamnaldringene, nemlig
teknologi og industrifag, og videre
maritim linje i Bodø – hun ville bli
motormann.
- Jeg var en snartur på havet etter VG2,
men det lot seg ikke kombinere med å
ha en 2-åring hjemme. Da begynte jeg
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på industriteknologi hos Meløy
videregående skole, og etter endt
utdanning tok jeg fagbrev hos
Norwegian Crystals i 2015.

Til sikker bedrift
Med god erfaring fra solenergi i
Norwegian Crystals, ser hun fram
til fortsettelsen – fornybar energi og
Statkraft.
- Dette er en sikker bedrift. Du vet at
lønna kommer når den skal, det er
gode ordninger, og dette er det en stor
trygghet i. Og så er det i Meløy jeg vil
være, sammen med familien min.
- Hva er det beste med jobben?
- Jeg får oppleve nye, magiske plasser
hele tiden, og varierte arbeidsoppgaver.
Og så
er det tryggheten, og folkene! avslutter
Anna-Elisabeth.
Opprinnelig fra Åmøya, bor i dag i
Glomfjord med Pål Frøskeland (40)
og barna Alexander-Elias Kristiansen
Mathisen (11)
og Athea-Helen Kristiansen Frøskeland
(5)
Tekst: Irene Granberg
Foto: Tor Oskar Lillevold

Ett år fram i tid vil alle kunne se at
investeringen gav resultater. Men
underveis har det lugget kraftig for
Sørheim-utbyggingen. Hovedårsaken
kan man nesten gjette, siden året
er 2020…
- Ingen tvil om at vi har en veldig tung
periode bak oss, innrømmer daglig leder Roy
Grønås i Meløy Notbøteri.
- Bygget ble stående åpent i en tre ganger
lengre periode enn forutsett. Dermed satt vi
med åpent bygg da kulda kom, og når man
vet at vi gjør jobben med fingrene, ble det
ikke lett da isen kom krypende innover gulvene. Man jobber ikke så effektivt når man
fryser, smiler Roy.

Hovedskade, følgeskader
Det er siden i vår byggeplass på hele Sørheimbrygga på Halsa. Utbyggerne Sørheim
Holding og Meløy Notbøteri investerer
i størrelsesordenen 30 millioner kroner.
Men selv om alle gleder seg til spennende
sluttresultat: hindringer under utbyggingen

har gitt store utfordringer for Roy og hans 8
notbøtere, som skal opprettholde produksjonen underveis.
- Produksjonen til hovedentreprenør Finneid
Sveis stoppet opp på Fauske, på grunn av
koronarestriksjonene. Dermed fikk vi ikke
leveranser hit, og det oppstod «følgeskader»
som at annet avtalt arbeid fra leverandører
ikke ble gjort, eller måtte forskyves. Nødvendige justeringer vi gjør underveis i byggingen
– dette gir også forsinkelser, forklarer han.
- Så, formann Per Gunnar Nygård hos oss
har måttet bruke mye tid til koordinering og
flytting av utstyr, for å kunne opprettholde
produksjon. Fra august til oktober forsvant
nok 20 prosent av produksjonstiden vår til
dette, og dét vil merkes direkte på omsetning
og resultat i år.

-problemer

Sørheim Holding AS
Etablert i 2005 og eies av Sørheim-søsknene Egil (f. 1961), Audun (f. -63) og Hege (f. -69). Bestefar Audun og far Odd etablerte
Sørheimbrygga på 1960-tallet,
og i dag ledes familiekonsernet
av Egil. Virksomheten er størst
i Meløy-regionen på fiske, og
eier selskapene Selvåg Senior
AS og Meløyfjord Fiskeriselskap,
som hadde driftsinntekter på
henholdsvis 78 og 62 millioner
kroner i fjor. Sørheim Holding
AS eier også Sørheimbrygga AS
og er største eier i Aminor (22
prosent).

Meløy Notbøteri AS
Lagrer, vedlikeholder og nød-reparerer fiskenøter, snurrevad og
trål for kystfiskeflåten og den store ringnot-flåten, og bygger nye
nøter. Virksomheten ble etablert i
2001 på Sørheimbrygga på Halsa,
og eies fra i høst 100 prosent av
Egersund Group Fiskeri AS. Meløy
Notbøteri hadde driftsinntekter på
15,1 millioner kroner i 2019, har
9 heltidsansatte der daglig leder
er Roy Grønås.

Stor-satsingen i regi
av Sørheim Holding
og Meløy Notbøteri på
Halsa fortsetter, men
ikke uten hindringer.
Bøteriet har opplevd
store driftsforstyrrelser
i påvente av nye og
større produksjonslokaler.
Koronarestriksjoner stakk
nemlig kjepper i hjulene
for hovedentreprenør
Finneid Sveis…

Senker resultatkravene
Og så vil forsinkelsene og produksjonstapene
fortsette en stund for bøteriet. For det nye
silobygget på kaia, som opprinnelig skulle tas
i bruk kommende mars…blir neppe ferdig
før i St. Hans-tiden. Meløy Notbøteri venter
også på nye 1.000 kvadratmeter for utendørs
lagring – ny tomt for dette sprenges og tilrettelegges av John Kildal & Sønner. I dag er
nemlig lagerkapasiteten mer enn sprengt.
- Vi må bare innse at vi blir nokså forsinket,
også i fortsettelsen, og da styret var samlet i
slutten av november ble resultatmålene for
2020 senket, opplyser Roy.
Driftsinntektene ligger an til drøyt 16,5 millioner kroner i år, mot 15,1 i fjor. Notbøterieierne i Egersund Group ser imidlertid
optimistisk på 2021.

kjøpe når de er innom. Slikt mersalg går vi
glipp av nå, og da taper vi også en god del
inntekter.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ser lyst på -21
- Vi budsjetterer med 19,3 millioner kroner
i driftsinntekter neste år, og et driftsresultat
på 1,1 million. Egentlig er dette en del under
målet i konsernet, men styret tar inn over
seg de driftsforstyrrelsene vi får på grunn av
utbyggingen og forsinkelsene der.
Roy møter oss i sitt midlertidige kontor, og
vi tar kaffepraten i det midlertidige spiserommet. Alt dette skal rives senere i vinter, og
nye kontorlokaler er under bygging. Han ser
fram til nytt og utvidet område for bøtebaner, og bedre arbeidsforhold for staben og
seg selv.
- I dag har vi heller ingen mulighet til å ha
utstilt produkter som kundene vår kan se og

Vi må bare innse at vi blir
nokså forsinket, og da styret
var samlet i slutten av
november ble resultatmålene
for 2020 senket.
ROY GRØNÅS

Noe ble strek i
regningen, noe
gikk raskere enn
han trodde.
- Joda, dette ble både dyrt og fører
til forsinkelser, vedgår Egil Sørheim.
I stor-utbyggingen hos Sørheimbrygga AS gikk man seg på fast fjell,
kan man si, altså i utvidelsen som
nå gjøres av selve kaia.
Rettere sagt i fundamenteringen.
Nye krav til fundamentering gjør
at gammelmåten – pæling under
kaia til fjell – ikke aksepteres
lenger. Entreprenør Aljos Marine og
Industri AS måtte løse annerledes.
- Vi måtte skaffe en borerigg som
borer hull med 58 centimeters
diameter, 20 stykker i alt, og 1,5
meter ned i fjellet – dette tok sin
tid, og ble kostbart, bekrefter Egil.
Utvidelse av selve kaia er en viktig
del av 2020-utbyggingen i industriområdet på Halsa, selv om det er
utbyggingen av produksjonshallen
til Meløy Notbøteri som ruver
mest.
- Derimot går det langt raskere
enn planlagt å få bort de store

Egil Sørheim

mengdene med sprengningsmasse.
Cargill trenger alt sammen, så
dermed kunne entreprenør Jon
Kildal & Sønner ta ut det meste
nå før jul, sier han fornøyd.
1.000 kvadratmeter av de nye
arealene skal bli utelager for
bøteriet, mens resterende 3.000
kvadrat blir tilgjengelig for senere
etableringer.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Meløy Energi er en solid sponsor av lag og organisasjoner, med spesiell vekt på aktiviteter for barn og unge. Én av støttemottakerne er Ørnes Skytterlag, som står bak en imponerende rekruttering av svært unge skyttere de siste årene. Kjell Sahl er svært delaktig i dette, og vi ser også Anders Eilertsen som lader magasinene.

For hvis vi kan berge bare
1 ungdom fra rusproblemer,
så har vi vunnet.
KJELL SAHL
- Det er et eventyr – vi har 40 unger i alderen
9 til 18 år med i laget! sier ex-politimannen.
Og er tydelig på hva som driver ham.
Kjell Sahl (f. 1953) skritter over de 6 svært
unge skytterne, som ligger klar med fingeren
på avtrekkeren. Han roper tydelige beskjeder:
- Lad opp!
- 10 sekunder til klar!
- Ild!
Så buldrer skuddene, bak lydisolerte vegger.
Det er Ørneshallen mandag kveld, og skytterne er pur unge, her ved 15-metersbanen
oppe under taket. Rekruttene i Ørnes Skytterlag har skytetrening, og prikker inn blink
etter blink. Og selv om instruktøren roper
høyt og tydelig, er han bestefar slik de skal
være – glimt i øyet og tommel opp - skytetrening skal være moro!
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Kjells drivkraft
- Dette er «Han Sahl», ja, det er gammelpolitimannen i meg som kommer fram, smiler
Kjell Sahl til oss.
- For hvis vi kan berge bare 1 ungdom
fra rusproblemer, så har vi vunnet – da er
det verdt alt arbeidet. Det er dette som er
drivkraften min!
Siden han selv gikk av med pensjon som
Meløy-politimann for snart 10 år siden, har
nemlig en stor del av fritiden til Kjell Sahl
blitt brukt til frivillig innsats for Ørnes Skytterlag. Og med oppsiktsvekkende resultater.
- Jeg kom inn i styret for 4-5 år siden, og
sammen med ettpar andre karer tok jeg tak i
dette med rekruttering. For det har dabbet av

med skytingen i laget – stort sett eldre karer
igjen.
- Men nå… dette er et eventyr – vi har 40
unger i alderen 9 til 18 år med i laget!

Ryktet sprer seg
Satsingen på barn og unge har imponert
sponsorutvalget i Meløy Energi AS, som nå
har bevilget 40.000 kroner over en treårsperiode. Ørnes Skytterlag har nemlig prestert
en smått utrolig rekruttering, der Kjell Sahls
innsats har hatt åpenbar betydning. Landet
på kryss og tvers har han kjørt – rekruttene
fra Ørnes gjør det skarpt på stevner i Salten
og resten av landet, to av dem har deltatt
under Landsskytterstevnet.
- Vi har ikke markedsført oss – det er ungene
selv som snakker med hverandre, og nye
kommer med hele tiden. Når disse 6 er ferdig
med å skyte, er det kø ute på gangen! ler
Kjell.
- Jeg tror det er mestringen som er viktig for
dem. Å treffe blink, og å bli stadig flinkere til
det. Men for meg er det også viktig at det er
hyggelig på trening – dette skal være gøy!
Koronarestriksjonene medfører stevne-stopp,

men intern trening er lov, og Ny Næring er
på besøk under den ene av ukens to treninger.

Topp elektronikk
- For to år siden fikk vi installert elektroniske
skiver både her og ikke minst på 100-metersbanen i Spildra ved Ørnes, der vi også
har fått på plass mekanisk løfting av skivene
– den eneste banen i Salten som har dette.
Viktig for laget og for rekrutteringen, fastslår
Kjell.
Elektroniske skiver betyr mikrofoner i
skyteskivene – disse registrerer nøyaktig hvor
skuddet treffer, og sender dette til skjermene
som er plassert ved siden av hver skytter. Og
nå fortsetter investeringene.
- Nå i vinter har vi ferdigfinansiert 200-metersbanen i Spildra, som styret har vedtatt å
bygge. Så der begynner arbeidet til våren, og
med dette på plass kan vi arrangere godkjente
stevner i regi av Det Frivillige Skyttervesen
(DFS), sier Kjell Sahl fornøyd.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Meløy Energi AS
Etablert i 1938 som Meløy
kommunale elektrisitetsverk,
og er fra 1997 det kommunalt
heleide selskapet Meløy Energi
AS, som i dag ledet av
administrerende direktør Børge
S. Selstad. Virksomheten er delt
i selskapene Meløy Energi AS og
Meløy Nett AS, som samlet har 31
ansatte. Konsernet hadde i fjor
driftsinntekter på 155 millioner
kroner, mot 144 året før.

Gir kraftig støtte
Hvem i Meløy spanderer over 1 million kroner på lag og
foreninger, i løpet av 3 år? Dét er Meløy Energi, det!
- Ja, det er mye penger. Men det skal merkes
for lag og foreninger at når du eller laget handler strøm hos Meløy Energi – da drypper
det på barna deres, og på deres fritidsaktiviteter! sier Børge S. Selstad.
Kraftleverandørens administrerende direktør
har gjennomført et nytt tildelingsmøte
sammen med sin markedskonsulent Mette
Bjørnvik og markedssjef Reinert Aarseth.
Ørnes Skytterlag er altså blant aktørene som
har fått kjærkommen hjelp til kostnadskrevende aktiviteter. Og her snakker vi julegaver
med kraftig verdi – Meløy Energi deler i år ut
hele 350.000 kroner i sponsormidler!

Vil ting skal skje
- Vi ønsker å ta et samfunnsansvar, og støtte

var mer sporadisk før 2010, budsjetteres det
nå med hele 350.000 kroner hvert år, og der
lag og foreninger oppfordres aktivt til å søke,
innenfor 2 årlige søknadsfrister. Den neste
inntreffer på nyåret.
- Søknadsfrister fordi det gjør prosessen vår
lettere. Og at vi kan styre det, slik at ikke alle
midlene våre er fordelt og borte når sommeren kommer, forklarer Børge.
Eksempler på store bevilgninger er Meløy

Fotballklubb (75.000,-), Neverdal skolekorps
(75’), Ørnes Idrettslag (75’), IL Halsakameratene (60’) og Enga skolekorps (60’), gjerne
fordelt over flere år. I tillegg til disse står hele
19 organisasjoner på 2020-lista over mottakere av stor støtte fra Meløy Energi. Som
i treårsperioden 2019-21 faktisk spanderer
over 1 million kroner…
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

det forebyggende arbeidet som gjøres av lag
og foreninger i Meløy. For det er først og
fremst fritidsaktiviteter for barn og unge som
får ja på søknadene til oss, forklarer Mette.
- Og så har vi hjulpet med å finansiere en
del fotballbaner og andre idrettsanlegg, i alle
bygdene. For vi vil jo at det skal skje ting i
kommunen – komme nye aktiviteter! smiler
Reinert.
Som i tillegg deler ut realfag-stipender til
elever i den videregående skolen. Og sponser
refleksvester for ferske 1. klassinger.

Fast i budsjettet
Meløy Energi har bidratt bredt med sponsormidler i en årrekke, til organisasjoner i hele
kommunen. Og stadig mer. For mens støtten

Kraftige støttespillere: Mette Bjørnvik (f.v.), Reinert Aarseth og Børge S. Selstad i Meløy Energi AS.
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Spektakulært
bytte
Et vaktskifte utenom det vanlige på
Yara-kaia. Det enorme losseapparatet
med tjenestetid 1980-2019 er erstattet
av et nytt og enda større. Rivejobben
var ikke for hvemsomhelst.
- Det jeg synes er verst, er alle de ubrukte
reservedelene vi har på lageret – de må
bare kastes, og det er verdier for flere millioner kroner, brummer Jonny Pedersen.
Vedlikeholdslederen har akkurat fortalt
oss historien til det gamle losseanlegget for
gjødselfabrikken i Glomfjord. Det som nå
i høst er revet, etter en 40 år lang, trofast
og ikke minst viktig tjeneste på Yara-kaia.
Med en helt særegen skrue-teknologi
hentes kolafosfat, klorid, kalisulfat, keiseritt, ammoniumsulfat og de andre, nede
i råstoffbåtenes lasterom, skrus gjennom
en vertikal «snabel» og inn på lasteløypene
inn til lagrene.
- Det gamle losseanlegget bestod av spesielt tilpassede deler som i dag ikke passer
inn i andre anlegg. Så da kan ikke reservedelene i delelageret vårt heller brukes til
noe, dessverre.
Dagens nye anlegg, det som ble tatt i bruk
i 2019, kan med godt vedlikehold brukes
de neste 40 årene.

Ikke hvemsomhelst
Ny Næring-skribenten har stor glede av
å fortelle historiene om de virkelig store
jobbene – de som krever karer med stort
utstyr, stor kompetanse og is i magen.
Dette er en slik historie, og Jonny har alt
vi trenger.
- Hvem som helst kan ikke gjøre en slik
rivejobb. Det er store konstruksjoner,
tunge enkeltløft på over 50 tonn, høyt
over bakken, og elementer henger sammen og kan stå i spenn. Konsekvensene
blir store hvis noe skulle gå galt, og det er
viktig at teamet jobber godt sammen for å
utføre det på en trygg måte, understreker
Jonny, som er vedlikeholdsleder i pakkeri,
kai og lager hos Yara Glomfjord, og hadde
oppfølging og koordineringen for Yara
under rivejobben i november 2020.
Og teamet bak 14-dagersjobben med
kostnadsramme på drøye millionen, det
bestod av dyktige folk fra Terje Halsan
AS som hadde kontrakt på rivejobben, og
dessuten Nordlandskrana AS og RMG
Gjenvinning AS.

Stort, stort
Før 1980 ble råstoffet løftet på land med
grabb = mye søl, støv og lav kapasitet. I

8

dag er Glomfjord alene i Yara-familien
om å bruke skrueteknologi ved lossing
av båter. Giganten Bruks Siwertell var
leverandør på den spenstige investeringen
i -80, som de var det i 2019, på grunn
av deres erfaring og utvikling av ønsket
teknologi. I et lukket system roterer
flere sammenkoblede skruer med opptil
370 omdreininger i minuttet, og løfter
råstoffet 18-20 meter og inn på transportbåndene, som bringer videre til lager og
silo.
- I begynnelsen var det et alternativ å totalrenovere det gamle losseapparatet, men
det ville kostet 25-30 millioner kroner,
uten at vi ville oppnådd økt kapasitet.
Pluss en nedetid på flere måneder, som
ville blitt svært krevende å håndtere uten
produksjonstap.
Dermed har Yara heller investert om lag
65 millioner i helt nytt anlegg med større
kapasitet, pluss en del kaiforsterkninger,
slik at det totalt ble rundt 85 millioner,
opplyser Jonny.
- Med ny teknologi på innmater og skruer
gir dette en maks-kapasitet på mating på
6-700 tonn i timen, mot 450 tidligere.
Dette betyr at flaskehalsen nå blir transportløypene inn til lagrene, for de klarer
ikke å ta unna så mye. Nå utredes det
løsninger for å øke også der, og da ser vi
for oss investeringer på om lag 50 millioner kroner.

Ny flaskehals
Våre bilder viser altså rivejobben som
er gjort i høst, utsatt ett år på grunn av
værforhold, behovet for overlapping og
koronarestriksjoner. De enorme stålkonstruksjonene er nå «partert» av RMG
Gjenvinning og kan omsettes videre.
- Mens dagens råstoffbåter har kapasitet
på 4-6.000 tonn, har vi nå investert i et
losseanlegg som kan håndtere båter på
20.000 tonn. Vi tar inn over 120 råstoffbåter i året, og bygger for framtiden. Men,
da flytter vi også flaskehalsen, slik at det
nå blir spørsmål om lagerkapasitet, og om
vi må investere mer der, smiler Jonny.
Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold

Hvem som helst kan ikke gjøre en slik rivejobb.
Det er store konstruksjoner, høyt over bakken, og
elementer henger sammen og kan stå i spenn.
JONNY PEDERSEN

Grattis!

Martin Sandberg
Det var en spenstig løsning, og en investering på om lag 10 millioner
kroner (ubekreftet) i 1980. Nå er Yaras gamle losseanlegg erstattet med
et splitter nytt, der totalinvesteringen var 85 millioner kroner. Rivingen
av det gamle ble gjort i forrige måned.

Alder: 18
Bosted: Reipå
Yrke: Lærling i produksjonsteknikerfaget hos Yara
- Grattis med læreplass hos Yara, Martin!
- Jo, tusen takk. Jeg har begynt i pakkeriet
som lærling i produksjonsteknikerfaget, og
her trives jeg veldig godt. Jeg har alltid sagt
at jeg kan jobbe hvor som helst så lenge
jeg har trivelige folk rundt meg, og det har
jeg virkelig her! I pakkeriet er det stort sett
forutsigbare oppgaver hver dag, men det er
mye nytt å lære seg siden jeg er helt fersk –
og det er alltid nye metoder vi må lære for å
jobbe mer effektivt.

- Hvordan ser en typisk dag ut for deg?
- Jeg jobber mye med pakkinga av gjødsel.
Vi bruker maskiner som pakker gjødsla for
oss. Da fyller jeg etter med paller, bytter
ruller og kjører disse av rampen for å lage
plass til nye. Jeg har ikke tatt sertifikatet
til bil enda, men på sikt skal jeg også kjøre
truck og laste gjødsla på lastebiler eller båter.
Vi får også en del råstoff som skal brukes i
produksjonen, så da blir det en del lossing
også.

- Hva gjorde at du hadde lyst til å jobbe
med akkurat dette?

Jonny Pedersen (54)
Oppvokst og bosatt i Glomfjord. Yrkesskole mekaniske fag, bud
hos Norsk Hydro som 17-åring – aktiv i alpint og fotball. Fast jobb
i fabrikkens bygningsavdeling i 1984, men ville ha påfyll og tok
4-årig ingeniørutdanning i Narvik, ferdig -95 og jobb i den daværende ingeniørservice-avdelingen. Til pakkeri, kai og lager som
vedlikeholdsleder i 2002, en stilling han fortsatt har. Jonny har 4
barn – Thomas (f. 1989) i Trondheim, Monica (f. -95) i Storbritannia, Camilla (f. -96) i Bodø og Silje (f. -98) på Skogn – og 2 barnebarn.

- Det var bare en ting jeg hadde lyst å gjøre
– nemlig å jobbe i industrien i Glomfjord.
Litt inspirert av «fadern» sikkert, han jobber
på Yara. Men jeg har alltid hatt interesse
for mekaniske ting, biler og motorer – det
holder jeg på med på fritiden når jeg har
tid til det. Det er uaktuelt å flytte vekk fra
Glomfjord, så jeg håper virkelig at jeg kan
jobbe videre som vikar etter læretiden og så
få fast jobb etter hvert.
Martin sine foreldre er Bengt Sandberg og
Hanne Edvardsen, og har to eldre søsken:
Håkon Sandberg (23) og Iselin Edvardsen
(31).
Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Privat
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Først maskin- og mekaniker, så omsorgsarbeder, men siden 2006 fast i staben hos Montér Solhaug. Humørspreder Knut Sivertsen er siden 2011 ansvarlig for driften av det svære byggevarelageret i Spildra ved
Ørnes.

HUMØRSPREDER OG LAGERSJEF
I tillegg til å være gledesspreder med årevis av erfaring, leder Knut Sivertsen
(43) den effektive og nøyaktige driften av Montér Solhaugs lager.
Man kan ikke annet enn å smile når du treffer ham. Vennligheten selv er kjapp i replikken, med glimt i øyet.
- Når kunden er fornøyd, er jeg fornøyd. Og
noe av det artigste med hele jobben er å prate
med folk! sier Knut med et smil.
Med såpass lang erfaring at han er blitt å
regne som én av Montér Solhaugs veteraner.
Han var med fra butikken holdt til i andre
lokaler i Ørnes sentrum, da lageret var på
skarve 30 kvadratmeter, og frem til i dag.
Lageret Knut leder i Spildra måler nesten
1.700 kvadratmeter…Den travle og allsidige
bedriften hjelper med kundenes prosjekter
– fra leveranser for garasje og husbygging og
formidling til håndverkere, til nytt kjøkken
eller om du ønsker ny ovn. Siden 2011 har
Knut hatt ansvar for den nokså omfattende
logistikken på lageret.

Trives med Montér Solhaug
- Det er tilfredsstillende når du ser at folk er
glade for å komme hit og at man kan bruke
humor. Og se at de blir fornøyd – dét er
veldig artig. Jeg merker også at jeg kan få en
spesiell relasjon til kunder som har vært her
mye, det blir som en gammel kjenning.
Knut roser samtidig arbeidsmiljøet han har
vært en del av i mange år.
- Noe av det beste med jobben er arbeidsmiljøet og folket som jobber her, og at

det er en trygg jobb, avslutter Knut.
Han er født og oppvokst i Neverdal og har
barna Tiril Sivertsen (f. 2000), Kevin Sivertsen (f. -02), Snorre Sivertsen Skotheimsvik
(f. -06) og Håvard Sivertsen Skotheimsvik (f.
-10). Han bor i Neverdal med sin samboer
Anne Lene Kjærvik (37). Knut er Sønn av
Wenche (65) og Hermann Sivertsen (66) og
har en søster, Veronica Sivertsen (47).
Tekst og foto: Irene Granberg

Allsidig og erfaren
Han husker godt hvordan det var da han
begynte i 2006.
- Alle i staben var skikkelig «potet». Varene
vi hadde var de som sto i hylla. Da siste malingsbøtta var borte, var det tomt. I takt med
vekst ble butikken og utvalget større. Da gikk
det ikke lenger an å stå i kassen og å være i
listverk-avdelingen samtidig! Det førte til
fordeling av oppgaver med spesifikke roller,
forteller Knut.
Knut gikk maskin og mekaniker i Glomfjord
etter grunnskolen, men tok senere fagbrev
som omsorgsarbeider. Etter militærtjeneste i
Hans Majestet Kongens Garde, fikk han fast
jobb i helsevesenet i Meløy fra 1999.
- Jeg byttet jobb i 2006, siden skiftarbeid
ikke var forenlig med to små barn. Dét var
starten, og jeg har vært her siden.
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En kar som trives godt som vikar i Solhaug-lageret, og som kollega til Knut, er Martin Bertheussen (22).

Da gikk det ikke
lengeran å stå i
kassen og å være i
listverk-avdelingen
samtidig!

KNUT SIVERTSEN

NYNÆRING
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

NY NÆRING
PRESENTERER

REGION HALSA

tlf. 24 06 70 70
www.meloynot.no

tlf. 75 72 19 20
www.sorheimholding.no

tlf. 75 71 91 00
www.cargill.com

Solhaug Byggevare AS

tlf. 75 72 14 40
www.monter.com

tlf. 75 72 02 50
www.halsabygg.no

Halsa er næringssenteret helt sør i Sør-Salten. Tettstedet er kjent for sine sterke, lokale fiskebåtrederier helt fra 1950-tallet, og
Sørheim Holding ivaretar tradisjonene ved å ha regionens største fiskebåter og over 40 ansatte. Den tidligere sildoljefabrikken
er i dag Cargills laksefôr-fabrikk – en viktig hjørnesteinsbedrift. Halsa har også en sterk byggentreprenør og byggevarevirksomhet.
NY NÆRING – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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Vil vokse, vil blomstre
Som du ser: de smiler pent og bredt til fotografen, staben i
Meløy BedriftsService. Joda, fordi det er hyggelig å være
Månedens Bedrift i Ny Næring, og få deilig kake. Men, her
er langt mer å glede seg over…

Naturlig-gunstig

Odd Arild Laastad

Mary-Ann Selfors

- Akkurat nå ser vi VELDIG lyst på det
meste i egen bedrift, etter å ha vært gjennom
ganske store utfordringer, vedgår daglig leder
Mary-Ann Selfors.
- Vi har mistet kunder og oppdrag på grunn
av korona-situasjonen, og dessuten stått
midt i en omstrukturering. Men, aktiviteten
og bestillingene har øket nå fram mot jul,
pluss at en ny eierstruktur er på plass - vi har
fått eneeier. Dette har jeg ventet lenge på!
storsmiler hun.

Bodø (tidligere Bodø Industri) har kjøpt ut
de andre eierne i Glomfjord-bedriften – den
største var et selskap under avvikling, Meløy
Næringsutvikling, og annen stor eier var
konkursboet etter tidligere REC Wafer.
- Både jeg og de ansatte, og de tidligere
eierne, er veldig fornøyd med det som nå er
gjort. Vi har vært en veldig liten organisasjon, og har hatt stort behov for noen å spille
på lag med. Hjulene har gått rundt, men
straks vi har tenkt utvikling, har vi manglet
ressurser. Vi har vært helt avhengig av å få til
det samspillet vi nå får, med Frem Bodø som
eneeier, fastslår Mary-Ann.
Hun spretter Månedens-kake sammen med
Odd Arild Laastad, produksjonsleder hos
Frem Bodø og fra nå en viktig sparringspartner.

Leder gleder seg
For det kunne faktisk ikke passet bedre, når
Ny Næring i denne utgaven utnevner Meløy
BedriftsService til vår Månedens bedrift. I vår
november-utgave kom nyheten om at Frem

Vi har vært en veldig liten organisasjon,
og har hatt stort behov for noen å spille
på lag med.
MARY-ANN SELFORS

- Det jeg er blitt kjent med til nå, viser at
dere er åpen og vil være en del av det vi står
for – veldig positivt! sier Odd Arild Laastad.
Nå er han hyppig i Glomfjord på oppdrag
fra sin egen sjef, Børge Bøyum – sistnevnte
er administrerende direktør i Frem Bodø og
styreleder i Meløy BedriftsService. I anledning Ny Næring-kaken svarer Odd Arild på et
viktig spørsmål:
- Hva vil Frem Bodø med Meløy BedriftsService?
- Vi har vært med som eiere fra starten, og
har stor tilstedeværelse i Meløy gjennom våre
oppdrag for NAV på arbeidsavklaring og
arbeidsrettet rehabilitering. I dette trenger
vi godt samarbeid med næringslivet, og å eie
en slik virksomhet i Glomfjord Industripark,
med alle arbeidsplassene her – det er både
naturlig for oss, og gunstig.

Større stab. Større marked.
- Og du nevnte vekst?
- Ja, bedriften er litt sårbar i dag, så hvis den
kan bli litt større, blir man ikke så sårbar for
svingninger. Kanskje litt flere ansatte, få inn
folk med annen kompetanse. Og vi ser et
potensiale i markedene utenfor Glomfjord
Industripark.
- Og samarbeid?
- Absolutt. Frem Bodø og Meløy BedriftsService har mange av de samme virksomhetsområdene, og her finnes det muligheter for å
avlaste og utvikle ting sammen.
- Mary-Ann, hva er det første du ønsker å
utvikle?
- Det må være kantinedriften, den har hatt
det utrolig tøft, og det skal noe til å skape
overskudd. Men, vi var veldig store på kantinedrift, catering og lunsj-levering for 10-12
år siden, og jeg ønsker at vi skal tilbake på
dét nivået!

Ny Næring samler hoveddelen av staben i Meløy
BedriftsService til bilde og utdeling av vår Månedens bedrift-kake. Flere lyspunkter etter en tung
tid – ikke minst etterlengtet eierskifte. Kakeholderne i midten, altså daglig leder Mary-Ann Selfors
og Odd Arild Laastad fra eneeier Frem Bodø AS, ser
fram til nært samarbeid.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ligger i familien
Som guttunge satt han i
onkelen sin lastebil. Ikke
utenkelig at interessen for
store maskiner ligger i
blodet, med flere i familien
bak lastebilrattet.
- Både bestefar, onkel og mamma kjørte lastebil. Jeg fikk også lyst å prøve, smiler Vebjørn
Høgseth Hansen (35).
- Jeg hadde også interesse for mekanikk og
elektronikk. Jeg skrudde mye med onkelen
min og industrimekaniker ble derfor et
naturlig valg.
12

Nytt veiskille

På rett plass

I 2015, etter 14 år i Bilfinger, ble helseutfordringer uforenelig med mekaniker-yrket
for Vebjørn.
Han tok lastebilsertifikatet på fritiden og fikk
jobb som yrkessjåfør ved Reipå Knuseri AS.
- Jobben føltes riktig med en gang, både for
kroppen og helsen. Det var en god arbeidsplass, forteller han.
Vinteren 2018 måtte Reipå Knuseri permittere enkelte i staben, og Vebjørn begynte som
yrkessjåfør ved Lasse Bredesen Entreprenør
AS, i byggingen av Kjernfjelltunellen i Saltdal
og fram til ferdigstillelsen i 2019. En tid etter
kom telefonen fra Frank Robert Svendsgård,
daglig leder ved Reipå Knuseri, med tilbud
om fast jobb.

Jobbtilbudet ble et enkelt valg for Vebjørn
som er oppvokst og bosatt på Reipå.
- Jeg sa «Ja» med én gang, det er dette jeg
ønsker å gjøre. Her er det nytt og bra utstyr.
Frank er veldig grei og det er godt arbeidsmiljø, avslutter Vebjørn, som er sønn av
Ellinor Høgseth og Karl-Erik Hansen.
Karl-Erik gikk bort etter lengre tids sykdom
i august i år, han var blant annet byggleder
og med å bygge alt fra fergekaier og veien til
Bodø. Vebjørn er bror av Pernille Høgseth
Hansen (38, og bor sammen med kona Olga
Fomenko (29) fra Ukraina.
Tekst og foto: Irene Granberg

Meløy BedriftsService AS
Etablert i Glomfjord Industripark sommeren 2002, og var til i høst eiet av Meløy
Næringsutvikling AS (34 prosent), Frem Bodø AS – tidligere Bodø Industri (21),
Yara (20), REC Wafer (20) og Mowi (5). Eies nå 100 prosent av Frem Bodø. Bedriften drifter kantine, resepsjon, budtjeneste, persontransport, arbeidstøyhåndtering
og bilutleie i Glomfjord Industripark, og driver i tillegg kursvirksomhet og personellutleie, og tar oppdrag innen renhold, catering og boligvedlikehold. Daglig
leder siden 2007 er Mary-Ann Selfors, bedriften sysselsetter i dag 17 personer,
og driftsinntektene i 2019 var 12,7 millioner kroner.

Globetrotter valgte Fykan
Erfaren globetrotter med bred
kompetanse summerer opp
Statkraft AS sitt nye tilskudd,
Kim-Arne Grøneng (32). Etter
flere år i energisektoren,nasjonalt
og internasjonalt, har han landet
på Fykan.
Det internasjonale kraftselskapet Statkraft
AS, Europas største produsent av fornybar energi, greide kunsten å forene hans
kjerneinteresser: varierte oppgaver og økt
tilstedeværelse på hjemmebane.

Høy kompetanse
Automatikk lå Kim Arnes hjerte nærmest,
men han tok fagbrev i elektrofaget og jobbet
som elektriker ved Meløy Elektro AS frem til
2014. Interessen for automasjon vedvarte og
tok voksenopplæring i automatiseringsfaget.
Videre gikk veien til et verdensomspennende
produksjons- og utviklingsselskap i Ålesund.
- Jeg ville utvide kompetansen som servicetekniker, og begynte ved Anda-Olsen AS.
Jeg fikk en sønn, og tross min interesse for
reising og nye utfordringer, ble det viktigere å
være mer hjemme.

Stabil arbeidsplass
Han var innom Meløy Energi AS, videre
Rapp Marine Group i Bodø - som servicetekniker og etter hvert Site Supervisor, som

innebar nesten hele kalenderåret i reisedøgn.
Statkraft ble derfor nå det perfekte valget.
- Jeg får kjenne på uforutsigbare dager i positiv forstand, innenfor rammene av dagtid.
Og så er det trivelig arbeidsmiljø, avslutter
Kim-Arne som er oppvokst i Neverdal der
han fortsatt bor.
Hans sønn heter Aleksi André Grøneng
(f.2015), bosatt i Finland, og Kim-Arne er
kjæreste med Soiny Therese Walsøe (28).
Sønn av Mai Grøneng og Kurt Johnsen.
Søsken er Ronny Grøneng (44), Silje Marie
Grøneng (22) og Bård Larsen Johnsen (19).
Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs
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Kristen Selfors – fortsatt i viktig funksjon for
Statkraft på Fykan – etter nær 40 år i tjenester.
Nå forbereder han vedlikeholdsoppgaver,
forbereder renovering av fredede bygninger
og forbereder 100-årsmarkering for Glomfjord
Kraftverk.

14

LIVET MED STATKRAFT

- Å jobbe i Statkraft er noe helt spesielt, og jeg synes fortsatt jeg har en fantastisk spennende jobb! smiler Kristen Selfors – her på et eldre bilde foran det fortsatt flotte infosenteret til Statkraft, i Glomen.

Han har kraftverket i ryggmargen, Glomfjordfjellene
i drømmene og hardrock på platespilleren. Oppvokst
på 1960- og 70-tallet er Kristen Selfors en ektefødt
sønn av det klassiske industrisamfunnet Glomfjord.

Jeg mener selv at dette er viktig arbeid, og jeg mener
Statkraft tar et stort ansvar. Vi forvalter mange
spektakulære bygg og installasjoner.

KRISTEN SELFORS

Ukjent for mange
Det var en fantastisk hverdag å komme til,
for en som liker å gå i fjellene. Jeg var yngst
her, og når noe skulle sjekkes eller feilsøkes,
eller vannstand måles, så ble det meg som
dro. Ved Storglomvatn måtte jeg som regel
overnatte. Det var en drømmejobb, rett og
slett!

Det var en fantastisk
arbeidshverdag å komme
til, for en som liker å gå i
fjellene. Ved Storglomvatn
måtte jeg som regel overnatte.
KRISTEN SELFORS

Fantastisk i Statkraft
Kristen Selfors forteller oss om sin første tid
i Statkraft på Fykan – han var fagarbeider
elektro, tidlig på 1980-tallet. Nå er nesten 40
år gått, i et svisjan! Ja, så fort at han snart går
over i historien, i yrkesmessig forstand.
- Jøss, er jeg blitt så gammel, og gikk det
så fort?! smiler han - det der gutteaktige og
sjarmerende smilet, som venner og kolleger
kjenner så godt.
- Men jeg synes fortsatt det er helt fantastisk
å jobbe i Statkraft! Jeg er så heldig at jeg litt
kan styre arbeidsdagene selv, og jeg har mye
varierte oppgaver. Så denne jobben er helt
klart fortsatt spennende, ja!
Han var bare ungdommen den gangen, og
interessert i lokalhistorie. Unge Kristen slukte
historiene til tidligere kraft-personligheter
som Ole Pettersen, Johan Sæther, Oddvar

Bang og ikke minst Hans Hansen. I dag er
han plutselig selv blant superveteranene, som
«alltid» har vært der.

Større enn noen gang
- Da vi var små, så vi kraftverket på Fykan
og skjønte at dette var noe helt spesielt.
Gjennom ungdommen forholdt vi oss til det
gamle Glomfjord, men da jeg selv ble ansatt,
forstod jeg hva som skulle skje. Storglomfjordutbyggingen, med Kilvika, utbygging i
Beiarn, i Saltdal. Dette var veldig spennende
for oss som var unge da vi kom inn. Og nå
er det vi som går av med pensjon. Men jeg
synes fortsatt det er noe helt spesielt å jobbe i
Statkraft, forteller han.
For visst var den svær og for alltid historisk,
temmingen av Fykanfossen og byggingen
av det opprinnelige Glomfjord Kraftverk –
produksjonsstart 1920 og lenge før
Kristen-tid. Men i hans karriere, i mer nyere
tid, har Statkraft bygget seg til Europas
største produsent av fornybar energi.
Storglomvassdammen, med sine nær 10 mil
tilførselstunneler og ett av landets desidert
største kraftverk i Kilvika, er det største
vannmagasinet i Nord-Europa. Bygget så sent
som på 1990-tallet. Kristens arbeidsgiver er
bare større enn noen gang i Meløy-regionen,
og produserer kraften, den som man bygger
og driver et samfunn med.

- Vet folk flest mye om dere, tror du?
- Overordnet så vet de vel en del – at vi
produserer kraft og bidrar betydelig til
kommuneøkonomien. Men de tilleggsoppgavene som utføres av staben her, dét er
nok ikke så kjent, nei.
For i tillegg til kraftverksgruppa som vedlikeholder damanlegg og kraftstasjoner, har
Fykan 3 andre avdelinger. Super-kort og
super-enkelt: relévernavdelingen har ansvar
for vern på teknisk utstyr i hele Statkraft.
Eiendomsavdelingen forvalter Statkrafts
enorme eiendomsmasse. GIS-avdelingen
(Geografiske informasjonssystemer) er en del
av teknisk dokumentasjonssenter i Statkraft,
og forvalter digitale tegninger og teknisk
informasjon til bruk i vedlikeholdssystemene.
- Statkraft forsyner Meløy med 32 faste og
trygge arbeidsplasser her på Fykan. Mange
av jobbene krever spesialisert utdanning og
kompetanse, og mange av disse jobbene blir
ledig de neste årene. Det er viktig for oss
å tiltrekke folk fra nærområdet og vise at
Statkraft betyr spennende arbeidsmuligheter,
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Da
må vi vise oss enda bedre fram, spesielt for de
unge, mener Kristen.

Kristen til kraftverket
Mamma Aud var hjemmeværende med små
barn, deretter medarbeider i butikken til
Ingebrigtsen. Faren Bjarne tok riktignok

Og nå er det vi som går av med pensjon.Men jeg
synes fortsatt det er noe helt spesielt å jobbe i Statkraft.
KRISTEN SELFORS

handelsskole underveis i den lange Hydrokarrieren, og fikk kontorjobb. Dét holdt
han ut 1 uke, før han gikk tilbake til sin
opprinnelige rørleggerjobb i fabrikken.
Kristen valgte på sin side elkraft, og
utdannet seg tilbake til Glomfjord og den
andre hjørnesteinsbedriften – kraftverket.
- Nå i desember planlegger jeg hvor og når
alle neste års vedlikeholdsjobber skal gjøres.
Mange jobber på produksjonsutstyr er
periodiske jobber, altså at de må gjøres med
intervall på 1 år, 2 år, 4 år og så videre.
- Og så er det Landsverneplanen? spør vi.

Ikke feil mann, akkurat
Landsverneplanen pålegger statlige virksomheter å ivareta fredningsverdige bygg på en
planmessig måte. Statkraft all over har en
lang, lang rekke slike objekter – om lag 10
av dem ligger i Meløy. Objektene skal settes
i stand og ha hver sin vedlikeholdsplan.
Kristen planlegger, koordinerer.
- Nå har Riksantikvaren og NVE bestemt at
3 høyspentmaster som ikke var i planen, også
skal fredes. Den jobben utfører vi i samarbeid
med Bilfinger i år og neste år, opplyser han.
- Du er ikke feil mann på jobben, akkurat –
fortsatt levende interessert i lokalhistorie?
- Ja, dette arbeidet liker jeg! Statkraft var
tidlig ute med sin landsverneplan, og i
Glomfjord søkte vi tidlig midler og la planer.
I løpet av 2023 skal alle være rehabilitert.
- Jeg mener selv at dette er viktig arbeid,
og jeg mener Statkraft tar et stort ansvar.
Vi forvalter mange spektakulære bygg og
installasjoner, og disse bør tas vare på.

SAKEN
FORTSETTER
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Sunt og godt
med Kigok
Heavy saker
Formelt er Kristen siden 2014 seniorrådgiver
for teknisk stab og kraftverksgruppe, og fram
til han neste år går av med pensjon etter 4
tiår i selveste Statkraft.
- En avisartikkel går så fort, Kristen, og det er
så altfor lite vi rekker å snakke om. Men det
er vel én ting folk bør vite om deg, blunk,
blunk?
- Du mener heavy-rocken? Hehe, ja, jeg har
tatt med meg den progressive tungrocken
fra 1970-tallet med meg gjennom livet. Jeg
tar stadig vekk fram både Pink Floyd, Deep
Purple, Uriah Heep og Rainbow. Musikken
har bestandig vært viktig for meg, og ikke
sjelden lukker jeg kontordøra her og skrur
opp lyden!
- Og så var det én ting til, men jeg må bare gi
leseren litt bakgrunn først:

Fikk spesielt besøk
En av de mest dramatiske hendelsene i
Norges krigshistorie fant sted rett oppe i
bakken for Kristens kontor. 12 allierte
soldater ble satt i land i Bjærangen og gikk
over fjellet mot Fykan. Natt til 21. september
1942 sprengte de rørgata, en legendarisk
sabotasjeaksjon mot den tyske krigsmakten.
Operasjon Muskedunder. Vær så god,
Kristen:

- Jeg ble mektig imponert over TVdokumentaren som Tom Edvindsen fra
Neverdal stod bak. Og som du sier, mange
mener at Operasjon Muskedunder fortjener
å bli actionfilm like mye som mer kjente
krigshendelser. Men vet du hva?
- ??
- I fjor høst fikk jeg besøk av 3 filmfolk fra
Hollywood!
- ??
- Ja, det var i forbindelse med at noen scener
til «Mission Impossible» ble spilt inn sørpå,
tror jeg. De var godt forberedt, og oppglødd
- de syntes det var utrolig spesielt her i
Glomfjord. De spurte om vi hadde
overnatting, for under en filminnspilling
kommer det 200 stykker sånn med én gang.
Jeg sa at dét skal vi fikse.
- Så…?
- Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro, men
sjekket navnene, og det er kjente navn i
bransjen. De planlegger noe, men ville
selvsagt ikke si hva det er. Så da får vi se,
kanskje de kontakter oss på nytt? smiler
Kristen Selfors.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kunnskapssenteret i Gildeskål (Kigok) står bak
prosjektet «sprelsk mat på alle fat». Med seg har
de det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell.
Hvorfor? For å inspirere barn og unge til å spise og
lage mer sjømat!
- Fiskesprell viser hvor enkelt og godt det
er med fiskemat! Som igjen kan inspirere
barn og unge til å velge sunt, smiler prosjektleder Isabel Bergseter Hansen (36).
Ny Næring var med da instruktørene viste
hvordan man lager de deiligste retter.

Gi kunnskap til de minste
Det luktet ekstra godt i kulturhuset i
Glomfjord da instruktørene Hilbjørg
Knutli (58) og Henning Gjestang Johansen (45) i «Fiskesprell» var leid inn
av Kigok. Til stede var elever ved barneog ungdomsarbeiderfaget ved Meløy
videregående skole, og elever ved voksenopplæring for fremmedspråkopplæring.
Elevene skal dagen etter lage mat med de
eldste barnehagebarna i Glomfjord.
- Nå kan fremtidige barne- og ungdomsarbeidere ta i bruk kunnskapen og vise barn
hvordan man kan lage god fiskemat, sier
Isabel.

Trenger mer fisk i kostholdet
En nasjonal kostholdsundersøkelse viste
at nordmenn spiser for lite fisk. Dette var
starten på Fiskesprell, som har samarbeidspartnere som Helsedirektoratet og
Helse- og omsorgsdepartementet. Hilbjørg, med bachelor i ernæring, har vært
med siden begynnelsen i 2007. Sammen
med kollega Henning, som kan skilte med
solid kokke-erfaring, reiser hun Nordland
rundt.

- Det er viktig å starte med gode vaner fra
man er barn. Vi viser hvordan man enkelt
kan leve sunnere. I fisk finnes mange
næringsstoffer man ikke finner i andre
matvarer, sier Hilbjørg.
Lærer Britt Brun Bottolfsen (63) ved den
videregående skolen roser arrangørene for
å holde kurs som er i tråd med læreplanmålene.
- Elevene får praktisert mange gode retter
og får lære om fin og næringsrik mat som
er lett å lage. De får i tillegg enkle og gode
oppskrifter fra Fiskesprell. Det er et kjempebra prosjekt! sier hun.

Tidsriktig med sunt kosthold
Fiskesprell kurser altså kommende barneog ungdomsarbeidere, barnehager og
ansatte i skolefritidsordningen, i tillegg til
lærerstudenter og kantineansatte i videregående skoler.
- De første årene legges lista for resten av
livet. Derfor er det viktig at voksne og
ellers de som jobber med barn fronter et
godt kosthold fra starten. Blir man vant
med å spise fisk, blir det enklere å velge
sunt senere i livet, smiler Henning, som
ser en positiv utvikling i samfunnet, med
fokus på sunn mat.
- Det begynner å bli mer moderne og
tidsriktig med et godt kosthold, det lønner
seg for helsen å velge kosthold basert på
grønnsaker og fisk, avslutter Henning.
Tekst: Irene Granberg

I en portrettartikkel om Kristen Selfors ville det vært helt feil å IKKE ta med bilde av to legendariske
platecovere fra to legendariske prog-rock-band. – Tungrock har vært viktig for meg, hele livet, sier han.

Kristen Selfors (62)
Født i «Blokk 1», oppvokst i Glomfjord. Sønn av Aud og Bjarne, lillebror til Mary-Ann
og storebror til Grete. Mekaniske fag på hjemstedet, så elektro svakstrøm i Bodø og
fast jobb i elektroverkstedet hos Hydro – men dro senere til Bergen, tok tredjeåret,
elkraft. Deretter jobbopphold hos Meløy Energi, før fast jobb som fagarbeider elektro
ved Glomfjord Kraftverk fra 1983. Tok fagbrev, men reiste igjen ut for teknisk fagskole – elkraft. Så overmontør ved kraftverket, vedlikeholdsplanlegger, en periode
som kraftverkssjef, økonomijobb i teknisk stab, leder for målelaboratoriet og leder
for teknisk stab. Fra 2014 seniorrådgiver for teknisk stab og kraftverksgruppe.
Samboer med Laila Heløy (f. 1964) og har sønnene Arne Tobias (f. 1992) som jobber
for Yara Glomfjord og studerer, og Thomas (f. -97) som bor i Bodø og tar forkurs til
ingeniørutdanning.

16

- Det er viktig å starte med gode vaner fra man er barn. Vi viser hvordan man enkelt kan leve sunnere, forteller Hilbjørg Knutli, som sammen med kollega Henning Gjestang Johansen har både lang
erfaring og solide samarbeidspartnere i Fiskesprell.
Foto: Tor Oscar Lillevold

Den erfarne kokken Henning Gjestang Johansen (45) arbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell. Først har han vist elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Meløy videregående skole
prosessene i matlaging. Så gir de sammen kunnskapen videre til barnehagebarn fra Glomfjord, som deltar med liv og lyst. Alle disse bildene: Isabel Bergseter Hansen

Elevene får praktisert mange
gode retter og får lære om fin
og næringsrik mat som er lett
å lage. Det er et kjempebra prosjekt!
BRITT BRUN BOTTOLFSEN
Også disse kursdeltakerne fra voksenopplæringen for fremmedspråkopplæring i Meløy, lærte om hvordan
man får tak i råvarer, og hvordan lage lage sunne og gode fiskeretter. Foto: Tor Oscar Lillevold

Lisbeth Jensen (54) er lærer ved voksenopplæring for fremmedspråkopplæring, og roser
arrangementet, som gir kunnskap om tilgjengelighet av lokale råvarer som igjen inspirerer til å prøve
ut fiskemat i nærområdet. Lærer Britt Brun Bottolfsen (63) ved barne- og ungdomsarbeider, berømmer
arrangørene for å holde kurs som er i tråd med læreplanmålene i videregående skole.
Foto: Tor Oscar Lillevold

Younghwa Jo (34) fra Sør-Korea fikk inspirasjon til nye retter og mener det er viktig for barna å lære at
fisk er sunt og godt. Mens Sandra Amalie Bergli-Strand (18) gleder seg til å bruke kunnskapen til å inspirere barna til å spise mer fisk. Foto: Tor Oscar Lillevold
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Fra stort mørke.
Til ny virkelighet.
Til ny vekst.

Glomfjord Industripark ble rammet
hardere enn hardt. Men har fortsatt utmerket
infrastruktur, sterk kultur for nytenking….
og har Yara. Nå presenterer Meløy Utvikling
hyggelige tall og hyggelig framtidstro.

Glomfjord Industripark ble rammet hardere enn hardt. Men har
fortsatt utmerket infrastruktur, sterk kultur for nytenking….
og har Yara. Nå presenterer Meløy Utvikling hyggelige tall og
hyggelig framtidstro.

KRAFT - MOT - SAMARBEID
- Det er ingen tafatthet blant lederne, dét er
helt sikkert! Tvert imot er de offensive, med
sterk tro på framtida. De forventer stabilt
antall arbeidsplasser, eller økende.
Finn Nordmo oppsummerer for oss, fra
papirene han har foran seg på skrivebordet i
Kompetansehuset, Glomfjord Industripark
(GIP). For nå kan han presentere interessant tallmateriale fra Meløy Utvikling KF.
Slik vi kjenner Indeks Nordland – du vet
den omfattende rapporten som tar pulsen
18

på nærings- og arbeidsliv og beskriver
muligheter og utfordringer – slik har Meløy
Utvikling de senere årene også utarbeidet
en Indeks Meløy. Men i tillegg, altså, et eget
fokus på Glomfjord Industripark.
- Siden REC avviklet her i 2012, har vi ønsket å følge og måle utviklingen, se hva som
endrer seg, hva som påvirker utenfra. Hver
høst i 5-6 år har jeg derfor tatt en ringerunde
til alle lederne i parken. Nytt i år var at de
også ble bedt å si noe om forventninger for
de neste årene, opplyser Finn.

Flere, og øker
Og lederne er positive og offensive. I tabellen
i denne artikkelen ser du innhentede tall
på fast ansatte og på lærlinger i de tre årene
2018, -19 og -20, og altså fordelt på de nær
20 produksjons- og tjenestebedriftene. Tallenes tale er i første omgang ikke oppløftende
– 71 færre ansatte i år enn i 2018.
- Men hoveddelen av nedgangen skyldes
Norwegian Crystals og denne bedriftens
utfordringer, pluss noen tilpasninger hos Yara

og Bilfinger, forklarer Finn.
- Flere virksomheter har økt sin bemanning,
og industriparken har fått flere nye bedrifter,
noe som er svært positivt.
Ledernes kvalifiserte prognose er også
hyggelig lesning. For mens Glomfjord
Industripark i dag har i underkant av 350
faste arbeidsplasser når 28 læreplasser holdes
utenom, kan vi i året 2023 få se helt andre
tall, slik Meløy Utvikling tolker bedriftslederne.

Yara alltid viktig
- Summen blir 451, når vi tallfester forventningene hos lederne om økt bemanning. I
tillegg kommer de nær 30 læreplassene vi har
her, leser Finn fra tallene.
Både Norwegian Crystals (+52), Bilfinger
(+7), Mowi (+2), Invis (+3), toCircle (+3),
Polarplast (+2), XPO Arctic (+4), Hydrokraft
(+13) ønsker seg og tror på økt bemanning,
se tallene i parantes. Med vellykket produksjonsstart for Glomfjord Hydrogen, som Finn
Nordmo selv leder, kan dette i tillegg bety 15
helt nye arbeidsplasser.
- Jeg mener hele Meløy nyter godt av en
sterk industrikultur, etter årene vi nå har
bak oss. Det er en kultur for innovasjon og
utvikling, se bare på andre Meløy-bedrifter i
tillegg: Halsa Bygg, Reipå Knuseri, Sørheim
Holding, Aminor og miljøet i Reipå Havn.
I Meløy er det ingen som roper på Han Stat

når vi må omstille – vi tar egne grep!
- I GIP må vi også si takk og pris for den
solide hjørnesteinen Yara, som bidrar sterkt
til en oppegående industripark. Yara kjøper
dessuten en rekke tjenester fra små bedrifter,
og hjelper dem slik til å holde et høyt nivå på
kvalitet og forbedringsarbeid.

Tall som kan brukes

Selv er Finn Nordmo Mister Omstilling i
Glomfjord, etter å ha hatt en sentral rolle i
omstilling og utvikling i industrimiljøet siden
midt på 1980-tallet.
- Men: vi har jobbet i 4 år sålangt med
Glomfjord Hydrogen, 4 år med Greenfish
og 5 år med gjenvinning av fiskeslam. Så
slike prosjekter tar lang tid å utvikle. Om 5
år tipper jeg vi har fått 3-4 nye etableringer
i GIP, for vi har masse kjølevann, ren luft,
industrikultur og meget bra infrastruktur. Jeg
ser store muligheter i fokuset på bærekraft og
«grønne» satsinger, og vi kan få til samarbeid
med miljøer i nabokommunene.
- Og tallmaterialet du nå presenterer for Ny
Næring – det er viktig å ha?
- Ja, fordi det viser fram alt som er utviklet,
og optimismen i næringslivet. Og for oss som
jobber med næringsutvikling er det viktig å
se trender og utvikling, kunne analysere. Av
og til får vi til og med en aha-opplevelse – et
eksempel er da det gikk opp for oss hvor mye
som faktisk produseres i Reipå Havn!
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

FORKLARING TABELL
A = ansatte
L = Lærlinger
x = ikke registrert, eller ikke etablert.
Denne oversikten ble laget i oktober 2020. Tallene
er oppgitt til Meløy Utvikling KF, fra bedriftene. Terje
Halsan AS (17 ansatte) har administrasjon utenfor
GIP, og er ikke med i oversikten.
Meløy Utviklings tabell viser bedriftenes utvikling i
antall ansatte og læreplasser, i årene 2018-20. Og,
ledernes forventninger rundt bemanning de neste 3
årene. Kilde: Meløy Utvikling KF.

Grattis!

Meløy Utvikling KF
Sommeren 2012 gav Kommunal- og
moderniseringsdepartementet Meløy
status som omstillingskommune. 100
millioner kroner ble stilt til rådighet i
et seksårig omstillingsprogram, etter
at over 500 arbeidsplasser forsvant
da REC la ned sin waferproduksjon i
Glomfjord.
Det kommunale foretaket Meløy Utvikling administrerte omstillingsmidlene,
med mål om å bidra til et enda mer
robust næringsliv. Virksomheten er
fortsatt Meløy kommunes hovedverktøy
for næringsutvikling, har base i Glomfjord Industripark og ledes av Stine
Estensen.

Glomfjord Industripark (GIP)
Da ammoniakkfabrikken i Glomfjord
ble nedlagt i 1993, samarbeidet Norsk
Hydro med Meløy kommune om å
etablere nye virksomheter, og tilrettela tomter og lokaler. Fra 2002-03 ble
Glomfjord Industripark formelt etablert
som eget avsnitt under Hydro - i dag
Yara Glomfjord. Siden år 2000 er det i
sum investert 250-300 millioner kroner
i utbygging og forbedring av ulik infrastruktur, og GIP har i dag tilgjengelig
100 megawatt elektrisk kraft og et godt
og omfattende fordelingsnett på vann,
avløp og strøm. GIP ledes av Leif Kristiansen, og åtte ansatte fordelt på tre
avdelinger drifter infrastruktur som vei,
vann, avløp, instrumentluft og el-kraft.
Vinteren 2020-21 har nær 20 virksomheter drift og egne ansatte i GIP.

Finn Steinar Nordmo (78)
Opprinnelig fra Valnesfjord i Fauske. Tok utdanning som
kjemiingeniør i Trondheim, og deretter mastergrad. Jobbet
først som forsker ved SINTEF, men kom til Glomfjord i 1975,
da som prosessingeniør i den tidligere hydrogenfabrikken.
Ble i 1989 tilsatt som fabrikkdirektør i Hydro Agri Glomfjord
(i dag Yara), og hadde stillingen til -99, gjennom en kraftig
omstilling ved nedleggelsen av ammoniakkfabrikken i -93.
Ble senere direktør ved gjødselfabrikken i Köping i Sverige,
og avsluttet yrkeskarrieren med en stilling i teknisk stab
ved hovedkontoret i Oslo. Er siden 2004 rådgiver for Meløy
Utvikling KF, og tilrettelegger for nye industrietableringer, for
eksempel Glomfjord Hydrogen AS, der han er daglig leder.
Finn er gift med Eldbjørg, og de har 3 barn, 4 barnebarn og 1
oldebarn.

Julie Lovise Olsen
Alder: 21
Bosted: Ørnes
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget i fullgjødselfabrikken,
Yara Glomfjord
- Grattis med lærlingeplass i fullgjødsla,
Julie!
- Tusen takk! Det er veldig bra. Jeg trives
kjempegodt! Folkene og skiftet mitt er
flinke til å lære bort og de vil at jeg skal
lære. Jeg får prøve mye selv, det er veldig
artig. Det er en interessant og ikke minst
en stor prosess. Det er mye å ta inn og mye
inntrykk, og dagene er heller aldri like. Det
er alltid noe nytt, dét liker jeg. Selv om jeg
på ungdomsskolen var inne på tanken å gå
yrkesfag, valgte jeg likevel først studiespesialisering ved Meløy videregående skole. Det er
fint å ha muligheten til å studere mer senere,
hvis jeg skulle få lyst til det.

- Hvorfor kjemiprosess?
- Jeg har hørt mye bra om linja i Glomfjord, de har et godt rykte og jeg har flere
venner som har gått der, og jeg har fått høre
hvordan det er. Jeg fikk også muligheten å
bli med pappa som viste meg rundt på Yara.
Det var spennende, og jeg likte meg godt.
Jeg syntes prosessen ved Yara var veldig
interessant, og jeg ville lære mer.

- Hva er fremtidsplanene dine?
- Planen er å få fagbrevet og aller helst få fast
jobb ved Yara - dét håper jeg på. Det er i
Meløy jeg har lyst være. Jeg liker å være nært
familien, og samboeren min har fast jobb
her. Å være i Meløy passer meg veldig bra.
Blir det ledig stilling, blir jeg å søke på jobb
ved Yara.
Julie er oppvokst i Neverdal og bor på Ørnes
med sin samboer Jostein Mikkelborg (21).
Hun er datter av Veronica Sivertsen (47)
og Geir Olsen (52), og har søsteren Maria
Olsen (19).
Tekst: Irene Granberg. Foto: Edmund
Ulsnæs
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LEDERPRAT
med Egil Sørheim i Sørheim Holding AS

Sørheim-sjefen om
- egen alder
- hvordan alt ble bedre
- neste generasjon

Han skal innlede det nye året med å runde de 60, men Sørheim Holding-sjef kan ikke hvile seg på det som har vært. - Da stopper det opp og går nedover. Jeg tenker mest på hvordan vi skal gå videre,
sier Egil Sørheim.
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Vi bør tenke mer på neste generasjon
enn det har vært tradisjon for å gjøre
EGIL SØRHEIM

Fyller straks 60, føler seg som 40, og har neste generasjon
med. Verdier og arbeidsplasser hos hardsatsende Sørheim
virker vel ivaretatt.
- Jeg har ikke sansen for å skulle bli pensjonist. Til dét er dette altfor artig å holde på
med! smiler Egil Sørheim.
Men, hallo?! Begynne teksten med å snakke
om pensjonering? I en Lederprat med han
som styrer et familiekonsern der det koker
mer enn noen gang? Og der han selv nærmest
er på høyden av karrieren? Joda, men han blir
nå faktisk 60 nå i januar, da, fiskebåtrederen
på Halsa.
- Min far Odd er 84, og han ringer meg
fortsatt og gir råd om driften! Jeg selv gjør
litt forskjellig for å holde meg i god form, så
energien er upåklagelig
– jeg føler vel mer at jeg
er mellom de 40 og 50,
enn snart 60, smiles det
videre.

Feil å hvile

store investeringer for flere tiår framover, og
det handler jo om å skulle betjene gjelda som
følger med.

En nettverksmann

at en fisker skal ha utdanning, og slik ble den
årlige Fiskerimessa født. Alle regionens 10.
klassinger fraktes til Halsa, med sine sterke
virksomheter i fiskeri og havbruk.
- Slik har over 1.000 ungdommer fått servert
lunsj om bord i Selvåg Senior gjennom årene,
og søkningen til videregående på Inndyr
har gått fra svært lav til å bli utrolig bra. Og
vi har hele tiden lokale ungdommer som
lærlinger – en helt fantastisk endring siden
1980-tallet!
- I dag har bransjen gode fartøyer og fasiliteter, der lønna er god og jobbene attraktive.

Så har han da også brukt mye tid, lenge, til
å engasjere seg på fagsiden i bransjen. Sentrale tillitsverv i Fiskebåtredernes Forbund,
Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund
(i dag Fiskebåt Nord), ulike funksjoner i
Norges Sildesalgslag og engasjementet i Fiskerinæringens Forskningsfond - for å nevne
noe. I heimkommunen Meløy kjennes Egil
også som mangeårig leder i Meløy Høyre.
- Fiskeri er viktig – at vi fisker og tjener
penger, dét er viktig for landet. Og husk at
95 prosent av villfanget fisk går til eksport.
Så, derfor er det viktig å være i de nettverkene jeg er, og at man kan snakke med hvem
som helst – nå har vi for eksempel flere
ganger hatt stortingsrepresentanter på besøk, der
de får omvisninger og
informasjon om hvilke
utfordringer næringslivet i
Meløy har.

Jeg har ikke sansen for å skulle
bli pensjonist. Til dét er dette alfor
artig å holde på med!

Puh, betryggende for Sørheim Holding AS, som
står midt i hele 3 store
utbygginger! Først utbyggingen av Sørheimbrygga, som både er blitt
fordyret og forsinket – se side 4-5. Så, splitter
nye Meløyfjord til 150 millioner kroner, som
ligger på Måløy for å bli utstyrt – ankommer Meløy og fiskefeltene til sommeren. Og
sist, men ikke minst: byggingen av ny Selvåg
Senior som for en drøy uke siden ble signert
med det tyrkiske verftet Cemre Shipyard – en
investering som er over dobbelt så stor som
Meløyfjord.
- Joda, jeg kjenner på ansvaret som jeg har
overtatt fra de to generasjonene før meg –
Odd og Bjørg og Alfred og Borghild før dem.
- Men….vi kan ikke hvile på det de gjorde,
det er ikke sånn verden fungerer. Jeg tenker
først og fremst på hvordan vi skal posisjonere
oss og gå videre. Viktigst er å ta vare på folkene våre – at de har det trygt på jobb og har
trygge arbeidsplasser, understreker Egil.

Fantastisk endring
For slik har det ikke alltid vært. Han snakker om 1980-tallet, da foreldre på Halsa
advarte ungdommene sine mot å bli fiskere.
Dårlig lønn, utrygge arbeidsplasser, fikk de
høre. Altfor mange fikk delta i fisket – lønn
og lønnsomhet ble dårlig, sier Egil om den
gangen. Han ønsket seg lokale rekrutter ombord, men de fantes ikke. Egil gikk i tet for

Sørheim tenker fram

Så husker vi setningen
«Jeg har ikke sansen for
å skulle bli pensjonist.», i
starten. Likevel, Sørheim Holding-søsknene
Egil (f. 1961, eier 64 prosent gjennom sitt
Skarsfjorden Holding AS), Audun (f. -63, 18
prosent) og Hege (f. -69, 18 prosent) har satt
i gang et generasjonsprosjekt.
- Virksomheten er blitt stor, og vi må ta
ansvar for arbeidsplassene som er skapt. Jeg
mener vi bør tenke mer på neste generasjon
enn det har vært tradisjon for. Barna til oss
søsknene står i andre jobber i andre bedrifter,
og har egne familier. Men, de er positive til å
være med, og til å gjøre langsiktige valg.
- Min egen sønn Christian er født i 1988,
og er den som så langt er med, gjennom styreverv i våre selskaper. Jeg selv har aldri hatt
andre jobber enn i familiebedriften, mens
han er ingeniør hos Kongsberg Maritime i
Brattvåg. Det er veldig positivt at han er ute
og skaffer seg erfaring og kompetanse – dette
blir nyttig for våre selskaper. Han tiltrer nå
gradvis i jobb med nybygg av Selvåg Senior,
opplyser Egil.
- Og en nyhet til deg, helt til slutt! Akkurat i
dag, mandag 21. desember, har det internasjonale klassifikasjonsselskapet DNV GL
bekreftet at kjølen til nye Selvåg Senior nå
er ferdig sammensatt ved Cemre Shipyard i
Tyrkia!

EGIL SØRHEIM

Mer solide tider
Slik det egentlig begynte, for Sørheims
familierederi. En engelsk tråler fra 1890 ble
rederiets første kjøp i 1952, etter noen år
med leid båt. Den første nybygde Selvåg
Senior kunne sjøsettes i 1959, og Egil forteller om det innbringende sildefisket, og så
ringnotfisket. Gode tider, høye lønninger, og
Halsa ble kjent langs kysten for sine sterke
fiskebåtrederier. En stund, for du så selv hva
Egil sa om 80-tallet.
- Derfor var kondemneringsordninga fra
1980-tallet, så struktureringen i ringnotflåten
fra -96, og i kystflåten fra 2004, kjempeviktig. Man kunne samle kvoter og bygge seg
mer solid.
Sørheim kunne kjøpe fire fartøyer og samle
kvoter i datterselskapet Meløyfjord i 2004.
Og før dette: fornyelsen av Selvåg Senior
ved at et annet fartøy ble tatt ut av fiske, og
man kunne kjøpe enhetskvoter sammen med
Trønderbas.
- Vi er vant til et marked i endring, og
kvoter som øker eller minker. For oss er det
politisk usikkerhet som er trusselen, og at
ting er uforutsigbart. Regjeringens pågående
arbeid med den såkalte kvotemeldinga har
skapt mye usikkerhet rundt skatteordninger,
avskrivninger og lønnsomhet. Fiskerinæringa
risikerer at ting blir snudd på hodet over
natta, av politiske vedtak. For vi må gjøre

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Sørheim Holding AS
Etablert i dagens form i november 2005, med base på Sørheimbrygga, som ligger på Æsøya ved Halsa sentrum.
Virksomheten er bygget på det Alfred (f. 1903) og hans sønn Odd (f. -36) etablerte fra 1949, med kjøp av Selvåg
Senior i 1952 og bygging av den opprinnelige brygga i 63-64. Hovedeier i dag er Egil Sørheim (f. -61) sitt selskap
Skarsfjorden Holding AS, som eier 64 prosent, mens hans søsken Audun og Hege eier 18 prosent hver. Sørheim
Holding AS eier dernest selskapene Sørheimbrygga AS, Selvåg Senior AS, Arhaugfjord AS og Meløyfjord
Fiskeriselskap AS – det siste ble etablert i 2004 etter oppkjøp av 4 andre fartøyer, og der er Roger Larsen (f. -67)
daglig leder. I 2021 tas den nybygde Meløyfjord i bruk, og i 2023 ny Selvåg Senior, den tredje i rekken. Daglig leder
i Sørheim Holding AS er Egil Sørheim, og konsernet hadde i 2019 driftsinntekter på om lag 138 millioner kroner, og
38 ansatte.
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NYNÆRING
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

NY NÆRING
PRESENTERER

REGION INNDYR

tlf. 926 91 573
www.kig.no

Sundsfjord tlf. 954 76 458
Reppen tlf. 484 09 846
www.novasea.no

tlf. 481 68 060
www.gildeskalnf.com

tlf. 971 57 477
www.polarplast.no

Arnøybygg
tlf. 926 74 000
www.boligpartner.com

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

Inndyr er kommunesenteret i Gildeskål, et tettsted med stor aktivitet, beliggende rundt den travle havna Inndyrsvågen. Her
finner vi Meløy videregående skoles populære studieretninger naturbruk, fiske og fangst og akvakultur. Tett på skolen er også et
innovative miljø i sterk utvikling, nemlig Gildeskål Marine Center, med aktører som Gildeskål Forskningsstasjon,
Salmon Center, Sjøfossen Næringsutvikling, Polarplast og Kunnskapssenteret i Gildeskål.
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NYNÆRING
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE ARBEIDSFOLK

NY NÆRING
PRESENTERER

REGION ØRNES

tlf. 414 05 549 / 417 68 198
www.reipaaknuseri.no

tlf. 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

tlf. 75 72 02 00
www.elektro.no

tlf. 75 75 41 40 / 950 47 129
www.ornesblikk.com

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

Solhaug Byggevare AS

tlf. 75 72 14 00
www.monter.no

Ørnes er regionsenteret i Sør-Salten. Tettstedet har et 30-talls handelsvirksomheter, hotell, videregående skole, en rekke
landbrukstjenester, idrettshall og helt nytt helse- og omsorgssenter. Her ligger også kommunens rådhus og basen for det
kommunale kraftselskapet, og Ørnes har gode kommunikasjoner med ferge, lokalbåt, hurtigbåten Nordlandsekspressen,
Hurtigruten og bussforbindelse sørover og nordover langs Fv17.
NY NÆRING – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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- Her ble det brukt skrivemaskin, et par
Tandberg skjermer og et gammelt system
med en pensjonert support-mann som holdt
til i Misvær. Jeg fikk litt hakeslipp.

EINAR ROSTING

01 desember i 1990 ble Einar ansatt som administrasjonssjef. Med kone og barn satset de på Meløy og ble værende.
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Økonom og havmann

Alt fra kraften som måles på måleren, til du får faktura i posten – dette er Einar Rostings ansvar. Nå har han vært administrasjonssjef i Meløy Energi i 30 år. Her ser vi ham også sammen med «trekløveret» på jobb –
kolleger i 30 år i Meløy Energi AS: (t.v.) Hilde L. Myrvang (59), er økonom og Einars nestkommanderende - ansatt siden 1985. Aud Olsen (51) er kunderådgiver og har ansvar for fakturering.

Han rodde som tre-åring og
ble tidlig med faren på fiske.
Flaks for Meløy Energi, da, at
farens råd ble fulgt i yrkesvalget. Ellers hadde han kanskje
ikke vært der.
Jeg blir ønsket velkommen i godt belyste og
trivelige lokaler i Meløy Energi AS. Etter
spriting av hender og innskriving i besøksboka setter vi oss ned for en god prat. Meløymannen fremfor meg har ledet administrasjonen i 30 år. På spørsmål andre ikke klarer
å svare på, er Einar Rosting (57) rette mann
å gå til.

Havets gutt
- Redningsvest hadde vi ikke, det fantes ikke!
ler Einar om roingen som barn og hviler
armene i kors.
Faren sa tidlig han ikke måtte finne på å satse
på fiskeyrket. Mange små enheter slet tungt,
og det var mange pålegg.
- Hadde jeg visst mer om det jeg vet i dag,
med moderne utstyr og oljeturnus, hadde jeg
nok koblet inn på det likevel. Jeg trivdes godt
på havet.
Men en ny interesse skulle våkne hos unge
Einar. En god lærer i sosialøkonomi på
videregående fikk ham interessert i økonomisk forståelse. Jappetiden kom, og fokus på
økonomi og finans gjorde økonomistudiet
svært ettertraktet. Etter Forsvaret dro Einar
for å studere i Bodø, hvor han på det yndede
stedet for studenter, «Sjøhuset», møtte den
nyutdannede læreren Monica fra Tjeldsundet. På våren ble de et par og begges interesse
for økonomi førte dem sammen på bachelorstudiet.

Gløden for økonomiforståelse
Tross tøft arbeidsmarked fikk paret jobb etter
studiene. Selv begynte han i IT-bransjen i

Nord-Norges største datafirma, Kommunedata Nord-Norge og deretter økonomiansvarlig i et byggefirma, før han to år senere
så stillingsannonsen til daværende Meløy
kommunale elektrisitetsverk.
- Monica hadde allerede jobb som lærer
på videregående skole og hadde stående
jobbtilbud, bare ikke i Ørnes. Vi hadde nylig
fått datteren vår og annonsen ble et diskusjonstema. I Ørnes var vi avhengig av at begge
hadde jobb.
Meløy leverte, og Einar kunne takke ja til
administrasjonssjef-stillingen.
- Vi fikk en sønn, bygde nye relasjoner og
trivdes veldig godt.
Dét var starten på 30 år ved Meløy Energi
AS, som i dag har 27 ansatte inkludert 3
lærlinger. Bedriften med stiftelsesår 1938 har
i dag kunder i flere deler av landet, og leverer
blant annet fiberforbindelse.

Å jobbe i en organisasjon med
nær kontakt fra montør til
direktør er viktig. I tillegg til å få
være med på viktig infrastruktur og
verdiskapning. Her slutter ikke folk
før de bæres ut!

mulighetene. Vi er likevel avhengig av gode
medspillere. Hadde vi ikke hatt det hadde vi
ikke lyktes. Jeg har hatt veldig gode stabile
folk rundt meg. Uten de så hadde vi ikke
lyktes. Vi får til å jobbe i team på viktige
ting, og fått folk med oss som har forståelse

komme fra et miljø med tilgang til det nyeste
i dataverden, ble en stor overgang til kontoret
på Ørnes i 1990. Hele bransjen sto på trappene til en IT- revolusjon, og det siste innen
tekstbehandling.
- Her var det skrivemaskin, ett-par Tandberg-

I en liten bedrift er man veldig avhengig av
teamarbeid og at vi har eierskapet til ting, hvis
ikke overlever du ikke.
EINAR ROSTING

og eierskap til prosessene for å komme i mål.
I en slik liten bedrift er man veldig avhengig
av teamarbeid og at vi har eierskapet til ting,
hvis ikke overlever du ikke, sier han.

Med fra starten
Einar er som han selv sier, som poteten.
Kan brukes der det er behov, innenfor alle
service-funksjoner i bedriften. Alt fra kraften
som måles på måleren til du får faktura i
posten, er hans ansvar. Da Einar begynte i
desember 1990 hadde bedriften nettopp fått
sin aller første computer til demonstrasjon. Å

skjermer og et gammelt system med en
pensjonert support-mann som holdt til i
Misvær. Dette skulle jeg kjøre lønns- og
trekk- oppgave på som nyansatt. Jeg fikk litt
hakeslipp, ler Einar.
- Vi bygde opp systemet helt fra scratch, og
innførte personlige datamaskiner. Og nå må
jeg bare innse at jeg har sittet en stund selv,
humrer han.
Tekst og foto: Irene Granberg

EINAR ROSTING

Spiller hverandre gode
Sammen med sine kolleger i administrasjonen har Einar vært med i utvikling og
omstrukturering av bedriften samt oppbygging av nye systemer. Delaktighet i prosesser
og trivselsfaktor – dette forteller han er nøkkelen til det lange arbeidsforholdet.
- Å jobbe i en organisasjon med nær kontakt
fra montør til direktør, er viktig. I tillegg til å
få være med på å bygge viktig infrastruktur,
og verdiskapning. Her slutter ikke folk før de
bæres ut! ler Einar.
Han mener de ansatte har fått være i førersetet for valg bedriften skulle ta.
- Det har vært en stor tilfredstillelse å få de

Einar Dagfinn Rosting (57)
Født på Åmøy i Meløy, oppvokst på Ørnes med søster Merethe Rosting (49),
og er sønn av Andor og Edith Rosting – de er begge gått bort. Er selv gift med
Monica Rosting (57), og de to har barna Cecilie (f. 1989) og Sindre (f. -93). Gikk
allmenne fag ved Ørnes før førstegangstjeneste, deretter bachelor i økonomi
i Bodø, og begynte arbeidskarrieren i 1987 i Kommunedata Nord-Norge. Fikk
senere økonomiansvar i et byggefirma som 26-åring, før han begynte i daværende Meløy kommunale elektrisitetsverk 1. desember 1991 – nylig passerte
han 30 år i jobben som administrasjonssjef i Meløy Energi AS. Tidligere kommunestyremedlem og aktiv i politiske verv for Meløy Høyre, og på fritiden er er
administrasjonssjefen glad i båtliv, windsurfing og tur i skog og mark.
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Prosjektavdelingen i Halsa Bygg AS
Ikke bare har vi meget dyktige tømrere,
malere, betongarbeidere og rørleggere, vi
har også en spisset prosjektavdeling. Når
du selv skal utføre et byggeprosjekt, men
trenger bistand til alt det "andre", så kan vi
hjelpe deg!
Vi kan utføre fullstendig forprosjekt, med
kalkulasjoner, mengdeberegninger og
teknisk prosjektering for ditt prosjekt. Vi tar
oss av hele byggesaken og søkeprosesser,
sånn at du kan konsentrere deg om det
som du syns er morsomt, nemlig
byggingen.
Ta kontakt for en uforpliktende prat, du kan
nå oss på Tlf: 75 72 02 50, epost:
post@halsabygg.no eller så kan du komme
innom oss for en kopp kaffe i Dalheimveien
2, 8178 Halsa. Vi snakkes!

Leiligheter til leie, Ørneshaugen Panorama
LEILIGHET H4
Topp moderne leilighet med 3 lekre rom, med en
rolig belighenhet sentralt på Ørnes.
Om enheten
92 m²
2 soverom
Egen bod i underetasje, 5m², sportsbod og 2 parkeringsplasser
Husleie: 12 200.-

LEILIGHET H1
Topp moderne leilighet med 3 lekre rom, med en rolig
belighenhet sentralt på Ørnes.
Om enheten
86,6 m²
3 soverom
Egen bod i underetasje, 5m², sportsbod og 2 parkeringsplasser
Husleie: 11 700.-
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Kontakt oss ved spm.
eller ønsker om visning
Tlf: 75 72 02 50
E-post: post@halsabygg.no

www.halsabygg.no

NY NÆRING
PRESENTERER

NYNÆRING

REGION GLOMFJORD

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

tlf. 24 06 70 70
www.statkraft.no

tlf. 75 71 91 00
www.yara.no

tlf. 75 56 94 40
www.moldjord.no

tlf. 03247
www.is-norway.binfinger.com

tlf. 21562440
www.mowi.no

tlf. 75 75 70 00
www.invis.no

tlf. 75 71 99 00
www.glomfjordindustripark.no

tlf. 75 75 25 91 / 482 74 827
www.terjehalsan.no

tlf. 906 11 874
www.swlean.no

tlf. 75 71 99 00
www.meloy.kommune.no

tlf. 75 65 25 00
www.meloy.vgs.no

Glomfjord er Salten-regionens industrisentrum. Siden 1949 har Norsk Hydro, nå Yara, drevet lønnsom produksjon av
mineralgjødsel her, og fra Fykan ledes Statkrafts omfattende kraftproduksjon, der bre- og elvevann hentes fra 4 kommuner.
Glomfjord Industripark sysselsetter nær 450 ansatte, og har produksjon av både silisiumstaver, laksesmolt, gjødsel,
industrivedlikehold og en rekke andre tjenester.
NY NÆRING – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET
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INTRO TIL VIDEREGÅENDE

Grunnskole ferdig - hva nå?
1. mars må de ha bestemt
seg. Hva blir rett å velge?
Meløy videregående
skole hjelper regionens
10. klassinger med det
viktigste valget.
Hver vår inviteres 9. klassingene i Gildeskål,
Meløy og Rødøy til Åpen skole ved Meløy
videregående skoles studiesteder på Ørnes,
Inndyr og i Glomfjord. Ut fra dette første
møtet velger de, som 10. klassinger, to utdanningsprogrammer de vil se nærmere på. På
høsten kommer så tilbudet om hospitering,
med mer deltakelse og mer dybdeforståelse
av fagområdene. I år ble det riktignok annerledes, på grunn av koronarestriksjonene.
Men, studiestedene klarte å levere, med aktiv
bruk av egne elever. Ny Næring var tilstede
da studiested Glomfjord fikk besøk.

De er elever i ungdomsskolen som i vinter gjør viktige valg for veien videre. Da kan hospitering ved Meløy videregående skole i Glomfjord være nyttig. På grunn
av årets koronarestriksjoner måtte ungdomsskoleelever nøye seg med å se på mens videregående-elever demonstrere prosedyrer på hverandre. Så kunne
Madelen Bjørgaas (t.h.) fra Enga skole måle blodtrykk på Malin Bang fra Tjongsfjord skole. I hvit frakk Liv Johanne Bjærang.

Glomfjord-muligheter
- Yrkesorientering er viktig fordi det gir et realistisk
bilde av hva et utdanningsprogram går ut på, sier
studierektor Elea B. Karlsen i Glomfjord.

Dette er deres framtid.
Vi vil de skal trives med
det de holder på med, og
at det skal bli rett for dem.
ELEA BLOMSTERENG TANGSTAD

28

- Yrkesorientering er viktig fordi det gir et
lite innblikk i hva muligheter som finnes,
hvordan programfagene er, samt gi elevene et
realistisk bilde av hva dette utdanningsprogrammet går ut på, mener studierektor Elea
Tangstad (46).
- Dette igjen håper vi kan hjelpe elevene i å
treffe riktig med valget sitt.
Hun forteller at de velger å la egne elever
fortelle og vise fram hva studiet innebærer.
Selv om dagen med hospitering ikke kan gi
100 prosent innblikk, forteller hun at det gir
et overblikk, som kan gi svar på spørsmål, og
ny innsikt.

- 10. klassingene får møte rollemodeller som
er nær i alder og med en tilnærming som
kan appellere mer til ungdommer enn om
det bare hadde vært voksenstyrt. Dette er
deres framtid. Vi vil de skal trives med det de
holder på med og at valget blir rett for dem.
Da er slike dager fine, slik at ungdommen
kan bli sikrere i valget sitt, forklarer hun.

Strenge regler
På veien til yrkeskompetanse med mange
muligheter innen industri og helse, kan
studiestedet Glomfjord tilby elektrofag,
teknologi- og industrifag og helse- og oppvekstfag. I år kunne ikke elevene som før

utforske industri og el-energi-området, på
grunn av strenge retningslinjer ved bruk av
beskyttelsesutstyr og verktøy, i forhold til
smitteforebygging. Likevel kunne skolen
med både sine ansatte og elever bidra til at
grunnskoleelevene fikk en dypere forståelse
av utdanningsprogrammene. Studierektor
Elea forteller at skolen med 35 ansatte og
120 elever hadde godt oppmøte med elever
som ønsket å vite mer om hva de har å tilby
av fagretninger.
Tekst: Irene Granberg
Foto: Tor Oscar Lillevold

INTRO TIL VIDEREGÅENDE

Ny Nærings
spørsmål til
10. klassingene
som hospiterte
ved studiested
Glomfjord:
- Hvordan var
hospitering for deg?

Vinjar Meosli (15), Ørnes ungdomsskole

Julie Hogstad (15), Ørnes ungdomsskole

Rebekka Moen (15), Ørnes ungdomsskole

- Hva har hospiteringen
å si for valget ditt?

- Det var et veldig bra opplegg. Selv valgte jeg
TIF og helsefag. Elevene og lærerne var gode
til å inkludere og forklare oss alle som var til
stede under hospiteringen.
- Jeg ønsker å gå videre ved helse- og oppvekst fag i Glomfjord. Deretter påbyggingsfag, for jeg har planer om å bli sykepleier.
- Jeg har lyst å begynne her i hvert fall. I
Glomfjord er det også fokus på praksis som
jeg tror kan passe meg. Men jeg har ikke
endelig bestemt meg.

- Det var et bra opplegg med tanke på
hvordan det er blitt håndtert med smitte, de
har løst det på en bra måte.
- Har lyst å bli tannlege. Håper på å komme
inn ved idrettslinjen i Bodø med studiespesialisering. Hvis ikke blir det enten helse- og
oppvekst i Glomfjord eller studiespesialisering ved Ørnes. Deretter studere i Tromsø.
- Det er viktig å se hvordan skolen og miljøet
er. Det betyr mye å se få se hvordan det kan
komme til å bli.

- Det er et bra opplegg og tror det er nyttig.
Bra å få se hvordan det er på de forskjellige
skolene og hva fagene går ut på.
- Ikke bestemt meg enda, men har vært inne
på tanken om å bli ambulansearbeider.
- Det å få se hvordan det er her og at jeg har
fått god informasjon, gjør det fristende å søke
seg hit. Men jeg har ikke helt bestemt meg.

Mariell Eilertsen (15), Inndyr ungdomsskole

Malin Bang (15) Tjongsfjord ungdomsskole

Madelen Bjørgaas (15) Enga ungdomsskole

Johanna Rendal (15) Meløya skole

- Lærerikt og bra. Førsteinntrykket mitt er at
det er godt miljø, at lærerne kjenner hverandre godt og godt samhold mellom elever.
- Jeg har lyst å bli marinbiolog med planer
om å komme tilbake til Gildeskål, om ikke
med det første så etter hvert.
- Det er veldig lærerikt. Jeg satt ikke igjen
med spørsmål for elevene var gode på å vise
oss hva de lærte på skolen. Jeg blir å velge
Ørnes eller Bodø.

- Jeg synes det virket spennende. Det er også
viktig at vi har mulighet for å gå skole her i
Meløy, det igjen gir muligheter for å pendle.
- Jeg ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider,
det er målet. Og jeg har håp om å få jobbe i
kommunen etter hvert.
- Planen nå er å gå helse- og oppvekst her i
Glomfjord.

- Jeg har et positivt førsteinntrykk og det har
vært lærerikt så langt. Folk virker hyggelige
og koselige. Selv har jeg nettopp flyttet hit fra
litt utenfor Oslo.
- Jeg liker dyr, og har derfor lyst å bli dyrlege.
- Jeg litt usikker, men vurderer studiespesialisering ved Ørnes, men hadde likevel lyst å
se hvordan det var her også. kunne kanskje
tenke meg å være i Glomfjord også.

- Jeg fikk et positivt førsteinntrykk. Det
virker som et fint miljø, og en bra skole å
gå på. Viktig med såpass bra valgmuligheter
sånn at man kan være nærmere hjemme.
- Jeg hadde egentlig planer om å gå studiespesialisering i Ørnes. Og senere bosette meg i
Meløy, gjerne Meløya om jeg får et yrke som
gir jobb der.
- Etter i dag har jeg kanskje lyst å ta en eller
annen helserelatert utdanning. Men tror ikke
det blir her i Glomfjord.

- Hva tenker du
om valg videre?
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Tett på Ørnes
Lite studiested, tett på elevene, gir god oppfølging.
Typiske pluss ved å velge Ørnes som studiested for
videregående fag.
Studiespesialisering er den retteste veien
mot høyere utdanning. Meløy videregåendes
studiested på Ørnes er dermed døråpneren til
universiteter og høgskoler i Norge.

Føler hverdagen
Selv om koronarestriksjonene denne gangen
la stramme rammer, sørget god planlegging og strenge retningslinjer for at 10.
klassingene også denne høsten kunne ønskes
velkommen til hospitering. Med 15 lærere
og 70 elever tilbyr Ørnes et godt miljø og
utallige muligheter innen
høyere utdanning, etter
fullført skolegang i Spildervika. Faglærer og
rådgiver Lissbeth
Hovdal (48) mener hospitering er
viktig for å trygge
10. klassingene
i forhold til det
Lissbeth Hovdal. Foto: privat

store valget de skal ta.
- Med dette får vi vise frem hva vi har å tilby
og hva muligheter som åpner seg ved valg av
studiespesialisering. Elevene får også føle litt
på hvordan hverdagen på skolen blir, om de
velger oss, legger hun til.

Tett på er bra
Hospitantene kunne i år ikke være sammen
med vgs-elevene i timene eller friminuttene,
og rådgiver forteller om egne klasserom for
de besøkende.
- Elevene fikk begge dagene egen timeplan
med fagtimer, og ble undervist av lærere fra
skolen i flere fag. Det som ble annerledes i år
var at vi ikke fikk vist ordentlig frem følelsen
av hvordan det er å være elev hos oss, da
hospitantene ikke kunne være sammen med
elevene våre, beklager Lissbeth.
- Det fine med at studiested Ørnes er en liten
skole, er at vi er tett på elevene. De får god
oppfølging og vi blir godt kjent på kryss og
tvers av klassetrinnene, avslutter Lissbeth som
hadde et like godt oppmøte av interesserte
hospitanter som foregående år.

Najma Omar (15) er 10. klassing ved Inndyr ungdomsskole, og besøkte studiespesialisering på Ørnes, før
hun snart skal bestemme seg for videregående studieretning. Hun sier det er viktig å velge det som føles
riktig for seg selv, og ikke ta valg basert på det andre ønsker å velge.

Det fine med at studiested Ørnes er en liten skole, er at
vi er tett på elevene. De får god oppfølging og vi blir
godt kjent på kryss og tvers av klassetrinnene.
LISSBETH HOVDAL
Ny Næring har møtt Najma Omar (15) fra
Inndyr ungdomsskole, som hospiterte ved
Meløy videregående skole på Ørnes:
- Hvordan var hospitering for deg?
- Fantastisk. Veldig fin opplevelse og vi fikk
oppleve veldig mye og se hvordan hverdagen
på skolen er. Det er bedre å få oppleve å være
der selv, enn å bare høre om det. Det gir en
bedre forståelse av hva skolen kan tilby.

- Hva tenker du om valg videre?
- Jeg vet nå at jeg blir å velge studiespesialisering. Læreren fortale mye om hvorfor det
var et godt valg, og om mulighetene om hva
vi kunne velge å bli og jobbe med. Undervis-

ningen i Ørnes fikk meg til å se at dette ville
bli et bedre valg for meg personlig.
- Hva har denne dagen å si for valget ditt?
- Jeg har endret mening. Jeg hadde tenkt å
velge helsefag som alle vennene mine. Det var
et hardt valg å være eneste som valgte studiespesialisering. Men det fikk meg til å innse
at studiespesialisering var bedre for meg.
Ungdom i dag føler gjerne på et gruppepress,
der de føler de må ta de valgene vennene eller
familien mener du bør, men det som er viktig
er hva du selv vil. Valgene blir din fremtid.
Tekst: Irene Granberg
Foto: Tor Oscar Lillevold

Uante muligheter
Ny Næring har i denne artikkelen besøkt Meløy videregående skoles avdelinger i forbindelse med den
tradisjonelle hospiteringen av 10. klassinger. Ved Inndyr-avdelingen, der det utdannes innen fiskeri
og havbruk, ble ting veldig spesielt i 2020.

Marita Martinussen
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- På grunn av pandemien og restriksjonene, pluss at det
pågår vedlikeholdsarbeid i akvakultur-anleggene våre,
velger vi å avvente hospiteringen til etter nyttår, forteller
studierektor Marita Martinussen (41).
- Vi forsøker å få det til i januar eller februar!
Studiested Inndyr har 78 elevplasser og 25-30 ansatte,
og tilbyr studier i naturbruk Vg1, akvakultur Vg2 og
fiske og fangst Vg2. Skolen tiltrekker seg ungdom fra

hele fylket og andre steder i landet. Interessen for disse
studieretningene er stor, og det vil bli satt opp flere
hospiteringsdager etter behov, slik at flere grupper av
mindre antall skal få mulighet til å lære mer om hva
studieretningene innebærer.
Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Det er en tid for alt.
Nå er tiden inne for
glade pensjonistdager.
I hvert fall for Trond
og Roger.
I noe sånt som snart 15 år har mannen
som her har skrevet og knipset, blitt

invitert til hyggelig bildeseanse med
inneværende års jubilanter og pensjonister
hos Yara Glomfjord. 2020 ble heldigvis ikke
noe unntak, selv om avstanden mellom bra
folk på bildene er noe større enn normalt.
- Dette var hyggelig, karer – lenge siden sist!
hilste fabrikksjef Øyvind Jenssen (bak t.h.)
da han ønsket to av årets pensjonister
velkommen til lunsj med ledelsen.
Fra venstre ser vi Trond Antonsen,
arbeidende skiftleder til pensjonsavgangen
i mai i år, og siden oktober 1997. Til høyre

Bilfinger Industrial Services Norway AS
er en tverrfaglig leverandør av prosjekter,
vedlikehold og service til prosessindustri og
energiprodusenter i Norge.
Selskapet har en omsetning på 1,9 milliarder
kroner og har 1150 ansatte i Norge. Vi er
lokalisert på flere steder i Norge.
Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av
våre leveranser og vår konkurransekraft.
Vårt mål er å være best på industrielle
leveranser der kompetente medarbeidere er
den viktigste suksessfaktoren.
Les mer på www.is-norway.bilfinger.com

Roger Midthun, tidligere operatør i pakkeri,
kai og lager, og ikke minst verneombud
og hovedtillitsvalgt – det siste fra 1995 til
2018. Bak ser vi Glomstua-vertinne AnnHelen Solbakken. Geir Mesøy og Kurt Inge
Johansen er også pensjonister fra henholdsvis
juli og oktober i år, etter tjenestetid siden
henholdsvis 1979 og 1986, i PKL – disse
to kunne ikke delta.

Særdeles imponerende Yara-fartstid har også
disse karene - Levi Zachariassen (t.v.) og
Trond Fjærem. I forrige uke ble de to invitert
med partnere til middag og helaften i Glomstua, sammen med bedriftsledelsen og deres
partnere, som markering av Trond og Levis 40
års tjeneste i gjødselfabrikken. Foto: Tor Oscar
Lillevold

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

VI SØKER NÅ:
I Glomfjord i Nordland fylke ligger
Bilfinger Industrial Services
nordligste enhet. Enheten er
lokalisert i Glomfjord Industripark,
og er en betydelig leverandør av
vedlikeholds- og prosjekttjenester til
bedrifter i og utenfor industriparken,
privat markedet og til offentlig
virksomhet i Nord-Norge for øvrig.

• Industrimekaniker/Dreier
• Platearbeider
• Rørlegger
• Elektrikere

Les mer og send inn søknad på www.is-norway.bilfinger.com
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3. generasjon kreativ

Alt fra kraften som måles på måleren, til du får faktura i posten – dette er Einar Rostings ansvar. Nå har han vært administrasjonssjef i Meløy Energi i 30 år. Her ser vi ham også sammen med «trekløveret» på jobb –
kolleger i 30 år i Meløy Energi AS: (t.v.) Hilde L. Myrvang (59), er økonom og Einars nestkommanderende - ansatt siden 1985. Aud Olsen (51) er kunderådgiver og har ansvar for fakturering.

Blikkenslager-yrket rommer mer enn du tror.
Bli med Ny Næring inn i Ørnes Blikk AS sine lokaler,
der bare «fantasien» setter stopper for hva bedriften
kan trylle frem.
Ørnes Blikk AS er med sine 7 ansatte en av
de eldste private bedriftene i Meløy. Utenfor
verkstedet er det begynt å skumre og Sander
Nicolai Olsen (27) jobber ute i lageret med
kollegene når jeg kommer.
- Det er bare å gå inn døra og første rom
til høyre. Det er sprit når du kommer inn,
smiler den kommende blikkenslageren,
sønnen av eier svein Olsen og sønnesønn av
Audun – han som startet det hele.
- Bestefar kommer innom iblant for en prat
og tar seg en blås, det er veldig koselig. Det er
jo hans firma, forteller Sander når han kommer inn og vi får satt oss ned.
Ikke bare verdifull kunnskap går i arv, likeså
er skapertrangen havnet i tredje ledd. I tillegg
til å gå opp til svennebrev som blikkenslager,
har den unge mannen allerede produsert
musikk i over 10 år, takket nei til å signere
kontrakt med tysk plateselskap som 16-åring,
og Alan Walker har brukt Sanders remix av
sangen hans i en av sine videoer. Å ta over

verkstedet ligger ikke i kortene, men hvem
vet? En ting er likevel sikkert. Svennebrevet
innen blikkenslager kommer først nå.

Spisskompetanse i Meløy
Som blikkenslager jobber man med tynnplater i ulike metaller, fra en halv til 2,5
millimeter, og faget omfatter mer enn kanskje
mange tror.
- Selv har jeg blitt overrasket hvor innviklet,
spennende og allsidig denne jobben er. Jeg
har lært mye og tørsten for å lære mer er
mye større nå. Det blir artig å få svennebrevet i boks, og utlært blir man aldri, forteller
Sander engasjert.
På verkstedet er det fullt fokus på arbeid.
Likevel sitter latter og kommentarer løst, som
vitner om samhold og humor.
- Vi har det kjempeartig, både profesjonelt
og som kolleger. Det er viktig å trives på egen
arbeidsplass, og vi har knyttet sterke bånd til
hverandre.

I bestefars fotspor
Han husker han som liten gutt snek seg ned
til den spennende arbeidsplassen bestefaren
den gangen hadde i kjelleren. Som ungdom,
derimot, var det å jobbe for pappa uaktuelt.
Først ut var studiespesialisering, før han fant
ut at praktiske fag lokket mer. Sander fullførte fagene i teknikk og industriell produksjon, men igjen var ikke pasjonen sterk nok til
å gå videre. Med ønske om mer allsidig jobb
utover den stillingen han da hadde i butikk,
tok Sander en prat med sin far. Lite visste
han at den kreative og allsidige muligheten
hadde stått fremfor ham hele tiden.
- Vi kom til enighet om at det gikk an å
prøve. Nå er planen å ta svennebrev, sier han.

Familiebedriften samarbeider tett med rørleggere, elektrikere og tømrere og jobber med
alt fra tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon. Og det kreves både kunnskap
om oppbygging av vegg og tak, for å skape
solide løsningene som varer over tid. Alt fra
ventilasjonsoppdrag i Politihuset i Bodø og
militæranlegg, reparere traktørdører, kledd
inn henger til Røde kors sine snøscootere,
designet og laget redskap som skal sikre
medisinsk utstyr i ambulanser, til oppdrag for
NRK om å lage beslag som skulle brukes som
effekter til filminnspilling. Og metallproduktene skal ikke bare ha en funksjon. Det skal
også se pent ut.

Selv har jeg blitt overrasket hvor innviklet,
spennende og allsidig denne jobben er.
Det blir artig å få svennebrevet i boks, og
utlært blir man aldri.

SANDER OLSEN
SAKEN
FORTSETTER
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Grattis!

Jon Sølve Langen Svenning
Alder: 24
Bosted: Neverdal
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget i syrefabrikken, Yara
Glomfjord
Sander Nicolai Olsen er tredje generasjon i Olsen-familien som satser på blikkenslageryrket. I Ørnes Blikk har han fått jobbe sammen med både
bestefar Audun, pappa Svein og onkel Ole Petter.

Fra geometri til «knekka»
Sander viser meg aluminiumsplatens reise
fra å bli designet ned til minste detalj.
Først går metallet i tynnplatesaksa, der det
måles opp utfolding og lengde før beslaget
går i det de kaller «knekka», en maskin
som knekker metallet til et ferdig produkt.
Prosessen før «knekka» krever stålkontroll
innen matematikk og geometri.
- Jeg har enda ikke vært borti alt det pappa
gjør, som innebærer blant annet måling av
luftmengde, kvadrat og liter, smiler han.
- Dét kommer etter hvert.
Å jobbe med familie kan dra både fordeler
og ulemper. Hvordan er det egentlig å
jobbe som tredje generasjon i en etablert
bedrift, der både onkelen og faren er
sjefene?

Med pappa som sjef
- Det hører med et forventningspress når
sønnen til sjefen skal begynne, humrer
Sander.
- Det er også viktig å være bevisst på å
skille jobb og fritid. På jobb er pappa sjefen min og hjemme er han pappa. Gjør jeg
feil som må rettes opp og vi taper penger,
er det viktig å huske at det var «jobb», et-

- Pappa har jobbet med
dette siden han var
ungdom. Jeg føler meg
heldig som kan jobbe så tett
sammenmed ham, og med
hans kompetanse lærer jeg
mye.
SANDER OLSEN
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Pappa sier jeg må gjøre det jeg har lyst til å gjøre,
og ikke tvinge meg selv bare fordi jeg føler jeg må.
Det er mye ansvar, og i så tilfelle må jeg ha bredere
kompetanse.
SANDER OLSEN
ter oppstrekken, smiler Sander.
- Pappa har jobbet med dette siden han
var ungdom. Jeg føler meg heldig som kan
jobbe så tett sammen med ham, og med
hans kompetanse lærer jeg mye. Og det
er kjempeartig å lære av sin egen far. Vi
kan være på et tak å arbeide i flere timer
og prate, om alt fra jobb til privat, der det
bare er jeg og ham. Det er godt å jobbe
sammen og vi har igjennom dette fått et
enda nærmere forhold.
Om han føler på ansvaret for å ta over
familiebedriften som tredje generasjons
blikkenslager er han klar på at faren ikke
har lagt noe press, heller tvert imot.
- Pappa sier jeg må gjøre det jeg har lyst til
å gjøre, og ikke tvinge meg selv bare fordi
jeg føler jeg må. Heller ta det som det

kommer og finn ut av det selv. Det er mye
ansvar, og i så tilfelle må jeg ha bredere
kompetanse.

Flere egenskaper

- Forresten, hvordan hadde det seg at du sa
nei til platekontrakt?
- De ville ha bindende platekontrakt på
4 år. Jeg foretrekker å ha mulighet til å
gå tilbake til en sang jeg jobbet med og
forholde meg til mitt tempo. Kvalitet er
viktig og ikke bare produsere basert på
andres premisser. Også var jeg bare 16,
svarer talentet ydmykt.
Tekst og foto: Irene Granberg

Sander Olsen (27)
Oppvokst og bosatt i Spildra ved Ørnes og er sønn av Svein Olsen (65)
og Liv Bente Pedersen (64) - bror av Ann Charlott (38), Kent Richard
(44) og Marita (45). Tok ett år studiespesialisering, deretter teknologiog industrifag (TIF) og fikk læreplass i REC Wafer i Glomfjord, som
imidlertid ble nedlagt. Sander tok dermed TIP vg3 på Rognan, og etter
en periode ved Rema 1000 kom han til faren og onkelens bedrift Ørnes
Blikk AS i 2015. Han er nå i ferd med å ta svennebrev som blikkenslager.

- Grattis med lærlingeplass ved
syrefabrikken, Jon!
- Jo, takk! Det er veldig hyggelig. Det er
alltid noe nytt å lære og skiftet mitt har tatt
meg så godt imot. Faget er også veldig interessant. Etter tiende klasse gjorde jeg som
flere av vennene mine og valgte musikklinje
og fordypet meg i sang som hovedinstrument.
Deretter førstegangstjenesten før jeg jobbet for Coop Prix Tverlandet og Coop
Prix Løpsmarka. I Bodø møtte jeg min
nåværende kone som hadde lyst å flytte
tilbake til Meløy. Vi tok sjansen og jeg var
heldig og fikk fast jobb ved Coop Extra i
Glomfjord. Fra butikken så jeg ofte mot
industriparken og logoen til Yara, ble
interessert i å finne ut mer, og søkte meg til
kjemiprosess-linjen etter vi fikk datteren vår.
For meg er det viktig å ha tid til familien, og
med nytt yrkesvalg åpner det seg flere muligheter for en mer familievennlig turnus.

- Hvorfor kjemi og prosess?
- Jeg har så lenge jeg kan huske vært
interessert i kjemi og fysikk, men hadde en
oppfatning av at jeg ikke var god nok. Som
voksen innså jeg at man må jo prøve. Man
går skole for å lære det man skal bli, ikke
for at man skal kunne alt fra før. Hvem som
helst kan lære seg hva som helst, bare man
går inn for det.

- Hva er fremtidsplanene?
- Jeg håper på fast jobb. Først må jeg fullføre
læretiden og ta fagbrevet. Med tiden har
jeg tanker om videreutdanning og å bli
prosessingeniør.
Jon er oppvokst på Tverlandet hos sin mor
og hos sin far i Beiarn. Er bosatt i Neverdal
med sin kone Julie Mathilde Langen Svenning (26), og sammen har de datteren Eli
Oline Langen Svenning (f. 2018).
Tekst: Irene Granberg. Foto: privat

Pensjonist? Nei, gründer!
I 40 år har han (70) forsket på livet i havet. Like lenge har hans lillebror (66)
drevet oppdrett og slakting av laks. Nå etablerer de sammen, i Åmøyhamn,
slik at larver kan bli proteinrik laksemat.

SAKEN
FORTSETTER

NY NÆRING – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

35

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
avviser ikke at slam fra settefiskanlegg kan
bli tillatt brukt som mat til soldatfluelarvene
som Ole (t.v.) og Asbjørn Torrissen produserer
i Meløy. Dette vil bety storskala resirkulering
av biologiske ressurser fra Helgeland.
- Vi produserer 50-60 kilo larver om dagen,
men målet i første utviklingsfase er 3.000
tonn i året, forteller brødrene. Innfelt ser vi
larvene, som tørkes og males til proteinrikt
mel.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr/NRK
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To brødres larve-satsing
Var han som pensjonister flest, ville han kanskje brukt formiddagen til en tur
– ettermiddagen til en TV-serie. Men nei, Ole Torrissen (70) ville heller bli
gründer, han! Sammen med lillebror Asbjørn dyrker han larver og vil forske
fram et gjennombrudd for resirkulering av biologiske ressurser.
- Fordi vi er først ute med det vi gjør nå. Og
fordi samfunnet ønsker seg en sirkulær bioøkonomi – der lite er blitt realiteter, så langt,
svarer Ole Torrissen (70).
Spørsmålet vi stilte den pensjonerte forskeren, var «Hva er det med dette pilotprosjektet i et slitent industribygg i ei mini-bygd
i lille Meløy, men som alle har så stor tro
på?». For her er de alle med: NIBIO – Norsk

Lykkes vi med pilotproduksjonen,
er det naturlig at tunge aktører i
havbruksnæringa kommer inn på
eiersiden.

OLE TORRISSEN

institutt for bioøkonomi, NTNU – Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Havforskningsinstituttet og Nord Universitet.
Mens Innovasjon Norge, MABIT- marin bioteknologi i Nord-Norge og Forskningsrådet,
de er tungt inne på finansieringen. Over 17

millioner kroner er allerede bevilget, når man
inkluderer en aksjekapital på 6,5 millioner
kroner. På eiersiden har både Helgeland Invest og Koinvesteringsfondet for Nord-Norge
bidratt gladelig.
- Vi leker med tanken på en produksjon på
30.000 tonn i året og 100 arbeidsplasser.
Men i den første fasen, der skal vi bygge melfabrikk og komme opp i 3.000 tonn – da må
vi investere 50-100 millioner kroner. Lykkes
vi med pilotproduksjonen, er det naturlig at
tunge aktører i havbruksnæringa kommer inn
på eiersiden, mener Ole.

tingburene foran oss. De legger egg. Som blir
til larvene som males til proteinrikt mel. Som
skal i menyen til laksen i det enorme sjømatlandet Norge.
- Nå driver vi en liten prøveproduksjon, og
sluttproduktet blir fôr til akvariefisk, fugler,
skilpadder og krypdyr, og gjødsel til hageeiere. Men vi får noen «klager» fra blomsterglade damer – de sier gjødsla gjør at blomstene på orkidéene blir så tunge at stilken
knekker, ler han som har bak seg en 40 års
tjeneste som biolog og forsker i Havforskningsinstituttet i Bergen.

- Men så er det forskningsprosjektene, der vi
samarbeider med NIBIO, Nord Universitet,
NTNU og Havforskningsinstituttet. Målet
er at det næringsrike slammet fra settefiskanlegg kan bli mat for disse larvene, som igjen
altså skal bli mat for laksen. I dag stoppes
dette av et strengt regelverk, men vi håper at
kunnskap er det som skal til for å åpne for
slik produksjon.

SAKEN
FORTSETTER

Forsker, prøveproduserer
Det er småsur høstdag i Åmøyhamn, dette
fordums fiskerisamfunnet helst øverst på
Helgeland. Men innendørs i det tidligere
fiskeslakteriet, her er det summende aktivitet
i tropisk klima, skapt av varme, lys og høy
luftfuktighet. Flere hundre tusen soldatfluer
med opprinnelse Sør-Amerika utfører sin
eneste og viktige oppgave i de fire store net-

I dag stoppes dette av et strengt regelverk, men
vi håper at kunnskap er det som skal til for å
åpne for slik produksjon.

OLE TORRISSEN

Rune Johnsen (t.v.) og Ole Torrissen gjenskaper tropisk klima, slik at de importerte soldatfluene kan legge egg til det som er 360.000 larver daglig, i pilotanlegget.
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Lovverket er laget i en tid der det var uaktuelt
å bruke insekter til bruk i produksjon av mat.
Men dette skjer helt naturlig i naturens eget system.

Grattis!

OLE TORRISSEN
Foreløpig ikke lov
Med storebror Oles 40 års forskning på
hav og havbruk fra Bergen, og med lillebror Asbjørns 40 år i opprett og slakting
av laks på Helgeland, er brødrene nå blitt
svært kompetente gründere. Lykkes de,
vil stor-produksjon av olje og mel fra
soldatfluelarver for havbruksnæringa bli en
realitet. På Halsa i Meløy – stedet der de
selv vokste opp i søskenflokken på fem.
- Lovverket er laget i en tid der det
var uaktuelt å bruke insekter til bruk i
produksjon av mat – det ble ansett som
uetisk – så avføring i mat til husdyr er derfor forbudt. Men dette skjer helt naturlig
i naturens eget system, og skal samfunnet
virkelig lykkes med å resirkulere biologiske ressurser, må dette lovverket endres,
forklarer Ole.
Og forklarer oss at larver er som renseanlegg. For se bare hvordan fluer går løs på
ku-ruker på bakken, legger egg som blir til
larver – så spises larvene av fugler og dyr
som senere blir mat for mennesker. Helt
naturlig. Slik kan også det næringsrike
slammet fra settefiskanlegg bli mat for
larver, som igjen bearbeides til bærekraftig,
proteinrikt mel eller olje – ingredienser i
godt laksefôr.
- Men, Mattilsynet forholder seg til EUregler, og dette tar tid å endre. Realistisk
sett ser vi 6-8 år fram i tid, opplyser Ole
Torrissen.
- Foreløpig bruker vi mask (restene av

maltet fra brygging av øl, red. anm.) fra
Bådin bryggeri i Bodø, feilproduksjoner
fra fiskemel- og fiskefôrprodusenter, og
frukt og grønt som er utgått på dato i
lokale butikker. Vi forsker også på å bruke
tang og tare som mat til larvene.

Pensjonist-gründer
Det var han, eldstesønnen til Rolf og Marie, som foreslo for søskenflokken å starte
insektanlegg i heimkommunen deres. Fem
søsken – barnebarna til Ole Torrissen, han
som med 7 sønner bygde et imponerende
fiskebåtrederi med tilhørende virksomheter etter 2. verdenskrig, eier i dag hver
sin femdel av Romar Invest AS. Dette
selskapet etablerte og er fortsatt største eier
i Ecoprot AS – larveprodusenten. Produksjonen er tenkt oppbygget et steinkast
unna barndomshjemmet til søsknene. Der
koker forresten Marie (95) fortsatt middag
til eldstesønnen - når Ole reiser fra Bergen
til Meløy for å jobbe, forske og bo i sin
egen seilbåt i havna. Et steinkast unna
ligger også Aminor AS, produsenten av
flekksteinbit der nevnte Romar Invest er
medeier, og der lillebror Asbjørn har vært
svært aktiv i etableringen.
- Torrissen-historien er ikke en hemsko,
men heller ikke noe man kan lene seg på.
Men jeg er glad for muligheten til å være
med og utvikle noe nytt, og så bryr man
seg jo ikke så mye om dyre biler og fine
dresser.

- Og å bli pensjonist og bare sitte og se på
TV og vintersport, dét var ikke så aktuelt
for Asbjørn og meg, gliser Ole i den
velbrukte, blå kjeledressen, og med nevene
fulle av soldatfluelarver.

Skal skalere opp
Ecoprot AS har så langt kapital til å
forsvare dagens prøvedrift ut neste år.
Lovund-baserte Nova Sea har søknad
inne på forsøkskonsesjoner i Meløy, altså
anlegg der fôr-løsningene også inkluderer
produkter fra Ecoprot.
- Hvis dette blir en realitet, må vi produsere minst 350 tonn neste år. Som igjen
betyr at vi må utvide aksjekapitalen vår
ganske kraftig, for å kunne investere og
bygge ut produksjonsanlegg for mel og
olje, opplyser Ole.
- For alt dreier seg om å skalere opp. I dag
lager vi produkter som mat til kjæledyr, og
til hageeiere, men må selvsagt ha en helt
annen produksjon for å bli interessant som
leverandør til havbruksnæringa.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Preben Hjelmseth
Alder: 21
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærlig i kjemi- og
prosessfaget hos Yara
- Gratulerer med læreplass hos Yara,
Preben!
- Tusen takk! Nå har jeg virkelig funnet ut
hvor jeg skal være! Jeg har prøvd meg på litt
forskjellig før jeg begynte på TIP, nemlig.
På skolen i Glomfjord fikk jeg en lærer
som inspirerte meg veldig, og det var da
jeg fattet interesse for fysikk. Deretter gikk
jeg andre-året på kjemi og prosess, og så
startet jeg læretiden min i syrefabrikken den
1.september.

- Hvordan trives du med arbeidsoppgavene og folkene i syrefabrikken, da?
- Jeg trives veldig bra! Når vi jobber så tett,
til alle døgnets tider – blir vi godt kjent og
det skaper godt arbeidsmiljø. Etter å ha vært
vikar i fullgjødsla i sommer syntes jeg det
var uvant at arbeidshverdagen i syra var så
mye roligere, med færre arbeidsoppgaver –
men etter å ha vært her en stund så ser jeg at
dette er midt i blinken for meg. I syra skjer
det aller meste inni rørene, og jeg syns det
er utrolig spennende med fysikken bak. Vi
tar mye prøver for å kontrollere prosessen,
og så blir det en del tallskriving. I tillegg
bruker jeg litt tid på å lese meg opp på selve
fagstoffet.

- Hvor går veien videre etter du er ferdig
med læretiden?
- Jeg er skikkelig innbakt Glomfjordværing,
og har ikke tenkt meg noe annet sted.
Samboeren min har fullført fagbrevet sitt i
produksjonsteknikk, og vi håper at vi begge
får oss fast jobb etterhvert. Men først må vi
nok jobbe litt som vikarer!
Preben bor i Glomfjord med samboer
Marina Larsen (23), hennes datter (7) og
deres felles datter (2mnd). Hans foreldre er
Tone Hjelmseth og Reidar Hjelmseth, og
han har tre søsken; Iver Hjelmseth (25),
Aksel Hjelmseth (26) og Emilie Christin
Gullbekkhei-Svartis (26).
Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Privat
Knallbra krypdyr-mat, og til blomster-gjødsel. Men Rune Johnsen og Ecoprot har større ambisjoner…
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Våre dyktige og meget erfarne sjåfører
utfører alt du trenger av transport, løft,
avfallshåndtering og grunnarbeid!
Grunnarbeid

Grus/pukk/singel/jord

Brøyting

Boligrigg for utleie

Transport og kranbiloppdrag

Containerutleie/avfallshåndtering

Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1947, da
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glomfjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene,
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan

post@halsan-as.no

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp
Slamsuging/spyling

AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser
Boring og sprenging
WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO
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Heftig jobb

Denne gangen bruker vi gjerne baksiden til å markedsføre entreprenører som gjør både trangt, krevende og risikofullt arbeid. Ny Næring
følger prosjektet der Yara Glomfjord investerer totalt over 50 millioner kroner i bygging av myndighetspålagte katastrofebasseng, her rett
ved fullgjødselfabrikken. På vårt ferske bilde ser vi at Terje Halsan AS har lagt pukk i bunnen av den svære tomta, etter først å ha tatt ut
om lag 3.000 kubikkmeter sprengningsmasse. Nå skal Halsan avslutte sitt oppdrag med autovern på oversiden, mens Moldjord Bygg og
Anlegg bygger videre på den 8 meter høye og nær 40 meter lange fronten på bassenget som skal kunne samle opp skadelige væsker fra
fabrikken, hvis uhellet skulle være ute. Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor Oscar Lillevold.

Visste du at Ny Næring har egen hjemmeside?
Her legger vi ut alle våre saker og tidligere utgaver.

Besøk oss på nynaring.no

