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runddager

 

Kristoffer Halvorsen

gratulerer

fortjent 5-årskake
OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 16 faste samarbeidsbedrifter 
– se oversikt side 4-5. Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn 
korrekte opplysninger fra bedriftene.

Jonas Skaret

Bjørn Tore 
Hansen

Lene-Marie 
Olsen

dan Robert 
Johansen

Benjamin 
Stegli

Steven
Bussiahn

Monica 
Svendsgård

Ole Johan 
Storvik

industrifolk beklager
I vår forrige utgave presterte vi en raptus i artikkelen om Charlotte Høvring hos 
Norwegian Crystals. Da vi skrev navnet på hennes samboer gikk det i ball for oss. 
Korrekt informasjon er at han heter Martin Haugberg og arbeider for Yara. Vi bekla-
ger feilen. 

Med vår feteste og mest innholdsrike utgave noensinne øn-
sker IndustriFolk god sommer! Og ikke minst: velkom-
men straks tilbake, til spennende tider! For på denne 
siste onsdagen i juni markerer vi starten på en helt ny 
æra for bladet som har eksistert siden 2004: vi blir 
månedsavis! Fra og med august får du nemlig Indus-
triFolk den siete onsdagen i hver måned - som bilag i 
Framtia. 

Vi er stolte, det må være lov å innrømme. For to år 
siden ble IndustriFolk produsert 6 ganger i året på 
oppdrag fra 5-6 bedrifter, i all hovedsak i Glom-
fjord Industripark. I dag har vår profileringsavis 
hele 16 faste samarbeidspartnere fra det mer 
solide næringslivet i hele Meløy-regionen - du 
finner dem med navn og logo på side 4-5. I til-
legg er et knippe andre bedrifter innom bladet av 
og til med nytt og spennende fra sin virksomhet.

IndustriFolk forteller suksesshistorier fra vårt 
sterke, private næringsliv. Vi løfter fram stolte 
arbeidsfolk, vi bringer nyheten når store og viktige 
oppdrag er landet, og vi skriver om målrettet forbe-
dringsarbeid. Slik trygger bedriftsledelse og stab det 
de har, og vokser videre. Dette blir det stolthet av, dette 
blir det flotte arbeidsplasser av, og IndustriFolk tar sitt 
oppdrag med stort alvor: vi vil vise fram arbeidsplassene 
som gjør at folk blir her og trives her og er stolte av å si at 
de er fra Meløy-regionen. 

Ved å løfte fram andres virksomhet, sikrer vi i Mediehu-
set Framtia også våre egne arbeidsplasser med satsingen 
på IndustriFolk. En del av bladets vekst har nemlig vært å 
bli fast bilag i ukeavisen Framtia, avisen med størst opplag i Meløy. Når 
bilaget fra august kommer månedlig, styrker det både ukeavis og bedrift 
ytterligere.

Til våre mange samarbeidspartnerne: takk for et fantastisk samarbeid til 
nå, og et på forhånd JIPPPI! for den utrolig spennende tiden som kommer!

Edmund Ulsnæs
Bilagsredaktør 

en ny æra

- Mye har endret seg un-
derveis, men nå vet vi hvor 
vi skal være og hva vi skal 
drive med, sier daglig leder 
Stian Bjørklund i Vitar Ser-
vice. Han tar en fortjent jafs 
av jubileumskaka sammen 
med staben på 6…som 
kanskje skal bli 15.

- Mye har endret seg underveis, ingen tvil 
om dét. Det er først nå at vi føler at ting har 
stabilisert seg, at vi vet hvor vi skal være, 
hva vi skal holde på med, smiler daglig 
leder Stian Bjørklund i Vitar Service AS.
Mye latter og mange fornøyde smil da In-
dustriFolk nylig spanderte jubileumskake. 
2016 er nemlig året der servicebedriften 
med base i Kilvika kan feire sine første fem 
år.

ViL BLi 15
Staben av håndverkere er altså samlet til 
kakejafs, og staben i jubileumsåret, det er: 
Steven Bussiahn, Kristian Olsen, Marek 
Sokolowski, Grzegorz Sokolowski, Preben 
Mathisen, Piotr Sokolowski og altså daglig 
leder Stian Bjørklund.
- Målet over tid er at vi skal være omtrent 
dobbelt så mange som i dag, altså rundt 15 
ansatte. Vi ser at vi bør ligge på det for å 
omsette jevnt året rundt og få til en sunn 
økonomi på de områdene vi jobber. Og få 
satt ting i system på en enda bedre måte, 
mener Stian.
- Samtidig som vi gjerne snuser på nye 
ting, vet vi etter fem år mye bedre hva 
markedet vårt vil ha. Vi vet hvordan vi må 

Det har vært veldig 
artig å lede et slikt 
selskap, både i opp- 
og nedturene. Jeg 
ser jo at vi lærer mye 
av vanskelige perio-
der også, og da er vi 
bedre rustet til neste 
motbakke.

STian BJøRKLund

Fullt fortjent jubileumskake! Vitar Service i Kilvika har spesialisert seg på renovering av bygg og legging av tak, og kan i år feire 5-årsjubileum. Fra venstre Steve Bussiahn, Kristian 
Olsen, Marek Sokolowski, Grzegorz Sokolowski, Stian Bjørklund, Preben Mathisen og Piotr Sokolowski.

To polske brødre og den enes sønn. disse tre er en del av stammen i Vitar Service-laget. 
47-årige Marek Sokolowski (t.v.) drev eget håndverkerfirma i hjemlandet, men dro til 
norge for bedre jobbmuligheter og et bedre og roligere liv. Sammen med ham kom 
hans 43-årige bror Piotr (t.h.), som også hadde håndverkerbakgrunn. Mareks sønn 
Grzegorz (28) har utdanning i mekanisk engineering, men har også gjort glomfjording 
av seg de siste årene.

«spisse» det vi satser på for å kunne levere 
kvalitetsarbeid til den prisen kundene vil 
betale. Og samtidig sørge for lønnsom drift.

TRenGeR FaGFOLK
Virksomheten begynte nærmest som en 
verktøykasse i et bagasjerom, så med base 
i en privat garasje, før selskapet Vitar Ser-
vice ble etablert i 2011. De polske brødrene 
Piotr og Marek Sokolowski, og Mareks 
sønn Grzegorz, var i startbemanningen 
sammen med Kristian og Stian.
- Dette er en veldig flink stab som vi får 
gode tilbakemeldinger på. I videre satsinger 

er det helt sentralt at vi får tak i kvalifiserte 
folk, dyktige tømrere. Det er ikke så enkelt 
nå, i denne regionen, vedgår Stian. 
Vitar Service har Vitar AS (57 prosent) og 
Halsa Boligbygg AS (15) som største eiere, 

og mens Stian selv er daglig leder og styre-
medlem, er Geir Ludvik Olsen styreleder, 
med Bjørn Kristian Kildal som det andre 
styremedlemmet.

LæReR aV nedTuRene
- Det har vært veldig artig å lede et slikt 
selskap, både i opp- og nedturene. Jeg ser 
jo at vi lærer mye av vanskelige perioder 
også, og da er vi bedre rustet til neste 
motbakke. For motbakkene kommer med 
ujevne mellomrom, dét vet vi.
- Satsingsområdene er endret en del disse 
fem årene?

- Ja, i starten tok vi det aller meste av opp-
drag – ingenting var for smått. Og vi skal 
fortsatt hjelpe privatpersoner med hva det 
skal være, men vi ser at det er nødvendig 
å spisse litt. Å drive på med alt kan bety at 
man aldri blir skikkelig flink til noe, og at 
man har store mengder utstyr som brukes 
litt for sjelden. Da blir det vanskelig å få 
lønnsom drift, og derfor har vi blant annet 
sluttet med dekkverksted og brøyting, 
forteller Stian Bjørklund.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

IndustriFolk gratulerer gode arbeidsfolk i våre 
mange samarbeidsbedrifter med runddag i 
perioden fra nå og til neste utgave, som kommer 
31. august.

andreas 
Martinussen 

20 år
Magnus N. Johansen, Yara, 28. juni
Jan Eivind Karlsen, Terje Halsan AS, 2. juli 
Isak S. Antonsen, Yara, 10. juli
Andreas Martinussen, Bilfinger, 21. juli
Benjamin Stegli, Yara, 14. august
Martin Lie, Meløy Elektro, 21. august

25 år
Christian Solbakken, Yara, 27. juni
Mattis Halsan, Terje Halsan AS, 6. juli 
Maiken-Jeanett Pedersen, Marine Harvest, 6. august

30 år
Frank Olav Lorentzen, Bilfinger, 14. juli
Jonas Skaret, 14. juli

35 år
Bjørn Tore Hansen, INVIS, 10. juni 
Dan Robert Johansen, Meløy Elektro, 23. juni
Morten Amundsen, Yara, 30. juni
Michael Sagen, Yara, 5. juli
Anette Engvoll, Norwegian Crystals, 14. juli
Lene-Marie Olsen, Yara, 17. august
Steven Bussiahn, Vitar Service, 5. august 

40 år
Roy Arne Sandberg, Terje Halsan AS, 29. juni
Janek Tsurkan, Halsa Bygg, 9. august
Tage Nilsen, Yara, 26. august

45 år
Monica Svendsgård, Meløy Energi, 19. august

50 år
Rune Birger Haugen, Reipå Knuseri, 27. juni
Vidar Hansen, Meløy Energi, 30. juni
Jonny Larsen, Yara, 4. juli
Gunnar Hafsmo, Bilfinger, 10. juli
May-Eli N. Johnsen, Yara, 20. juli
Hans Erik Sporsheim, Yara, 21. juli 
Ole Johan Storvik, Halsa Bygg, 19. august

55 år
Helge Hamnevoll, Yara, 3. juni
Espen Engebretsen, Halsa Bygg, 3. juli
Åge Bunes, Yara, 31. august

Christian 
Solbakken

Mattis Halsan 

May eli Johnsen

For tredje år på rad deltok 
Meløy BedriftsService i vår på 
arrangementet Hyggekvelden 
hos Hageland Sandaa i Never-
dal. Den årlige happeningen, 
som ønsker våren og sommeren 
velkommen, var som alltid 
godt besøkt. Og nok en gang 
ville arrangøren altså ha med 
seg Meløy BedriftsService på 
matsiden. 
- De to foregående årene har 
vi servert tapas, men vi ville 
prøve noe annet i år. Og siden 
dette var på ettermiddagen 
tenkte vi at det passet godt med 
vafler og sunne smoothies. Litt fruktig drikke passer godt sammen med vafler med syltetøy, og 
det virker som det slo an, forteller administrasjonsleder Lill Andersen i Meløy BedriftsService. 
Og ut fra køen som Cristie Jumilla på bildet måtte betjene, kan vi nok slå fast at publikum 
likte det de fikk servert. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Anne Mette Meidelsen
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øRneS BLiKK aS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

ViTaR SeRViCe aS
Kilvik
8178 Halsa
Telefon: 451 08 000
stian@vitar.no
www.vitarservice.no

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

profilering for nærings- og 
arbeidsliv i meløy-regionen

MeLøy BedRiFTSSeRViCe
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

ewOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

yaRa nORGe aS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

nORweGian CRySTaLS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@recgroup.com
www.recgroup.com

industri
folk

BiLFinGeR
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/

TeRJe HaLSan
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

ReiPå KnuSeRi a/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 416 63 626

HaLSa ByGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MeLøy eLeKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MaRine HaRVeST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

MeLøy eneRGi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 90
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

XL-ByGG SOLHauG
Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa

XL-ByGG SOLHauG
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@xl-solhaug.no
www.xlbygg.no

induSTRiViSuaLiSeRinG aS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

Har din bedrift fått et viktig 
oppdrag? Feirer jubileum eller 

er med på en viktig satsing? 
Staben vokser, eller en ansatt 

fortjener heder? 

Profilér bedriften
gjennom industriFolk - 
Meløy-regionens eget 

blad for arbeids- 
og næringsliv!

Ta kontakt for en prat
og et godt tilbud!

edmund ulsnæs
edmund@framtia.no

Tlf: 99299908

ingunn dahle
ingunn@framtia.no

Tlf: 97793103

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12

8150 ørnes 
Tlf: 75750600

SiMOnSSOn & 
wideRBeRG 
Lean COnSuLTinG aS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.no

våre samarbeidspartnere: 

STERKT SOMMERLAG

PÅ INGOT

industri

FOLK

REDDET LIVSVERKET
SIDE 10-11

SIDE 12-13

Nr. 4-2016

Glomfjord, 29. juni

Takknemlig for trofast 

stab
Ken-Henry Solhaug ærlig

om gigant-tapene

MÅTTE 
SLUTTE, 
MEN SMILER!

BYTTET, MEN 
FORTSATT 
LAKS

SIDE 20
SIDE 37

SIDE 21

SLAM 
KAN GI 
ENERGI!
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legger inn årene 
Etter over 40 år hos Meløy 
Energi har Ole Henrik Høg-
sand (64) gått av med pen-
sjon. - Mats er den rette 
mannen til å ta over etter 
meg, mener han. 
Industrifolk var med på den siste dagen 
med vedlikehold på bedriftsbåten «Meløy-
kraft», som Høgsand har hatt ansvaret for 
i en årrekke. At dette sannsynligvis er siste 
gangen Ole Henrik gjør dette er vanskelig å 
se, for han jobber like målrettet og intensivt 
som arvtakeren, han som bare er halvparten 
så gammel. 
- Vi har gått døgnet på tamp i tre dager, sier 
Mats Engen (31) og ler. 

GiKK GRadene
Det var i januar 1976 at Ole Henrik gikk 
inn dørene hos Meløy Energi for første 
gang, i ny jobb som hjelpemontør. 
- Det var en spennende tid med mye arbeid, 
men det ble litt skolegang på meg etter 
hvert også, for å få montørpapirene i orden. 
Intensiv skolegang var det, for jeg gjorde 
unna to års skolegang på litt under ett år, 
forteller han. 
Deretter gikk han gradene i bedriften, 
og fungerte i noen år som formann for 
montørene. Da Gunnar Selstad, som hadde 
ansvaret for verksteddelen, sluttet, så Ole 
Henrik monn i å skifte beite. 
- Der fikk jeg ansvar for alt som hadde med 
maskiner å gjøre, som biler og båter. Og 
denne båten har vært en del av livet mitt 
siden 1990-tallet, sier Ole Henrik og kikker 
opp på «Meløykraft». 

Mye SOM SKaL HuSKeS 
Når vi treffer dem har båten stått på slip i 
havna på Reipå i tre dager, og dét er dager 
fylt med oppgaver. 
- Det er mange øyer som vi skal drifte, så 
den blir brukt mye. Jeg har brukt mange 
timer på slikt arbeid i de årene jeg har hatt 
ansvaret for den, og det er viktig at den er i 
skikkelig stand, sier Ole Henrik bestemt. 
Den 32 år gamle båten, 42 fot lang og med 
300 hester under dekk, er blitt tatt godt 
vare på. Derfor følger arvtageren Mats den 
nye pensjonisten som en hauk, for å lære 

- denne båten har vært en del av livet mitt siden 
1990-tallet – ta godt vare på den! smiler Ole Henrik 
Høgsand (t.v.) til Mats engen, som nå overtar roret og 
ansvaret for Meløy energis båt «Meløykraft».

Selv om dette sannsynligvis er siste gang Ole Henrik gjør det årlige vedlikeholdet på 
båten, er det viktig at ting blir gjort skikkelig!

Tideligere denne måneden ble det hyggelig og litt høytidelig da driftssjef Jan Tore 
Roksøy (t.v.) takket av Ole Henrik Høgsand etter over 40 års tjeneste for bedriften.

Jeg har full tiltro til Mats, for han kjenner 
både bruket og båten fra før. Og når jeg går 
ut av dørene for siste gang, så går han inn, 
og får en jobb med mye ansvar.

OLe HenRiK HøGSand

så mye som mulig. Og han tar seg tid til å 
lære journalisten litt også, blant annet hvor 
viktig det er å skifte sinkanoder en gang i 
året. 
- Jeg tror dette blir siste gangen jeg gjør 
dette, såfremt at det ikke er noe jeg har 
glemt å fortelle Mats, sier Ole Henrik lurt. 

FORnøyd Med aRVTaKeRen 
Han både gleder og gruer seg til å bli 
pensjonist. Ole Henrik har hatt avtalefestet 
pensjon i to år, og har trappet gradvis ned. 
Nå får han mer tid til forefallende arbeid 
hjemme. 
- Jeg har full tiltro til Mats, for han kjenner 

både bruket og båten fra før. Og når jeg går 
ut av dørene for siste gang, så går han inn, 
og får en jobb med mye ansvar.
For Mats er kjent i Meløy Energi, og er 
glad for å være tilbake på kjente trakter 
igjen. 
- Vi er flere som er kapteiner på denne, men 

jeg får hovedansvaret for at ting er i orden. 
Det blir noen store sko jeg skal fylle, og for 
å være ærlig er jeg fornøyd om jeg klarer å 
fylle kun en halv, smiler han.

Tekst og foto: Andreas Eik 

For alle bedriftsledere er det 
viktig å begrense sløsing. 
Alle former for sløsing med 
tid, råvarer, transport eller feil 
kvalitet kan gi lavere omset-
ning og svakere lønnsomhet.

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.no       

Simonsson & Widerberg Lean Consulting AS ble etablert 
i 2012 i Storvik i Gildeskål. Vi hjelper våre kunder med 
prosessforbedringer med fokus på verdistrømmen og 

respekt for mennesket, slik at gode produkter og tjenester 
blir konkurransedyktige  på internasjonalt nivå. Vi benytter 

Lean ledelse og Lean metode.Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.no Mer om oss: www.swlean.no

Mer effektiv, raskere produksjon, bedre lønnsomhet?
Simonsson & Widerberg Lean Consulting
AS hjelper deg å analysere bedriftens 
verdistrøm. Deretter hjelper vi med å 
forbedre prosessene som kan styrke 
omsetningen og gi sterkere lønnsomhet. 
Hele tiden med respekt for mennesket.

Våre produkter:
* Lean-verktøy som de fem S-ene, daglig styring 
og problemløsing for mindre sløsing og mer 
produksjon
* verdistrømanalyse
* vedlikeholdssystem i henhold til TPM-modellen

Ta kontakt for en hyggelig samtale!

Ole Henrik Høgsand (64)
som hjelpemontør på Meløy Energi i 
januar 1976. Tok videre utdanning og 
ble energimontør. Var montørformann 
i noen år før han fikk verkstedan-
svaret i bedriften. Har vært båtfører 
på arbeidsbåten «Meløykraft» i en 
årrekke, som han også har hovedan-
svaret for. Fikk innvilget avtalefestet 
pensjon for to år siden, og har deret-
ter trappet gradvis ned arbeidsmeng-
den. Ole Henrik bor i Spildervika på 
Ørnes sammen med kona Solveig, 
og hadde siste dag på jobb for Meløy 
Energi 31. mai i år.

Mats Engen (31)
Var lærling hos Meløy Energi i to og 
et halvt år, fra 2002. Fikk montørbe-
viset og ble værende i bedriften frem 
til 2011. I disse årene var han også på 
båten Meløykraft.  Fra 2011 startet 
Mats som montør på Melkøya (Sta-
toil) i Hammerfest i en periode, før 
han kom tilbake til Meløy og begynte 
å jobbe for Bilfinger i Glomfjord. Er 
tilbake hos Meløy Energi fra 1. juni 
i år, der han nå tar over båtansvaret 
etter Ole Henrik Høgsand.
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Til venstre ser vi den skadde Fykantrappa, slik den tok seg ut etter raset som gikk i fjor høst. Til høyre er trappa fiks ferdig reparert av Bilfinger. - Vi har kortet den litt inn og gjort 
den brattere, for å sikre den bedre mot framtidige ras, opplyser Knut Bergheim. Foto: privat

respektabel trappejobb 
- Det står respekt av at 
Statkraft koster på repa-
rasjon av Fykantrappa. 
For de trenger den jo 
ikke selv, forteller Knut 
Bergheim hos Bilfinger. 

Det var i slutten av september at et jord- og 
steinras knuste den nederste delen av Fy-
kantrappa til pinneved. Ett av Europas best 
bevarte trappeanlegg ble umiddelbart stengt 
av eier Statkraft Energi, mens geologer 
gjorde sine vurderinger. Nå nettopp ble den 
ødelagte delen av trappa reparert. 
- Men vi har gjort den litt brattere i starten, 
sier Bilfinger-håndverker Ulf Nikolaisen. 

FæRRe TRinn
Ulf og nevnte Knut bruke en liten uke på 
byggeoppdraget, og stortrivdes underveis. 
De hadde nemlig værgudene på sin side. 
Og noen trappe-forandringer er det blitt. 
Før raset var det 1.129 trappetrinn som 
tok deg opp de 300 høydemetrene opp på 
fjellet. 
- Det er ikke blitt færre meter opp på fjel-
let, men det er nok noen færre trappetrinn 
nå enn tidligere. For sikkerhets skyld har 
vi nemlig gjort noen endringer, opplyser 
Knut. 
40 nye trinn med ny sikring er på plass. 
Rapporten fra geologene, som ble bestilt 
etter raset i fjor, sier at det kommer til å gå 
flere skred i det rasutsatte området. 
- Derfor har vi kortet inn trappen litt helt i 
bunnen, der raset gikk i fjor. Det vi håper 
på er at vi unngår de vanlige is-rasene som 
har gått her. Og dét er grunnen til at trappen 

Bilfingers Knut Bergheim (t.v.) og ulf nikolaisen har gjort flere oppdrag for Statkraft. - 
det står respekt av engasjementet deres, roser Knut. Foto: andreas eik

- dette gjorde vi for lokalsamfunnet, 
forteller Statkraft-sjef Karl Svein Thorrud. 
Foto: edmund ulsnæs

Dette er en utbedring vi gjør for lokalsam-
funnet. Totalt regner jeg med at reparasjo-
nene kommer på rundt 200.000 kroner.

KaRL SVein THORRud 

nå har noen færre trinn, men er noe brattere 
i starten, legger han til. 

FOR LOKaLSaMFunneT 
Et overkommelig oppdrag for dyktige 
håndverkere, altså, og i bra vær. Det hjalp 
også på at alt av materialer ble fløyet opp 
med helikopter. 
- Om vi skulle båret det opp hadde det tatt 
lang tid, og blitt ganske dyrt, tror jeg. Den 
delen vi har bygget nå kommer ikke til å 
falle ned av seg selv, dét er vi sikker på. Og 
husk at Statkraft, som eier denne trappa, de 
bruker den ikke engang til sin drift. At de 
påkoster dette arbeidet, står det respekt av, 
mener Knut. 
Karl Svein Thorrud ved Statkraft Energi 

AS bekrefter at trappa ikke blir brukt av 
dem i det hele tatt. 
- Dette er en utbedring vi gjør for lokal-
samfunnet, for vi mener det er rett å gjøre. 
Riktig nok koster det oss noen kroner å 
gjøre dette. 
- Bare helikopteret er 15.000 kroner i 

timen, og i tillegg til jobben som Bilfinger 
utfører kommer også kostanden på den 
geologiske undersøkelsen. Totalt regner 
jeg med at reparasjonene kommer på rundt 
200.000 kroner, forteller Karl Svein. 

Tekst: Andreas Eik

- Ja, vi har behov for mer fritt areal. 
Ingenting er konkret ennå, men hele 
området med tidligere bolighus henger 
sånn sett i en tynn tråd. Nå hadde vi 
behov for å fjerne tre av husene – de 
var utrygge og «i veien», forklarer 
Steffen Kildal.

iKKe GReiT å La STå
Utenfor kontorvinduet sitt har han 
kunnet se dem, fabrikksjefen. Altså 

anleggsmas-
kinene fra 
Terje Halsan 
AS. Denne 
måneden har 
det nem-
lig pågått 
storstilt 
riving ved 
fôrfabrik-
ken. Først 
den såkalte 
disponent-
boligen ved 
inngangspor-

ten, deretter to eneboliger sørvest for 
fabrikkanleggene.
- Disse boligene har vi leid ut fram til 
ganske nylig. Men så var det under et 
elektrotilsyn at det ble avdekket omfat-
tende behov for oppgradering, og vi 
besluttet at det ikke var hensiktsmessig 
å ta nye vedlikeholdskostnader på dem. 
- De er dermed kondemnert, og siden 
vi også har ansvar for området utenfor 
gjerdene våre, var det ikke greit å 
la dem bli stående. Dette har både 

river, for å effektivisere
Cargill har denne må-
neden revet den gamle 
disponentboligen og to 
av de fire privatboligene 
EWOS kjøpte i 2011. Det 
skal tilrettelegges for 
mer effektiv drift.

Ja, vi har behov for mer fritt areal. Ingenting er 
konkret ennå, men hele området med tidligere 
bolighus henger sånn sett i en tynn tråd.

STeFFen KiLdaL

med sikkerhet å gjøre, og for å 
tilrettelegge for effektiv drift. 
Boligene står på et godkjent 
industriområde, og det er jo ikke 
vår virksomhet å drive boligut-
vikling, forklarer Steffen.

PLaSS TiL endRinGeR
Det var i 2011 at EWOS kjøpte i 
alt fire eiendommer som ligger i 
umiddelbar nærhet til fabrikken 
ytterst på Forøya.  Siden konser-
net både hadde og har langsiktige 
planer med området, valgte man 
å kjøpe ut boligeiendommene, 
og de er nå blitt omregulert til 
industriformål. Nå er altså to av 
de EWOS-kjøpte boligene sanert, 
mens de to øvrige blir stående 
inntil videre.
- Vi trenger mer plass, og ønsker 
å klargjøre området for mer 
effektiv drift. Nærmest porten, 
altså der disponentboligen stod, 
ligger det nok an til mer plass 
for parkering og oppstilling, men 
på sikt trenger vi mer plass til 
infrastruktur, sier Steffen.

CaRGiLL SKaL VOKSe
Amerikanske Cargill annonserte 
17. august i fjor kjøpet av EWOS 
fra investeringsfondene Altor & 
Bain Capital. Kjøpesummen var 
1,35 milliarder euro, altså om 
lag 12,7 milliarder kroner med 
dagens valutakurs. 
- Vi har vært en del av Cargill 
i bare sju måneder, men vi ser 
allerede konkrete tiltak. I 2016 
er det allerede investert betyde-
lig i miljø- og sikkerhetstiltak. 
Så bestemmer jo markedet en 
del, men ja, Norge og Halsa skal 
fortsatt være en viktig brikke i 
Cargills satsing i Norge, fastslår 
fabrikksjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fabrikksjef Steffen 
Kildal

Med denne spesialmaskinen plukker Chris andré Halsan ned en enebolig på få dager. Terje Halsan 
aS har denne måneden revet tre boliger på Halsa, på oppdrag fra Cargill.

Halsa Gjeste-
gård er i dag 
også en del av 
ewOS’ eien-
dom og brukes 
til innlosjering 
av gjester og 
ansatte.

Bilde før: disponentboligen ved porten til ewOS har stått tom lenge – dette bildet tok vi 
i mai 2014. 

Bilde etter: ganske nøyaktig to år senere er arbeidet i gang som gjør at disponentboligen 
nå er historie. Foto: Prikkenoverien
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fakta

 

Solen smiler forsiktig ned på det ruvende 
Solhaug-bygget i Spildra ved Ørnes. Deilig 
for gründeren, deilig for staben, deilig for 
eierne. For lenge så det mørkt ut.
- Joda, det var flere ganger underveis at 
jeg tenkte dette ikke kom til å gå. Vi har 
tatt noen gigantiske tap de siste 2-3 årene. 
Hadde ikke Rolf Inge Sleipnes og jeg job-
bet sammen om den økonomiske styringen 
og strategiene for å komme ut av det, tviler 
jeg på at vi hadde overlevd, innrømmer 
Ken-Henry Solhaug.
Sleipnes takket ja til å være styreleder da 
det kokte som verst og Lamarkgården på 
Ørnes var under ferdigstillelse.  Han kjen-

ken er takknemlig
Straks tre tiår etter etable-
ringen leder gründer Ken-
Henry Solhaug (54) ryd-
dearbeidet som har reddet 
livsverket hans fra konkurs. 
Nå er han takknemlig og 
imponert. Over en trofast 
stab som har stått last og 
brast med arbeidsgiveren 
sin.   

XL-BYGG Solhaug
XL-BYGG Solhaug favner i dag 
både butikkdriften på Halsa og Ør-
nes, og byggeaktiviteten i Solhaug-
systemet. Selskapet har 25 ansatte, 
daglig leder er Anita Taraldsen og 
styreleder er Bjørn Krane.

Selskapet eies 51 prosent av SN 
Gruppen, det vil si Næstby Hol-
ding i Mosjøen og Sørra Holding i 
Sandnessjøen, som har virksomhet 
og utsalgssteder på hele Helge-
land. De øvrige 49 prosent eies av 
Solhaug-Gruppen, som igjen eies 
av Ken-Henry Solhaug (66 pro-
sent), Stig Arne Solhaug og Svein 
Ole Nymo (17 prosent hver). 

XL-BYGG Solhaug bygger vi-
dere på foretaket Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma, som ble etablert 5. 
desember i 1986.

ner både Ken-Henry og Solhaug-virksom-
heten godt fra før, og dette var viktig. Og i 
dag kan tømreren, gründeren, selgeren og 
lederen Ken-Henry Solhaug puste lettere. 
Hans byggevarehandel og byggentreprenør 
er kommet ned på beina. Solhaug-selskape-
ne, som i mange år var blant de største og 
mest-omsettende private arbeidsplassene i 
Meløy-regionen, har nemlig vært i alvorlige 
økonomiske problemer side 2013.
- Jeg trodde vel en stund at vi skulle klare 
å bygge noe større og bredere enn det som 
er mulig, og større enn vi egentlig ønsker. 
Når jeg ser tilbake i dag, er det litt ufattelig 
at jeg skulle tro på det. Det var vel entre-
prenøren i meg som gjorde det, smiler han 
litt skjevt.

VeLLyKKeT RyddinG OG RedninG
Blid, vennlig og sjarmerende møter han In-
dustriFolk til intervju, 54-åringen. Ydmyk, 
ja, men også offensiv. Etter om lag 10 svært 

ekspansive år som nesten tok knekken på 
livsverket hans og flere titalls arbeidsplas-
ser, har han siden 2013 ledet et voldsomt 
ryddearbeid.
- Fem selskaper er redusert til to – du vet, 
det er lite fornuftig med en rekke selskaper 

etter en tøff, men nødvendig ryddeprosess leverer XL-ByGG Solhaug gode regnskapstall i butikkdrift og entreprenørvirksomhet. - Vi 
er imponert over staben, som har stått i dette sammen med oss på en så god måte, mener anita Taraldsen og Ken-Henry Solhaug, 
her sammen med Kent Ole Hansen.

eget byggevarehus i Spildra og leilighetskomplekset Lamarkgården i ørnes sentrum kostet Solhaug over 100 millioner kroner på få år. - nye lokaler for virksomheten var 
kjempeviktig, og selv om Lamarkgården gav oss store tap, angrer jeg ikke på noe, sier Ken-Henry Solhaug.

der det hele begynte, for snart 30 år siden: lunsjpause med staben på Halsa betyr samvær med mange som har fulgt Ken-Henry 
Solhaug (i midten) nærmest i tykt og tynt. Fra venstre Kåre danielsen, Bjørn Blokkum, Leif Halsos, Ken-Henry, Remi Ludviksen, Helga 
Solhaug, Margrethe a. Ringøy og Helge Halsos (med ryggen til).

som i praksis lever av den samme lomme-
boka. Og vi har kontroll på investeringene 
vi har gjort på Ørnes og Halsa. Tapene på 
Lamarkgården er realisert. Både XL-BYGG 
Solhaug og Solhaug Gruppen har nå levert 
regnskap med overskudd for 2015, og dét 

er første gang på flere år.
- I tillegg er vi fra i år med i den solide hel-
gelandsfamilien ved at SN Gruppen nå eier 
51 prosent av driften vår, forklarer han.
Som en del av «redningsaksjonen» skjøt 
gründeren selv også inn 8-10 millioner kro-

ner i frisk kapital. Om lag 7 millioner fra 
salg av aksjer i egne og andre virksomheter, 
resten som ny og innskutt egenkapital.   
- Vi er tilbake på vårt eget grunnfjell nå, der 
vi skal være. Byggevarehandel og entre-
prenørvirksomhet i Meløy, Gildeskål og 
Rødøy. 

aniTa eR LedeRen
Vi befinner oss i XL-BYGG Solhaugs seks 
år gamle byggverk på Ørnes – fortsatt im-
ponerende med sine om lag 3.000 kvadrat-
meter. Ken-Henry tar en prat over en kaffe 
med Anita Taraldsen. Hun leder i dag drifts-
selskapet XL-BYGG Solhaug med både 
butikkene og entreprenørvirksomhet. Han 
er driftsleder på Halsa for entreprenør-de-
len, pluss daglig leder i Solhaug-Gruppen, 
eiendomsselskapet som eier bygningene og 
49 prosent av aksjene i driftsselskapet.
- For meg som daglig leder i driftsselska-
pet har det vært viktig å beholde fokus på 
nettopp daglig drift, gjennom de tøffe ti-
dene. Men det er klart dette har vært veldig 
merkbart, for alt vi har foretatt oss. Vi har 
jo ikke kunne videreutvikle butikkene våre 
slik vi har ønsket, så det gleder vi oss til å 
komme i gang med nå! sier Anita.
- Og jeg er imponert over de ansatte. De 
har klart å beholde både humøret og fokus 
på det aller viktigste for oss, nemlig å sørge 

for at kundene alltid er fornøyd.

iMPOneRT OG TaKKneMLiG
Solhaug-driften har i dag 25 ansatte, jevnt 
fordelt på butikkstaben på Halsa og Ørnes, 
og på  entreprenøren, altså byggevirksom-
heten. I de travleste årene talte staben om 
lag 35, pluss innleide. 
- Jeg er imponert og takknemlig over 
hvordan staben har tacklet de tøffe årene. 
Mange av dem har kunnet velge og vrake 
i jobber i andre bedrifter, men har valgt å 
bli. Derfor har vi beholdt det som har vært 
aller mest solid i Solhaug-systemet i 15-20 
år. Samtidig vet vi at vi må fornye oss, men 
det er tøft å få tak i unge mellom 20 og 35 

år, fastslår Ken-Henry.
- For eksempel skulle vi gjerne hatt inn 4-5 
dyktige og selvstendige tømrere nå. Det er 
viktig å huske at vi fortsatt er og skal være 
en sterk byggentreprenør – med unntak av 
Lamarkgården er det faktisk ingen av pro-
sjektene våre fra de siste årene som vi ikke 
kunne utført også i dag.

anGReR inGenTinG
Det er 1987, og Meløy står på hodet 
- Stortinget har nemlig sagt ja til byg-
ging av Svartisen Kraftverk. På Sneland 
kaster selveste Arthur Arntzen glans over 
åpningen av Svartiskroa. Med på feirin-
gen er entreprenøren med – den unge og 

nyutdannede tømreren har bygget kroa på 
oppdrag fra herrene Anker Bergli og Alf 
Hagen. Svartiskroa re nemlig det første 
oppdraget av størrelse for Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma. Etter åpningen fosser 
entreprenør-gründeren videre med etter 
hvert 15 håndverkere - blant annet står opp-
dragene i kø hos Hydro i Glomfjord. Med 
senere butikkvirksomhet på både Halsa og 
Ørnes skulle Solhaug vokse seg desidert 
størst i bransjen i regionen, både på stab og 
omsetning. Gründeren skulle selv engasjere 
seg sterkt i stadig flere store prosjekter, 
ikke minst gjennom den voldsomme REC-
veksten fra 2005 og til fallet i 2012.
- Prosjektet Lamarkgården ble nok for stort 
for oss – vi var ikke flinke nok på verken 
prising av leiligheter eller den nokså kom-
pliserte byggeprosessen, sier Ken-Henry i 
dag.
- Men, sjøl med de tapene vi eierne har 
pådratt oss, angrer jeg ikke på noe, heller 
ikke at vi bygde Lamarkgården.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jeg er imponert og takknemlig over hvordan 
staben har tacklet de tøffe årene. Mange av 
dem har kunnet velge og vrake i jobber i andre 
bedrifter, men har valgt å bli. 

Ken-HenRy SOLHauG

Jeg trodde vel en 
stund at vi skulle klare 
å bygge noe større og 
bredere enn det som 
er mulig, og større enn 
vi egentlig ønsker. Når 
jeg ser tilbake i dag, er 
det litt ufattelig at jeg 
skulle tro på det.

Ken-HenRy SOLHauG

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet10 11



superkompetente sommerjobbere
34 år gamle Øyvind Østrem 
skal sommerjobbe tre må-
neder for Norwegian Crys-
tals. Med seg i bagasjen fra 
Lørenskog har han doktor-
grad i materialteknologi. 

- Jeg er engasjert i en prosjektstilling, der 
jeg skal ta i bruk kompetansen min. Det er 
et spennende industrimiljø i Meløy, og jeg 
ser fram til å tilbringe sommermånedene 
der, forteller Øyvind til IndustriFolk. 

HaR aLLTid en PLan 
Han studerte ved NTNU i Trondheim, men 
endte med å fullføre mastergraden sin i 
Japan. 
- Det var en spennende tid, men uheldigvis 
var semestrene deres litt annerledes enn de 
norske, så jeg var ikke ferdig før godt utpå 
høsten. Jeg ble tipset om at det var ledig 
stilling på instituttet i Trondheim, og grep 
den sjansen også. Dermed endte jeg opp 
med en doktorgrad.
Men jobbtilbudene sto ikke i kø etter endt 
studium, og da han så at det ble søkt etter 
sommervikarer ved Norwegian Crystals, 
fikk han lyst til å teste seg i solcellein-
dustrien. Nå har han flyttet til Glomfjord 
i en periode, mens kona Ragnhild Beate 
og deres to barn blir hjemme i Lørenskog. 
Øyvind forteller at familien kommer på 
besøk til Meløy i sommermånedene, og at 
Norwegian Crystals har ordnet en leilighet 
slik at de kan ha kvalitetstid sammen. 

Produksjonen øker 
i fabrikken til nor-
wegian Crystals, 
og for ledelsen er 
det viktig å knytte 
til seg høy kom-
petanse. dette 
merkes på årets 
sommervikarer, 
forteller indus-
triFolk i denne 
artikkelen. På 
dette ser vi øyvind 
østrem, som har 
doktorgrad i mate-
rialteknologi og i 
sommer skal jobbe 
tre måneder for 
norwegian Crys-
tals, sammen med 
kona Ragnhild og 
barna Torill Louise 
(2 1/2) og Sofie 
Kristin (11). Foto: 
privat

en god del av årets 
sommervikarer 
er godt i gang 
i fabrikken. Fra 
venstre øyvind 
østrem, Pål Meløy-
sund, Maren Juul, 
ida Renate Stavnes, 
Rikke eilertsen, 
ada Jervell, erik 
østmann og Odd 
inge Halsos. disse 
sommervikarene 
var ikke tilstede 
da bildet ble tatt: 
Vegard Kristiansen, 
Richard Lorentsen, 
adrian Mendis, 
edvard Blekastad, 
Johann Bang, 
Richard Krogh og 
Jonas Hestdahl. 
Foto: andreas eik

Jeg synes det er bra 
at bedriften satser på 
kompetanse, og jeg er 
sikker på at vi kan lære 
mye av hverandre.

øyVind øSTReM

At Norwegian Crystals har hentet inn tre 
studenter fra Universitetet i Oslo, samt en 
doktor i materialteknologi, er ikke tilfeldig. 
Dette er en del av planen der selskapet 
skal sikre høy kompetanse på lang sikt i 
Glomfjord. 
- Og de skal ha vanlige operatørjobber, slik 
at de får et innblikk i hvordan selskapet 
jobber, forteller HMS- og HR-sjefen.
- Vi er avhengig av sommervikar-poolen, 
som i hovedsak består av lokal arbeidskraft. 
Men, vi trenger ingeniører også, og dette 
var en mulighet for å hente inn folk som 
ikke har tilknytning til Meløy, sier han. 
Derfor var Norwegian Crystals på plass 
under karrieredagene ved Universitetet i 
Oslo, for å komme i kontakt med studen-
tene. Målet er å vise fram Glomfjord og 
arbeidsplassen til framtidige ingeniører. 
- Det er spennende at vi har fått med 
Øyvind Østrem, som skal jobbe med reelle 
utfordringer som selskapet har, og komme 
med et løsningsforslag. Resultatet skal han 
presentere for ledergruppen her og i Oslo, 
sier Anders. 
Og siden det er studenter sørfra som kom-
mer for å jobbe i Meløy, har bedriften lagt 
til rette for at de får dekket utgift til bolig 
de månedene de er her. 
- Det kan bli dyrt med dobbel husleie på en 
operatørlønning. Vi har en avtale med Geir 
Olsen i Glomfjord, som sponser oss med 
litt rimeligere boliger, og det er positivt at 
han bidrar til at det kommer folk til bygda, 
mener Anders Strøm.

Tekst og foto: Andreas Eik 

edvard Blekastad. Foto: 
privat

tenker 
langsiktig 
- Dette er første gangen 
vi har gått aktivt inn for 
å hente mastergrad-stu-
denter til sommerjobber i 
produksjonen, sier Anders 
Strøm.

anders Strøm

Men iKKe aLene
- Nå skal bedriften og jeg bli kjent med 
hverandre, og avklare akkurat hva jeg skal 
jobbe med i denne perioden. Jeg kjen-
ner ikke veldig godt til hvordan det er i 
Glomfjord, bortsett fra at det er et sterkt 
industrimiljø. Så er dette også en svært 
fremtidsrettet bransje med store muligheter 
til utvikling, og jeg ser fram til å bidra. Jeg 
synes det er bra at bedriften satser på kom-
petanse, og jeg er sikker på at vi kan lære 
mye av hverandre, sier Øyvind. 
Og han er ikke alene om å komme til 
Glomfjord for å jobbe i sommer. Blant 
andre 21 år gamle Edvard Blekastad fra 
Toten. Han er i ferd med å ferdigstille bac-
helorgraden i material-, energi- og nanotek-
nologi ved Universitetet i Oslo. 
- Dette er faktisk ikke første gangen jeg er 
i Meløy for å jobbe på Norwegian Crystals. 
Jeg jobbet der en måned rundt juletider i 
fjor, og to måneder i fjor sommer. Det blir 
godt å komme tilbake, for både jobben og 
friluftslivet er helt på topp, forteller han. 

SPennende TeKnOLOGi 
Edvard skal jobbe som operatør i to må-
neder i sommer, og forteller at erfaringen 
kommer til nytte i studiene. 

- Det er top notch teknologi de bruker, og 
det er også bra å få erfaring med hvor-
dan man faktisk produserer og driver en 
bedrift som dette. Mye av det jeg har lært 
på studiet går 
på den samme 
typen teknologi 
som Norwegian 
Crystals bruker, 
forklarer han. 
Hans kontakt med 
selskapet kom na-
turlig, siden faren 
Ivar Blekastad 
var fabrikksjef 
i REC-tiden, en 
viktig aktør i opp-
starten av Norwe-
gian Crystals og 
fortsatt i ledelsen i 
samme bedrift. 
- Motivasjonen for å gjøre dette er likevel 
min egen. Det er en overgang fra studier 
til skiftgåing i produksjon, men siden jeg 
kjenner litt til denne typen arbeid så ser jeg 
frem til å tilbringe sommermånedene mine 
her oppe, avslutter Edvard. 

Tekst: Andreas Eik 

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet12 13



IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

fra rogn til 
sjøklar laks
Når den kommer til Glomfjord er den bare et lite rogn-
korn. Når den forlater er den fortsatt liten.  Men verdi-
ene den skaper for verdens største oppdrettsselskap, 
de er enorme. For deg som lurer på hva smolt er – her 
er IndustriFolks guide til smoltproduksjon!

Innerst i Glomfjorden, på nedre område 
av industriparken, står enorme verdier i 
levende fisk. Marine Harvest’s smoltan-
legg er et av verdens største i sitt slag, 
og produserer 8,3 millioner individer 
hvert år. Hvis vi leker litt med tall kan 
vi anslå at hver av dem vil veie om 
lag 6 kilo ved slakting, og med dagens 
markedspris på 60 kroner kiloet vil 
årsproduksjonen ha en markedsverdi på, 
hold deg fast: nær 3 milliarder norske 
kroner!
- Mens tilgang på vann ofte er det som 
begrenser i andre smoltanlegg, er vårt 
anlegg spesielt ved at vi har rikelig 
tilgang stort sett hele året, forteller 

driftsleder Anders 
D. Torrissen.
I denne artikke-
len viser vi deg i 
korte trekk de ni 
viktigste prosess-
trinnene i produk-
sjon av smolt.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

anders d. Torrissen

Plommesekkstadiet. 
Fordelt i klekkebakkene 
skal rogna ha mest mu-
lig ro, og lyset skrus av 
før vanntemperaturen 
økes fra 4 til 8 grader 
i løpet av noen dager. 
2-3 uker etter at den er 
ankommet, klekkes nå rogna, og yngelen trekker gjennom en perforert plate og ned 
til bunnen. Her ligger den fire til fem uker i mørket, helt til «matpakken» er tømt, 
altså plommesekken – den inneholder det yngelen trenger fram til startfôringa 
begynner. 

Nå er det gått om lag 
to måneder siden rogna 
ankom, og den mest 
kritiske fasen begynner, 
nemlig når den klekkede 
yngelen skal over på 
tørrfôr. Den veier ikke 
mer enn ca. 0,17 gram 
idet den pumpes over i 
startfôringskarene på øvre område. Startfôringen pågår i 10-12 uker, til individene 
veier 4-5 gram, avhengig av temperaturen i vannet. Klekkeriet har faste uker der 
det legges inn rogn, og faste uker der det klekkes.

Etter om lag 11 uker 
i startfôringen fraktes 
yngelen til smoltanleg-
get på nedre område. 
En svak bedøvelse, 
faktisk nellikolje, tilfø-
res for å ta ned stress og 
forebygge dødelighet, 
før yngelen flyttes over 
i i alt åtte tanker i den avanserte tankbilen fra firmaet Totaltransport på Mo. Bilen 
har avansert overvåkingsutstyr og oksygenstyring, og mens slik transport mange 
steder pågår et helt døgn, er den svært kortvarig i Glomfjord – bare noen minutter 
og noen hundre meter.

Smolten er flyttet til 
karene på nedre om-
råde. Nå gjennomgår 
de små kroppene den 
store omveltningen fra 
å leve i ferskvann til å 
leve i saltvann – smol-
tifisering. Prosessen går 
naturlig med stabilt gunstig temperatur samtidig som staben først tilfører vann med 
5 promille saltinnhold, deretter opp mot 14-15 promille. Sjøvann har saltinnhold 
på 30-35 promille. I smoltifiseringen blir fisken blankere, litt mer langstrakt og får 
litt mindre finner i forhold til kroppen. Foto: Marine Harvest

Om lag 1 måned etter at 
den er kommet til nedre 
område skal smolten 
sorteres, slik at det står 
fisk av jevnest mulig 
størrelse i det enkelte av 
stor-karene. Fisken som 
ikke har klart å henge 
med i veksten, tas ut og 
destrueres. Etter telling føres smolten til karet der den blir helt fram til vaksinerin-
gen. Gjennomsnittsstørrelsen ved sortering er 15-20 gram, mens de største er opp 
mot 30 gram.. 

i Glomfjord driver Marine Harvest et av verdens største smoltanlegg i sitt slag. de 19 ansatte står bak en årsproduksjon på 8,3 millioner individer. det store bildet er tatt i forbin-
delse med at brønnbåten «Ro Master» henter ferdig smolt til et av Marine Harvest sine mange sjøanlegg i sin Region nord. Foto: Marine Harvest

3-4 uker etter sorte-
ringen er smolten blitt 
25-60 gram, og får en 
lett bedøvelse før den 
vaksineres. Et innleid 
firma, Nordland Sett-
vaks, mater maskinen. 
Et kamera knipser og 
registrerer hver fisk, og 
vaksinasjonsnåla stiller seg inn automatisk. Mikrodosen med vaksine beskytter 
fisken mot 6 kjente virus- og bakteriesykdommer i vårt område, og gjør den mer 
robust før livet i havet. Vaksinen revolusjonerte fiskeoppdrett tidlig på 1990-tallet, 
og har redusert bruken av antibiotika til nær 0.

Så er dagen kommet da smolten skal 
hentes med brønnbåt og leveres til ett 
av Marine Harvest sine Region Nord-
anlegg mellom Rørvik i Nord-Trøn-
delag og Kvænangen i Nord-Troms. 
Etter vaksinasjonen har fisken stått og 
vokst, og veier nå fra 80 til over 500 
gram – sistnevnte kalles storsmolt, som 
Glomfjord nå også produserer. Smolten 
pumpes forsiktig over i brønnbåten, 
mens driftstekniker Jan Tore Falk tar 
stikkprøver på vekt og kvalitet. Foto: 
Marine Harvest
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Lakse-rogna er fra 
Marine Harvest's egen 
stamme, MOWI-stam-
men, som produseres 
fram i Sør-Trøndelag 
og fraktes i spesialtil-
passede isoporkasser til 
Glomfjord tre ganger 
i året. Allerede er rogna 
skannet korn for korn og desinfisert én gang før ny desinfeksjon ved adkomsten. 
En kasse inneholder opptil 40.000 rognkorn, og altså teoretisk 40.000 lakser à seks 
kilo, som blir 240.000 kilo. Med dagens laksepris på om lag 60 kroner kiloet vil 
dette tilsvare en salgsverdi på 14,5 millioner kroner. Hvert år legges det inn 9,6 
millioner rognkorn. 

Produksjonsprosessen av smolt i 
Glomfjord avsluttes ved at to av 
verdens største brønnbåtrederier 
for frakt av levende laks og sjøør-
ret, Sølvtrans og Rostein, leverer 
fisken til sjøanleggene langs 
kysten. Om lag én måned etter at 
leveransen er gjort, gjør driftsleder 
Anders D. Torrissen og driftsleder-
assistent Svante Brun fra staben i 
Glomfjord et anleggsbesøk for å 
følge opp at kvaliteten var slik den 
skulle. Foto: Marine Harvest
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vokser, vokser, vokser
Havbruk vokser sterkt i 
Meløy-regionen. Marine 
Harvest vurderer mulighe-
tene for å utvide ytterligere 
i Glomfjord. 

- Vi ser på mulighetene til å utvide, ja. Vår jobb er å kartlegge kostnader og muligheter, og så er det opp til de som tar beslutningene å 
bestemme, forteller driftsleder anders d. Torrissen (t.h.) og driftslederassistent Svante Brun.

Det er flott at det vokser fram nye aktører i om-
rådet, som Sundsfjord Smolt, Nordland Akva 
og Helgeland Smolt. Dermed har vi et miljø vi 
kan støtte oss på og utveksle erfaringer med.

andeRS d. TORRiSSen

Fortsetter fra forrige side...

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Norske myndigheter ønsker seg en kraftig 
vekst i havbruksnæringene, og alle som 
ferdes langs kysten kan se den voldsomme 
aktiviteten fra sitt eget bil- eller båtvindu. I 
Glomfjord øker i sommer Marine Harvest 
sin bemanning ytterligere, slik at staben 
teller 19 fast ansatte. Investeringene har 
kommet på løpende bånd de siste årene, 
og anlegget er fortsatt et av verdens største 
i sitt slag, med en årsproduksjon på 8, 3 
millioner smolt som har en gjennomsnitts-
størrelse på 161 gram.

aKTueLT å uTVide
- Vi ser på mulighetene til å utvide, ja. Vår 
jobb er å kartlegge kostnader og mulighe-
ter, og så er det opp til de som tar beslut-
ningene å bestemme. Men det ligger til 
rette for å bygge ut anlegget i Glomfjord 
enda mer, fastslår driftsleder Anders D. 

Torrissen.
Selv kom han inn i bedriften i 2010, da 
anlegget som har vært i drift siden 1986 
gjennomgikk en voldsom renovering til om 
lag 100 millioner kroner. Glomfjord leverer 
fortsatt bare til Marine Harvest’s egne 
oppdrettsinstallasjoner.
- Vi produserer og leverer ut fra det de 
bestiller. Hadde vi kunne justert årsproduk-
sjonen på tidspunkter og antall individer, 
kunne vi nok økt ytterligere. Men med det 
sjøanleggene etterspør i dag, er vi ganske 
nær det maksimale anlegget kan produsere 
innenfor dagens fôrkonsesjoner, sier han.

GJenBRuK eR nøKKeLen
Et viktig særpreg ved smoltanlegget i 
Glomfjord er det samme som før, og det 
som ga grunnlag for MOWIs opprinnelige 
etablering på 1980-tallet. Altså vannet som 
på sin vei ned fra fjellet kjøler ned forbren-
ningsovnene i syrefabrikken, og derfor 
ankommer smoltanlegget med en tempera-
tur på 23 grader celsius.
- Det er kun sjøvann vi bruker direkte – 
alt det andre er vann vi gjenbruker etter 
andre. Så mens andre anlegg har lite vann 
tilgjengelig, og resirkulerer det de har, har 
vi rikelig vann som vi kan slippe rett gjen-

nom. Vi ville aldri hatt økonomi til å varme 
opp dette vannet selv, fastslår Anders og 
driftslederassistent Svante Brun.
Marine Harvest henter også ferskvann gjen-
nom rørgater fra Fykan – vann som først er 
benyttet i Statkrafts turbiner.

ønSKeR nye VeLKOMMen
Markedsmessig er det spesielt gode tider 
for verdens største oppdrettsselskap Ma-
rine Harvest. Laksen selges i dag for om 
lag 60 kroner kiloet. Lakselus er riktignok 
en betydelig utfordring for produksjonen 
i sjøanleggene, men det tjenes penger – 
penger som blant annet investeres i løs-
ninger for å få bukt med sykdomsproble-
mene. Region Nord har imidlertid hatt god 
effekt av å jobbe godt med forebygging og 
holder seg under tiltaksgrensene.
- Slik vi ser det er det flott at det vokser 
fram nye aktører i området, som Sunds-
fjord Smolt, Nordland Akva og Helge-
land Smolt. Dermed har vi et miljø vi 
kan støtte oss på og utveksle erfaringer 
med, for eksempel har vi et spesielt godt 
samarbeid med anlegget i Sundsfjord, 
forteller de to.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

fra skolelei til ivrig lærling

Andreas Hansen (20) var 
fryktelig skolelei, og ga 
opp den videregående sko-
len etter kun ett-par dager. 
Nå har Opplæringskontoret 
hjulpet ham til læreplass i 
salgsfaget. 

andreas Olsen har jobbet på Rema 1000 i Glomfjord siden han sluttet i grunnskolen. nå 
har han begynt på læretiden sin i Salgsfaget. - Jeg liker kontakten med kundene mye 
mer enn skolebenken, og er glad for at jeg får muligheten til å vise hva jeg kan, sier han.

- Her er det 
alltid noe å 
gjøre, og selv 
om det er litt 
stressende 
innimellom, så 
liker jeg det, 
forteller an-
dreas Hansen 
til industri-
Folk.

Kontakten med kundene, å kunne slå av en 
prat og få dem til å føle seg velkommen her, 
dét er spesielt koselig. 

andReaS HanSen

- Det var ikke så enkelt å finne seg en jobb 
rett etter ungdomsskolen, for jeg så ikke for 
meg å sitte i klasserommet lengre.  
Men etter et par år i Rema-systemet, og 

med god støtte fra opplæringskontoret til 
Meløy BedriftsService, har Halsa-gutten nå 
tatt fatt på veien mot fagbrevet. Ved Rema 
1000 i Glomfjord.

andReaS GaV OPP
- Det var Finn-Åge Pettersen ved Opplæ-
ringskontoret hos Meløy BedriftsService 
som tok initiativet for over ett år siden. Jeg 
hadde ikke sett for meg at jeg skulle gå mer 
skole, men han fikk overbevist meg, fortel-
ler Andreas. 
Han hadde allerede jobbet for Rema 1000 i 

Glomfjord en stund da han fikk tilbudet. Og 
dette passet inn i de planene Andreas hadde 
da han var noen år yngre. 
- Jeg begynte på servicefag i Bodø, så dette 
er litt i samme banen. Men den gangen 
klarte jeg bare ett-par dager med skole før 
jeg ga opp, for jeg hadde ingen motivasjon. 
På en måte er det ganske rart at jeg gjør 
dette, for så har det blitt en del skole på 
meg likevel. 

På SKOLeBenKen
For han trengte den generelle studiekom-
petansen. Den har han tatt, samtidig med 

butikkjobben. 
- En gang i uken, i halvannet år, har jeg 
gjort det. Det ble et par fag i året, og var 
ferdig med de siste nå i mai. Matte og 
engelsk, det er to fag jeg ikke liker, men må 
man, så må man, forteller Andreas. 
Han er stolt over at det faktisk går an 
å komme seg videre i utdanningsløpet, 
selv om man er svært skolelei. Han synes 
fortsatt det er fælt å gå på skole, men er 
motivert på grunn av butikkjobben. 
- Før var det ikke så nøye hva som skjedde, 
jeg måtte bare ha noe å gjøre. Nå planleg-

ger jeg fremover i tid. Først har jeg halvan-
net år med læretid, så skal jeg ta fagbrevet, 
sier han fornøyd. 

SeR FReMOVeR 
Han sier at det ikke er kjedelig på jobb, for 
det er mer enn nok å fylle arbeidsdagene 
med. Og læretid på en arbeidsplass han 
kjenner godt, passer han ypperlig. 
- Jeg liker virkelig denne jobben. Det blir 
litt jobbing i kassa, litt rydding og litt ut-
kjøring av varer. Dette er en stor butikk, så 
det er alltid noe å gjøre.  Litt stressende kan 
det være, men dét liker jeg. Kontakten med 

kundene, å kunne slå av en prat og få dem 
til å føle seg velkommen her, det er spesielt 
koselig, mener han. 
Motivert av støtten fra opplæringskontoret 
og Rema 1000 Glomfjord ser han nå frem 
til å være ferdig med læretiden og få seg et 
kompetansebevis. 
- Og hvem vet hva fremtiden bringer. Jeg 
har lyst til å bli kjøpmann, for jeg føler at 
jeg kan dette med butikk. Kanskje jeg må 
starte opp egen butikk, sier Andreas og 
smiler. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Har utfordringer 
- Det er ingen fare for at lin-
jer ved Meløy videregåen-
de skole blir lagt ned ennå. 
Men søkermengden på sikt 
kan komme til å gå ned. 
Dette forteller rektor Anita Sletbakk. Be-
driftsledere i Meløy har tidligere reagert på 
at linjen Industriteknologi VG2 ble vurdert 
nedlagt av Nordland fylkeskommune, på 
grunn av lavt søkertall før kommende sko-
leår. Sletbakk sier at søkertallene i år har 
vært gode, men at utfordringene vil komme 
senere. 
- Når vi ser på fødselskullene så blir det et 
litt større grunnlag for søkere neste år. Men 
fra 2018 kommer tallene til å gå jevnt og 

trutt nedover. Det vil ikke gå veldig fort, 
men tallene kommer til å havne under det 
nivået vi har i år. 
Dermed er det ikke sikkert at skolen på 
sikt unngår at linjer blir lagt ned. Om man 
får nok søkere til de forskjellige linjene 
avhenger også av ungdommenes ønsker, 
samt tilflyttingen til kommunen. 
- Utfordringen for oss er å ha et så godt 
tilbud at ungdommene herfra og andre 
deler av landet ønsker å komme hit. Vi 
har kvalitet på utdanningstilbudene, samt 
at Meløy har godt renommé med tanke 
på læreplasser. Men, det er mange usikre 
faktorer fremover, så vi jobber for å finne 
gode løsninger, forteller hun. 

Tekst og foto: Andreas Eik 
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- tok det rette valget  
Med to forskjellige fag-
brev var det ikke gitt at 
Dan Robert Johansen 
skulle ende opp som elek-
triker hos Meløy Elektro. 
- Jeg trives så godt her i 
Søndre, forteller han. 
Den 35 år gamle neverdalmannen har 
ikke holdt seg i ro innenfor kommune-
grensen, ei heller på skolebenken. Etter 
å ha tatt fagbrev, både som elektriker og 
industrimekaniker, har han jobbet både 
sørpå og nordpå før han slo seg til ro i 
Søndre. 
- Jeg har ikke hatt én kjedelig dag på 
jobb, for man vet aldri hvilke utfordrin-
ger som kommer. 

SiTTeR iKKe i RO
Denne dagen er han innom en av leilig-
hetene på Engavågen som Halsa Bygg 
pusser opp. Den gamle kommunale 

- Takket være lang erfaring og at jeg er opptatt av sikkerhet, har jeg unngått å få mange støt på jobb, sier elektriker dan Robert 
Johansen.

dan Robert 
er Meløy 
elektros 
mann i Søn-
dre Meløy, 
og forteller 
om svært all-
sidige dager 
på jobb. 
- alle jobber 
er ulike, og 
ofte må jeg 
ta hamme-
ren fatt også, 
sier han. 

Jeg tok egentlig fag-
brevet som elektri-
ker kun tok for skøys 
skyld, og jeg hadde i 
utgangspunktet ikke 
tenkt å fortsette med 
dette.

dan ROBeRT JOHanSen

Etter nesten 28 år er kar-
rieren ved Meløy Energi 
formelt over for Jan Tore 
Svendsgård. - Jeg trives 
godt hos Reipå Knuseri, 
men savner litt de politiske 
lunsj-diskusjonene, inn-
rømmer han. 

Det er ett år siden han tok permisjon for å 
prøve en ny jobb. Nå har Jan Tore bestemt 
seg for å fortsette som HMS-koordinator 
for Reipå Knuseri, men blir ikke å jobbe 
der like lenge… 
- I så fall står jeg nok i yrkeslivet litt lengre 
enn gjennomsnittet. Jeg har vært på Meløy 
Energi, eller Meløy kommunale E-verk 
som det het før, helt siden jeg var lærling. 
Og selv om jeg savner både folkene og 
arbeidsoppgaver, så var det på tide å prøve 
noe nytt før mulighetene går fra meg, sier 
han fornøyd. 

det var ingen sure miner da Jan Tore takket for seg på Meløy energi. - Men vi savner deg både som kollega og som fagmann, sa drifts-
sjef Jan Tore Roksøy. 

tilbake i industriparken 
Sissel Myrvang klarte 
ikke å sitte i ro etter at 
DNB la ned sin bankfilial 
i Meløy. Hun begynte li-
kegodt rett i ny jobb hos 
Tocircle Industries. 

Sissel Myrvang 

Med mer enn 26 års erfaring som finansråd-
giver i Nordlandsbanken og deretter DNB, 
kan det virke som en spesiell overgang for 
Sissel. Men, dette er ikke første gangen hun 
jobber i industriparken. 
- Jeg hadde en fire år lang bankpause, og 
jobbet i denne perioden hos Si Pro. Jobben 
jeg nå har fått går ut på mye av det samme, 
forteller Sissel. 
Hun startet for fullt i jobben hos Tocircle 1. 

mai, etter å ha vært utleid gjennom Meløy 
BedriftsService først. 
- Den første måneden delte jeg mellom 
jobben her inne og jobben i banken, mens 
nedleggelsesprosessen var i gang. Det ble 
en flytende overgang, for jeg ville ikke gå 
ledig. Jeg liker å holde meg i gang, sier hun 
fornøyd. 
Sissel beskriver sin nye kontorjobb som 
ganske allsidig, og at Tocircle er en veldig 

GiKK GRadene 
47-åringen begynte som lærling i 1987, og 
med unntak av ett år med militærtjeneste 
så har alle de faste lønningene kommet fra 
samme arbeidsgiver. 
- Jeg var linjemontør, men ble overmontør 
etter noen år. Det var en jobb med mye an-
svar og arbeidsoppgaver, men i 2008 klarte 
Sigurd (Stormo, red.anm.) å overtale meg 
til å begynne på teknisk fagskole sammen 
med han. Etter vi var ferdig tok han over 
min stilling, mens jeg var energi-ingeniør 
med prosjektoppgaver, reflekterer han og 
tar et slurp av kaffekoppen. 
- Jeg hadde tenkt en stund på at jeg kanskje 
måtte prøve å gjøre noe annet. Da Reipå 
Knuseri tok kontakt med meg, følte jeg 
at jeg nesten måtte ta den utfordringen, 
selv om HMS kanskje ikke var det jeg i 
utgangspunktet hadde sett for meg. Jeg er 
tross alt strøm-mann, sier Jan Tore.  

«LiLLe-KOMMuneSTyReT»
Vi sitter på et midlertidig kontor inne i 

industriparken, der hans nye arbeidsgiver 
Reipå Knuseri har hovedentreprisen på 
Yaras nye og store ventilhus. Jan Tore er 
HMS-koordinator, men det er ikke ofte at 

han sitter i ro på et kontor. 
- Det er allsidige dager her, og det liker 
jeg virkelig. Selv om jeg har lov til det, 
så kjører jeg ikke maskinene, for jeg tror 
ikke jeg er tålmodig nok til å gjøre slike 
jobber. Jeg trives med min oppgave, der 
jeg blant annet kan gjøre oppfølging ute i 
felten, sier han. 
Jan Tore forteller trives altså godt hos 
Reipå Knuseri, og da permisjonstiden på 

ett år gikk ut nå i mai, hadde han bestemt 
seg for å slutte formelt hos Meløy Energi. 
- De har vært en god arbeidsgiver. Det 
finnes selvfølgelig ting jeg ikke savner, 
men folkene var fantastiske. Det var mye 
politikk rundt lunsjbordet, og det ble kalt 
for «lille-kommunestyret». Slik er det ikke 
her på Reipå Knuseri, for her snakker vi 
om arbeidet eller biler i pausene, forteller 
Jan Tore smilende. 

- BRiLJanT ReGiSSeRT aVSLuTninG 
For en måned siden ble Jan Tore invitert på 
avslutningsfesten til Ole Henrik Høgsand, 
som pensjonerte seg etter over førti år i 
nettopp Meløy Energi. Egentlig hadde Jan 
Tore time hos tannlegen, og meldte avbud. 
- Men så ringte tannlegen sa at han skulle 
ha en fridag, så da endte det med at jeg dro 
på festen. Det jeg ikke hadde regnet med 
var måten jeg ble møtt på! 
Foran alle de gamle kollegaene gjorde 
driftssjef Jan Tore Roksøy nemlig ære på 
sin navnebror, som ble takket av etter lang 
og tro tjeneste. 
- Om det med tannlegen var planlagt av 
dem, så var det briljant regissert. Det var 
godt å få tatt et offisielt farvel med dem, for 
nå er fokuset på å jobb for Reipå Knuseri, 
avslutter Jan Tore Svendsgård. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

boligen var ikke akkurat i tipp topp stand 
da oppussingen startet, men nå er nesten 
alt nytt.
- Alt det gamle er blitt kastet ut, så det 
har vært litt jobb med å gjøre alt på nytt. 
Men det er spennende å være med på 
også, for det er ikke hver dag vi jobber i 
helt nye leiligheter, forteller Dan Robert. 

Han tok læretiden sin som industrimekani-
ker på Yara, men klarte ikke å slå seg til ro 
med bare ett fagbrev. 
- Jeg tok egentlig fagbrevet som elektriker 
kun tok for skøys skyld, og jeg hadde i 
utgangspunktet ikke tenkt å fortsette med 
dette. Men etter noen år sørpå, og med litt 
virring frem og tilbake her i nord, endte jeg 
opp her i sørbygda og denne jobben i 2012. 
Og jeg har ikke angret! 

TenKeR SiKKeRHeT 
For han har ikke to like dager på jobb for 
Meløy Elektro. Som elektriker er man 
naturlig nok mye hjemme hos privatperso-
ner, og Dan Robert forteller at det kan være 
vanskelig å forestille seg hva man møte av 
utfordringer. 
- Noen har helt nye elektriske anlegg, andre 
har svært gamle. Det kan også være litt 

hjemmesnekrede elektriske løsninger, og 
da må man ha tunga rett i munnen. Derfor 
er det godt med lang erfaring og at man 
vet å ta sikkerheten på alvor. Er man en 
slubbert og skynder seg, så kan det bli rik-
tig skummelt. Heldigvis bruker jeg alltid 
hansker, og gjør alltid risikovurderinger, 
så jeg har unngått skumle opplevelser. 
mener han.
Med samboer og to barn på Grønøya, har 
ikke Dan Robert rom for å gjøre feil. 
- For det meste er det små oppgaver vi 
har, men av og til gjør vi oppdrag for 
industrien også. Som Nova Sea. Er smått 
ute og balanserer på merdene deres, så det 
er ingen fare for at jeg blir lei av denne 
jobben, smiler han. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

fra strøm til stein 

Som HMS-koordinator hos Reipå Knuseri 
er Jan Tore mye i felten. - dette er en allsi-
dig jobb, og det trives jeg med, sier han. 

Jeg savner de litt poli-
tiske lunsj-diskusjone-
ne hos Meløy Energi.

Jan TORe SVendSGåRd

Det er allsidige dager her, og det liker jeg vir-
kelig. Selv om jeg har lov til det, så kjører jeg 
ikke maskinene, for jeg tror ikke jeg er tålmo-
dig nok.

Jan TORe SVendSGåRd

spennende bedrift. 
- Jeg har en sekretærstilling, med for-
skjellige administrasjonsoppgaver. Det 
er ganske allsidig arbeid, og dét liker 
jeg. Å gjøre ingenting er ikke et alter-
nativ for meg, og da jeg fikk tilbudet 
var det bare å kjøre på, smiler Sissel. 

Tekst: Andreas Eik
Foto: Edmund Ulsnæs
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IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Hermann Sivertsen slutter hos Bilfinger på grunn av helsa, men lar ikke dét ødelegge det gode humøret. - Jeg har ikke tenkt å bli en 
surpomp selv om det nå er over!

tar Helsa med et smil 
Etter mer enn 40 år med 
vedlikeholdsarbeid i in-
dustriparken går det mot 
slutten for yrkeskarrieren 
til Hermann Sivertsen hos 
Bilfinger. - Det er helsa som 
gjør det, innrømmer han. 

Det har vært mange lange dager nede i 
fullgjødselfabrikken for Hermann, men han 
liker ikke å klage av den grunn. For det har 
vært et godt yrkesliv, mener han. 
- Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver 
eneste dag, og kommer virkelig til å savne 
det. Men alt har sin tid, for jeg vil ikke 
surmule. 

SKRyTeR aV aRBeidSGiVeRen 
Etter arbeid som fisker og så to års arbeid 
for blikkenslager Audun Olsen, var det i 
1975 at han kom til industrijobben, altså 
Norsk Hydro i Glomfjord. Første stoppe-
stedet var rørverkstedet, og der trivdes han 
godt. Men… 
- Etter to år hadde vi en liten stopp, og jeg 

Jeg tar meg ikke tid til 
å ha dårlig humør. Dét 
er uansett vanskelig 
når man har jobbet på 
et så flott sted!

HeRMann SiVeRTSen

skulle ned i fullgjødselfabrikken for å jobbe 
for mekanisk avdeling i tre uker. De tre 
ukene ble svært lange, dét kan jeg love. Nes-
ten 40 år, faktisk, sier Hermann og ler lystig.
Det er den alltid tilstedeværende latteren 
man legger lett merke til. Og det brede, 

ærlige smilet. 
- Jeg tar meg ikke tid til å ha dårlig humør. 
Det er uansett vanskelig når man har jobbet 
på et så flott sted! Jeg må legge til at ledel-
sen både hos Hydro/Yara og hos Bilfinger 
har vært fantastisk.
De 40 årene har vært innholdsrike, der den 
fingernemme industrirørleggeren (fagbrev i 
1984, red.anm.) både har jobbet i mekanisk 
avdeling og 5-skift i ferdigvareområdet. Fra 
2000 tilhørte han Verkstedservice i Hydro, 
og ble med i det som het Hydro Produk-
sjonspartner og til Bilfinger, som kjøpte 
vedlikeholdsvirksomheten i april 2008.   

- nOK eR nOK
Hermann forteller at han har trivdes svært 
godt hos både Hydro og Bilfinger, og 
arbeidsstedet har jo hele tiden vært «det 
samme». Men nå går arbeidskarrieren altså 
mot slutten. 
- Jeg har fått beskjed av legene at nok 
er nok, for helsa er ikke den den engang 
var. Jeg har ikke lengre den gripeevnen i 
hendene som jeg hadde før, og når det er 
vanskelig å holde verktøyet, blir det van-
skelig å stå i en slik fysisk jobb, forteller 
Hermann. 
Han vil ikke være bitter på grunn av at 

han nå er ufør. Nå har han mer tid til kona 
Wenche, barna Knut og Veronica og bar-
nebarna, og forteller at det er nok å gjøre 
hjemme i Neverdal. 
- Helsa setter litt begrensninger, men dét 
er bare en utfordring. Hver dag på jobb i 
Glomfjord har vært en glede, og jeg har 
ikke tenkt å bli en surpomp selv om det nå 
er over. Det koster mye mer energi å gå 
rundt å være i dårlig humør, sier Hermann 
og smiler fra øre til øre. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

investerer 
for fremtiden 
Halsa Bygg AS har gjort 
utbedringer på adminis-
trasjons- og driftsbygget 
til Marine Harvest. 
Vedlikeholdsarbeidet er 
viktig for å få utnytte byg-
get enda bedre. 

Fagfolk fra Halsa Bygg aS gjør utbedringer på administrasjons- og driftsbygget til 
Marine Harvest i Glomfjord. - Vi investerer rundt 1,5 millioner, opplyser smoltprodu-
senten. 

Bygget der smoltanleggets støttefunk-
sjoner som administrasjon og vedlike-
holdsfunksjoner er samlet, ble satt opp 
på midten av 1980-tallet. Teknisk leder 
Bjørn Magne Johansen forteller at det har 
vært lekkasjer i det. Derfor velger selska-
pet å gjøre utbedringer for fremtiden. 
- Deler av taket var nedfelt, slik at deler 
at andre etasje ikke kunne brukes.  Ved 
å gjøre denne utbedringen kan vi etter 
hvert utnytte hele arealet. 
Han forteller at vaksine-rommet var i 
samme del av bygget som nå er blitt 

Teknisk leder Bjørn Magne Johansen
Foto: edmund ulsnæs 

utbedret. 
- Siden vi måtte løfte taket, valgte vi å 
oppgradere dette rommet innvendig også. 
Det er lagt nye plater på veggene og satt 
inn nye lys. Deretter skal det legges nytt 
gulv og settes inn ny port, slik at dette 

rommet også blir optimalisert. 
Bjørn Magne forteller at det investeres 
rundt 1,5 millioner på arbeidet, og at Halsa 
Bygg har drevet med utbedringene siden i 
april. 
- Vi regner med at dette arbeidet kommer 

til å bli fullført innen kort tid. Dette er 
også viktig vedlikehold av vår bygnings-
masse, for vi kan ikke ha et tak som 
lekker.

Tekst og foto: Andreas Eik 

Fra og med august i år kommer Industri-
Folk den siste onsdagen i hver måned som 
bilag i Framtia. Dette betyr omlag 100 
prosent økning i utgivelseshyppigheten for 
profileringsbladet, som er gitt ut 5-6 ganger 
årlig siden 2004. Bakgrunnen for den 
sterke økningen er stor interesse i det lo-
kale næringslivet for den typen profilering 
som IndustriFolk tilbyr. Bladet melder nytt 
om stort og smått fra aktiviteten hos i alt 16 
faste samarbeidspartnere, og produksjons-

dobler trykket
Mediehuset Framtia 
satser tyngre på pro-
fileringsbladet Indus-
triFolk. Fordi interes-
sen i næringslivet er 
så stor.

kostnadene dekkes av de samme bedriftene. 
Det er i tillegg åpnet for annonsering i det 
populære bladet, og andre bedrifter enn de 
faste kan også få omtale. 
IndustriFolk ble etablert av Edmund Uls-
næs i 2004, som informasjonsblad i Glom-
fjord Industripark. I dag trykkes bladet som 
avis, og er arbeids- og næringslivsblad for 
Meløy-regionen.

Edmund Ulsnæs

- Havbruksveksten er stor, og Nordland har 
de beste forutsetningene, sier prosjektle-
deren.
- Et spennende prosjekt som vi følger nøye 
med på, sier Yara Glomfjord.
Ja, for nå kan avfall fra smoltanlegget i 
Glomfjord bli til biogass som mater ovnene 
som tørker gjødsla i gjødselfabrikken. En 
forstudie betalt av Meløy Utvikling KF 
skal for alvor gjøre Glomfjord Industripark 
gode på sirkulær økonomi. 

BiOGaSS OG BiOReST
Bakgrunn: alle nye settefiskanlegg, eller 
ved utvidelser, må ta vare på fôr-rester og 

smoltavfall kan bli 
gjødselressurs

En forstudie betalt av 
Meløy Utvikling KF kan 
gi Glomfjord stor opp-
merksomhet for satsing 
på sirkulær økonomi. Mål: 
gjenvinne avfall fra sette-
fiskanlegget til drivstoff i 
gjødselfabrikken.

Bjørn-wiggo eriksen og Kristine Haukalid er på befaring i fullgjødselfabrikken til yara Glomfjord.
- disse forbrenningsovnene kan i framtiden gå på biogass fra settefisk-slam, istedenfor fyringsolje, forklarer prosjektleder eriksen.

Saken er at når avfal-
let råtner, kan man 
utnytte gassen til å 
lage biogass, som er-
statning for oljefyring 
i ovnene til Yara.

BJøRn-wiGGO eRiKSen

avføring fra smolten – det kan ikke lengre 
slippes ut til hav. Avfallsmengdene er store 
i ei havbruksnæring som er i sterk vekst 
langs kysten.
- Saken er at når avfallet råtner, kan man 
utnytte gassen til å lage biogass, som erstat-
ning for oljefyring i ovnene til Yara, sier 
Bjørn-Wiggo Eriksen, som er engasjert som 
prosjektleder av Meløy Utvikling KF.
Yara i Glomfjord og deres forskningssen-
ter i Porsgrunn er svært interessert i både 

biogass og det som er en viktig del 2 av 
prosjektet, nemlig biorest.
- Selve avfallsstoffene inneholder nem-
lig fosfor, som er et viktig tilsetningsstoff 
i produksjonen av mineralgjødselen vår. 
Dersom vi kan benytte fosfor fra settefisk-
avfall til planteforbedringsmidler, er det 
meget spennende og vil ha stor verdi, 
fastslår Kristine Haukalid, som nå repre-
senterer Yara Glomfjord i en egen prosjekt-
gruppe.

FLeRe TaR KOnTaKT
Økonomiske gevinst gjennom lokalt sam-
arbeid gjør prosjektet spennende. Men, det 
som virkelig gir Glomfjord-prosjektet opp-
merksomhet, er formaningene om sirkulær 
økonomi etter klimaforhandlingene i Paris. 

Altså gjenbruk, reparasjon, forbedring og 
materialgjenvinning i et kretsløp der fær-
rest mulig ressurser går tapt.
- Jeg er blitt kontaktet av flere forsknings-
institusjoner om det vi forsøker å få til. 
Verden snakker et annet språk etter Paris – 
interessen for sirkulær økonomi er enorm, 
sier Bjørn-Wiggo.
Selv har han brukt vinteren og våren til å 
samle materiale og kunnskap om biogass 
og biorest – nå presenterer han sin egen 
rapport som er interessant lesestoff for både 
Yara og industriparken, men også Meløy 
Utvikling KF, som vil skape nye arbeids-
plasser.

MeGeT inTeReSSeRT
- En biogassfabrikk ville kanskje kunne gi 

noe sånt som 5 arbeidsplasser. Men, det er 
biorestene og bruken av dem som virkelig 
kan gi merverdi, og kanskje kan nærings-
saltene i avfallet brukes til noe – algedyr-
king, for eksempel? Her er det viktig at 
hele regionen samarbeider og ikke krangler 
om lokalisering – produksjonen må legges 
der det ligger aller best til rette, mener 
Bjørn-Wiggo.
- Det er et stykke fram frø vi kan kon-
kludere. Men Yara er opptatt av sirkulær 
økonomi, og dersom det viser seg at vi kan 
benytte fosforet i vår produksjon av plante-
forbedringsmidler, vil dette være interes-
sant for hele Yara-systemet, mener Kristine.

Tekst og foto: Edmund UIsnæs
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- en grundig jobb
- Jeg føler at kommune-
struktur-prosessen har 
vært god. Og det er et min-
dretall av innbyggerne som 
ønsker seg en sammenslå-
ing med Bodø. 

De fleste føler sterk til-
hørighet til Meløy, og 
det er få som ønsker 
seg til Bodø.

SiGuRd STORMO

Han har hatt lange og målrettede arbeids-
dager, ordfører Sigurd Stormo. Befolk-
ningen har sagt sitt, og han frykter en 
sammenslåing med Bodø kan slå negativt 
ut for næringslivet. 

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Det forteller ordfører Sigurd Stormo. I ok-
tober fikk han et mandat fra kommunesty-
ret, som blant annet tar for seg samarbeid 
med nabokommunene. Han har forståelse 
for at næringslivet er bekymret for hva 
en eventuell kommunesammenslåing kan 
medføre. 
- Blant annet har det blitt sagt at slik som 
arbeidsgiveravgiften skal vedvare frem til 
2020, men hva som skjer etter det er mer 
usikkert. Og for mange bedrifter kan dét 
være en stor utfordring. 

- KLaRe SiGnaLeR 
Stormo forteller at Meløy har hatt samtaler 
med nabokommunene Rødøy og Gildeskål 
om samarbeid, men at man har valgt å 
følge andre spor i denne prosessen. 
- Derfor var det ikke aktuelt å snakke vide-
re. Dette, kombinert med folkemøter i nord 
og i sør, samt folkehøringene, har gitt meg 
en viss anelse om hva folk ønsker. De fleste 
føler sterk tilhørighet til Meløy, og det er få 
som ønsker seg til Bodø, forteller han. 
Kommunestyret var tydelig i sitt mandat, 

og Stormo forteller at han har informert 
dem jevnlig i prosessen. 
- Det har ikke vært noen signaler om 
endring av kurs, og det ble lagt frem en an-
befaling fra rådmannen i kommunestyrets 
junimøte. Sluttvedtaket skal oversendes 
videre til fylkesmannen i forbindelse med 
at svarfristen går ut, forteller han. 

- GOd KOnTROLL 
Det har vært en krevende debatt rundt 
kommunestrukturen, og Stormo mener at 

man vet lite om hva som skal oppnås med 
prosessen. 
- Men jeg føler at vi har hatt god kontroll. 
Usikkerheten kommer fra de som har satt 

i gang denne prosessen. De tilbakemeldin-
gene vi har fått fra innbyggerne og for så 
vidt fra næringslivet også, er at de ønsker at 
Meløy skal bestå. 
Mindre innflytelse, eiendomsskatt på pri-
vatboliger og økt arbeidsgiveravgift. Dette 
frykter mange ved en sammenslåing, og 
Sigurd forstår at næringslivet reagerer. 
- Dette er noe som skulle vært avklart fra 
sentralt hold langt tidligere i prosessen. 
Jeg forstår at spesielt små og mellomstore 
bedrifter frykter økte avgifter, og at dette 
kan slå negativt ut for dem. 
Derfor synes ordføreren det er interessant 
at standpunktet til de yngste er så tydelig. 
- Hos dem mellom 16 år og 29 år er 57 
prosent mot sammenslåing, mens de eldre 
er delt 50-50. Men som sagt er det kun et 
fåtall som ønsker Bodø-løsningen. Nå er 
det ikke gitt at siste ordet er sagt i denne 
prosessen, men dét får tiden vise, forteller 
han. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 

Hva har det å si for din bedrift om Meløy blir stående alene eller slår seg sammen med andre kommuner?

PåL OLSen, inViS
- Det som 
vi ikke 
føler oss 
trygg på 
i denne 
prosessen 
er hva en 
eventuell 
sam-
menslå-
ing med 
Bodø får 
å si for 
avgiftene. 
Vil slikt 
som ei-
endoms-
skatten og 
arbeids-
giverav-
giftene 
blir den samme som de har, eller om den 
fortsatt blir differensiert? Dersom vi ender 
på samme satsen som Bodø betyr det rundt 
100.000 kroner i økte avgifter for oss. Det 
er allerede nok av kostnader i vår bransje 
som man ikke har kontroll på, for eksempel 
programvare som øker etter valutasving-
ninger. Da trenger vi på ingen måter en 
økning i de offentlige avgiftene i tillegg. 
Vi mener det er viktig å få klargjort hvilke 
konsekvenser sammenslåing vil få, for dét 
har ikke kommet tydelig frem. Ellers så 
blir det verken lengre eller kortere vei til 
det eksterne markedet for oss, uansett hva 
det ender med. 

FRanK SVendSGåRd, ReiPå KnuSeRi
- Forskjel-
ler blir det 
nok helt 
sikkert 
dersom 
det blir en 
sammen-
slåing, 
men jeg 
har ikke 
tenkt så 
mye over 
det. Vi 
forholder 
oss til 
hvordan 
ting er i 
dag, og 
jeg tror 
ikke det 
blir store 
omvelt-
ninger for oss. Dersom det skjer så skal vi 
klare å tilpasse oss. Personlig mener jeg 
at Bodø nok ikke er det beste alternativet. 
De har ikke peiling på industri, og jeg er 
redd for at de ser verdiskapningen her som 
en melkeku. Da kan det ende med at de 
henter penger ut fra nærområdet og bruker 
det i byen. Det kan være med på å rasere 
verdiskapningen i Meløy, og det er det vel 
ingen her som ønsker. Vår bedrift jobber 
ikke bare på innsiden av kommunegrensen 
uansett, og ser at det er små forskjeller på 
kommunen.  

ROSe OLSen, MaRine HaRVeST
- Jeg 
tror 
ikke 
en 
kom-
mune-
sam-
men-
slåing 
vil ha 
stor 
betyd-
ning 
for 
oss. 
Fra 
selska-
pets 
side så 
kom-
mer 
vi til 
å forholde oss til det som blir utfallet 
av denne prosessen uansett. Jeg vet 
ikke om dette kan komme til å slå ut i 
en høyere arbeidsgiveravgift, dersom 
det blir sammenslåing med Bodø. Og 
det er ikke slik at vi er imot eiendoms-
skatten heller. Når det gjelder andre 
avgifter så betaler vi dem, så fra be-
driftens side så har vi ikke vurdert hva 
vi egentlig mener. 

SVein OLSen, øRneS BLiKK
- Jeg vil at vi 
skal være som 
vi er. Slik jeg 
ser det kan 
mye av verdi-
ene vi skaper 
forsvinne til 
byen dersom 
det blir sam-
menslåing den 
veien. Det som 
skjer, er etter 
min mening at 
verdier havner 
i den store pot-
ten, og så sitter 
lokalsamfun-
net igjen med 
stadig mindre. 
Vi er en liten 
bedrift, med kun 
seks-syv personer i jobb, og det blir selvfølge-
lig ekstra utgifter dersom arbeidsgiveravgiften 
økes. Det er ikke slik at det blir noe problem 
med konkurranse fra andre kommuner, men 
jeg vil at vi skal fortsette slik som det er. 
Måtte det skje en sammenslåing bør det være 
med naboene. Jeg frykter for at offentlige 
kontorer skal forsvinne til mer sentrale strøk, 
for det har skjedd før. Det er langt å reise til 
Bodø for å gjøre ting. Noe kan gjøres på net-
tet, men andre ting krever personlig oppmøte. 
Å bruke en hel dag på dét koster penger. Vi er 
et lite firma, og da svir det litt ekstra. 

ROGeR STORMO, MeLøy eLeKTRO 
- Slik 
vi ser 
det så 
kan det 
bli litt 
høyere 
avgifter 
dersom 
vi går til 
Bodø, 
men 
bedrif-
ten har i 
utgangs-
punktet 
ikke lagt 
så mye 
fokus 
på en 
eventu-
ell sam-
menslåing. Men det mest fornuftige 
hadde vel vært å slå sammen de nærlig-
gende kommunene, eller justert gren-
sene. Vi har oppdrag utenfor Meløy, men 
dette har ikke stor praktisk betydning 
for oss. Jeg tror ikke det er noe positivt 
i å slå seg sammen med Bodø, for det 
er mulig å lage en slagkraftig kommune 
på kysten. En kommune som strekker 
seg fra Rødøy til Steigen, med enorme 
avstander, er i alle fall helt håpløst. 

aRVe JORdaL, yaRa 
- For meg 
virker det 
ikke som 
noe er 
avklart noen 
av veiene, 
og folk vet 
ikke hva vi 
vinner eller 
taper på en 
eventuell 
sammenslå-
ing. Da kan 
det gå mot 
en folkeav-
stemming 
på følelses-
bakgrunn, 
og det blir 
litt tynt 
grunnlag, 
mener jeg. Inntektene til kommunen kom-
mer til å endre seg, og det blir vanskeligere 
å stå alene økonomisk. For Yara er det 
eiendomsskatten og arbeidsgiveravgiften 
som blir viktigst, og ingen av disse er 
avklart. Disse er forskjellige, og går vi over 
til Bodø sin arbeidsgiveravgift blir det 10 
millioner mer i utgifter for oss. Men det er 
ikke sikkert at dét skjer ved en sammenslå-
ing, og vi skulle gjerne hatt informasjon 
om hvilken sats industrien havner på. Det 
er nok enkelte fordeler med å gå sammen i 
en større kommune, men det er litt for lite 
info om hva det innebærer. Vi kan bli pres-
set inn i en ny konstellasjon mot vår vilje, 
og da får vi mindre handlingskraft. 

TOR aRne FaGeRLi, BiLFinGeR 
- Dette 
er ikke 
en pro-
blem-
stilling 
vi 
tenker 
mye på. 
Arbeids-
giver-
avgiften 
er litt 
forskjel-
lig i for-
skjellige 
kom-
muner, 
men jeg 
har ikke 
satt meg 
særlig 
inn i hva det eventuelt vil få av konse-
kvenser. For en bedrift som oss, som ikke 
har voldsomme overskudd, så vil store 
avgiftsøkninger få konsekvenser. Eien-
domsskatten er også veldig viktig for oss, 
men jeg kjenner ikke til forskjellen mel-
lom kommunene.  Vårt markedsmessige 
fokus har vært i industriparken i Glom-
fjrod, men kraft og havbruksnæringen 
er marked vi også vil komme mer inn i. 
Sånn sett hadde det ikke vært et problem 
om man slår kommunene mer sammen.  

STian BJøRKLund, ViTaR SeRViCe
- Det er 
mange 
måter å 
se dette 
på, og det 
er ikke 
nødven-
digvis feil 
å stå alene 
i første 
omgang. 
Dersom 
det blir en 
økning i 
avgiftene 
er det pro-
blematisk, 
men det 
får man 
ikke gjort 
noe med 
uansett. Derfor har vi ikke så mange syns-
punkter på det, for vi blir pent nødt til å for-
holde oss til utfallet av prosessen. Hadde vi 
visst hva som var best for helheten så hadde 
det vært greit, for man må tenke på det store 
bildet og ikke på hva som er best for en selv 
som privatperson. Det mest optimale hadde 
nok vært en tunnel til Mo i Rana. Da hadde 
vi blitt mer sentrale, og ikke bare en utkant 
i nord. Og samarbeidet og synergieffektene 
til industrimiljøet der hadde vært en fordel 
for hele kommunen. Det er ikke alltid dårlig 
med forandringer. Det ble snakket om katas-
trofe da postkontorene ble lagt ned, men det 
gikk bra til slutt, dét også.
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Mats Vederhus (27) har studert 
til bachelor i journalistikk ved 
Nord Universitet i Bodø. I den 
forbindelse hadde han redak-
sjonell praksis i Mediehuset 
Framtia i april i år. Han har 
laget denne artikkelen om Yara i 
Glomfjord, som er Mediehusets 
største samarbeidspartner i pro-
fileringsbladet IndustriFolk.

NæRINGSLIVET OM KOMMUNESAMMENSLåING 

Fortsetter fra forrige side...

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

Når fabrikksjef Arve Jordal skal forklare 
dette, tar han utgangspunkt i en tale han 
holdt i en avslutningslunsj rundt juletider, 
for pensjonister som jobbet i bedriften midt 
på 1970-tallet.
- Når man jobber et sted hver dag ser man 
ikke de store forandringene, men det er fak-
tisk mye som har skjedd fra 1975 og frem 
til i dag. Det er gjennomført en firedobling 
i produktivitet, når vi har gått fra om lag 
630.000 til 740.000 tonn i perioden. Og på 
ansatte har vi redusert fra over 600 til om 
lag 170. I industrien er det en naturlov at 
man må bli mer effektiv, gjøre ting bedre 
og produsere mer med mindre folk, sier 
han.
Og påpeker også at det er andre ting som 
har forbedret seg i perioden, blant annet 
utslipp, energiforbruk, og skadestatistikk.

MeR OG MindRe 
De siste årene har Yara investert milli-
ardbeløp i gjødselfabrikken i Glomfjord. 
Jordal forklarer at investeringene deles i 
to forskjellige kategorier. Den ene heter 
«operational continuity» (OC).

en Historie om forbedring
I løpet av 40 år er arbeidsstokken hos Yara Glomfjord mer 
enn halvert, men gjødselproduksjonen har økt fra 1.000 
til 4.000 tonn pr. ansatt pr. år. Hva er årsakene?

gien installerte vi stegvis. Man kan se at 
utslippene nå er på et helt annet nivå enn 
det de var hvis man går 10 år tilbake. Vi 
har fått en reduksjon på rundt 90 prosent. 
Og det er ikke slik at vi gjør dette bare for 
å være snille mot miljøet, men det er også 
lønnsomt for oss. Det er fordi lystgass er 
en drivhusgass, som gjør at vi kan selge 
lystgasskvoter. Hadde vi ligget på et høyere 
nivå måtte, vi kjøpt kvoter til ganske masse 
penger, mens det nivået vi er på nå gjør at 

- Dette er investeringer som skal sikre at 
fabrikken har stabil drift og at den ikke 
stopper. Et eksempel kan være den nye 
kompressoren vi installerte i 2013, og i vår 
har vi prosjektet der vi legger ny hoved-
vannledning fra fjellet og ned til fabrikken. 
Det er prosjekter som i seg selv ikke gir 
økt produksjon, men som sikrer at fabrik-
ken, som er 60-70 år gammel, fortsatt skal 
kunne fungere optimalt. Det innebærer å 
bytte ut en del gammelt utstyr, sier han.

Den andre kategorien, forklarer Jordal, kal-
les «cost & capacity improvement» (CCI). 
- Prosjekter innenfor denne kategorien skal 
forbedre produksjonen og redusere kostna-
der. Ett eksempel er at vi i 2014 installerte 
utstyr som benytter energi som tidligere 
gikk til sjøen, og bruker den på nytt i 
prosessen, slik at den reduserer energikost-
nadene våre med 14 millioner kroner i året. 
Et annet eksempel er den nylig ferdigstilte 
oksygenfabrikken, som gir energi til den 
ene syrefabrikken og øker dens produksjon 
med 10 prosent. 

KuTT aV uTSLiPP
Utslippene fra fabrikken er også kuttet 
drastisk de siste årene. For å illustrere dette 
tar Jordal ned en skjerm på veggen og skrur 
på prosjektoren i taket.
- Den største effekten er kanskje mindre 
utslipp av lystgass. Tilbake i 2006, sier han 
og peker med en stokk mot veggen, var 
utslippene seks kilo per tonn syre. 
- Deretter gjorde vi store investeringer og 
utviklet ny teknologi ved forskningssente-
ret til Yara i Porsgrunn, og denne teknolo-

Hadde vi hatt så mange skader nå som på 
1980-tallet, hadde vi nok ikke hatt livets rett, 
fordi folk hadde begynt å stille spørsmål ved 
hva vi holdt på med.

aRVe JORdaL

vi kan selge kvoter.
Jordal blar i en bok ved siden av seg. 
– … ved årsskiftet 1986-87 hadde vi hatt 
25 fraværsskader i løpet av året. Det er 
også en viktig parameter for en bedrift som 
vår, nemlig at en ikke skader seg når en 
er på jobb for Yara. I fjor hadde vi ingen 
fraværsskader. Hadde vi hatt så mange 
skader nå som på 1980-tallet, hadde vi nok 
ikke hatt livets rett, fordi folk hadde begynt 
å stille spørsmål ved hva vi holdt på med.

MeR FOKuS På HeLSe
Jordal kan bekrefte at helse, miljø og sik-
kerhet (HMS) har stått i fokus.
- Langt tilbake dreide det seg først og 

fremst om å ha skikkelig verneutstyr 
tilgjengelig. De siste årene har det vært 
mye fokus på adferdsbasert sikkerhet, altså 
at operatører observerer hverandre og gir 
hverandre tilbakemelding på jobben som 
utføres. Der har det også foregått en kultu-
rell utvikling – hvis en går litt langt tilbake 
var nok holdningen mer den at «du må ikke 
komme her som ny og fortelle meg hva jeg 
gjør feil», sier han.
Jordal forklarer at det tidligere også var 
mye større aksept for å ta seg noen dager fri 
hvis man fikk en skade, mens det i dag er 
slik at hvis det oppstår en skade eller tilløp 
til skade skal man gå grundig gjennom den 
for å sørge for at det ikke skjer på nytt. 

yara Glomfjord har økt sin produksjon kraftig siden 1970- og -80-tallet, da staben var 3-4 ganger større enn i dag. i 1975 utgjorde produksjonen 1.000 tonn pr. ansatt i løpet av et 
år – dag utgjør den 4.000 tonn. Journaliststudent har i denne artikkelen intervjuet fabrikksjef arve Jordal om en del av bakgrunnen for økningen. Foto: edmund ulsnæs

SaMaRBeid
Siden 1975 har det vært gjennomført flere 
omstillingsprosesser i gjødselfabrikken, 
men leder for Haugvik Industriarbeider-
forening (HIAF), Frank Andersen, er ikke 
redd for mer nedbemanning.
- Nei. Akkurat nå har vi kanskje til og med 
litt for få. Vi skal øke produksjonen, og det 
innebærer at råvarer skal inn og ferdigvarer 
skal ut av fabrikken, så jeg tror ikke at vi 
vil oppleve nedbemanning.
Andersen roser samarbeidet mellom HIAF 
og ledelsen.
- Det er klart - det har vært alfa og omega 
at man har vært tidlig ute og involvert seg 
slik at man har visst hva som har foregått. 
Vi har vært opptatt av å sikre arbeidsplas-
ser, ikke nødvendigvis ivareta antallet. 
Nedbemanningen har vært nødvendig, sam-
tidig som vi har økt produksjonen slik at vi 
har fått flere tonn med ferdigvare å fordele 
kostnadene på, sier han.
Fra tiden da gjødselfabrikken fremdeles var 
eid av Hydro, var det kultur for å ha et godt 
samarbeid, forklarer han.
- Vi har hatt masse tid på å innarbeide et 
godt samarbeidsklima som har fortsatt også 
etter 2004, da Yara ble utskilt fra Hydro. 
Ledelsen innser også at det er en stor fordel 
å ha de ansatte med seg. Det er og har vært 
en nøkkel til suksessen, da folkene på gul-
vet vet hvor skoen trykker, sier han.

ViKTiG Med SiKKeRHeT
Andersen er enig med Arve Jordal i at det 
har vært veldig viktig for bedriften å ha 
fokus på HMS.
- I gamle dager var grunnlaget for en fag-
forening nettopp det å skulle sikre arbeids-
folket. Men de siste 30 årene har ledelsen 

hatt minst like godt 
fokus på helse, 
miljø og sikkerhet 
som det de ansatte 
har hatt. Det har 
blitt en innarbei-
det kultur, og et 
mål, og samtidig 
er kundene våre 
opptatt av hvor-
dan vi etterlever 
HMS-planene våre. 
Derfor er det en 
fordel for alle at 
vi blir presset på 

sikkerheten, avslutter han.

Tekst: Mats Vederhus

yara installerte i 2014 utstyr som gjenvinner energi som tidligere gikk til sjøen. dette 
reduserer energikostnadene med 14 millioner kroner i året, viser arve Jordal. Foto: Mats 
Vederhus

Mindre utslipp, langt færre skader og voldsom økning i produktivitet er noe av det som 
ligger bak yara Glomfjords sterke økning i produksjonen over mange år. Foto: edmund 
ulsnæs

AnitA tArAldsen
Xl-BYGG solhAuG

- Selvfølgelig vil en sammenslåing 
med Bodø ha en betydning for oss. 
I hele bedriften er vi 25 ansatte, 
og dersom vi havner på samme 
sats på arbeidsgiveravgift som de 
har i Bodø, vil det medføre en stor 
utgiftsøkning for oss. Så helst ser 
vi nok at vi består som vi er, eller 
sammen med nabokommunene. 
Vi leverer tjenester i både Rødøy 
og Gildeskål, så de er en del av 
det nedslagsfeltet vi allerede har. 
Markedsmessig betyr det nok ikke 
så mye for oss å være en del av 
Bodø – de kundene vi har er nok 
uansett de som er relativt nært oss. 
Når det gjelder kommunesammen-
slåing så er det jo mye usikkerhet 
og vanskelig å ha en klar mening 
– jeg ser vel til nå ingen store 
fordeler ved en sammenslåing, for 
Meløy sin del.

Tekst: Andreas Eik
Foto: Edmund UIsnæs

MArY-Ann selfors, 
MeløY Bedriftsservice

Vi er godt fundamentert i industri-
parken, men generelt er hele Mel-
øy kommune vårt satsningsom-
råde. Jeg har ikke reflektert over 
hva som er det beste alternativene, 
men slikt som økt arbeidsgiver-
avgift vil få konsekvenser. Vi vet 
av Bodø har en høyere sats, men 
om det betyr at den blir økt i hele 
regionen vet vi ikke. Jeg tror ikke 
at en sammenslåing nødvendigvis 
vil påvirke den jobben vi gjør. Om 
noe så gir den oss kanskje et litt 
større nedslagsfelt, og det er ikke 
negativt. Men samtidig gir det oss 
flere konkurrenter. Så vi kommer 
til å se på hva som blir utfallet til 
slutt, og retter oss etter det. 

STeFFen KiLdaL, ewOS 
- Jeg mener at Meløy må ta kon-
troll på prosessen, for det virker 
som de har meldt seg litt ut. Ri-
sikoen er at man havner på lasset 
til noen andre, og mister forhand-
lingskraft når det smeller. Om det 
kommer sentrale føringer er det 
naturlig at også Meløy må opp 
til vurdering. Om man så skal 
sørover eller nordover er under-
ordnet, men man må identifisere 
mulighetene slik at man kan gå i 
forhandlinger. Nå har nabokom-
munene tatt dette initiativet, mens 
vi står på utsiden. Jeg tenker ikke 
at det ene eller det andre er bedre 
for oss, men Meløy må komme 
seg i posisjon og få styrket den 
kommunale infrastrukturen. Det 
er som i industrien for øvrig, er 
man for innadvendt går man kan-
skje glipp av noen muligheter. 

arve Jordal. Foto 
edmund ulsnæs
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- det var godt du kom fort, for jeg var redd at huset skulle brenne ned! sier Liv 
Selstad til Tommy Barvik Bergli fra Meløy elektro. 

tommy Hjalp liv
Det står tusenvis av brannfarlige varmtvannsbere-
dere i private hjem rundt om i landet. Tommy Barvik 
Bergli hos Meløy Elektro oppfordrer folk flest til å 
sjekke om de er i faresonen. 

- Da jeg fikk vite at min varmtvanns-
bereder var brannfarlig, fikk jeg ikke 
sove om natta. Det var godt at Tommy 
ordnet det for meg, sier en lettet Liv 
Selstad på Neverdal. 
Etter den nasjonale advarselen kom 
hun raskt i kontakt med Meløy Elek-
tro, som sendte ut Tommy for å sjekke. 
- Den var misfarget, så det var bra Liv 
reagerte, sier han. 

- eR du i TViL, Ta KOnTaKT 
Elektrikeren forteller at det finnes 
mange tusen brannfarlige varmtvanns-
beredere fra Oso Hotwater rundt om i 
norske hjem. Det skal være varmegang 
i tilkoblingspunktet på tankene som 

skal ha forårsaket flere branner de siste 
årene. 
- I mars i år omkom en eldre kvinne i 
Harstad som følge av en slik brann, og 
det er ille at det må gå liv før produsen-
ten reagerer skikkelig, mener Tommy. 
Han forteller videre at det er forbru-
kerne som må bestille den nye delen 
fra produsenten, men at han og hans 
arbeidsgiver kan bistå med å få skiftet 
delene. Liv er glad for at det kun gikk 
noen få dager fra dette ble oppdaget til 
Tommy hadde fikset problemet. 

SJeKK aLLe BeRedeRe
- Mange hadde nok klart å gjøre dette 
alene, men det er mange eldre personer 

der ute som verken 
har helse eller innsikt 
nok til å klare det. Da 
er det godt å kunne 
ringe fagfolk, sier 
hun og kikker ned på 
Tommy som jobber 
med varmtvannsbere-
deren.
- Det blir sendt ut 
brev fra produsenten 
til forbrukerne med 
produktnummer på de 
som er berørt. Dette 
nummeret finner du 
på merkelappen øverst 
på berederen, som du 
finner under et grått 
lokk. Og om du er i 
tvil, så er det bare å 
kontakte oss. Uansett 
merke så er varmt-
vannsberederen noe 
man bør kontrollere 
med jevne mellom-
rom, understreker han. 

Tekst og foto: 
Andreas Eik 

Tommy har skiftet den brannfarlige delen på varmtvannsberederen. 
– det kan være flere av disse rundt om i Meløy, forteller han. 

I to uker denne måneden stod gjødsel-
produksjonen stille, mens det var hektisk 
aktivitet i og rundt de forskjellige fabrikke-
ne. Mange små og store mekaniske jobber 
skulle utføres for å sikre at fabrikken skal 
gå uten problemer det neste året. 
- Jeg er heldig som er i en organisasjon som 
har lang fartstid og kompetanse på slikt. 
Nesten uansett hvilke utfordringer vi møter, 
så finner vi en løsning, forteller Øyvind. 

MindRe innLeid MannSKaP
Mange av egne ansatte, store deler av 
staben til Bilfinger og vel 50 innleide per-
soner fra eksterne selskaper har vært i drift 
i parken. Ikke fullt så mange mennesker 
som i fjor, da vi husker at Yara hadde en 

lang-
stansen 
årets revisjonsstans hos 
Yara Glomfjord varte lengre 
enn normalt. - Det er fordi 
vi hadde 450 forskjellige 
jobber som skulle gjøres, 
sier teknisk sjef Øyvind 
Jenssen. 

i syrefabrikken måtte det skjæres hull i ett av de to syretårnene, slik at vedlikeholds-
arbeiderne kunne komme inn for å gjøre utbedringer. - det er vanskelig å få til god 
atmosfære der inne, og siden stansen er lengre enn vanlig får vi tid til å gjøre dette 
arbeidet skikkelig, forteller teknisk sjef. Foto: edmund ulsnæs

Etter dette vedlikeholdsløftet skal vi være 
godt rustet for videre kontinuerlig produk-
sjon, og muligens klarer  vi oss lenger før vi 
må ha neste revisjonsstans.

øyVind JenSSen 

komplisert revisjonsstans med blant annet 
skifte av sentralkjele i en syrefabrikk og 
tørketromlene i fullgjødselfabrikken. 
- Vi hadde ikke fullt så store oppgaver i år, 
men desto flere. Av de største oppgavene 
er blant annet ombygging av kondisjo-
neringstrommelen i fullgjødselfabrikken, 
som pudrer varen etter den er ferdig. Det er 
vanskelig å komme til der, så det er en stor 
ombygging, forteller Øyvind. 
Han forteller videre at det er blitt gjort en 
større betongrehabilitering av KS prilletårn, 
samt at det er klargjort flere vanninntak 
i forbindelse med byggingen av det nye 
ventilhuset. 
- Men grunnen til at stansen varte lengre 
enn normalt, er svært mange mindre oppga-
ver som er utført i år. 

LenGRe STanS 
 Øyvind forteller nemlig at stansen van-

ligvis varer én uke, men at dét ikke holdt 
denne gangen. De ansatte som jobber i drift 
har også mange oppgaver selv om produk-
sjonen står, slik som enkelte ventilskifter. 
- Det er en svær jobb å kjøre ned fabrikken, 
og de skal gjøre alt rent slik at vi i vedlike-
hold kommer oss inn der vi skal gjøre våre 
jobber. Som i syrefabrikken, der vi måtte 
inn og gjøre noen jobber i det ene tårnet. 
Dette er en plass vi sjelden kommer inn, for 
det er naturlig nok vanskelig atmosfære der 
inne til vanlig, legger han til. 
Men disse utgjør bare ett-par av de 450 
store og små jobbene. Det er mange sveise-
jobber for å utbedre midlertidige reparasjo-
ner som er blitt gjort gjennom det siste året. 
- I planen vår var det rundt 100 av dem. Det 
har også vært omkring 70 inspeksjonsjob-
ber, for det må gjøres når man skal sende 
mannskap inn i tanker og rør. Så er det de 
60 stillasene som er bygget til de forskjelli-
ge jobbene på toppen av det igjen, forteller 
Øyvind. 

GOdT RuSTeT 
Det er altså enormt mye å ha kontroll over, 
og derfor er planleggingen viktig. Oppga-
vene som skal utføres kommer inn stort 

under årets yara-stans har betongrehabiliteringen av KS prilletårn har vært spesielt 
tidkrevende, men mannskapene fra nordland Betongsagservice og Line-X Sør fra Pors-
grunn har jobbet målrettet. 

- Jeg er heldig som er i en organisasjon som har lang fartstid og kompetanse på slikt. 
nesten uansett hvilke utfordringer vi møter, så finner vi en løsning, forteller øyvind 
Jenssen. Han har langt bakgrunn fra ReC wafer i Glomfjord, men er i dag teknisk sjef hos 
yara.

sett hele året, men fra påske av og frem til 
revisjonsstansen bruker vår hjørnesteinsbe-
drift mye tid på detaljplanlegging. Øyvind 
skryter av staben til Bilfinger, som har tatt 
for seg rundt 270 av jobbene under revi-
sjonsstansen.
- Vi har også en egen vedlikeholdsorganisa-
sjon i Yara, som tar for seg jobbene som 
går på automasjon og elektro. I år hadde de 
rundt 100 små og store jobber. Det har vært 
hektiske dager, men vi har jobbet målrettet. 
Etter dette vedlikeholdsløftet skal vi være 
godt rustet for videre kontinuerlig produk-
sjon, og muligens vi klarer oss lengre før 
vi må ha neste revisjonsstans, sier Øyvind 
Jenssen, teknisk sjef i Yara Glomfjord. 

Tekst og foto: Andreas Eik 
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IndustriFolk skriver ofte og gjerne om 
lovende, men unge og nokså uerfarne 
arbeidsfolk. Den beskrivelsen passer ikke 
akkurat for forsamlingen på dette bildet.
- Det er en veldig fordel for oss å ha et 
styre med så mye erfaring, og så mye levd 
liv! fastslår Mary-Ann Selfors.
Hun viser fornøyd fram styremedlemmene 
i selskapet der hun selv er daglig leder, 
nemlig Meløy BedriftsService. For gjett om 
denne gjengen har, ja nettopp, erfaring!

GOdT VOKSne, Ja!
- Lothar her har vært vår styreleder i 14 år, 
begynner Mary-Ann runden rundt bordet.
Lothar Maruhn, tidligere leder i Meløy 
Næringsutvikling, er født på slutten av 
1950, og blir altså snart 66 år. Ved siden av 
ham sitter Morten Hugo Olsen, mangeårig 
daglig leder i Bodø Industri. Morten er født 
høsten 1948 - fyller altså snart 68 år.
- Jeg har vært styremedlem i 8 år så langt, 
opplyser han.
Det tredje styremedlemmet er Kristine 

ledes av «pensjonister»
Snakker om erfaren for-
samling! IndustriFolk pre-
senterer styremedlemmene 
i Meløy BedriftsService, 
som sammen med dag-
lig leder har en gjennom-
snittsalder på 67 år! - Bare 
en fordel, mener den kom-
petente forsamlingen.

Det er en veldig fordel for oss å ha et styre med 
så mye erfaring, og så mye levd liv!

MaRy-ann SeLFORS

disse fem har rundt regnet 200 års yrkeserfaring til sammen, og de fire foran har lang erfaring som styremedlemmer i Meløy BedriftsService. Fra venstre Finn nordmo (f. 1942), 
Kristine Haukalid (f. 1955), daglig leder Mary-ann Selfors (f. 1954), Morten Hugo Olsen (f. 1948) og Lothar Maruhn (f. 1950).

Haukalid, rene ungdommen i forhold, født i 
1955 og altså 61 år i år. Kristine er produkt- 
og kvalitetsleder i Yara Glomfjord, og i 
styret for Meløy BedriftsService har hun 
vært i 7 år. Fjerdemann er ferskest med 
«bare» 3-4 års styrefartstid, men er også de-
sidert eldst av dem alle. Finn Nordmo fyller 
nemlig 74 år nå i juli, og er fortsatt meget 
aktiv som rådgiver i Meløy Utvikling KF. 
Tidligere i år sa han til undertegnede at
- Alderen er mitt minste problem. Bernie 
Sanders er eldre enn meg, og han forsøker 
akkurat å bli president i USA!

VeLLyKKeT På STRaTeGi
Men så litt mer om selskapet som de fire 
leder, sammen med daglig leder Mary-Ann 
Selfors (61). Meløy BedriftsService fikk for 
alvor smake REC-velten for fire år siden. 
I årene etter 2005 hadde servicebedriften 
på det meste over 50 ansatte og omsatte 
for over 35 millioner kroner årlig. I dag er 
bare en tredel av staben tilbake, 17, mens 
driftsinntektene de siste årene har ligget på 
10-11 millioner kroner.
- Vi var 12-15 da selskapet ble etablert 
i 2002, så nå er vi tilbake på det samme 

nivået. Men det er klart de siste årene har 
vært en voldsom omveltning, innrømmer 
Mary-Ann.
- Men, nå har vi gjennomført vellykket stra-
tegisamling, først med dette styret, så med 
staben, og det er veldig godt å vite at styret 
tror på oss og vil satse på oss! fastslår hun.
Nytt for bedriften i vår og sommer er en 
stor og vellykket renovering av begge kan-
tinene i Glomfjord Industripark i samarbeid 
med byggeier Yara, og ikke minst over-
takelse av driften av Brestua ved Engen-
breen, på oppdrag for det nå kommunale 
aksjeselskapet Svartisen AS.

Må Få MeR….induSTRi
Meløy BedriftsService ble etablert som et 
verktøy under omstilling og nedbemanning 
i daværende Hydro Agri Glomfjord. Den 
nye bedriften overtok en del personell, og 
skulle levere tjenester som transport, post-
levering, vaktmestertjeneste og kantine-
drift. Utenfor industriparken er bedriften de 
siste årene kanskje aller best kjent for sitt 
veldrevne opplæringskontor med adminis-
trasjon av over 100 lærekontrakter i Meløy, 
Rødøy, Gildeskål og Bodø. Sett i forhold 

til folketall har Meløy i dag flest lærlinger i 
hele Nordland.
- Lærlinger herfra har lenge vært attraktive 
for selskaper som Statoil – kanskje kan 
vi også få til noe av det samme innen-
for energi – Meløy er jo en av de større 
kraftkommunene i Norge, mener styreleder 
Lothar Maruhn.
- For Meløy BedriftsService er den største 
utfordringen at så mange bedrifter er blitt 
borte fra industriparken. For å få til vekst 
er det viktig med nye bedrifter og flere 
industriarbeidsplasser, noe hele Meløy er 
avhengig av, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

fakta
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Vi har tilstrekkelig kompetanse, men for meg 
holder ikke det. Målet er å ha rikelig, ikke bare 
akkurat nok.

BJøRn KiLdaL 

Nå har vi kommet oss gjennom realfagene, 
så på en måte er det verste unnagjort. Nå 
starter det som er mest interessant. 

MiKaeL anTOnSen 

- Det at vi er to stykker, som 
motiverer og drar lasset 
sammen, er en fordel på 
ingeniørstudiet, mener 
Mikael Antonsen og Bjørn 
Kildal hos Halsa Bygg. 

I to år har Mikael og Bjørn studert sammen, 
og bruker mye tid sammen til å tilegne seg 
ny kunnskap. Noe skjer i arbeidstiden, noe 
på kveldene. De har fire år igjen før de har 
ferdig sin bachelorgrad som bygg-ingeniør 
med fordypning i konstruksjon og husbyg-
ging. 
- Vi var 20 stykker sammen på første 
samlingen, men nå er det bare oss to igjen. 
Nå har vi kommet oss gjennom en tredjedel 
av studiet, og er bestemt på at dette skal vi 
klare, forteller Bjørn stolt. 

- ViL Ha MeR KOMPeTanSe 
Det hele begynte med et informasjonsmøte 
i Glomfjord, som Bjørn og Mikael deltok 
på. Høgskolen i Narvik informerte om Y-
veien til ingeniør, og så begynte snøballen 
å rulle. 
- Mikael var også interessert, så vi meldte 
oss på sammen. I starten ble det litt rot, og 
vi kom ikke skikkelig i gang før halvannen 

i to år har arbeidskollegene Bjørn Kildal og Mikael antonsen studert sammen for å bli ingeniør. undervisningssalen er hos arbeidsgiveren, Byggtorget Halsa Bygg aS. 
Foto: Prikkenoverien

Vi knipset Mikael antonsen da han kom til Halsa Bygg i 2013, etter å ha vært prosesso-
peratør. Han omskolerte seg til tømrer, og er nå på vei til å bli byggingeniør.  Foto: 
edmund ulsnæs

måned etter de som studerte på Høgskolen. 
Vi er begge yrkesfaglig utdannet og har 
ikke den spesielle studiekompetansen, men 
vår personlige driv og gleden i å ha et klart 
mål, har drevet oss, sier Bjørn. 
Tidligere har han tatt mesterbrevet og 
teknisk fagskole, mens Mikael er utdannet 
prosessoperatør i industrien. Underveis i 
ingeniørstudiene har han omskolert seg til å 
bli tømrer - det eneste som gjenstår er selve 
svenneprøven. 
- Vi har vel strengt tatt tilstrekkelig kompe-
tanse i forhold til hvor vi står med bedriften 
per i dag, men for meg er det ikke nok. 
Målet er å ha rikelig, ikke bare akkurat nok, 
mener Bjørn. 

LeSeSaL På JOBB 
- Jeg har alltid vært glad i matematikk og 
skolegang, og liker å lære. Nå har vi kom-
met oss gjennom realfagene, så på en måte 
er det «verste» unnagjort. Nå begynner det 
som er mest interessant, legger Mikael til. 
De presiserer at de ikke er arbeidsgiver og 
arbeidstaker når de studerer. Når de sitter 
sammen på møterommet hos Byggtorget 
Halsa Bygg AS, så er de studiekompiser. 
- Her ser vi forelesninger sammen på stor-
skjerm. Siden vi er to stykker som kjenner 
hverandre godt så blir det en del diskusjo-
ner rundt temaene som blir tatt opp, og det 

lærer vi begge av. Dette gjør vi to til tre 
kvelder i uka. I tillegg har arbeidsgiveren 
innvilget at vi kan bruke 2,5 arbeidstimer i 
uka til studier, forklarer Mikael, og hinter 
til Bjørn. 
- Det kommer til å bli godt når vi kan bruke 

kolleger og studiekompiser 

Meløy BedriftsService
Etablert: 2002
Forretningsområder: Ulike servi-
cetjenester til bedriftene i Glomfjord 
Industripark.  Opplæringskontor.
Ansatte: 17
Daglig leder: Mary-Ann Selfors
Styre: Lothar Maruhn (leder), Mor-
ten Hugo Olsen, Kristine Haukalid 
og Finn  Nordmo
Eiere: Meløy Næringsutvikling 
(34 prosent), Bodø Industri (21), 
Yara Norge (20), REC Wafer Norge 
konkursbo (20) og Marine Harvest 
Norway (5)

denne kunnskapen i møte med kundene 
våre. Vi har ennå et stykke igjen, men for-
delen er at vi er sammen om dette, svarer 
Bjørn. 

Tekst: Andreas Eik. 
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mindre strømregning, oftere
- Vi ser at det er et ønske 
fra mange av våre kun-
der. Derfor tilbyr vi nå 
månedlig strømfaktura.

Månedlig er mer praktisk for mange kunder, fastslår Reinert aarseth og Mette 
Bjørnvik i Meløy energi.

Dette forteller fagsjef for fiber- og mar-
ked hos Meløy Energi, Reinert Aarseth. 
Kraftleverandøren har hatt forespørsler 
om dette en stund, og har allerede gitt 
tilbudet til noen av kundene. Aarseth 
forteller at det hovedsakelig er de unge 
som ønsker å få bedre oversikt over 
strømutgiftene. 
- Det er mer praktisk for dem å gjøre 
det slik enn annenhver måned. Selv 

om det medfører litt merarbeid, siden vi 
må gjøre fakturaarbeid hver måned, så er 
det på mange måter mer oversiktlig for oss 
også, sier han. 
Av de rundt 4.500 privatkundene Meløy 
Energi ha, er det kun et fåtall som har denne 
fakturaløsningen i dag, men Reinert oppfor-
drer de som ønsker å få en bedre oversikt 
over forbruket sitt, til å ta kontakt. 
- Det blir mer bekvemt for de som ønsker 
å få en mindre regning litt oftere. Vi tar inn 
strømverdiene hver måned, som før, så det 
kreves ikke noe ekstra fra kundene. Det blir 
bare en lettere og mer oversiktlig måte å be-
tale for strømmen på, for de som ønsker det.

Tekst og foto: Andreas Eik 

- Det er mye som kan bli 
fryktelig ille dersom det 
skulle skje en stor-ulykke 
her. Derfor er det viktig 
for Cargill å forebygge, 
og fokusere på sikkerhet, 
sier industrivernleder Finn 
Stavnes. 

- det er mye som kan bli fryktelig ille 
dersom det skulle skje en stor-ulykke her. 
derfor er det viktig å forebygge ved å 
satse på sikkerhet, sier industrivernleder 
Finn Stavnes (t.v.) og produksjonsleder 
Herulf Olsen ved produksjonsanlegget på 
Halsa. Foto: edmund ulsnæs

det ble lagt inn ekstra stressmomenter i siste liten, og da var det viktig at internkommu-
nikasjonen mellom administrasjonen og kriseberedskapen var god. 

- Tilbakemeldingene fra Salten Brann om øvelsen har vært gode, og både dem og 
bedriftens innsatspersonell fikk testet seg, sier beredskapsledelsen ved Cargill. i april 
gjennomførte bedriften stor brannøvelse. 

øver, for sikkerHetens skyld

Brann hos Cargill, en mann er savnet. Røyken velter ut av lokalene og nødetatene er på 
tur. Heldigvis var det denne gangen bare en øvelse. 

Det var i midten av april at alarmen gikk i 
fabrikken på Halsa. Nødetatene mottar mel-
dingen om at det er brann, og at ett men-
neske er savnet. Heldigvis var dette ikke en 
ekte ulykke, men alle parter reagerte som 
om det var det, for dét er hensikten med 
innsatsøvelser, forteller produksjonsleder 
Herulf Olsen. 

Må Ha OVeRSiKT 
Røyken velter ut av lokalene når brannve-
senet kommer til stedet. Selv om det er en 
røykmaskin som er årsaken, er det godt å 
ha rutinene i orden. 
- Selv om Salten Brann har kjentmannsrun-
der så blir man aldri helt kjent, dersom man 
ikke jobber her. Derfor tok vi imot dem 
med oversiktskart over området, der det var 
krysset av hvor hendelsen var og hvor vi 
trengte hjelp, slik at det skulle bli enklere 
for dem, forklarer Finn. 
Han har lang erfaring som brannmann, og 
sier at industrivernet ved bedriften er viktig 

for at oppgaven til nødetatene skal gå så bra 
som mulig. Denne gangen var det et skift i 
fôrfabrikken som ble rammet, samt en del 
innleide mannskaper og vedlikeholdsarbei-
dere. 
- Totalt var det tett på 20 mennesker her 
inne. Det er utrolig viktig å loggføre alle 
som er i fabrikken, og at alle møter på 
avtalt sted når alarmen går. Denne gangen 
manglet vi en person, og da må det settes i 
gang søk. 

GOde TiLBaKeMeLdinGeR
Det ble mange timer med forberedelse, 
med tett dialog med Salten Brann, før den 
viktige øvelsen. Finn forteller at organise-
ringen av industrivernet blant de ansatte er 
en prioritet som betaler seg. 
- Skiftkoordinatoren er innsatsleder, mens 
resten av skiftarbeiderne er innsatsperso-
nell. De går med vester som er merket, slik 
at det kommer tydelig frem hvem som er i 
innsats når blålysene kommer. Og tilbake-
meldingene fra Salten Brann var gode, sier 
han fornøyd. 
- Vi har en øvingsplan som går dekker 
ett-par år av gangen, der det også er lagt 
inn ferdighetsøvelser. Vi skal kunne mestre 
slokkeapparatene, samt rulle ut slanger til 
brannvesenet. 

eKSTRa STReSSMOMenT
Herulf forteller at med alt produksjons-
utstyret som er på anlegget, som gass-
dampkjelene, så kan det oppstå ganske 
dramatiske situasjoner dersom det oppstår 
brann. Finn legger til at de har stort fokus 
på internkontrollrutinene på alt utstyret, for 
forebygging er viktig. 
- Det er bra at vi har god internkommunika-
sjon i Norge, for vi utveksler erfaringer. Vi 
tilrettelegger for felles innkjøp av utstyr, og 
det er veldig greit å ha noen andre å sparre 
med, sier han. 
Under øvelsen hadde de kommunikasjon 
med kriseberedskapet på hovedkontoret i 
Bergen, slik at de også fikk høste erfaringer. 
- Det ble blant annet lagt til et ekstra stress-
moment i siste liten – dette var en pågående 
journalist. Det er greit å få trenet seg på 
dette også, blant annet siden vi måtte tenke 
på sikkerheten til journalisten i tillegg til alt 
det andre som skjedde, avslutter Herulf. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Prikkenoverien

- Mens vi i januar testet recharge på bare 
noen få ovner, kjøres dette nå ordinært på 
30 av de 50 ovnene. Dette betyr langt min-
dre omstilling av ovnene, og mindre tunge 
løft for operatørene. Og recharge fungerer 
veldig bra, begynner produksjonssjef Sissel 
Norum hos Norwegian Crystals.
- Dessuten: nå tester vi om vi kan dra hele 
3 ingoter fra én og samme digel, og dét fun-
gerer også bra, opplyser hun.

iKKe 2, Men 3!
Og det siste er spennende og gode nyheter 
fra den tredje største arbeidsplassen i Mel-
øys næringsliv. For: mens en digel (digel = 
kvartskrukke i bunnen av ovnen som fylles 
med silisium-råstoff før smelting/trek-

king til ferdig 
ingot) tidligere 
ble kastet etter 
trekkingen av 
én ingot, er 
selve hensikten 
med recharge-
prosjektet at 
digelen skal 
brukes til 2. Eh, 
unnskyld: 3?
- Ja, en digel 
har riktignok 
begrensninger, 

fra 1 til 2 til 3
Et refill-prosjekt til 20 mil-
lioner kroner skulle øke 
produksjonen fra Norwegi-
an Crystals-ovnene kraftig. 
Og her er de spennende 
resultatene…

men når vi nå 
tester det på fem 

ovner, klarer vi faktisk 3 ingoter på samme 
digelen. Utfordringen er vår egen prosess.
- Så det neste er 4?
- Dét er ikke et mål for oss nå, men andre 
gjør det jo. At vi klarer 3, betyr selvsagt at 
vi kan forbedre produktiviteten i fabrikken 
betraktelig, sier Sissel.

BedRe OPeRaTøR-daGeR
For de uinnvidde: en ovn hos Norwegian 
Crystals varmes opp til 1.500 grader, 
smelter silisiumet og trekker en mono-

krystall, altså en ingot. Og mens ovnen før 
måtte gjennom tidkrevende kjøling etterpå, før 
ingoten ble tatt ut og digelen erstattet med en 
ny, innebærer recharge at ingoten nå trekkes 
opp i tårnet på ovnen og kjøles ned. Samtidig, 
uten å åpne ovnen for å kjøle, kan operatørene 
fylle den samme digelen på ny med en såkalt 
feeder. Og som Sissel sier, ikke bare totalt 2 
ganger, men 3.
- I dag er 48 av 50 ovner bygget om for 
recharge, og etter hvert skal alle tilpasses for å 
kjøre 3 ingoter pr. digel.
- Når vi omstiller ovnene mellom hver digel, 
er det både varmt og fysisk tungt arbeid. Så i 
tillegg til at vi nå øker produktiviteten kraftig 
på hver ovn, betyr dette også mindre omstil-
ling og altså mindre belastning for operatø-
rene, forklarer produksjonssjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Recharge-prosjektet i ingot-fabrikken er en suksess, og vil øke produksjonen med langt mer enn 20 prosent.

industriFolk januar 2016

Sissel norum

Totalt var det tett på 20 mennesker her inne. 
Det er utrolig viktig å loggføre alle som er i 
fabrikken, og at alle møter på avtalt sted når 
alarmen går. 

Finn STaVneS
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tilbake i fabrikkmiljøet 
Erik Knutssøn har nettopp 
begynt i jobben som EHS-
koordinator på EWOS. - Det 
som tiltalte meg var at det 
er seriøse eiere med klare 
mål. 

erik Knutssøn tiltrådte denne måne-
den som eHS-koordinator hos ewOS. 
- dette er mer i min gate, sier han. 

Environment, Health and Safety - for engelsk 
skal det være når man har amerikanske eiere. 
- Dette er i min gate, for jeg var HMSK-sjef 
på Yara i fem år. Det er en annen skala på 
fabrikken, men jeg ser at eieren Cargill har 
mange av de samme kravene som andre 
internasjonale konsern har, så vi har litt jobb 
å gjøre, sier han. 

eRFaRen 
For i Glomfjord har Erik bak seg 20 år i 
Hydro Agri- og så Yara-systemet. Blant an-

net seks år som driftssjef i pakkeri, kai og 
lager, perioder som innkjøpsleder, adminis-
trasjonssjef, driftssjef i fullgjødselfabrikken 
og en kort periode som fabrikksjef. Han 
presiserer at EWOS ikke har vært dår-
lige, men at den nye eieren har krav om at 
fabrikken skal på en annen standard. 
- Jeg er fremdeles ganske ny her, men det er 
satt i gang et arbeid. Det er laget integra-
sjonsplaner som retter seg mot HMS der 
det er visse steg som skal gjennomføres. Vi 
har også ukentlige oppfølgingsmøter med 
koordinatoren som sitter i Bergen.
Erik avrundet karrieren i Glomfjord i 
fjor, og flyttet til Bodø sammen med kona 
Anne. Nå har han hybel i tidligere Halsa 
Gjestegård, vegg-i-vegg med nyjobben i 
fôrfabrikken.

FaBRiKKLiVeT SeTTeR SPOR 
Etter en kort periode i M3 Anlegg i Bodø 

fant Erik nemlig ut at han trives best i 
fabrikk-miljøet. Han ville ikke sitte på 
kontor hele tiden, men heller kombinere 
det med å snakke med folk og finne ting 
man kan forbedre. 
- Anleggsbransjen er spennende, og jeg 
møtte mange flinke og flotte folk. Men, 
jeg har jobbet 20 år i fabrikk, og dét setter 
spor. Dette passer meg bedre.
- Det jeg skal gjøre nå er å se på de prak-
tiske tingene som skal gjøres i fabrikken. 
Jeg liker å snakke med folk, presentere 
ting på en fornuftig måte slik at vi klarer 
å få samme forståelse om hva som skal 
gjøres. Så er jeg også litt utålmodig, og 
liker å følge opp slik at ting glir godt, 
mener Erik.

Tekst: Andreas Eik og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Han har jobbet for Reipå Knuseri i snart 
ett år, men har fra tidligere lang fartstid 
i Forsvaret. Fra 2006 til 2015 hadde 
han på seg kongens klær, og sitter på en 
kompetanse som Forsvaret nå mangler. 
- Broleggeren er et kjøretøy som frakter 
og legger ut en bru på 25 meter. Denne 

på gamle 
jaktmarker  
Det er ikke hverdagskost 
at nordnorske entreprenø-
rer leier ut egne ansatte til 
Forsvaret! - Jeg er her for 
å lære opp mannskap på 
bruk av broleggere, fortel-
ler maskinfører Jonas Ska-
ret hos Reipå Knuseri.   

Jonas Skaret hos Reipå Knuseri har kompetanse som er etterspurt i Forsvaret. Slikt blir det mannskapsutleie av! Foto: edmund 
ulsnæs og privat.

bruen blir brukt av militære kjøretøy under 
forskjellige oppdrag, forteller Jonas. 
Han ble kontaktet på nyåret, for Forsvaret 
ønsket at han skulle trene opp nye mann-
skaper i bruk av broleggeren. Selv om han 
kunne valgt å gjøre dette på egenhånd, ville 
Jonas gjøre dette gjennom arbeidsgiveren. 

- Dette er nok ikke et satsingsområde for 
Reipå Knuseri, men det er godt at begge 
partene ser monn i min kompetanse. Jeg 
skal fire uker i Gratangen, der jeg trener 
opp soldater og instruktører. Hensikten er at 
de etter dette skal gjøre opplæringen selv. 
Med mange år i Ingeniørvåpenet har Jonas 

erfaring med mobilkraner, lastebilkraner 
og andre store kjøretøy. 
- Jeg trives veldig godt hos Reipå 
Knuseri, for jeg interesserer meg for de 
kjøretøyene. 

Tekst: Andreas Eik

i full jobb, med ny bil 
Lastebilulykken kunne 
snudd opp-ned på yrkesli-
vet til Dan-Tore Gustavsen 
(30). Men takket være NAV 
og arbeidsgiveren Reipå 
Knuseri er arbeidsdagene 
blitt enklere. 30-åringen 
har fått tilrettelagt egen 
lastebil. 

I ni år har han følt seg hjemme bak rattet 
på de store bilene. For det var da arbeidet 
på fyllinga på Ørnes startet, at han fikk det 
travelt med å få lastebil-lappen. Men, rett 
før jul i 2013 gikk det galt. På vei nordover 

Jeg kjenner på kroppen at det blir lettere hver 
dag. Jeg har mer å gi, og ser ikke for meg å 
gjøre noe annet i livet. I alle fall ikke med en 
slik arbeidsgiver!

dan-TORe GuSTaVSen

Til tross for lastebilulykken er dan-Tore Gustavsen i full jobb. - dét er takket være støt-
ten fra arbeidsgiveren og den tilrettelagte lastebilen. dagene på jobb er blitt bedre 
med den nye bilen, og jeg stortrives på jobb, sier han.

- armen er litt skjev ennå, forteller dan-Tore. Han er glad for at den nye bilen er enda let-
tere å styre enn tradisjonelle lastebiler, samt at han har hydraulisk døråpner for å spare 
armen for belastning. 

langs Kystriksveien fikk han sleng på laste-
bilen, og endte opp i fjæra. 
- Om det ikke var for støtten fra arbeids-
giveren er det ikke sikkert jeg har vært 
tilbake i full jobb. Selv om interessen var 
der fra før, så er jeg utrolig motivert nå som 
jeg har fått meg ny bil, sier han fornøyd.  

FiKK dåRLiG SaMViTTiGHeT 
Nedover bakken seilte han sidelengs, og 
håpet var at han kunne støtte lastebilen på 
autovernet. 
- Med det var som å treffe papir. Da jeg 
landet nede i fjæra ble jeg slengt halvveis 
ut av bilen, mens venstre arm lå i klem. Det 

var heldigvis vått, og jeg kjente det var liv 
i den, så jeg klarte å slite meg løs, forteller 
han rolig. 
Det var dramatisk, uten tvil. Kort tid etter 
kom smertene. Brudd i bekkenet, åpent 
brudd i overarmen og brudd i håndleddet 
kjenner man når adrenalinet gir seg. 
- Jeg hadde dårlig samvittighet. Bilen var 
rasert, så Reipå Knuseri var plutselig både 
en lastebil og en ansatt i minus. Men det 
var aldri en diskusjon. Frank Robert Sv-
endsgård, som er daglig leder, besøkte meg 
faktisk på sykehuset, sier han takknemlig. 

BLe FORT SLiTen 
Det endte med ett års sykemelding, noe 
Dan-Tore ikke likte i det hele tatt. Han ble 
rastløs og ville tilbake på jobb. Men da han 
kom tilbake kjente han fort at kroppen ikke 

var helt som før. 
- Etter en arbeidsuke var jeg helt ødelagt. 
Jeg var i seng tidlig på ettermiddagen, og 
helgene måtte jeg holde meg i ro. Det gikk 
ut over alt i livet, for jeg har ikke samme 
kraften i hendene som før. 
Han skryter av Reipå Knuseri, og at be-
driften var svært løsningsorientert.   Da det 
ble kjøpt inn nye lastebiler i fjor begynte 
bedriften, NAV og Dan-Tore å snakke 
sammen om tilrettelegging. Dette endte 
med at det kjøpt inn en egen lastebil, bare 
til Dan-Tore. 

SKyTeR aV aRBeidSGiVeRen 
- Nå har jeg egen luftsylinder til døråpner, 

slik at jeg slipper å fysisk åpne den. Dessu-
ten har bilen ny servo som gjør det lettere 
å manøvrere, og med sentralsmøringen slip-
per jeg å smøre alle de bevegelige delene 
på påbygget selv, forteller Dan-Tore om 

bare ett-par av tilretteleggingene. 
Bilen har også et automatisk kjettingsys-
tem, som slenger lenker under hjulene når 
man kjører, og flere andre småtilpassinger, 
som kamera på hytta og hengeren. Og da 

NAV sa nei til sandstrøer foran hjulene, 
som Dan-Tore foreslo, betalte bedriften dét. 
Så nå har han begge deler. 
- Nå har jeg hatt denne bilen i ett-par måneder, 
og kjenner på kroppen at det blir lettere hver 

dag. Jeg har mer å gi, og ser ikke for meg å 
gjøre noe annet i livet. I alle fall ikke med en 
slik arbeidsgiver, avslutter han og smiler. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

best for bedriften
- Prosessen fra vi startet 
dialogen med NAV til vi 
hadde oversikt over tilret-
teleggingen, gikk ganske 
raskt, sier Frank Robert 
Svendsgård, daglig leder 
for Reipå Knuseri. 

Han mener at det ikke var noe poeng å sitte 
på gjerdet og vurdere hva de skulle gjøre 
for at Dan-Tore skulle klare å være i full 
jobb.
- For bedriften sin del er dette den beste 
løsningen, selv om det kostet noen kroner. 
Han mener at på sikt lønner det seg, og 
er svært fornøyd med hvordan NAV har 
bidratt i prosessen. 
- Det er bedre ha en fornøyd ansatt i full 
jobb, enn at han må være delvis sykemeldt, 
forteller Svendsgård. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 
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- Det begynte på Dønna, Geir? 

- Ja, jeg bodde mine første 16 år der, og da jeg skulle 
begynne på videregående skole flyttet jeg til Sandnes-
sjøen for å ta maskin og mekaniker. Jeg bestemte meg 
for at jeg heller ville gå elektro, og tok automasjon 
VK1 der. VK2 var i Narvik, men det faget gikk kun 
annethvert år, og jeg bommet, selvfølgelig. Derfor tok 
jeg elektroautomasjon i Bodø i mellomtiden, for jeg 
orket ikke å gjøre ingenting. 

- Hvordan endte du opp i Glomfjord? 
- Jeg søkte på læreplass mange steder i landet, 
og endte opp på Hydro i Glomfjord i 1990. Etter 
læretiden gikk jeg på kontrakt i tre år, for vi var i en 
omstillingsperiode. Jeg var innstilt på å dra ett-par 
ganger, da kontraktene gikk ut, men ble værende. For 
jeg hadde truffet hun som ble min kone, Veronica 
Sivertsen, og ble tilbudt fast jobb. Da var avgjørelsen 
ganske enkel. 

- Har du vært på Hydro og Yara alle disse 26 årene? 
- Jeg har vært i vedlikehold hele tiden, men det har 
vært noen omstillinger. Først ble avdelingen gjort om 
til Hydro Production Parter, som senere ble kjøpt opp 
av Bilfinger. Der var jeg fra 2005 til 2008, men var 
utleid til Yara. I 2008 ønsket Yara å ha en egen gruppe 
med vedlikeholdsfolk, og da kom jeg hjem igjen. Så 
selv om jeg har vært ansatt annet sted i ett-par år har 
jeg i grunn alltid jobbet her inne. 

- Så du har gjort den samme jobben i over 25 år - blir 
det ikke ensformig? 
- Overhodet ikke. Jeg har svært varierte arbeidsdager, 
der jeg gjør alt fra å skifte ventiler til å programmere 
reguleringer ute i felten. Det er naturlig nok en del 
forebyggende vedlikehold, men så jobber vi også en 
del på andre prosjekter. Noen trives med å gjøre det 
samme hver dag, men jeg liker utfordringer. Skal man 
skifte en ventil er det viktig å vite om det er syre eller 
damp i rørene, så vi må alltid være klar over proses-
sen i tillegg til automasjonsbiten. 

- Men livet er mer enn bare jobb. Hva gjør du på 
fritiden? 
- Veronica og jeg har to døtre, på 15 og 17 år. Å følge 
opp barna våre har på mange måter vært det jeg har 
fylt fritiden min med, og derfor har jeg vært med i 
Neverdal Ungdoms- og Idrettslag i 11 år. Både som 
trener for jentene, leder i fotballgruppen og leder 
i hallidrettsgruppen. Og selvfølgelig aktiv under 
Neverdalsturneringa. Men nå begynner jentene å bli 
voksne, så til neste år tror jeg det blir grillvakt på 
meg.  

- Så det er ikke fare for at du plutselig kjøper deg 
motorsykkel da? 
- Tviler veldig på det. Jeg har hatt motorsykkel, men 
solgte den og investerte pengene i en båt. Det var 
mer sosialt for familien, og det viktigste for meg er å 
trives sammen med dem. Ellers så bygger vi hytte for 
tiden, og snekringen synes jeg er virkelig artig. Nå 
har jeg bodd lengre i Meløy enn noen andre steder, og 
jeg ser for meg å fortsette å jobbe på Yara frem til jeg 
pensjonerer meg. Jeg har tro på gjødselproduksjonen, 
men vi må prestere hele tiden. Og dét gjør vi! 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Alder: 47 år
Yrke: Automasjonstekniker
Firma: Yara Glomfjord

Profilen: Geir Olsen

- dette blir spennende!
Anders Leiråmo (36) 
er kommet tilbake til 
Meløy. Han er Norwe-
gian Crystals’ nye øko-
nomisjef. 

anders Leiråmo

Han er ikke ukjent i Industriparken, 
neverdalingen, for han har bak seg 
seks års erfaring fra REC. Men, etter 
fem år utenfor kommunegrensen, fris-
tet det å komme tilbake til solcellein-
dustrien. 
- På sikt kan Norwegian Crystals bli 
stor, og jeg vil gjerne være med på 

denne utviklingen, forteller han. 

eRFaRinG FRa BRanSJen
Anders forlot hjemstedet etter vide-
regående skole for å studere økonomi 
ved Handelshøgskolen i Bergen. Der 
ble han fram til 2005, da turen gikk til-
bake til Meløy for å jobbe som control-
ler i det som da het REC ScanWafer. 
- Jeg var med både på oppturen og 
nedturen her i Glomfjord. Det var 
spennende å jobbe med økonomian-
svar i et selskap som utviklet seg mye, 
og jeg håper å kunne bruke erfaringene 
mine derfra i den nye jobben, sier 
Anders.

ViL VæRe Med
Da REC-eventyret nærmet seg slutten 
i 2011, flyttet Anders tilbake til Ber-
gen. Der var han økonomidirektør i det 
elektromekaniske kompetansesenteret 
Karstein Moholt i to år, før han reiste til 
Bodø og en tilsvarende stilling i Rapp 
Marine.
- Nå har jeg vært her siden starten av 
mai, og trives godt. Det handler om mye 
av det samme som sist jeg var i parken, 
så jeg ser frem til å være med på den 
videre veksten i Norwegian Crystals! 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Dette forteller prosjektingeniør Helge 
Hamnevoll i Yara Glomfjord. Det er 
hektisk aktivitet både i og utenfor industri-
parken i vår og sommer. Det lages grøf-
ter, bygges ventilhus og gjøres en rekke 
utbedringer. Etter starten av den nybygde 
oksygenfabrikken 12. april, har det vist seg 
at støynivået har vært himmelhøyt over det 
som var forventet. 
- Dette har vi tatt tak i, ikke minst av hen-
syn til lokalbefolkningen. 

FanT FeiLen
Årsaken var en feilkonstruksjon på ett 
av eksosrørene, og i nært samarbeid med 
leverandøren Praxair har de laget en hand-

bråk 
og rør 
- Selv om produksjonen i 
oksygenfabrikken har vært 
utrolig bra, har støynivået 
vært et skår i gleden. 

Kjell ivar Hansen

lingsplan. 
- Det ble gjort målinger i forkant av 
revisjonsstansen, og disse dataene ble 
oversendt til dem. Nå gjøres utbedringer, 
og vi har som mål å kjøre i gang oksygen-
fabrikken igjen nå i månedsskiftet.  Denne 
gangen med betydelig redusert støynivå. 
Og på plussiden forteller Helge at fabrik-
ken har produsert utrolig bra. 
- Den er akkurat der den skal være, og vi 
ser at den har gitt en større økning i syre-
produksjonen enn forventet. 

yaras nye oksygenfabrikk 
er i drift siden i vår, og 
selv om produksjonen 
er god, har støynivået 
vært langt høyere enn 
forventet. - Vi har funnet 
feilen, og jobber med å 
få utbedret den, forteller 
prosjektingeniør Helge 
Hamnevoll.

Reipå Knuseri har lagt rundt 200 meter rør i forbindelse med byggingen av nytt ventilhus i industriparken. - Rørene til syrefabrikken 
er stort sett ferdig lagt, forteller prosjektleder hos Reipå Knuseri, Kjell ivar Hansen.

Helge Hamnevoll

inGen SKadeR 
- Selv om vi er litt forsinket inne i parken, 
så er ventilhus-prosjektet i rute. Og det uten 
noen skader, forteller prosjektleder Jon 
Roger Pedersen hos Yara. 
Prosjektleder Kjell Ivar Hansen hos Reipå 
Knuseri, som har hovedentreprisen på 
ventilhuset, forteller at de ligger godt an i 
forhold til fremdriftsplanen. 
- Til nå har vi lagt rundt 200 meter med 
vannledning inne i parken, og alt som skal 
gå til syrefabrikken er stort sett ferdig. Det 
gjenstår fremdeles noe småarbeid, men det 
får vi ikke gjort før ventilhuset er kommet 
opp. 
Nå driver knuseriet med graving for  vann-
ledning og fordrøyningsrør like ved Schalt-
huset, for innen kort tid skal innmaten til 
det nye ventilhuset leveres. 
- Dette er et stort anlegg med mange 
potensielle farekilder, og når man tenker 
på helse, miljø og sikkerhet er det mye 
som kan skje. Det har vært noen uheldige 
hendelser, og det tar vi alvorlig. Heldigvis 
har ingen blitt skadet, forteller Jon-Roger 
Pedersen. 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Edmund Ulsnæs 
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Hun har fått kortere reisetid til jobb, 
43-åringen fra Tukthuset på Mel-
øya. Etter 10 år som driftstekniker og 
driftslederassisten ved smoltanlegget 
i Glomfjord, mønstret nemlig Wenche 
Kristiansen 1. juni på jobb hos sin nye 
arbeidsgiver. I Vågsbotn ved Engavågen.

BaRe MåTTe
- Jeg hadde det veldig bra sammen med 
gjengen i Marine Harvest, og hadde 

spennende bytte for WencHe
- Det var så spennende at 
jeg ikke kunne la være, 
innrømmer Wenche Kris-
tiansen. Forlot Marine 
Harvest etter 10 år.

ingen planer om å gjøre noe annet. Men, 
så så jeg denne utlysningen, en nyoppret-
tet stilling i Nova Sea. Da kjente jeg at jeg 
var sulten etter å lære noe nytt, og det var 
så spennende at jeg bare måtte søke, smiler 
hun.
Wenche har nemlig meldt overgang fra 
smolt-produksjon til oppdrett av laks, og 
stillingen som produksjonsbiolog ved Nova 
Sea sine 11 anlegg i Meløy, Rødøy og Gil-
deskål – åtte av dem i Meløy. Nova Sea ble 
etablert som Lovund Sjøprodukter i 1972, 
og er i dag en av de største lakseoppdret-
terne i Nord-Norge, med 33 heleide og fire 
deleide konsesjoner for oppdrett.

de FLOTTe FOLKene
- Dette er laks i et helt annet stadium enn 

jeg er vant med, og med helt andre utfor-
dringer enn det vi har på land. Disse ut-
fordringene, for eksempel med lakselus 
og rensefisk, var grunnen til at Nova Sea 
ville ansatte en produksjonsbiolog – en 
som jobber direkte mot den biologiske 
delen av produksjonen, forklarer hun.
Wenche kom til Marine Harvest i Glom-
fjord i 2004, etter høgskoleutdanningen 
i akvakultur i Bodø og en periode i jobb 
ved Felleskjøpet på Ørnes. 
- Fra Glomfjord vil jeg nok huske aller 
best alle de flotte folkene jeg jobbet 
sammen med. Og at det var stor takhøy-
de og store muligheter for å kunne jobbe 
selvstendig og utvikle seg faglig.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

wenche Kristiansen – overgang fra 
smolt til oppdrett etter 10 år hos Marine 
Harvest i Glomfjord.

rockeren gunnar ruster ikke  
Etter 40 år hos Yara er Gun-
nar Nilsen (66) inne på 
oppløpssiden. På nyåret 
går han av med pensjon. 
- Og da får jeg mer tid til 
rock ‘n roll! 

Han har vært innkjøper hos Yara i maaange 
år nå, og opplevd mange forandringer 
siden han startet sommerjobben på lageret i 
1975. Selv om arbeidstittelen er forandret, 
og de er litt færre på avdelingen i forhold 
til tidligere, så har Gunnar faktisk holdt ut 
i de samme lokalene siden han var 25 år 
gammel. 
- I januar blir jeg 67 år gammel, og da er 
det på tide å gi seg, mens leken er god. 

KOM TiLBaKe 
Etter realskolen reiste Gunnar til Horten. 

Der ble det skolegang i det sjømilitære 
korpset, med undervisning i navigasjon og 
elektronikk. 
- Men etter ett-par år følte jeg meg nesten 
hjernevasket av systemet, så jeg hoppet av. 
Så ble det litt jobbing i Oslo, men lengselen 
hjem til Glomfjord var stor. Jeg er ikke noe 
bymenneske, dét er helt sikkert. 
Faren jobbet hos Hydro i Glomfjord, og 
Gunnar kom altså tilbake i 1975, og til 
sommerjobb som sjåfør på lagerbilen, den 
som kjørte mellom nedre og øvre område. 
- Da den kontrakten var over ble jeg tilbudt 
fast jobb, og dum som jeg var, takket jeg ja, 
hehe. Og nå, over 40 år senere, så sitter jeg 
her ennå, forteller Gunnar. 

MeR uHøyTideLiG FøR 
Mye har forandret seg med årene. Da Gun-
nar begynte på lageret var de over 20 styk-
ker som jobbet der. I tillegg til reservedeler 
til fabrikkene hadde de jernvarelager og 

Og på sikt blir jeg kanskje rockestjerne på sy-
kehjemmet. Da blir det ikke lengre orgelmu-
sikk i gangene, men Rolling Stones .

GunnaR niLSen

Men jeg savner litt den uhøytidelige stemning-
en vi hadde i gamle dager. Det var mange som 
gikk rundt og pønsket på practical jokes.

GunnaR niLSen

- det har vært mange forandringer i løpet av yrkeskarrieren min, som for eksempel datarevolusjonen, forteller innkjøper Gunnar nilsen. i tidligere tider var papirmengden voldsom.

trelastlager, samt egen regnskapsavdeling.
- Så ble det nedskjæringer og nedbeman-
ning, og etterpå var vi 5-6 stykker igjen. 
Det er hektiske dager her, så vi har ikke 
problemer med å fylle dagene. Da jeg 
begynte på Innkjøp på 1990-tallet, ble 
jeg med på datarevolusjonen. At dét var 
morsomt, kan jeg love deg. Før var alt på 
papir, og når man har 13-14.000 artikler 
man skal følge godt med på når beholdnin-
gen kommer under et visst nivå, da var det 
krevende, sier han og smiler. 
- Det er enklere nå, og mer effektivt. Men 
jeg savner litt den uhøytidelige stemningen 
vi hadde i gamle dager. Det var mange som 
gikk rundt og pønsket på practical jokes de 
kunne «plage» de andre med. 

- nå BLiR deT ROCK! 
Går alt etter planen har Gunnar bare et 
halvt år igjen før han pensjonerer seg. Men 

selv om han sikkert kommer til å savne det 
gode arbeidsmiljøet, skal han klare å holde 
seg i aktivitet. 
- Kanskje jeg kan begynne å strikke? 
Neida, det blir nok mer tid sammen med 
kona, barna og barnebarna mine. Jeg har 
noen hobbyer, også. Litt foto blir det nok, 
men den store lidenskapen er musikk, 
forteller Gunnar. 
For siden 1968 har han spilt gitar i forskjel-
lige rockeband i Meløy, og ser frem til å få 
mer tid til å drive med lidenskapen sin. 
- Det er musikken som har holdt oss unge, 
for hadde det ikke vært så morsomt, hadde 
nok ingen av oss gjort det. Og på sikt blir 
jeg kanskje rockestjerne på sykehjem-
met. Da blir det ikke lengre orgelmusikk i 
gangene, men Rolling Stones, sier Gunnar 
og ler forsiktig. 

Tekst og foto: Andreas Eik 

Overskyet oppholdsvær og hyggelig temperatur i Signehågen da ewOS-staben på Halsa markerte den aller første Green day under sin nye eier Cargill. Jim egil Hansen (t.v.) og 
Morten Kilvik trakterer grillmaten, mens Steffen Kildal (innfelt bilde, t.h.) overrekker den påkostede utegrillen til grendeutvalgets Helge Halsos. 

EWOS-staben disket opp 
for lokalbefolkningen fra 
påkostet utegrill. Cargill-
gruppen har markert sin 
første grønn-dag på Halsa.

- Pølse, hamburger, laks – vær så god! sa de 
travle kokkene Jim Egil Hansen og Morten 
Kilvik.
Til daglig er de en del av staben hos Halsas 
egen hjørnesteinsbedrift, men denne dagen 
møtte vi dem i kokkeforkle og t-skjorte 
med Cargill-logo.
- Hvert år har vår nye eier Cargill en global 
markering, ved alle sine lokasjoner, som 
kalles Green Day. I år var dette 22. juni, og 
her på Halsa la vi arrangementet til Signe-
hågen, forklarer produksjonsleder Herulf 

Her deler elisabeth R. Olsen og Jim egil Hansen ut juice til barna fra Halsa barnehage, 
som fikk deilig grillmat i Signehågen.

Olsen.
En grønn dag, altså, der Cargill vil vise 
at de bryr seg om sine lokalsamfunn, tar 
vare på og bidrar til ideelt arbeid. Og, 
viser fram viktige Cargill-verdier i både 
produksjon, ansatt-opptreden og kunde-
behandling.
- Og denne grillen, i rustfritt stål, er vår 
gave til Halsa-samfunnet , sa fabrikksjef 
Steffen Kildal og utvekslet håndtrykk med 
grendeutvalgets leder Helge Halsos.
Den store og påkostede utegrillen skal 
være vedlikeholdsfri og holdbar i både 20 
og 30 år, og skal også motvirke behovet 
for éngangsgriller.  På årets Green Day 
var det barna fra Halsa Barnehage som 
fikk innvie den flotte grillen, før den åpne 
grillingen fortsatte utover ettermiddagen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

grill og godt vær på green day
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- Et veldig viktig oppdrag, siden det var lite 
å gjøre i Meløy da vi fikk det. Og veldig 
spesielt, ingen tvil - dette er jo ikke van-
lige ventilasjonsanlegg, som vi er vant til, 
smiler Svein Olsen.

STøRST nOen GanG
Den erfarne blikkenslageren virker å ha 
hvilepuls, men hadde han tørket svetten av 
panna, ville det vært til å forstå. For alt er 
stort i Reppen. 
- Ja, helt klart – dette er den største jobben 
vi har tatt på oss, noen gang. Vi har hatt 
3-6 mann i arbeid her i nesten et helt år, og 
oppdraget utgjør 4-5 millioner kroner for 
oss, bekrefter Ørnes Blikk-sjefen.
Det aller meste av staben har altså vært 
involvert for at bedriften skal kunne utføre 

sitt aller største, i reppen
Det er spennende, utfor-
drende og langt unna. 
Ørnes Blikk utfører i år sitt 
største og mest krevende 
ventilasjonsoppdrag no-
ensinne, og utenfor kom-
munegrensene. Vi snakker 
selvsagt om Helgeland 
Smolt i Reppen.

- Vi er blikken-
slagere, så dette 
kan vi. Men det 
er et spesielt 
og utfordrende 
oppdrag, for 
dette er både 
større og an-
nerledes enn det 
vi er vant til, sier 
Svein Olsen idet 
han gjør et mål 
inne i en av de 
voldsomme pro-
duksjonshallene 
i smoltanlegget.

Joda, jeg har vel hatt 
ei våkenatt eller to, 
men det har vært for å 
gruble ut en eller an-
nen teknisk løsning 
som ble litt vrien.

SVein OLSen

To blide portugisere gjør en viktig del av jobben når ørnes Blikk utfører sitt største oppdrag noensinne. Jobben for Helgeland Smolt i Reppen har en verdi på over fire millioner 
kroner, og har pågått et helt år. Her ser vi Martinio Silva (t.v.) og Carlos Ferreira dos Santos.

det omfattende arbeidet for Helgeland 
Smolt. I Reppen ferdigstilles nemlig i år det 
smått gigantiske smoltanlegget, der Nova 
Sea er hovedeier gjennom sitt eierskap i 
Sundsfjord Smolt i Gildeskål.

GOdT HuMøR ViKTiG
- Vi var litt nervøse da vi fikk henvendel-
sen, for det virket så stort at det ikke var 
til å tenke på, engang, med våre 7 ansatte. 
Men, det ble mer håndterbart da vi kunne 
stykke arbeidet litt opp, i takt med byggin-
gen av anlegget, forklarer Svein.
En viktig samarbeidspartner har også vært 
Swegon, som har levert mye av det nokså 
voksne utstyret  som Ørnes Blikk skal in-
stallere. Og da Svein og hans menn ble bedt 
om å ta jobben, spilte det nok inn at Meløy-
bedriften har gjort et liknende oppdrag for 
smolt-produsent Nordland Akva på Åmøya 
– selskapet som fikk fjorårets næringspris 
fra Meløy kommune.

- Og så forsøker vi å være et firma med 
godt humør, selv om utfordringen er stor. 
Portugiserne vi har i arbeid er flinke til dét. 
Joda, jeg har vel hatt ei våkenatt eller to, 
men det har vært for å gruble ut en eller 
annen teknisk løsning som ble litt vrien, 
gliser Svein.

VenTiLaSJOn, Men STORT
Og oppdraget for Helgeland Smolt, det 
består i å levere og montere ventilasjonsan-
legg til oppholdsrom, kontorer og gardero-
ber i det svære bygget. Men i tillegg store 
ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg 
til selve produksjonshallene, og da på opp-
drag for leverandøren Krüger Kaldnes.
- Vi er blikkenslagere, så dette kan vi. Men, 
selv om det er ventilasjonsanlegg, er det 
nok større løsninger enn vi jobber med til 
vanlig. Og det er ikke alltid at kartet, altså 
tegningene, stemmer med terrenget, så da 
må vi pønske ut gode løsninger. Dette er 

veldig utfordrende og veldig artig å få være 
med på, sier han.

JOBBeR FORan FiSKen
Gjennom sommeren fortsetter nå Rødøy-
oppdraget. Som gir ekstra utfordringer, 
siden store kanaler og takhatter må fraktes 
i bilhenger eller lastebil fra verkstedet på 
Ørnes, midt i ferietrafikken med usikkerhet 
for køer, ventetid og fergeavganger. 
- Nå kommer takhattene, og da skal det tas 
hull og føres kanaler videre ned i bygget – 
dette må vi tilpasse været, forklarer Svein. 
- Vi vet ikke nøyaktig når denne jobben 
er ferdig, men vi jobber fortløpende og 
trinnvis - på et vis foran fisken etter hvert 
som den vokser og beveger seg fra stasjon 
til stasjon i bygget. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det forteller kantineleder Wenche Mar-
grethe Hoff. Etter at Meløy kommune 
kjøpte 100 prosent av aksjene i Svart-
isen AS og Svartisen Eiendom AS, var 
det klart at det skulle satses på turist-
magneten. En viktig brikke er driften av 
den populære Brestua , og denne første 
sesongen under nye eiere står altså 
Meløy BedriftsService for driften.
- Og for meg blir dette det åttende året 
jeg jobber her, så vi vet hva vi skal 
gjøre, smiler Wenche. 

GJøR BeGGe deLeR 
Under Engenbreen har Meløy kommu-
ne nå overtatt Brestua med tilhørende 
tomt, to hytter med tomt og i tillegg en 
tomt på 80 dekar.  Wenche forteller at 
det kommer opptil 25.000 besøkende 
til Engenbreen i løpet av sesongen, som 
strekker seg til utgangen av september. 
Mange lange og ressurskrevende dager 
blir det nok, for pågangen er stor. 
- Jeg har alltid trivdes i denne jobben, 
for det er virkelig noe for seg selv. I 
2015 var Brestua stengt for allmennhe-
ten, og det var ikke en god sesong for 
meg heller, når det ble slik. Men nå er 
dørene igjen åpne for alle som ønsker å 
komme innom, forteller hun fornøyd. 
Det er ikke slik at Wenche ikke lenger 

ny vei: reiseliv
- å drive Brestua ved 
Svartisen er litt ny vei å 
gå for Meløy BedriftsSer-
vice. Men, vi har mer enn 
nok erfaring til å få dette 
godt til.  

Meløy BedriftsService i Glomfjord satser på reiseliv, ved Svartisen. denne seson-
gen skal nemlig kantineleder wenche Hoff (t.v.) også lede driften av Brestua, som 
nå er i Meløy kommunes eie. Med seg på laget har wenche Kristin a. Halsos.

skal lede bedriftens kantiner i industri-
parken. Hun forteller at det går godt å 
kombinere de to oppgavene. 
- Sommeren er litt lavsesong der, så 
jeg er der det trenges mest. Og vi har 
dyktige folk som har jobbet der lengre 
enn meg, så jeg har full tiltro til at det 
går bra å kombinere oppgavene! 

HeKTiSKe daGeR 
Reiselivsdriften ved Meløys mest 
kjente attraksjon har i en årrekke vært 
gjenstand for diskusjon og engasjement. 
Wenche mener derfor at det som er 
viktig fremover, er at det blir kontinui-
tet i tilbudet. 
- Det virker som om Meløy kommune 
er innstilt på å få det til her ute, for det 
har vært mange omveltninger gjennom 
årene. For de utenlandske kundene er 
det viktig at det er stabilitet i tilbudet, 
for cruiseskipene bestiller ofte opptil to 
år i forveien. De får ikke med seg de lo-
kale diskusjonene, og vil ha en trygghet 
i at opplevelsen er der når de kommer. 
Og i sommer garanterer altså meløy 
BedriftsService stabilitet, med fast åp-
ningstid mellom klokka 11 og 18 hver 
dag, samt buffet på søndager. 
- Vi gjør mye mer enn å lage og servere 
mat. Bare transporten av cruiseturistene 
er ressurskrevende, for når det kommer 
mange hundre mennesker på én gang 
kan det være hektisk. Men vi bruker vår 
erfaring og kjennskap til stedet, og ser 
virkelig fram til en god sommersesong 
her ute ved Svartisen! 

Tekst: Andreas Eik. Foto: Silje-Mari 
Karlsen
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IndustriFolk er Meløy-regionens egen nærings- og 
arbeidslivsavis. Avisen produseres av Mediehuset 
Framtia på oppdrag fra bedriftene som omtales i bladet. 
IndustriFolks formål er å formidle suksesshistorier og 
satsinger i næringslivet i regionen, og profilere folk 
som står i arbeid i våre svært mange solide bedrifter. 
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Her er industriFolks bilde av gode arbeidsfolk som er hentet inn til sesongarbeid ut september for Cargill på Halsa. Foran fra venstre elling 
Torset, Lotte åbodsvik, Kristoffer Kristensen, Bjarne arntsen og René Ringøy. Bak fra venstre anders danielsen, Thomas Pedersen, Stein wictor 
Birkelund, Stian Hanssen og Kristian Hanssen.

sommerlaget klart 
Cargills kompetente lag 
av sesongarbeidere er 
på plass. 10 i tallet, og 
mye erfaring.

- Vi har vært heldig og har mange 
gjengangere som sesongarbeidere 
hos oss. Dette er veldig posi-
tivt, for da går det mindre tid til 
opplæring – de kommer raskere i 
effektiv jobb, forteller fabrikksjef 
Steffen Kildal hos Cargill Aqua 
Nutrition, tidligere EWOS.

LæRLinG, Så SOMMeRViKaR
Nå kan han nemlig presentere sitt 
sterke sesongarbeider-lag – hele 
10 kompetente arbeidsfolk er 
hentet inn og har mønstret på i 
fiskefôr-produksjonen. 
- Jo, det hadde jo vært kjempe-
greier med fast jobb her etter 
hvert, innrømmer Kristoffer 
Kristensen.
21-åringen som opprinnelig er fra 
Engavågen har flyttet til Halsa, og 
i disse dager venter han sitt første 
barn med samboeren sin.
- Dette er mitt første år som vikar, 
men jeg har jo vært lærling her i to 
år – jeg fikk fagbrevet i kjemi og 
prosess i fjor, smiler han.

ViLLe VæRe HJeMMe
Ferskt fagbrev har også Lotte 
Åbodsvik (20) fra Glomfjord, 
som imidlertid jobber i fôrfabrik-
ken for første gang.
- Jeg ble veldig glad for denne 
jobben, for jeg har vært arbeids-
ledig siden jeg var ferdig som 
lærling i fjor sommer. Det er ikke 
så lett å finne jobber i prosessin-
dustrien for tiden, mener hun.
Lotte var lærling offshore, på 
Statoils Troll C-plattform, og har 
samboer – hun hadde lite lyst til å 
forlate Meløy.
- Jeg tar gjerne jobb her videre, 

også, gliser Bjarne Arntsen fra Halsa, den 
tredje av sesongarbeiderne som IndustriFolk 
slår av en prat med.
- Selv jobbet jeg på fôrsiden, altså på båten 
«Mali Rose», som hentet fôr her. Men den 
ble solgt, så jeg har vært permittert siden års-
skiftet, opplyser 52-åringen.

eTTeRTRaKTeT JOBB
De 10 sesongarbeiderne har jevnt og trutt 

siden midten av mai sluttet seg til produk-
sjonen. Nå skal de i hovedsak jobbe ut 
september. 
- Sesongjobb hos oss har vist seg å være 
relativt ettertraktet, så det har ikke vært 
vanskelig å rekruttere, men flertallet av disse 
er altså folk som er kjent hos oss fra før, 
forklarer Steffen Kildal.
Og antallet er høyere en forutsett tidlig i vår, 
siden den totale Cargill-logistikken har gitt 

Halsa høyere volum i som-
mer enn man først trodde. 
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