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om folk
Han har rund-dag, hun 
har byttet jobb...

SIDE 8-9

Fabrikksjef Wenche Olsen tar det som en 
tillitserklæring fra konsernledelsen at 

hun ble forespurt om å bli Yara-sjef. 

- Jeg føler meg 
privilegert 
som har fått 
oppleve dette! 
sier Sandra 
Farestveit.

SIDE 10-11

- Reaksjonen min var  nærmest 
skrekkblandet, innrømmer 
Wenche Olsen (36). Hun er blitt 
historiens første gjødselsjef 
i Glomfjord, etter at Erik 
Knutssøn nylig trakk seg som 
fabrikksjef for Yara. - Jeg tror 
Glomfjord får de pengene vi 
trenger dersom prosjektene er 
gode nok, mener hun.

SIDE 2-3

Ny 
sjef

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs
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- En tillits-
erklæring

Hun ville jobbe 
innenfor HMS-

feltet, men endte 
nesten opp som 
plattformsjef. 
Nå er hun blitt 
fabrikksjef for 

Yara i Glomfjord.

Tilbake i Glomfjord, litt 
tidligere enn planlagt. 
Med påsken kom nemlig 
Pål, kone og baby hjem 
for å bli, og dermed er 
tiden over som Head 

of productivity and planning 
ved Hydro Agris hovedkontor. 
I 17.mai-helgen måtte han ta 
stilling til følgende spørsmål: 
«Vil du overta som driftssjef 
etter Wenche Olsen?»

Stod i trøkket
- Sist jeg var i denne jobben 
hadde jeg egentlig ikke sett 
så mye annet, og det hadde 
vært noen tøf fe år med 
nedbemanning. Da var det 
godt å ta et skritt til siden 
og få litt luft under vingene. 
Jeg tror jeg skal være i stand 
til å gjøre en enda bedre jobb 
nå, forteller Pål.
Som driftssjef under Jan-
Petter Fossum stod han 
midt i trøkket da staben ble 
kraftig slanket, mellomledere 
flyttet på og organisasjonen 
betydelig endret. Stort 
ansvar, lange dager, unge 
skuldre.
- I Oslo har jeg utviklet meg 
på det å jobbe systematisk 
og jeg tror jeg er mer direkte 
enn før, litt mindre rundt 
grøten. I tillegg har jeg 
bedre innsikt i hvordan de 
i konsernledelsen tenker. 
Dette skal jeg bruke for å 
knytte Glomfjord tettere 

opp mot Oslo og holde oss 
oppdatert.

Bedre kommunikasjon
- Og hvordan skal 
Glomfjord bli flinkere på 
drift?
- Det er jo dette med 
rutiner og sporbarhet på 
det vi gjør. Altså bedre 
analyser på hvordan ting 
oppstår i fabrikkene. 
Dette har igjen å gjøre 
med å ansvarliggjøre den 
enkelte. Organiseringen 
i skiftarbeid og 
døgnkontinuerlig drift 
av en fabrikk er som et 
stafettløp, og vi må sørge for 
best mulige vekslinger. En 
ting vi ikke har vært flinke 
nok til, er informasjonsflyt 
og kommunikasjon  dette 
har kanskje hengt litt løst 
etter all nedbemanningen, 
sier Pål Hestad, nytilsatt 
driftssjef i Yara i 
Glomfjord.

…og Pål er tilbake
Wenche Olsen (36) - den første kvinnelige sjef for gjødselproduksjonen i Glomfjord.

- Reaksjonen min var 
litt blandet, nærmest 
skrekkblandet, selv om jeg 
ikke var helt uforberedt på 
at jeg kunne bli kontaktet, 
forteller Wenche Olsen (36).
Erik Knutssøn hadde 
varslet konsernledelsen: 
han var utbrent og måtte 
kaste inn håndkleet som 
fersk direktør i Glomfjord. 
Etter oppringningen fra 
hovedkontoret satte Wenche 
seg på første fly til Oslo.

- Tillitserklæring
- Før jeg bestemte meg ville 
jeg høre mer om hvilke 
forventninger og retningslinjer 
som legges for Glomfjord. Jeg 
tenkte også grundig igjennom 
min egen situasjon, for det 
er en tankevekker og litt 
skremmende det som skjedde 
med Erik. Samtidig tok jeg 

dette som en tillitserklæring, 
jeg vet at jeg er vurdert grundig 
i forkant.
Hun svarte altså ja på det 
viktige spørsmålet, og er fra 
15. mai i år formelt ansatt 
som plant manager, eller 
fabrikksjef, for Yara Norge 
sitt gjødselanlegg i Glomfjord. 
Wenche har vært i Glomfjord 
stort sett sammenhengende 
siden 1992, blant andre i 
stillinger som prosessingeniør 
i Syrefabrikken og 
ferdigvareområdet, driftssjef 
i Syrefabrikken, produk
tivitetsingeniør og driftssjef i 
produksjonen.
- Nei, det var ikke en jobb 
som direktør jeg så for 
meg den gangen jeg tok 
ingeniørutdanning! Da var 
det miljøspørsmål som opptok 
meg, jeg så for meg en jobbe 
innenfor HMS-feltet.

Lyst på 
noe annet
Det var i 1990 at en 22-
åring fra Valnesfjord kunne 
kalle seg sivilingeniør i 
kjemi, etter årene ved NTH 
(i dag NTNU) i Trondheim. 
Etter 1 1⁄2 påfølgende år 
som forskningsassistent for 
SINTEF, var frk. Olsen klar 
på at hun ikke skulle bli 
forsker…I stedet takket hun 
ja til å bli prosessingeniør ved 
Hydro i Glomfjord, og hadde 
denne jobben i Syrefabrikken 
og senere i Fullgjødselfabri
kken helt til 1999, avbrutt 
av to fødselspermisjoner. Da 
gikk hun til stillingen som 
driftssjef i Syrefabrikken, og 
beholdt den til våren 2002, 
da hele produksjonen ble 
organisatorisk sammenslått. 
Wenche ble avdelingsleder for 
Produksjonsstøtte; logistikk, 

prosess og laboratorium.
- Men jeg hadde lyst på noe 
annet, og kom etter hvert 
med i Hydro Olje og Energi 
sitt opplæringsprogram 
for plattformsjefer. Etter 8 
måneder med ukependling til 
Bergen hoppet jeg av, det ble 
for tøft, ikke minst fordi jeg 
hadde to små barn hjemme.

Lite ingeniør
Wenche vendte hjem til jobb 
som produktivitetsingeniør, 
før hun ble driftssjef da 
Erik Knutssøn avløste Jan-
Petter Fossum som direktør i 
desember i fjor.
- Og nå er du blitt direktør, 
eller fabrikksjef. Da er det vel 
ikke ingeniør-delen av deg som 
er viktigst?
- Nei, det blir lite av mitt 
opprinnelige fag, men slik er 
det jo egentlig som driftssjef, 
også. Retningslinjene jeg har 
fått fra konsernledelsen er at 
jeg skal fokusere kommersielt, 
altså på kundene og inntekter/
utgifter. Jeg er jo ingeniør, 
ikke økonom, så det blir litt 
voksenopplæring, ja.

Endre og spare
- Hva blir viktig for Yara 
Glomfjord under deg som 
sjef?
- Det er å få inn god systematikk 
på alt vi gjør  enten det er drift 
og vedlikehold, arbeid med 
HMS, kostnader eller kunder. 
Vi kan oppnå mye bare ved å 
endre rutiner, som igjen kan 
gi store forbedringer på for 
eksempel vedlikeholdskostn
ader. I Yara har det vært, og 
vil fortsatt være, stor fokus 
på produktivitet, og det må vi 
i Glomfjord også forholde oss 
til. Det som til syvende og sist 
betyr noe er kostnadene våre 
pr. tonn gjødsel. Fokus for 
oss må være at vi skal være 
like gode som de beste, for da 
er det attraktivt å investere i 
Glomfjord.

Investeringer?
- Vi får lite investeringsmidler i år, og slik 
blir det nok også neste år. I Yara er det mye 
mer fokus på de gode prosjektene, og der 
må vi arbeide godt. Jeg tror Glomfjord får 
de pengene vi trenger dersom prosjektene er 
gode nok.

Nedbemanning?
- Jeg ser ikke for meg stor nedbemanning 
i årene som kommer. Men, selvsagt er det 
slik at det er to måter å nå målene våre på: 
høyere volum og lavere kostnader. Det gjelder 
innkjøp, det gjelder vedlikehold og det gjelder 
bemanning.

Organisasjonen?
- Nå er det full fokus på revisjonsstansen, 
men til høsten skal vi tenke langsiktig. Det 
har vært en rekke endringer i organisasjonen 
 vi må se på hva som er oppnådd og hvordan 
vi skal organisere oss framover. Dette gjelder 
også med tanke på de utfordringer vi møter i 
2007 når kraftavtalen skal fornyes.

Det var utbrenthet 
som gjorde at Erik 
Knutssøn måtte si fra 
seg direktørjobben i 
Yara.

- Nå skal jeg jobbe 
hovedsakelig med å følge 
opp handlingsplanen for 
organisering av bedriften. 
Her er det ulike delprosjekter 

Erik var
utbrent

som jeg skal koordinere, for 
eksempel organisasjons-
utviklingen i PKL og planen 
for team-building i den nye 
avdelingen for materialadmini
strasjon og økonomi. Dessuten 
skal arbeidet med systematisk 
drift og vedlikehold evalueres 
og organiseres i samarbeid 
med driftssjefen, Pål Hestad.

Erik har vært i Glomfjord 
siden 1995, og har fylt 
roller som innkjøpssjef, 
administrasjonssjef og 
driftssjef før han ble 
utnevnt til direktør/
fabrikksjef da Jan-Petter 
Fossum sluttet i desember 
i fjor. 

Erik Knutssøn

Foto: Edmund Ulsnæs

Pål Hestad (33) er tilbake i Yara-jobben 
han gikk ut av for to år siden. - Det har 
vært godt å få luft under vingene, og jeg 
tror jeg kan gjøre en enda bedre jobb som 
driftssjef nå, sier han.

Foto: Edmund Ulsnæs



Går for 
world classWorld class maintenance 

innebærer blant annet at 
den såkalte OEE (Overall 
Equipment Effectiveness)-
verdien i fabrikken er 85 
prosent eller mer.
- Dersom vi lykkes, kan 
dette utgjøre betydelige 
summer. Med 1 prosent 
økning i wafer-utbyttet er 
det snakk om 5-6 millioner 
kroner i økning på bunnlinja, 
forteller vedlikeholdssjef Halle 
Midthun.
Over tre år investeres 
nå betydelige ressurser 
i et samarbeid mellom 
ScanWafer, SINTEF og Norges 
Forskningsråd. Resultatet 
skal kunne oppsummeres i 
lavere kostnader og høyere 
produksjonsvolum. Altså 
økt konkurranseevne 
for ScanWafer -anlegget i 
Glomfjord.

Mer systematikk
- Det blir mer fokus på 
systematikk i vedlikeholdsa
rbeidet, og det å finne roten 
til at feil oppstår. Og at vi over 
tid oppnår rundt 80 prosent 
planlagt vedlikehold, sier 
han.
I arbeidet for å oppnå en slik 
systematikk og i større grad 
forebygge enn reparere, har 
bedriften alliert seg med 
SINTEF, som har satt dr. ing. 
Per Schjølberg og forsker Terje 
Skarlo på saken.
- En viktig «overskrift» i 
prosjektet er nettopp dette 
med å finne den opprinnelige 
årsaken til et problem, og sørge 
for at det ikke oppstår igjen. 
Rotårsaksanalyser, opplyser 
Halle.
En annen «overskrift» er å lage 
vedlikeholdssystemer basert 
på pålitelighet, mens en tredje 
er å ta i bruk OEE-indikatoren 
 en internasjonal metode i 
moderne industri for å vise hvor 
effektivt en bedrift utnytter 
sitt totale produksjonsutstyr. 
Altså: hvor godt anleggene 

Wenche Olsen og 
Erling Voll var blant 
representantene 
fra Glomfjord 
Industripark da Meløy 
videregående skoles 
nye skolebygg ble 
offisielt ovverrakt i 
forrige uke.

- Omgivelsene til skolen og 
måten den drives på, gjør det 
attraktivt for ungdommer å 
gå her, istedenfor å forlate 
kommunen. Vi er veldig 
fornøyd med de elevene som 
har praksis hos oss  de er 
dyktige, modne og reflekterte 
folk, sa Yaras fabrikksjef 
Wenche Olsen i sin tale.
Hun var blant dem som 
representerte Glomfjord 
Industripark under det om lag 
tre timer lange arrangementet 
der 64-millionersbygget 

ved Lille Glomvann skulle 
overrekkes offisielt fra fylkets 
eiendomsavdeling til den lokale 
skoleledelsen. Plassmangel ble  
et tema.
- Vi har for dårlig plass, 
selv om vi i grove trekk er 
veldig fornøyd med bygget, 
sa rektor Torild Nilsen i sin 
åpningstale.
Den «hyggelige» siden av det 
problemet er at søkningen 
er bedre enn på svært lenge 
til Glomfjord-avdelingen av 
Meløy videregående skole. 
Trolig har man fra høsten 
om lag 150 elever med 
ungdomsrettigheter, og nå 
håper skoleledelsen at fylkes
utdanningssjef Jorulf Haugen 
under besøket fikk argumenter 
for å opprette nye klasser.
- Blant annet håper vi å få 
opprette en klasse til på helse- 
og sosialfag, for dit har vi 33 
primærsøkere i år, forteller 
studieinspektør Roar Jensen.

Norges Forskningsråd 
og SINTEF er tungt 
inne når ScanWafer 
nå skal ta steget 
opp i «world class» 
på vedlikehold. Et 
tre-årig prosjekt 
skal gi langt bedre 
systematikk. Resultat: 
mer volum, høyere 
kvalitet, lavere 
kostnader.

Dersom vi lykkes, kan 
dette utgjøre betydelige 

summer.
(HALLE MIDTHUN, 

VEDLIKEHOLDSSJEF)

SCAN WAFER FORBEDRER VEDLIKEHOLDSARBEIDET:

til ScanWafer til enhver tid 
utnyttes til å produsere wafere 
med henblikk på oppetid, 
effektivitet og kvalitet.
- OEE-delen skal så 
samordnes med et prosjekt 
for registrering av prosessdata 
i produksjonen.

Mer fokus
Tre-årsprosjektet i ScanWafer 
skal innføre styringsprinsipper 

for vedlikehold som i dag er 
ukjent for bedriften. I prosje
ktbeskrivelsen slås det fast 
at forbedringspotensialet når 
det gjelder OEE er meget stort. 
Dette betyr til dels radikale 
endringer i vedlikeholds- og 
driftsfunksjonen.
- Da ScanWafer 2 ble bygget, 
ble den i all hovedsak utstyrt 
med prototyper, og man hadde 
full fokus på driften av disse 

maskinene. I liten grad ble 
det tenkt på vedlikehold. 
Ikke minst det siste året 
har vi oppnådd mye på 
dette feltet  vi reparerer 
utstyret betydelig raskere 
og vedlikeholdsoperatørene 
er blitt mer fleksibel og står 
på til alle døgnets tider. Dette 
øker oppetiden og det igjen 
betyr flere ingoter produsert, 
mener Midthun.

«

Operatør Jan 
Martin Nystrøm 
(t.v.) drøfter 
v e d l i k e h o l d 
med  dr. ing. 
Per Schjølberg (i 
midten) og forsker 
Terje Skarlo.

- ScanWafer har 
et stort potensial 

på systematisk 
vedlikehold, 

forteller 
vedlikeholdssjef 

Halle Midthun 
(i midten).

- Attraktiv 
skole

Wenche Olsen i skolens prosesslab sammen med faglærer 
Jan Arner Hansen.

Faglærer Ole Aksel Svendsgård viser rundt blant andre Erling 
Voll, Ellinor Bergli, Bjarne L. Mindrum og Wenche Olsen.

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs
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Straks feirer han 
30 år i bedriften. 
Nå blir Geir Brun 
driftskoordinator i 
Yara.

Smått imponerende fartstid, 
altså, til tross for at alderen 
ikke er høyere enn 47. Nå 
overtar han jobben etter 
Herulf Olsen, som i vinter 
fikk napp i den nye stillingen 
som sikkerhetsleder.
- Vi gjør det slik at jeg 
beholder en del av oppgavene 
mine fra jobben som vedlike
holdsplanlegger, for eksempel 
dette med å lage ukeplaner for 
vedlikehold. Ellers blir det jo 
viktig å bruke dataverktøyet 
vårt, SAP, for å få til enda 
mer systematikk på drift og 
vedlikehold, opplyser Geir.

Lang fartstid
Som er bosatt på Reipå, og 
innledet sin yrkeskarrière 
på Hydros bilverksted, etter 
yrkesskole i Bodø. Han gikk 
gradene, og ble etter hvert den 
ene av to ledere i verkstedet i F
ullgjødselfabrikken. Fra 1996 
har Geir arbeidet med vedlike
holdsplanlegging, før han nå 
er blitt driftskoordinator.
- Det er viktig at skiftlederne 
får et enda større ansvar 
for kommunikasjonen 
mellom skiftene. De er 
svært viktige personer med 
stort ansvar, og ingen tjener 
på at driftskoordinatoren 
blir sittende med en masse 

administrasjon av informasjon 
og kommunikasjon mellom 
skiftene.

For lett
Herulf Olsen beholder både 
dagens kontorplass og en del av 
sine oppgaver når han skifter 
stilling og blir sikkerhetsleder. 
Han skal nemlig fortsatt ta 
seg av tilløpsmeldinger og 
innraportering av hendelser, 
samt en del annet innenfor 

HMS.
- Det er helt naturlig at ting 
endres når det kommer nye 
folk i en jobb. Det skal merkes 
på skiftene, og nå framover blir 
det mer fokus på den rollen 
skiftlederne skal ha. Ellers 
er det jo systematisk drift og 
vedlikehold som gjelder. I dag 
er det nok sånn at for mye av 
systematikken er oppsummert 
på veggplakater, og det blir tatt 
for lett på. Her må vi i større 

grad utnytte SAP, som hele 
tiden gir oss oppdateringer 
og påminnelser på hvordan vi 
ligger an, mener Herulf.

Geir etter Herulf

Geir Brun (t.v.) er ny 
driftskoordinator i 

Yara-produksjonen. 
Forgjenger Herulf Olsen 

begynner nå i jobben som 
sikkerhetsleder.

*

Jan Børre Ingolfsen ble valgt 
inn som lærlingrepresentant i 
opplæringsnemnda i januar. Hans 
oppgave er å tale lærlingens sak. 

AV SONDRE MIDTHUN

-Min oppgave er å tale lærlingens sak, og det er 
på vegne av alle lærlingene i hele Nordland, sier 
24-åringen som jobber på ScanWafer. 

Engasjerte lærlinger
Ingolfsen opplever at lærlingene er engasjerte i 
sin egen situasjon. 
- Ja, jeg opplever at jeg får en del innspill via 
mail og så videre fra lærlinger som vil at jeg 
skal tale deres sak, samt å ta opp ting de er 
opptatt av, sier Ingolfsen. Først ble han valgt 
av lærlingene i industriparken i Glomfjord som 
representant for Meløy/Gildeskål-området. 
- Hver region skulle ha to representanter, og 
først representerte jeg Meløy og Gildeskål på et 
lærlingforum der vi tok opp forslag til endringer 
og sånne ting, forklarer han. 

Viktig talerør
Nå er Jan Børre det viktigste talerøret lærlingene 
i Nordland har. Han synes ikke det tar så 
veldig mye av tida hans, og tror det er viktig at 
lærlingene har en representant. 
- Nja, klart det blir en del reising, men det går 
greit. Vi jobber jo for lærlingene og for å forbedre 
vilkårene for å være lærling i dag. Fremover vil vi nok jobbe 
en del med undersøkelser og tiltak som er gjort, for å forbedre 
situasjonen. Innflytelsen vi har er ganske stor, så det er en 
fordel for lærlingene å ha en representant i nemnda, helt klart, 
sier Ingolfsen. 

Bra arbeidsmiljø 
Etter en telefon fra Finn Åge Pettersen på opplæringskontoret 
ble det Glomfjord for Jan Børre. 
- Vi stod jo på lista over lærlinger i Nordland, og fikk etter hvert 
en telefon fra Finn Åge. Jeg og en kompis reiste til Glomfjord 
for å se på forholdene, og fikk oss jobb der, sier Jan Børre, som 
trives i industriparken. 
- På jobb trives jeg veldig bra. Lønna og arbeidsmiljøet er bra. 
Men utenom arbeidet er det ikke så veldig mange tilbud, sier 
Jan Børre, og avslører medlemskapet i Glomfjord hornmusikk. 
Ompa Ompa på opplæringsnemnda, kun for lærlingene. 

Lærlingenes 
mann 
i nemnda

Svein Hyggen fra Prosessindustriens 
Landsforening besøkte nylig Glomfjord.

- Vi ble invitert til den offisielle overekkelsen av Meløy 
videregående skole, og deltok der. Så ville jeg i tillegg benytte 
anledningen til å presentere PIL-skolens kurskonsept for 
bedriftene i Glomfjord Industripark, opplyser Hyggen.
Gjennom MBS og Meløy videregående skole har han og PIL 
lenge hatt god kontakt med Glomfjord-miljøet. Denne gangen 
møtte han ikke mange bedrifter, men ser lyst på å styrke 
samarbeidet ytterligere.
- Det er mange bedrifter her, og man har fått til en spesielt 
bra kobling mellom bedrifter og skole. Her har Meløy 
BedriftsService spilt en viktig rolle.
PIL-skolen tilbyr opplæring i bedrift, hovedsakelig fagopp-
læring, lederopplæring, videreutdanning og spesielle kurs.

Jan Børre 
Ingolfsen

* Pris for abonnement på årets 
tre gjenstående utgaver.

Foto: Edmund Ulsnæs
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Håvard Bjerkeli (32) 
er nytt bekjentskap 
i Vakta og 
Sentralbordet.

Håvard er bosatt i Glomfjord 
med kone og tre barn, og 
har vært ansatt i Meløy 
BedriftsService (MBS) siden 
slutten av 2002. Det er siden 
påsketider i år at han har 
vært nytt fjes og ny stemme 
i «mottakelsen» i Glomfjord 
Industripark.

Nytt fjes, 
ny stemme

- Jeg kommer til å være 
her i forbindelse med at de 
andre er syke eller er borte 
av andre grunner. Til vanlig 
jobber jeg med gravering av 
skilter i MBS, forteller han.
Før han fikk jobb innenfor 
portene var han ansatt i 
fire år som mekaniker ved 
Glomfjord Bilservice. Han 
har ellers arbeidsbakgrunn 
både som lastebilsjåfør, 
fra sandblåsing og 
sprøytemaling.

May Venke Vangen 
(33) er nytt fjes i HPP.

13. april var første dag i ny 
jobb for May Venke fra 
Holandsfjord. Hun er HPP’s 
administrasjonssekretær.
- Jobben består i fakturering, 
rapportering, litt regnskap og 
lønnsregistrering, opplyser 
hun.
Hun innledet sin yrkeskarrière 
i Kilvik Transport og Nordland 
Entreprenør, før hun ble med 
det oppstarten av daværende 
SiNor.

Slutter i ScanWafer
En medarbeider har sagt opp sin stilling og vil i løpet 
av den nærmeste fremtid forlate oss.  Dette er Linda 
Rosting som har arbeidet som renholder hos oss
ScanWafer ønsker henne lykke til videre. 

20 år
Kenneth Stormo, HPP 
(5. august) 

40 år
Tommy Dahl, HPP (24. juni)
John Werner Breckan, HPP 
(7.august)

Allsidige Espen 
Nilsen (31) i Meløy 
BedriftsService har 
nå også fagbrev i 
sveiserfaget.

- Ettersom jeg hadde så mye 
praksis fikk jeg mulighet til 
å gjennomføre fagprøven, og 
nå har jeg altså fagbrevet, 
forteller han.
Han er bosatt i Neverdal, 
men har hatt Glomfjord som 
jobb-base de siste årene. 
Først i ScanWafer, deretter i 
PKL i Yara, før han arbeidet 
1 år i Marine Harvest.
- Nå utfører jeg 
vaktmestertjenester på Øvre 
tirsdag og onsdag, og jobber 
med vedlikehold på Marine 
Harvest torsdag. Mandag og 
fredag er jeg i PKL. Dette er 
en fin måte å jobbe på, sier 
Espen.

Bindalingen har vært 
25 år i Glomfjord. Og 
nå fyller han år.

Industrimekaniker Runar 
Horsberg har rund-dag i 
august  da fyller han 45.
- Årene har gått fort  da jeg 
kom hadde jeg minstejenta, 
Silje, med meg. Nå har jeg tre 
voksne barn, sier Runar.
Det var i 1985 at 20-åringen 
fra Terråk i Bindal kom til jobb 
i mekanisk avdeling i PKL. 
Fra 1999 flyttet han over til 
ferdigvareområdet, og det 
siste året har han hatt base 
på Øvre område. På fritida 
kjenner mange Runar som 

Håvard Bjerkeli på jobb i Vakta.

Gratulerer
Vi gratulerer med rund-dag fra juni og i 
perioden fram til neste utgave av IndustriFolk 
i slutten av august.

en engasjert friluftsmann. I 
sommer har han altså 45-
årsdag.

Runar Horsberg

45 år
Geir Karlsen, HPP (8 juli)
Runar Horsberg, HPP 
(11. august)
Bjørn Terje Selstad, Yara 
(9. juni)

50 år
Magne Johansen, Yara 
(18. juli)

John Werner Breckan

55 år
Else Marie Bergli, Yara 
(14. august)

Bjørn Terje Selstad

Else 
Marie 
Bergli

60 år
Rolf Pedersen, Yara 
(23. august)

Til «oljå» 
Sissel Moen sluttet i Yara 23. mars, og er overført til D&UN, 
eller Hydro Olje og Energi. Laila Skarstein har også sluttet 
i Yara - datoen var 30. april.

På plass i HPP
Espen 
ble 
sveiser

- Jeg var med på kurset 
til aetat i forkant av 
etableringen, og ble ansatt i 
SiNor. Der fikk jeg etter hvert 
ansvar for kvalitetskontroll.
Og hun vikarierte som 
kvalitetssjef da Sissel Norum 
hadde fødselspermisjon fra 
stillingen. Fra i vår er altså 
May Venke HPP-ansatt.

May Venke 
Vangen

Gaveidé
Har du en jubilant i bedriften? 
Noen som går av etter lang og tro 
tjeneste? 
Noen som 
fortjener 
den helt 
spesielle 
gaven?
Nå kan du 
bestille en 
av Terry 
Whittalls 
f l o t t e 
portrett-
tegninger!
Tlf. 99299908
edmundul@online.no

Nye ledere
Flere ledere i Yara har 
skiftet stilling siden 
forrige utgave av 
IndustriFolk. 

Først og fremst Wenche Olsen, 
som er Yaras nye fabrikksjef i 
Glomfjord, eller assisterende 
direktør, som stillingen heter i 
organisasjonskartet. Så er Pål 
Hestad tilbake i jobben som 
driftssjef, mens avtroppende 
fabrikksjef Erik Knutssøn er 
på plass som produktivitetsing
eniør. I produksjonen har Geir 
Brun overtatt jobben etter Herulf 
Olsen som driftskoordinator. 
Herulf begynner nå i stilling 
som sikkerhetsleder.

Herulf OlsenGeir BrunErik Knutssøn

Wenche Olsen Pål Hestad

Takk!
Takk til mekanisk avdeling 
for all oppmerksomheten 
i forbindelse med min 
avgang med pensjon.
Hilsen Hilmar 
Jørgensen

Hilmar Jørgensen

Bestod prøven
Monica Svendsgård, operatør i ScanWafer, avla 
fagprøve i kjemiprosessfaget 31.mars i år.
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Hjemme 
igjen

Adresse 
Portugal

Fire lærlinger og tre 
instruktører fra Glomfjord-
miljøet har vært utenlands 
i vår. Finn-Åge Pettersen 
og Roar Jensen ved 
Meløy videregående skole 
tilbragte den første uka i 
mai i Setùbal i Portugal.
- Vi ønsker å etablere 
Portugal som nytt 
samarbeidsland, og på 
en slik tur møter vi nye, 
aktuelle samarbeidsbedri
fter, forteller Finn-Åge.
Målet er å finne mulige 
praksissteder innenfor 
nye fag. Og det å reise 
ned er gunstig med tanke 
på å kvalitetssikre. Det 
skal knyttes kontakter, 
og praktiske ting 
som overnatting skal 
kartlegges.
- Akkurat dette får vi 
igjen for senere, det ser 
vi hver gang. Ved å gjøre 
et slikt ordentlig forarbeid 
forebygger man mulige 
problemer som kan oppstå 
senere, når lærlinger og 
elever sendes ut.

De første to ukene av mai gikk 
det i ett ved Marine Harvest 
sine anlegg i Glomfjord. 
Verdifull ferdigvare skulle 
skipes ut. Om lag to millioner 
smolt skiftet adresse i denne 
perioden  laks med gjennom-
snittsvekt på 160 gram.

Store verdier
- Den neste runden med 
utføring kommer i midten av 
juni. Da skal de store smolt-
karene tømmes, for nå står 
det ny yngel på vent. Den skal 
vaksineres i juli, og så tas inn 
i karene, forteller røkter Kjetil 
Kristensen.
Hvert enkelt individ er lite, 
men verdien er stor på den 
samlede mengden smolt som 
nå er fraktet ut til kundene.

Mads Isaksen fra Inndyr 
og Sandra Farestveit fra 
Ørnes har sekken full av gode 
minner og ny lærdom etter sitt 
nylige opphold i Nederland. 
Praksisperioden ved prosessi
ndustribedriften Teijin Twaron 
overgikk alle forventninger.
- Det var utrolig bra, jeg føler 
meg privilegert som har fått 
oppleve dette. Alt var lærerikt 
og spennende: å se prosessen i 
en annen bedrift, få praktisere 
teknisk engelsk og få prøve en 
annen jobb og bli kjent med 
en annen kultur. Jeg trivdes 
så godt, og drar gjerne tilbake, 
sier en svært begeistret 
Sanda Farestveit under en 

- De hadde akkurat 
den samme humoren 
som hjemme! Og 
så var de veldig 
sjarmerende folk som 
stod på for å få oss til 
å trives.

Verditransport

- For eksempel leverte vi denne 
gangen om lag 92.000 smolt 
til Seafarm Invest sitt anlegg 
i Rendalsvika. Dette utgjør 
nok 7-800.000 kroner pluss 
merverdiavgift, opplyser daglig 
leder Tor-Arne Gransjøen i 
Marine Harvest Glomfjord.
Totalt i vår -perioden for 
utføring er det blitt skipet ut 
smolt til en beregnet verdi av 
16-17 millioner kroner.

Lite svinn
Kjetil er vakthavende, og på 
vakt sammen med Jostein 
Kaspersen. To mann jobber 
sammen under utføringen av 
smolt.
- Før båten kommer måler 
vi snittvekt og legger ut 6 
tommer-slangene. Deretter 
suges fisken ut av karene, 
og vi følge med i prosessen og 
passer på at alt går bra. Ting 

Kjetil Kristensen (nærmest) og Jostein Kaspersen måler snittvekt på fisken som skal ut på tur. Marine Harvest har 
sesong for utføring av smolt.

En hyggelig del av virksomheten ved 
Marine Harvest har sin høysesong: etter 

å ha fått langvarig og møysommelig 
pleie, føres store mengder smolt ut til 

kundene. Og betydelige beløp kan føres 
inn på konto.

kan jo gå galt, for eksempel 
kan det gå tomt for vann i 
karet og fisken kan få for lite 
oksygen. Men det er jevnt 
over lite svinn i forbindelse 
med dette arbeidet, sier 
Kjetil.
Den verdifulle smolten 
pumpes fra de store betong-
karene over i båten «Havtrans» 
fra Herøy, og telles på tur 
ned i lasterommene. Denne 
gangen gikk «Havtrans» fire 
turer til de lokale merdene 
i Rendalsvika, samt at 
lokalitetene på Bolga, 
Tomma og Melø i Alstahaug 
ble forsynt. Smolten havner 
i all hovedsak hos lokaliteter 
for Seafarm Invest og Marine 
Harvest i området Trøndelag 
og nordover.

Elever ved Meløy videregående 
skole i Glomfjord avgir rapport 

etter utenlandsopphold. Finn-
Åge Pettersen i MBS er tilhører.

samling for de hjemvendte 
Europa-farerne. Her avla 
de, sammen med elever fra 
Meløy videregående skole, 
utenlandsrapport for blant 
andre Finn-Åge Pettersen i 
Meløy BedriftsService og John-
Howard Bottolfsen ved Meløy 
videregående skole.
Samtidig med Sandra og Mads 
reiste nemlig en gruppe elever 
også til Tsjekkia og Frankrike, 
til liknende praksisperioder 
i samarbeidsbedrifter til 
«industriskolen» i Glomfjord.

Likt hjemme
Teijin Twaron ligger i Emmtec 
industripark, og lager 
stoffet kevlar til bruk i for 
eksempel skuddsikre vester. 
Produksjonen er organisert 
i fem skift, hvert med 60 
operatører.
- Det var egentlig ganske likt 
arbeidet jeg har på ScanWafer, 
forteller Mads, som utdanner 
seg som kjemisk-teknisk 
fagoperatør.
- Mye observasjon ved hjelp av 

kontrollpanel. Men jeg byttet 
arbeidsoppgaver hver dag, slik 
at jeg fikk kommet meg rundt 
på hele anlegget.
- Ja, for meg var det omtrent 
som å gå på skift som 
prosessoperatør i Syre-
fabrikken  de hadde akkurat 
samme humoren som oss! 
Men de var på en måte mer 
avslappet enn oss nordmenn, 
og veldig lett å komme i 
kontakt med, mener Sandra.

Utadvendte personer
Nå er de mer enn motivert for 
nye utenlandsopphold.
- Jeg er ung og har muligheten, 
så hvorfor ikke? Det er en 
drøm å kunne gjøre dette nå, 
og så heller komme hjem etter 
noen år, synes Sandra.
- Jeg tror nok jeg kommer til å 
reise ut igjen, men nå har jeg 
lyst til å være her i området 
noen år og legge meg opp 
penger, sier Mads.
Ut igjen eller ikke  nå kan de 
begge dra nytte av å ha et Euro-
pass på sin CV. Oppholdet 

var finansiert av Leonardo-
stipender som Prosess-
industriens Landsforening 
fikk tildelt for en tid tilbake. 
Opplæringskontoret i Meløy 
BedriftsService ble kontaktet 
for å finne kandidater.
- I slike situasjoner leter vi 
etter personer som selv tar 
initiativ og er utadvendt. 
Det gir de beste resultatene, 
forteller opplæringskonsulent 
Finn-Åge Pettersen.

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs
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Full stopp 
fra søndag

Til helga braker det 
løs. Ny revisjonsstans 
i Yara, og for første 
gang på mange år 
uten skiftordning.

Fabrikkene stoppes lørdag 
kveld, og søndag 07.30 kan 
det årlige, tradisjonelle vedlik
eholdsarbeidet begynne. Årets 
revisjonsstans er beregnet til 
fem døgn, som betyr full stopp 
fram til torsdag ettermiddag 
klokka 15.30.

To store
- Vi har to omfattende jobber 
som skal gjøres. Et av de store 
vannrørene i et tårn skal skif-
tes, og dessuten to tilførselsrør 
til forbrenningsovnene i 
Syrefabrikk A. I kostnad 

tilsvarer dette om lag 800.000 
kroner, opplyser Håkon 
Taraldsen, som koordinerer 
revisjonsstansen for Yara.
Sammen med verkstedleder 
i Hydro Produksjonspartner 
Vedlikehold Glomfjord (HPP), 
Bjørnar Breivik, har han 
forberedt stansen siden 
februar. Innledningen var 
et stormøte der samtlige 
involverte avdelinger i YARA og 
HPP var representert. Da tok 
man for seg de største jobbene 
som måtte utføres under 
stansen, og hvordan dette 
avgrenset nede-tiden. I forrige 
uke ble det så gjennomført nytt 
stormøte, der alle prosjekt- og 
vedlikeholdsaktiviteter på alle 
enkeltområder ble samkjørt.

30 innleide
- Målet vårt er jo å «shaine 

opp» fabrikkene samtidig som 
vi klarer å holde kostnadene 
nede. Ut fra de jobbene vi har 
fått innmeldt, må vi leie inn 
om lag 30 personer, forteller 
Bjørnar Breivik.
Blant firmaene som har 
oppdrag under årets 
revisjonsstans er Vikan Sveis 
(Bodø), Løkås (Mo i Rana), 
Minic (Mo i Rana), Ceramtek 
(Engavågen) og Terje Halsan i 
Glomfjord.
- I tillegg henter vi inn 10 
personer i vårt eget system, fra 
HPP Grenland i Porsgrunn, rett 
og slett fordi de gjør særdeles 
godt sveisearbeid.
Vedlikeholdsarbeid på feltene 
autel og bygg løses av de lokale 
HPP-mannskapene.

Ikke skift i år
Håkon og Bjørnar betegner 

årets revisjonsstans som en 
stans på det jevne. Det er 
likevel, som vanlig, et betydelig 
administrasjonsarbeid som 
ligger bak.
- Vi skal sørge for å få inn alle 
oppdragene, lage oversikt over 
alle tilgjengelige mannskaper, 
sjekke papirene til alle som 
leies inn, det skal ordnes med 
overnatting og lages arbeidsti
dsordninger. 
I arbeidet med å sette opp 
HMS-planer og sikker jobb-
analyse for alle oppdrag, håper 
de to også at man skal klare å 
videreføre den positive trenden 
med få eller ingen skader 
under revisjonsstansen.
- Årets revisjonsstans er for 
øvrig den første på mange år 
der vi ikke bruker skiftordning. 
Det blir lange dager - 10 timer 
- men ikke skift, sier Bjørnar.

- Konsekvensen er at det blir betydelig strengere krav til 
ansatte og besøkende som skal inn i havneområdet, forteller 
beredskapssjef Tor-Anton Andersen og administrasjonssjef 
Oddmund Storaker.
Nå sendes søknaden for å få Kystdirektoratets godkjenning 
som ISPS-havn (International Ship an Port Facility Security) 
innen fristen 1. juli. Men for å få denne må det dokumenteres 
omfattende sikkerhetstiltak.

Utbedring og opplæring
Bakgrunnen er nye, internasjonale forskrifter i kjølvannet av 
terroranslaget mot World Trade Center 11. september 2001. 
I Norge må om lag 600 havner med internasjonal trafikk 
av passasjerskip eller fartøyer over 500 bruttotonn innfri 
nye krav til sårbarhets- og risikoanalyse, sikkerhetsplan, 
sikkerhetsansvarlig for havna. Og:
- I Glomfjord gjør vi en del fysiske sikkerhetstiltak. I alt må vi 
investere over 1,5 millioner kroner i dette, pluss at det skal 
gjøres et arbeid på opplæring, opplyser Oddmund.
- Akkurat nå jobber vi for eksempel med gjerdene rundt hele 
havna, for mange steder er det bøyd ned eller det er huller i 
nettingen, sier Tor-Anton.

Adgangskort med bilde
Så må portene ha samme standard som gjerdene, samt at det 
skal monteres utstyr for å utføre videoovervåkning av porter, 
kaia og yttersiden av båtene 24 timer i døgnet.
- I tillegg må alle som skal ferdes i havna få helt nytt 
adgangskort med bilde av seg selv. På kortene blir det også 
lagt inn begrensninger på hvor man kan ferdes i havna, og 
avgrensning i tid på hvor lenge kortet er gyldig.

Mye ekstra arbeid
- Dette betyr vel merarbeid i det daglige?
- Ja, det gjør det. Det skal gjøres et skikkelig arbeid med
adgangskort, og man må selvsagt til enhver tid ha oversikt over 
de båtene og folkene som kommer til havna. I tillegg må vi ha 
jevnlige øvelser og revisjoner for å beholde status som ISPS-
havn, så det er ikke tvil om at dette betyr en god del ekstra 
arbeid, opplyser Andersen og Storaker, som fra nå av også har 
betegnelsen Port Facility Security Officers.
- I USA har man jo utdannet 18.000 ekstra tollere for å 
tilfredsstille de nye kravene! Lokalt er vi pålagt å gjøre 
stikkprøver av leveranser til båtene.

Sent ute
- Hvordan er framdriften i dette arbeidet mot 1. juli?
- På grunn av mye usikkerhet er vi sent ute, men det blir i hvert 
fall sendt en søknad denne måneden om å bli godkjent som 
ISPS-havn. I disse dager starter vi også produksjonen av de 
nye adgangskortene, og de fysiske tiltakene er vi i gang med. 
Så skal det gis opplæring og informasjon til alle som har med 
håndtering av båter å gjøre.

Strengere
i Glomfjord havn

Over 1,5 millioner kroner investeres, og 
sikkerhetsrutiner skjerpes. Glomfjord 
havn må tilfredsstille nye, internasjonale 
sikkerhetskrav.

Helt nye adgangskort med bilde for 
alle ansatte. Det er ett av mange 
nye sikkerhetstiltak i Glomfjord 
havn, forteller beredskapssjef 
Tor-Anton Andersen i Yara (foran) 
og administrasjonssjef Oddmund 
Storaker.

Foto: Edmund Ulsnæs

Foto: Edmund Ulsnæs

Innleder revisjonsstansen: Bjørnar Breivik (t.v.) og Håkon Taraldsen. 
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Store dimensjoner og store 
gjødselordrer da giganten «Star 
Grip» ble lastet for USA-tur.

- Ja, dette er én av de største båtene vi kan ta til 
kai, forteller formannsavløser Rune Andersen 
(bildet) .
40.000-tonneren tilhører norskeide Star 
Shipping, og var i Glomfjord den første uka i 
mai.  Denne gangen kom båten inn på en søndag 
kveld, og sysselsatte helt fram til torsdag 2-3 
ansatte i bulken og 8-10 på lasting av storsekk. 
Etter Glomfjord gikk turen via Antwerpen før 
overfarten til USA vest.
I bulk fikk «Star Grip» med seg 10.000 tonn 
NPK-gjødsel og 5.500 tonn renset KS (CN-G10) fra Glomfjord. I tillegg ble det 
lastet om bord 5500 tonn KS i storsekker på 1200-1500 kilo.
- I kroner og øre er denne utskipingen verdt opp mot 40 millioner kroner, opplyser 
Rune.
Samme uke var for øvrig en annen «storing» på besøk  «Pintail» kom rett etter 
«Star Grip» for å laste i alt 10.000 tonn renset KS for å gå til USAs østkyst.

Nytt teknisk utstyr i fabrikken har auto-
matisert pakkingen, mer av produksjonen 
styres fra kontrollrommet, nye gulv er 
lagt, heis montert, leidere erstattet av 
trapper. Ewos har satset målbevisst 
på ergonomi og fysisk arbeidsmiljø. 
Resultatene har ikke uteblitt.

Flere meldinger inn
- Vi fikk inn tre ganger så mange 
avviksmeldinger i fjor som året før. Folk 
ser at de hjelper å melde fra, at ting blir 
tatt tak i. Et tidligere eksempel var at 
storsekker, som stables fire i høyden, 
stadig raste ned. Ved hjelp av forslag fra 
de ansatte har vi nå løst dette problemet, 
og med kjempegodt resultat, forteller 
HMS-koordinator Dagrun Johnsen.
Hun er sentral i prosjektgruppen bak 
den fem uker lange kampanjen «Sikker 
bedrift», som har pågått siden 10. mai. 
En rekke ulike sikkerhetsaktiviteter har 
stått på programmet, under veiledning 
fra fysioterapeut Berit Braseth og spesial-
sykepleier Ruth Myrvang i Polarsirkelen 
HMS.

Hadde potensial
- I kampanjen valgte vi vedlikeholds
avdelingen som pilotgruppe, fordi de 
som jobber der er i god posisjon til å se 
mulige forbedringer, forteller fabrikksjef 
Odd-Svein Hjertø.
- Og mens det jevnlig kom inn 
avviksmeldinger fra folk i de andre 
avdelingene, fikk jeg lite fra vedlikehold. 
Så vi visste at de hadde et potensial for å 
forbedre seg, skyter Dagrun inn.
Vedlikeholdsmann John-Arne Birkelund 
fortsetter:
- En god del av det arbeidet vi gjør på 
vedlikehold, foregår ikke på tilrettelagte 
arbeidsplasser, det må ofte improviseres 
 det kan være at vi må sette opp en stige 
eller et stillas. I det daglige har det da lett 
blitt sånn at vi ikke har tenkt sikkerhet 
i alt vi gjør.

19. juni 2003
Som bakteppe for kampanjen husker 
de alle den alvorlige hendelsen for om 
lag et år siden: Klokka er halv ni på 
kvelden, det er torsdag 19. juni. Helt 
uten forvarsel revner bunnen i en tank 
i fabrikklokalene! 380 kubikkmeter våt 
retur flommer ut… 
- Det var heldigvis ingen i nærheten, 
og til alt hell ble ingen skadet. Men det 
minner oss på hvor viktig forebygging er, 
sier John-Åge Birkelund. 
Han har vært prosjektleder for et omfat-
tende arbeid med det nye oljerommet 

De ansatte i Ewos på Halsa har fått 
et stadig bedre fysisk arbeidsmiljø, 
takket være store investeringer de 
siste årene. Nå er det holdningene til 
egen og andres sikkerhet som skal bli 
enda bedre. I mai innledet man en fem 
uker lang sikkerhetskampanje.

Etter startskuddet 
10. mai har 
hver uke i Ewos-
kampanjen hatt 
sine konkrete 
aktiviteter. 

Først altså: innvielsen av 
det nye oljerommet med 
nye tanker. Deretter har 
vedlikeholdsavdelingen 
blant annet fokusert 
på mellomledere og 
verneombuds hold-
ninger og oppgaver i 
sikkerhetsarbeidet. 
Profilering utad har 
også vært et tema  det 
er nemlig utarbeidet 
både slagord og egen T-
skjorte for kampanjen.
- Greit at det varer så 
lenge som 5 uker, for vi 
er vanedyr alle sammen, 
og det er en treg materie å 
endre holdninger, mener 
John-Åge Birkelund

Sikrere 
bedrift

Vedlikeholdslaget ved Ewos prioriterer sikkerhet. F.v. Jarl-Ivar 
Mikkelborg, John-Åge Birkelund, Børge Ringøy og Fred-Ove 
Pedersen.

som er bygget opp etter 
hendelsen i fjor. Da anlegget, 
med prominente gjester til 
stede, ble innviet 10. mai i 
år, gikk også startskuddet for 
kampanjen «Sikker bedrift».

HMS er butikk
Odd Svein Hjertø mener det er 
en del av den norske kulturen 
at man synes det er tøft å ta 
sjanser, og så å fleipe med det 
etterpå, når det likevel gikk 
bra.
- Og jeg tror det blir verre 
jo lenger nord i landet man 
kommer. Det er et poeng å 
få diskutert dette i bedriften 
i det daglige, for å skape gode 
holdninger til sikkerhet.
I tillegg mener Odd Svein at 
satsingen er god butikk.
- HMS-tiltak fremmer produk-
tiviteten, og når vi bruker 
penger pådet, gir det god inn-
tjening i neste omgang. Den 
største investeringen vi har 
gjort, nemlig robotanlegget 
i pakkeriet, har også gitt 
den beste økningen i 
produktivitet.

«Sikker bedrift» ved Ewos
Et annet tiltak er Ewos-
trimmen, forteller Fred-Ove 
Pedersen:
- Vi har satt opp en kasse ved 
adkomsten til gass-tårnet og 
ved en gangvei som er etablert 
på kaia. Alle som skriver seg 
inn der er med i trekningen av 
en premie, og på den måten 

får vi porofilert disse 
tiltakene.
Rene Fjelltrimmen, altså! 
- Jeg synes de ansatte 
har en aktiv holdning, 
de tenker forebyggende, 
mener fysioterapeut Berit 
Braseth.

Dagrun Johnsen (bak f.v.), Berit Braseth og Odd 
Svein Hjertø er fornøyd med vedlikeholdsavdelingens 
innsats i kampanjen. 
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Det eneste Tomas Eskeland får av sommerferie i år, er en liten 
uke hjemme i Stavanger i disse dager. Men han jubler likevel:
- Jeg gleder meg helt utrolig. Dette er den beste tiden å være der 
nede, med flott vær!

Varmt. Mye arbeid.
Mye å juble for i vår, altså, for sympatiske Tomas Eskeland. Først 
tok han fagbrevet og kan endelig kalle seg for fagarbeider i akva-
kultur. Så kom beskjeden: du skal til Spania i tre måneder!
 Det blir nok veldig varmt, og sikkert mye arbeid, men jeg håper å 
lære en masse, både jobbting og språk. Litt skummelt å reise helt 
alene, da - før har jeg alltid hatt venner eller familie sammen med 
meg. Nå har jeg ingenting annet enn en billigbillett til Malaga!

Helt i sør
Det er ved en teststasjon for fiskefôr at Tomas nå skal få sin 
spennende utenlandspraksis. Etter det han har funnet ut, gjelder 
det artene seabream og regnbueørret. Anlegget ligger i Cadiz på 
sørspissen av Spania.
- Det er bare tre ansatte der, så det er helt sikkert et mye mindre 
anlegg enn her i Glomfjord. Jeg vet at jeg skal jobbe hver tredje 
helg, så det blir forhåpentligvis tid til å se seg en del rundt.
Kjersti Meland ved Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre 
Nordland (OKFM) på Inndyr er den som har skaffet vertsbedrift 
og organisert oppholdet for Tomas.
- Spania-oppholdet er finansiert gjennom et Leonardo da Vinci-
prosjekt som Opplæringskontorene i Nordland står bak. I en 
eksportrettet næring som fiskerinæringa er det svært nyttig at 
lærlingene får denne typen erfaring i løpet av utdanninga si, 
mener hun.

Tenker marinbiologi
- Hvilke planer har du for framtiden, Tomas?
- Først skal jeg ta intensivkurs for å få generell studiekompetanse. 
Så blir det kanskje studier innenfor marinbiologi i Bergen. Den 
egentlige drømmen min er å starte noe med oppdrett i et land i 
Den 3. Verden...Oppholdet i Spania får jeg nok masse bruk for 
uansett, jeg tror jeg kommer hjem igjen som en ny mann!

Tomas roser
Marine Harvest er én av i alt 42 medlemsbedrifter i OKFM. 
Organisasjonen eies i hovedsak av fiskeribedrifter i området fra 
Vestfjorden til Rødøy, og har om lag 30 lærlinger knyttet til seg.
Tomas Eskeland er full av lovord både om tiden ved Marine 
Harvest i Glomfjord og om de ansatte ved OKFM på Inndyr.
- Uten dem hadde jeg aldri kommet til Glomfjord, og de har jobbet 
masse for at jeg skal kunne dra til Spania. De har også vært flinke 
til å samle lærlingene i området og sende dem på ting. Jeg har 
for eksempel vært på Aquanor og Norfishing i Trondheim. Så all 
ære til dem!

Spania neste
- Dette er en drøm som går i oppfyllelse! jubler 
Tomas Eskeland (21). Med ferskt fagbrev i 
lomma drar han til tre måneders praksis i 
Spania. Nå takker han Marine Harvest og 
Opplæringskontoret for fiskerifag.

TOMAS ESKELAND FORLATER GLOMFJORD:

Tomas Eskeland har grunn til 
å juble. Med ferskt  fagbrev i 

akvakultur reiser han nå til Spania. 
- Det jeg kommer til å huske best 
fra Glomfjord er den flotte tiden i 

Marine Harvest, og fjellene. Det er 
perfekte forhold for å kjøre telemark 

her, sier han.

Foto: Edmund Ulsnæs


