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Fagfolk er fagfolk, du kjenner uttrykket? For det er ingen jobb for hvemsomhelst som dette året utføres midt mellom 
gassrør og syretanker kloss inntil Yaras fullgjødselfabrikk i Glomfjord. Terje Halsan AS har tatt ut om lag 3.000 kubikkme-
ter masse fra tomta der gjødsel-fabrikken skal ha sitt nye og store ‘katastrofebasseng’. Dette er den myndighetspålagte 
oppsamlingen dersom lekkasjer skulle oppstå fra tanker med potensialt farlig innhold. 
- Det har vært kjempegod kontroll på sprengingen, der vi har brukt mye ressurser på  
risikovurderinger og sikringstiltak i forkant. Blant annet et sikringsgjerde til 2 millioner kroner, før sprengingen begynte. 
Siden vi har ekspertene samlet nå, har Yara også besluttet en ekstrajobb med sprenging av en ny tomt – der håper man å 
få klarsignal for å sette opp en ny kjemikalietank om noen år, forteller Einar Sandaa, som gjennom eget firma er gjødsel-
fabrikkens prosjektleder.
Tilbake til Halsan, som har brukt Kjell Foss AS til selve sprengingen, og nå overlater stafet-tpinnen til Moldjord Bygg og 
Anlegg. Det skal nemlig mures en 8 meter høy og nær 40 meter lang betongvegg med to sidevegger, for det kommende 
bassenget. 15 betong-vanger skal dessuten holde veggen på plass, sammen med 13 stål-stag som bores 25 meter ned i 
berget.
- Hvis det kommer syre i bassenget, så veier den 40 prosent mer enn vann, så dette må være supersterkt. Inni bassenget 
må det også legges en duk av helt spesielt plastmateriale, for hvis det lekker ut salpetersyre, vil den etse opp betongen på 
bare noen timer, opplyser Einar. Bassenget skal være ferdig til 1. juni, har vil da ha en kapasitet på 7 millioner liter. Totalt 
investerer Yara noe over 60 millioner kroner fordelt på installasjoner bygget i fjor og i år – alt for å tilfredsstille nye sik-
kerhetskrav fra norske myndigheter. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold
Illustrasjon: Rambøll
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Jeg håper jo at det vil hjelpe bedriften 
at jeg kommer med fersk utdannelse 
og et nytt perspektiv på ting. 

SONDRE BERGER

SAKEN
FORTSETTER

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Sondre Berger tok telefonen. Ringte INVIS. Fikk jobb som byggingeniør. Er ansatt nummer 12 i industripark-bedriften i Glomfjord.

Sondre satser 
med INVIS
Da kjæresten fikk jobb i Meløy, tok nyutdannede 
Sondre Berger (23) telefonen fatt. Og fikk napp 
hos INVIS i Glomfjord. Der hadde man nemlig 
lett etter en av nettopp hans kaliber.

INVIS ble etablert i 2006 og spe-
sialiserer seg på tredimensjonal 
laserskanning og industrimåling, 
og 3D-modellering. Fra basen i 
Glomfjord Industripark presterte 
staben på 11 (i dag 12) driftsinn-
tekter på 11,4 millioner kroner 
i fjor, mot 10,1 året før og 8,8 i 
2017. Fjorårets driftsresultat end-
te på om lag 0. Hovedeier i INVIS 
er gründer Bjørn-Wiggo Eriksen 
(85 prosent), og andre ansatte er 
også eiere (omlag 13 prosent). 

Oppvokst i Aurskog i Viken, eldst 
av to brødre. Fullførte i sommer 
bachelor som byggingeniør innen 
konstruksjon, ved NTNU i Ålesund. 
Bosatt på Engavågen med  
kjæresten Maren Sofie Selven 
(Nova Sea), og er siden august 
ansatt hos INVIS i Glomfjord.

Industrivisualisering AS

Sondre Berger (23)

- At INVIS har teknologi som brukes til å få 
så gode og nøyaktige målinger - dette synes 
jeg er veldig spennende. Og det er veldig lov-
ende for meg at jeg kan få være med! smiler 
Sondre fra Aurskog øst for Lillestrøm.

Fulgte kjæresten
Intervjuet med Ny Næring finner sted 
idet han akkurat har begynt på sin tredje 
arbeidsuke. Mye å  sette seg inn i når fersk 
skolekunnskap nå skal suppleres med viktig 
erfaring. For så skal det skapes verdier, for 
kunder og for hans første arbeidsgiver innen 
fagveien han har valgt. INVIS.
- Det begynte jo med at kjæresten min, 

Maren, fikk seg jobb nordpå, hos Nova Sea 
– hun er lokalitetsansvarlig i Holandsfjorden. 
Hun spurte kollegene sine om lokale bedrift-
er, og så ringte jeg selv rundt til noen av dem, 
forklarer den framoverlente ingeniøren.
INVIS-sjef Pål Einar Olsen var ikke sen om å 
slå til. Han har nemlig lett etter en byggin-
geniør, for å komplettere dagens ingeniørstab 
i bedriften.

Bedrift som satser
- Dette blir en spennende utfordring for både 
han og bedriften, mener Pål Einar.
- For oss betyr dette at vi beveger oss inn på 
et helt nytt fagfelt. Og selv om kunder har 
signalisert behov som gjør at vi tør satse på 
en slik ansettelse, så skal det jo bygges tillit, 
på et nytt område.
Sondre er nå en del av en stab med hoved-
sakelig maskiningeniører, der han selv er en-
este byggingeniør. Mens de andre er sterke på 
for eksempel konstruksjon i stål, har Sondre 
god kompetanse på betong.
- Jeg liker spesielt å tegne og konstruere i et 
program som heter Revit – der man tegner 
byggene, elementer til byggene, fundamen-
teringsbehov og så videre, forklarer han.
- Nå skal jeg lære å anvende utdannelsen 

min. Vi jobber med programvare som er i en 
veldig utvikling, og dette er det kult å være 
med på. Jeg håper jo at det vil hjelpe bedrif-
ten at jeg kommer med fersk utdannelse 
og et nytt perspektiv på ting – et nytt blikk 
hjelper til å se nye vinkler på ting.

Ryddig hode
- Hva er det med dette faget som er så inter-
essant?
- Jeg liker veldig godt å få en forståelse av 
hvordan ting er bygget, hva som ligger bak 
valgene i en konstruksjon. Se sammenhen-
gene bak hvordan det funker.
- Hva krever en sånn jobb av deg?
- Det er at jeg klarer så helheten – hvordan 
flere elementer skal inn og fungere sammen, 
slik at det er fornuftig for flere parter. I en 
sånn jobb bør man nok ha et ryddig hode og 
god struktur i arbeidet sitt. Og dét tror jeg at 
jeg har! smiler han. 
- Vi jobber med store, tunge og kompliserte 
ting – store verdier. Jeg synes det er kult å få 
være med på, få det til å funke for kundene!
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Nå er det et mål å få 
flere store prosjekter. 

PÅL EINAR OLSEN

I år bruker vi faktisk noe sånt
som 50 millioner kroner til 
ulike forbedringer og ombygging. 
Etableringen av et felles tørke-
anlegg for fiskeslam i Glomfjord er 
et stort og viktig prosjekt for oss.

TOR-ARNE GRANSJØEN

Vil og må øke

Ferskt vedtak åpner
for stor-utbygging

- Det er fordi ingeniørene våre leverer godt, 
at vi kan øke omsetningen så kraftig, sier 
daglig leder Pål Einar Olsen fornøyd.
- At vi begynte med enda mer strukturert 
markedsarbeid for noen år siden, dét merker 
vi også effekten av. Vi har hyppigere kontakt 
med kundene våre. Og korona-restriksjonene 
– de har kanskje ikke blitt så merkbare som 
vi hadde fryktet.

Fra ned til opp
Fra 8,8 til 10,1 til 11,4. Altså millioner kro-
ner. Dét er den hyggelige veksten INVIS har 
hatt, altså driftsinntektene fra 2017, til -18 
og til -19. Fjorårets driftsresultatet kan rik-
tignok bli bedre, men overskriften er uansett: 
INVIS øker sterkt.
- Driftsresultatet i fjor er jeg ikke SÅ kry av, 
men at vi går rett fra en periode der vi faktisk 

Tor-Arne Gransjøen gir Ny Næring en 
vekst-oppdatering. Selskapet han har ledet 
gjennom flere utbygginger i Sundsfjord 
siden 2010 og Reppen fra 2017, job-
ber fortløpende og hardt for å kunne øke 
produksjonen ytterligere.
- Eierne våre etterspør et større antall smolt 
fra oss, og ikke minst større smolt. Så ja, vi 
skal øke antallet fra ca. 18 til 20 millioner 
individer, men først og fremst er det i antall 
kilo at produksjonen skal øke, opplyser han.
- Nå har vi fått positive signaler fra Fylkes-
mannen på at kan øke fra dagens om lag 
1.500 tonn i året til rundt 3.000 tonn i 
Sundsfjord. I Reppen har vi tidligere fått til-
latelse til å produser 4.000 tonn i året.

planla nedbemanning, til at vi nå har så 
mye å gjøre at vi kan ansette flere - ja, det er 
veldig gledelig, fastslår Pål Einar.
- Veksten vår kommer mest utenfor Meløy, 
for eksempel oppdrag for Pelagia i Bodø, Fin-
neid Sveis i Fauske og Elkem i Sørfold.

Nært-potensialet
Vekst i millioner, vekst i stab. INVIS var 
«bare» 8 for få år siden, nå står 12 på løn-
ningslista. I ikke-bystrøk er dette en stor 
bedrift i bransjen for rådgivende ingeniører.
- Likevel er det i dag begrenset hvor store 
oppdrag vi kan ta på oss. Nå er det et mål å 
få flere store prosjekter, slik at vi styrker ordr-
ereserven og kan tenke enda mer langsiktig.
- Mer oppdrag ute, da?
- Ikke bare. Vi har nok et kortreist-potensial, 
også. I år har vi jobbet litt for Meløy kom-

mune, og håper også på Gildeskål og Rødøy. 
På Halsa har også Cargill stor drift, pluss at 
vi videreutvikler forholdet vårt til for eksem-
pel SKS og Nexans.

Vil vokse mer
- Og nå har dere altså ansatt deres første byg-
gingeniør?
- Ja, vi kommer ofte i et byggteknisk 
grensesnitt i oppdragene våre, og har kjent 
på at vi mangler en del forutsetninger. Nå 
kan vi gjøre noe med dette, og gi enda 
mer helhetlige leveranser. Sondre har også 
kunnskaper om programvare som brukes på 
byggfeltet, og som vi ofte kommer borti når 
vi samarbeider med større aktører, forklarer 
INVIS-sjefen.
- Hva med andre fagfelter?
- Det kunne vært spennende å ha flere 
ansatte på bygg, og automasjon er et felt som 
etterspørres veldig. Så kanskje. Vi må nok 
også se for oss at vi utfordres mer på laser-
skanningen de neste årene, siden teknolo-
giutviklingen åpner for at flere kan levere 
slike tjenester.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Daglig leder Pål Einar Olsen (bildet t.h.) i INVIS ønsker større prosjekter, gjøre mer helhetlige leveranser og kunne planlegge enda mer langsiktig. Et ledd i strategien er ansettelsen av bedriftens første byggingeniør, 
Sondre Berger.

Vurderte nedbemanning i fjor - sterk vekst 
og nyansettelser i år. Og nå vil INVIS ta 
enda større oppdrag.

Tor-Christian Kristiansen  
(f. 1983), som er sentral ingeniør, 
prosjektleder og medeier i INVIS, 
har nå fått styreplass i selskapet. 
Der er Søren Solvang (f. 1960) fra 
Bodø fortsatt styreleder, mens 
Wenche Olsen (f. -67) fra Bodø og 
Bjørn-Wiggo Eriksen (f. -66) fra 
Gildeskål er styremedlemmer.

PSST!

Helgeland Smolts kunder er også bedriftens eiere, og trenger mer og større smolt. Bedriftens ledelse 
jobber på flere fronter for å øke produksjonskapasiteten, og i denne artikkelen får du nyheter om ledige 
arealer her i Sundsfjord.  

- Det store bildet er at kapasiteten vår er 
sprengt. Eierne våre vokser, og da er de 
avhengig av at vi vokser sammen med 
dem, forklarer Helgeland Smolt-sjefen.

Se på vårt hovedbilde. Her har Helgeland 
Smolt funnet de 20 tusen kvadratmeterne 
de har lett etter. Svaret fra Gildeskål 
kommune kom mandag i denne uka.

Det var altså like før Ny Næring gikk i 
trykken denne uka, at formannskapet i 
smoltprodusentens hjemkommune hadde en 
viktig forespørsel på sitt bord. «Vi ser etter en 
tomt som kan romme en bygningsmasse på 
15-20.000 kvadratmeter», skriver Helgeland 
Smolt-ledelsen til politikerne. 
- Det trekker ut i tid å få avklaring rundt 
andre lokasjoner vi ser på. Derfor har styret 
bedt oss finne ut om arealet ved fabrikken i 
Sundsfjord kan være tilgjengelig. Området 
er ferdig regulert for industri, med rikelig 
tilgang på vann og strøm. Og vi har nettopp 
fått økt vår utslippstillatelse i Sundsfjord, 
opplyser daglig leder Tor-Arne Gransjøen til 
Ny Næring.
Tomteeier Gildeskål kommune fikk derfor 
forespørselen. Altså opsjon på å kjøpe store 

Tor-Arne Gransjøen

deler av et område på ca. 200x300 meter 
(Ny Nærings anslag) mellom dagens fabrikk 
og fylkesveien. Dette bare ett år etter at 
Helgeland Smolt fikk kjøpe tomta på 5.800 
kvadratmeter kloss inntil dagens bygnings-
masse. «En slik etablering vil kunne medføre 
en aktivitet med 30-50 mann i en 2-års 
anleggsfase og om lag 15 nye faste stillinger 
når fabrikken kommer over i driftsfasen», sier 
smolt-ledelsen videre i begrunnelsen.
Gildeskål kommune er svært positiv til nye 
utvidelser i Sundsfjord, og tomta er allerede 
regulert til industriformål. Formannskapet 
har derfor gitt Helgeland Smolt opsjon på 
kjøp.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Solide pluss
Etter ett-par strevsomme år med sykdoms-
bekjempelse og store ekstrainvesteringer, 
leverte Helgeland Smolt AS solide resultater 
både i 2018 og -19. Fjoråret endte på 264 
millioner i driftsinntekter, med et plussresul-
tat av driften på hele 37 millioner. I økonomi 
er bedriften på soleklar andreplass i drift-
sinntekter hjemkommunen Gildeskål (bare 
slått av Gifas, red. anm.), og med anlegg 
i Sundsfjord og Reppen bidrar Helgeland 
Smolt også med en meget betydelig ar-
beidsplass, både i Rødøy og Gildeskål.
- Vår hovedeier Nova Sea har nå fått 3 ut-
viklingstillatelser fra myndighetene. Dersom 

disse blir gjennomført, vil de få betydelig 
økt behov for smolt fra oss. Også vår eier 
Lovundlaks, som har kjøpt betydelig vekst 
på statens auksjon i år, ønsker mer og større 
smolt enn i dag, bekrefter Tor-Arne.

50 mill. i år
Helgeland Smolt må altså øke, og ganske 
radig. Fordi prosjektering og behandling i det 
offentlige tar lang tid, utreder selskapet til 
enhver tid flere steder for ny-etablering eller 
utvidelse. Dermed er nye utbygginger i både 
Reppen og Sundsfjord aktuelt, og som kjent 
har Helgeland Smolt nå en 3-årig opsjon på 
å kjøpe over 55.000 kvadratmeter fra Meløy 
kommune i Kilvika.
- I år bruker vi faktisk noe sånt som 50 
millioner kroner til ulike forbedringer og 
ombygging, opplyser han.
- Vi bygger om og forbedrer for eksempel i 
Sundsfjord-anlegget, og dessuten er etabler-
ingen av et felles tørkeanlegg for fiskeslam i 
Glomfjord et stort og viktig prosjekt for oss, 
på grunn av myndighetskrav. Der er vi både 
med på eiersiden og skal investere betydelig 
internt hos oss selv, sier han. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Det er en stor jobb, men vi har jobbet veldig 
godt i lag, så ingen store utfordringer så langt! 
Smiler Jørgen Rafaelsen. Straks 21-åringen 
hadde sitt andre fagbrev på plass, tildelte sje-
fen stort ansvar under årets største enkeltjobb 
under Yara’s revisjonsstans.

Jørgen er også en type som  
foreslår forbedringstiltak. 

ODD INGE GUNDERSEN

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Alder: 18
Bosted: Spilderdalen, Ørnes 
Yrke: Lærling i anleggs- 
maskinførerfaget ved Reipå 
Knuseri

Grattis!

- Gratulerer med læreplass ved Reipå 
Knuseri, Krister!
- Ja, takk! Dette har vært guttedrømmen 
min i alle år! Jeg startet med VG1 Elektro-
fag, da jeg tenkte det var lurt med framtid i 
oljebransjen. Men pengene er ikke viktigst, 
og bestemte meg heller for å gjøre det jeg 
trives best med. Jeg sluttet derfor etter 3 
uker. Jeg gikk VG1 teknikk og industriell 
produksjon (TIP) i Glomfjord og fullførte 
VG2 industriteknologi i vår, slik at jeg har 
skolegangen for å bli industrimekaniker. Jeg 
skulle nå i høst gå et til VG2 år i Fauske for 
å gå anleggsmaskinførerfaget, men var så 
heldig å få tilbud om læreplass med én gang 
ved Reipå Knuseri. Eksamen får jeg i løpet 
av læretiden, før jeg går opp til fagprøven.

- Hva liker du med Reipå Knuseri?
- Her på Reipå Knuseri er det trivelige 
folk, mye fint utstyr og mye variert arbeid. 
Og Frank er helt utrolig. (Frank Robert 
Svendsgård, daglig leder, red.anm.). Jeg får 
kjøre de nyeste maskinene, og lurer jeg på 
noe, er det bare å spørre. Får jeg fortsette 
etter læretiden, vil jeg gjerne det. Jeg er 
genuint interessert i dette faget og jeg koser 
meg!

Krister bor på Ørnes og er sønn av Svein 
Lorentsen og Hanne-Lise Lundegård. Han 
har en lillebror, Andreas (14). 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

Krister Lorentsen
Syrefabrikken hos Yara Glomfjord. Det er 
stille, i betydningen at produksjonen av 
salpetersyre og mineralgjødsel har pause på 
grunn av årets revisjonsstans. Men likevel full 
aktivitet rundt den voldsomme forbrennings-
ovnen som står der, åpen og demontert.
- Ja, dette er en stor jobb, den pågår over 
to arbeidsuker. Men det er faktisk ikke den 
største jobben jeg har vært med på. Rundt 
påske i fjor var jeg med til sementfabrikken 
i Kjøpsvik, der vi skulle overhale en stor 
gearkasse. Dét var enda større, smiler Jørgen 
Rafaelsen.

Ikke hverdagskost
Sammen med ham er ekspert-laget på 3 som 
er sendt opp fra Bilfinger Porsgrunn. Men 
det er 21-åringen som har nødvendig til-
latelse til å styre heisekrana, og har tilrettelagt 
jobben. Her i hjertet av syreproduksjonen 
skiftes den såkalte ovnskurven – et ledd 
i gjødselfabrikkens 13-millionersatsing 
for å fortsette den mangeårige og kraftige 
reduksjonen av lystgass-utslipp. 18 små 
ovner får i år nytt platinanett, lag på lag med 
katalysator-wafere og tonnevis med katalysa-
tor-pellets. Nå er det storingen sin tur, den i 
B-fabrikken.
- Vi bytter ut en stor komponent som er 
forhåndslaget hos et annet firma. Den gamle 
skjæres ut og en ny skal plasseres og sveises 
på. Den helt klart største jobben vår under 
årets revisjonsstans, og ikke noe vi gjør ofte, 
nei!
Forteller Jørgen, som i vår utpekt til et stort 
ansvar i forbindelse med denne stor-jobben. 
Ikke uten grunn.

Ung koordinator
- Det var for dette at jeg tok et fagbrev til, for 
å kunne ta større ansvar. Og det er slik det 
er i Glomfjord - vi er ikke flere enn at den 
enkelte må ta mye ansvar. Jeg synes det er 
bra, for det er sånn man lærer – av å få mer 
ansvar, mener han selv.
Jørgen har nemlig allerede 3 år bak seg som 
lærling hos Bilfinger. Først landet han fagbrev 
som industrimekaniker, og så gønnet han 
likegodt på, rett videre med industrirørlegger. 
Ferdig i sommer.
- Så da fikk jeg stort ansvar i dette prosjektet. 
Jeg har planlagt operasjonen for Bilfinger, 
og i samarbeid med INVIS, som har laget 
en step-by-step-beskrivelse. Sørget for alt 

UNG MANN, STORT ANSVARUNG MANN, STORT ANSVAR
- Det er dette man lærer 
av, å få mer ansvar! sier 
han som bare er 21 år, 
men allerede har rukket 
å investere i 2 fagbrev. 
Bra for bedriften hans.

av verktøy før karene fra Porsgrunn kom, 
og gjort en del rutinemessig forberedelse av 
ovnen, forklarer Jørgen.

Ikke usikker
- Han er veldig flink, og lett å samarbeide 
med. Det merkes at han har to ferske fagbrev 
med seg – da blir man veldig allsidig, roser 
prosjektleder Mathias Hauge fra Porsgrunn.
- Dette kommer godt med i et slikt prosjekt, 
der vi må vri hodene litt, og samarbeide godt! 

Han har to sveisere med seg nordover, for 
jobben er både stor og spesiell. Fordi kom-
ponentene skal tåle ekstremt høy temperatur, 
benyttes det en helt spesiell rustfri-legering.
- Vi har vært et veldig bra team som har 
samarbeidet godt, så jeg har ikke følt meg 
usikker! smiler fagarbeideren fra Meløy som 
allerede har dobbelt fagbrev.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Han er både ung og flerfaglig, og har 
lederegenskaper. Han er en mann vi får 
stor nytte av i tiden som kommer!

Odd Inge Gundersen liker det han ser hos 
sin unge Bilfinger-medarbeider Jørgen 
Rafaelsen. Verkstedlederen setter pris på 
viljen til å ta ansvar, og ønsket om å ha 
flere bein å stå på, faglig.
- Så dette prøver jeg å oppmuntre, og å 
gi mer ansvar. Jørgen er også en type som 
foreslår forbedringstiltak i bedriften, og 
nå jeg har faktisk kjøpt inn litt hjelpeuts-
tyr etter hans forslag, smiler Odd Inge.
Hans egen fartstid i bedriften begynte 
i 1986, og veteranen har faktisk hele 3 
fagbrev! Platearbeider, sveiser og indus-
trirørlegger.

- Tygde faktisk på om jeg skulle ta num-
mer 4, men så ble jeg formann fra 2007, 
og da blir det ikke like lett å vedlikeholde 
fagbrevene, så jeg lot det være. Likevel er 
det greit å ha greie på det man snakker 
om, da.
- Jeg mener jeg har forsøkt å være en 
pådriver for fagutdanning, og jeg tør påstå 
at denne bedriften er god på flerfaglighet. 
For en ansatt som Jørgen er dette en måte 
å sikre jobben sin på - å ha flere fagbrev. 
Og, det gir en enda mer variert hverdag, 
pluss at det er et pluss for bedriften. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jørgen og gjengen: prosjektleder Mathias Hauge(f.h.) har tatt 
med seg sveiserne Jørn Knutsen og Vetle Ekeli til Glomfjord, 
der karene fra Porsgrunn gjør en stor og viktig Yara-jobb – 
koordinert av Jørgen Rafaelsen (t.v.).
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Vi kjørte en rotårsaksanalyse. 
Gikk gjennom absolutt alt, 
både innstillinger, justeringer 
og prosedyrer, og hypoteser.

BØRGE S. SELSTAD

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Stor analyse etter hard smellStor analyse etter hard smell

En fredag i 2019 gir dårlige minner for staben i Meløy Energi 
AS. Hendelsene den novemberdagen og de neste, kostet langt 
over 5 millioner kroner. Men, en omfattende årsaksanalyse 
skal sikre kunder og selskap mot gjentakelse. 

- Smellen kostet oss omtrent 5 millioner 
kroner i ‘bot’ i år, for energien vi ikke klarte 
å levere i fjor. I tillegg kom utbedringskost-
nadene. Det er klart vi måtte gjøre alt i vår 
makt for å unngå at dette skjer igjen!
Administrerende direktør Børge S. Selstad 
har skrevet datoen på blokka framfor seg. 8. 
november 2019.
- Det var først torsdagen i uka etter, at alt 
var alt oppe igjen. Fredag morgen samlet vi 
så alle til møte, og gikk gjennom minutt for 
minutt hva som hadde skjedd. Dét resulterte 
i 4 fulle A4-ark med mulige tiltak!

5 mill. i minus
Ja, hva skjedde egentlig 8. november i fjor? 
Var det storm og orkan? Nei. Annet ekstrem-
vær? Nei. Fredag 8. november var ganske 
normal – riktignok ganske kaldt rett etter et 
voldsomt snøvær, og mildvær før dét igjen. 
Ikke helt uvanlig. Likevel: ALT gikk i svart, 
og den helgen mistet det meste av Meløy sin 
viktigste infrastruktur, nemlig strøm.
- Du vet hva KILE-kostnad er? spør Børge.
- Kan du forklare?
- Dét er en kostnad Norges vassdrags- og 
energidirektorat påfører oss kraftleverandører 
som ‘straff’ for ikke-levert energi. Så, av den 
rammen vi kan kreve inn fra kundene hvert 
år, får vi da en reduksjon for året etter. 8. 
november 2019 ble dyr for oss, fastslår Meløy 
Energi-sjefen.

Reduksjonen i 2020-rammen utgjorde 
nemlig om lag 5 millioner kroner. Mindre 
inntekt, mindre å investere i nettet for.
- I tillegg har kundene krav på refusjon på 
den strømmen de har betalt for, men ikke fått 
levert. Den kostnaden kom i tillegg, og mye 
ekstraarbeid.

Fant rot-årsaken
Dette som bakgrunn, altså. Så da krisestaben 
for 8. november kunne løses opp, satte Børge 
‘krisemøte’ straks staben mønstret på jobb 
neste dag.
- Vi kjørte en rotårsaksanalyse. Gikk gjen-
nom absolutt alt, både innstillinger, jus-
teringer og prosedyrer, og hypoteser om 
hva som hadde gått galt. Dette ble et langt 
dokument der vi beskrev tiltak og mulige 
forbedringer, forklarer Børge.
Koblingsstasjonen i Spildra ved Ørnes gikk 
i svart og stoppet fordelingen til alle bygder, 
etter en feil oppstått på Sandååsen like ved. 
Vedlikeholdsarbeid på Engavågen gjorde 
dessuten at kun Halsa leverte strøm. At følge-

feilene ble så mange, har mange og komplis-
erte forklaringer. Men én:
- Det viste seg at ‘spolen’ også var ute – enkelt 
forklart er det en innretning som fanger opp 
og kamuflerer en rekke små jordfeil, som f. 
eks. at en fugl setter seg på linja. Analysen 
vår endte med at vi investerte nær 1 mil-
lion kroner på å flytte ‘spolen’ fra Lysvatn 
Kraftstasjon til Spildra koblingsstasjon – et 
viktig tiltak.

Kan skje igjen, men…
- Så dette vil ikke skje igjen?
- Jo, men da har vi en helt annen beredskap 
på å kunne lokalisere feilen raskt og nøyaktig 
der den er. Hadde dette skjedd i dag, ville 

kanskje Reipå og Støtt blitt uten strøm i 2-3 
timer – ikke verre.
For sånn egentlig begynte 8. november-krisen 
da snøtunge linjer i en A-mast i Marken 
ved Reipå tok nedi en metallbolt, og utløste 
jordfeil.
- Bunnlinja i regnskapet vårt for 2019 ble 
sterkt påvirket av det som skjedde. Uten 
disse hendelsene ville vi fått et rekordhøyt 
driftsresultat. Reparasjonskostnaden var altså 
ikke spesielt stor, men vi ble straffet for den 
kraften som vi ikke klarte å levere, de dagene 
i november, avslutter Børge S. Selstad.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Børge S. Selstad

Ronny Eliassen og de andre energimontørene hos Meløy Energi sprengjobbet for å finne løsninger etter 8. november-hendelsene i fjor. Strømbruddene kostet dyrt, men nå er forbedringstiltakene på plass. 

11 som jobber i høyden i 
Meløy har fått påfyll i jobben 
det er å gjøre jobben trygt.

Jan Rune Johansen på det største bildet hjelper instruktør 
Trond Haldorsen å demonstrere god adferd i stillas. – Én ting 
er å bygge stillaset slik at ingen utsettes for fare. Men i til-
legg dreier dette seg om å arbeide i høyden, og bruke korrekt 
fallsikring, opplyser Trond. 

Kurset om trygt og høytKurset om trygt og høyt

Det er godt humør rundt stillaset i Glomf-
jord denne formiddagen, men temaet er ikke 
noe å ta lett på: arbeid i høyden er nemlig lik 
risiko.
- Kanskje har deltakerne tatt kurs før, men 
får nye idéer eller kunnskap de ikke hadde. 
Men det viktigste er jo at de unngår å gjøre 
noe i stillas-arbeidet som setter dem selv eller 
noen andre i fare, fastslår Trond Haldorsen.

Pålagt av en grunn
Inovera-instruktøren har igjen vært i 
Glomfjord i opplæringsoppdrag, invitert av 
kursholder Meløy BedriftsService. Våre bilder 
er fra august-kurset i stillasbygging, der de 
11 deltakerne fikk solid pakke med teori og 
drøfting. Før de i etterkant må dokumentere 

7,5 timers praksis i egen bedrift – altså for å 
få tilsendt kursbeviset.
- For det første er det viktig med oppdatert 
kunnskap, og det er jo en grunn til at dette 
er et lovpålagt kurs. Loven sier at du skal 
være sikret fra 2 meters høyde, men dette bør 
gjelde i alle høyder, mener Trond.
I det nylige kurset i Glomfjord Indus-
tripark hadde han deltakere fra Meløy-
bedriftene Cargill, Bilfinger, Håkon Sveis og 
Skjærgårdssnekkeren. 

Spesielle jobber
- I tillegg er det dette med å jobbe i høyden, 
og ha korrekt fallsikring og bruke dette utsty-
ret riktig. Å arbeide i høyden er spesielt, og vi 
kjørte en utvidet del på dette under kurset.
Selv har han lang erfaring med arbeid innen 
industri og anlegg, blant annet Svartisenut-
byggingen fra slutten av 1980-tallet, og i 
jobb for flere firmaer med oppdrag i Glom-
fjord Industripark. Nå leder han Inovera på 
Mo, som spesialiserer seg på kompetansehev-
ing innen bygg, anlegg og industri, og der 

også Harald Nygård fra Meløy leies inn til 
etterutdanning av yrkessjåfører.
- Dette er tredje gangen vi arrangerer stil-
laskurs på henvendelse fra næringslivet, 
opplyser kursansvarlig Lill Andersen i Meløy 
BedriftsService.
- For tiden er det krevende å koordinere 
kursaktiviteter, på grunn av koronarestriks-

joner, men akkurat nå forbereder vi maskin-
førerkurs og 40 timers HMS-kurs, opplyser 
hun.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Tor Oscar Lillevold
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Ny Næring besøker innholdsrike Gildeskål 
Marine Center på Inndyr med vårt spørsmål. 
Her samarbeider flere aktører seg stadig 
sterkere, og vårt intervjuobjekt er sentral. 
Etter 7 år i viktig lederjobb skal han over i ny 
viktig lederjobb. Men da trenger han faktisk 
bare å bare bytte kontor, her i samme bygget 
og i samme fellesskapet. Tore Laugsand.
- Jeg nærmer meg tross alt de 60, og er både 
glad og takknemlig for den muligheten jeg 
nå får. Næringsutvikling er noe som alltid 
har ligget mitt hjerte nært, så skulle jeg 
først tenke på å bytte jobb, så skjønte jeg at 
tidspunktet var kommet da denne stillingen 
dukket opp lokalt, sier han.

Havbruk stor og stabil
Dette kommer vi tilbake til. Vårt innledende 
spørsmål var hva han var mest fornøyd med. 
Altså gjennom sine ganske nøyaktig 7 år som 
daglig leder for Kigok, Kunnskapssenteret i 
Gildeskål. Tore trekker fram flere ting laget 
har prestert, men altså havbruk:
- Oppdraget vårt der vi profilerer havbruk, 
der vi gjennom en rekke tiltak hjelper med  
å rekruttere elever til akvakultur på Inndyr, 
og der vi hjelper å gjøre sjømat kjent. Der 
har vi ‘pisket og plaget’ både private og  
offentlige instanser slik at vi nå har en 
stabil og god finansiering i samarbeid med 
havbruksaktørene. Dette er jeg spesielt godt 
fornøyd med.
 

Stolt og spent: Ole Noris Remy Tjelta (t.v.) og Tore Johan Nymo er i lesende øyeblikk på sitt første tokt på ‘Selvåg Senior’. – Skolegangen var bra, men vi vet jo ikke helt hva vi går til nå, innrømmer to spente fiskeje-
gere under utdanning.

- At vi har klart å lage et  
produkt som havbruksnæringa 
er fornøyd med, slik at vi nå  
har store og langsiktige avtaler 
med dem! svarer han som nå  
er ferdig etter 7 år.

Drømmer går av og til i oppfyllelse. For, nemlig: Tore, Ole + Selvåg Senior = sant!

TORE-TANKER ETTER 7

DRØMMEN BEGYNNER NÅ

- De siste årene har vi øket omsetningen 
vår fra under 5 til over 8 millioner kroner, 
bemanningen vår er øket jevnt, og antall 
lærlinger vi formidler er øket fra 45 til rundt 
100 hvert år. Så, all ære til kollegene mine 
her i Kigok!

Får det til med folk
- Og hva med ditt eget bidrag?
- Det var gjort et veldig bra grunnarbeid i 
årene før jeg kom til bedriften. Men, jeg liker 
å tro at jeg er en person som får det til med 
folk, og at jeg er en som tar tak i ting og får 
dem gjennomført. Enda mer kunne nok vært 
utrettet, men på ganske mange ting har vi 
nådd målene våre.
Tore er raus med god-ordene både til 
styreleder Randi B. Bøkestad (f. 1986) og 
sin egen stab. I tillegg til store oppdrag for 
havbruksnæringa i Nordland har Kigok både 
eget studiesenter for etterutdanning og kar-
riereveiledning, og et meget aktivt opplæring-
skontor. Og, en stor kursaktivitet i tillegg 
til ledelse av nye prosjekter – gjerne innen 
næringsutvikling.
- Spesielt artig er det at vi under strategisam-
ling med de ansatte i 2016, ønsket oss et 
kontorfellesskap i det gamle Sjøfossen-bygget 
på Øya. Og her sitter vi, i det samme bygget, 
som vi kjøpte i 2017! Senest i fjor utvidet vi 
det med 10 kontorer, og Gildeskål Marine 
Center er blitt akkurat den paraplyen og den 
suksessen vi ønsket oss.Tryggere produksjon, mindre nedetid og renere arbeidsforhold. Gode nyheter for både Joakim Danielsen (f.v.), Brynjulf Torset og prosjektleder Arnstein Jensen når produksjonslinje 2 er klar for høysesongen, etter 

stor-renovering.

Tores drøm er: ???
Og i det samme GMC holder også hans  
nye arbeidsgiver til. Om noen få høst-dager  
flytter han dermed sine penner og papirer 
noen meter bortover i gangen, og inn på 
kontoret der den venter, jobben som Sjø- 
fossen Næringsutviklings nye daglige leder.
- Nå som selskapet eies 100 prosent av  
Gildeskål kommune, har styreleder Steinar 
Pettersen og de andre satt seg tydelige mål. 
Over 30 nye arbeidsplasser i løpet av en  
fireårsperiode er det foreløpige målet, 
bekrefter Tore.
- Slik som mange reiser mellom jobb og 
bosted i ulike kommuner i dag, må vi være 
åpne på hvor arbeidsplassene skal ligge.  

Oppvokst på Sandhornøy, har 
fire barn født i 1991, -92, -94 
og 2002, og to barnebarn. Sønn 
av Torbjørn og Alyda, som drev 
fiskebruk og butikk på Hustad. 
Bror av Ole og Anders (f. 1965 og 
-69). Tok tre års handelsskole i 
Bodø og Fauske, deretter toårig 
høgskoleutdanning i akvakultur 
og ble daglig leder i familiebe-
driften Laugsand Laks fra 1986 til 
-91. Jobbet deretter som snekker 
i Bodø i året etter konkursen som 
følge av store bransjeendringer. 
Så ble laksekonsesjonen solgt til 
Stolt Sea Farm, og Tore ble deres 
driftsleder på Hustad fra -93. Le-
det 2006-12 Codfarmers’ satsing 
på torskeoppdrett på Nygård-
sjøen, deretter innleid konsulent 
til røyeoppdrett i Sverige, før 
han tiltrådte som daglig leder i 
Kunnskapssenteret i Gildeskål i 
september 2013. Fra 5. oktober i 
år er han daglig leder i Sjøfossen 
Næringsutvikling, som eies av 
Gildeskål kommune.

Tore Laugsand (56)

Selvsagt blir det feil å bare skape  
arbeidsplasser til folk som skatter til en  
annen kommune, men jeg mener kommuner 
som Gildeskål, Rødøy og Meløy bør jobbe 
sammen om mye.
- Hva er drømmeetableringen din?
- Dét måtte være at den neste fôrfabrik-
ken til Mowi eller noen andre blir bygget i 
Gildeskål! Noe slikt vil bety mye mer enn 30 
arbeidsplasser – en bra drøm! Dette kan man 
ikke bruke masse tid på i det daglige, men 
dersom muligheten skulle dukke opp, er det 
viktig at vi har grunnarbeidet på plass, sånn 
at det bare er schmock, schmock – på plass!
Tore er SNU-leder fra 5. oktober. Samme 
dag har Mathis Larsen (40) avløst ham som 
daglig leder i Kigok.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg har smugtittet på denne båten, fra huset 
vårt over bukta der, siden jeg var bitteliten 
guttunge, innrømmer Tore Johan Nymo 
(18).
- Og jeg har egentlig aldri vært om bord på 
ordentlig, på sånne store båter – men jeg har 
alltid drømt om å bli fisker! 

Fisker-drømmen
Og nå er han i ferd med å bli det, Halsa-gut-
ten. Tore er, i dette lesende øyeblikk, først-
ereisgutt om bord når stolte ‘Selvåg Senior’ er 
på nytt tokt langs norskekysten. Sønnen til 
Vera og Per Astor er nemlig fra i sommer ny 
lærling om bord, i fiske og fangst-faget – og 
ny-rekruttert fra den videregående skolen på 
Inndyr. Det samme er arbeidskameraten Ole 
Noris Remy Tjelta (20) – opprinnelig fra 
Stavanger, men oppvokst i Rana og Lurøy, nå 
bosatt i Konsvikosen.
- Jeg har vokst opp 5 meter fra fjæra og har 

alltid vært fascinert av havet, sier han.
- Etter 2 år på oppdrettsanlegg valgte jeg nå 
fiske og fangst. Fordi jeg vil ha en hverdag 
der jeg ikke vet hva jeg våkner til – som fisker 
må man ta det som det kommer, man vet 
aldri hva dagen bringer!

Vedlikehold først
De to karene har innledet sin læretid på 
Selvåg Senior med sommerjobb om bord. 
Liggende ved kai, og i utførelsen en møysom-
melig, kanskje smått kjedelig, men også 
veldig viktig jobb.
- Det har gått i skrubbing av rust, masse 
vasking, maling, mer vasking og så mer mal-
ing, smiler Tore.
- Utenpå og inni. Du skjønner ikke hvor stor 
en båt er, før du må male den! fortsetter Ole.
- Men det er en god måte å bli kjent med 
båten på, før vi nå skulle ut på første turen, 
mener Tore.

- Og vedlikehold er viktig. Selv om det er 
mye arbeid nå, så sparer man på det, over tid. 
Viktig arbeid, fastslår Ole.
Men så er det altså nå, med september, 
at karrieren deres som fiskere er i gang på 
ordentlig. Etter to års grunnutdanning ved 
Meløy videregående skole, skal de to stå to 
år om bord som lærlinger på Meløys største 
fiskebåt, for å bli fullverdige fiskejegere.

Alvoret starter nå
Ole Noris har siden grunnskoleårene rukket 
å gå et annet utdanningsløp i tillegg – han 
ville bli sveiser, og har to skoleår som indus-
trimekaniker.
- Men så fikk jeg øynene opp for fiske. Faren 
til stefaren min var fisker, og jeg har på en 
måte sett opp til ham hele livet. I min egen 
familie har det aldri vært registrerte fiskere, så 
dette ville jeg snu på!
- Men å ha med meg industrimekaniker-

fagene er kun en fordel – på slipsettet kan jeg 
både sveise og dreie, smiler han.
God utdanning på Inndyr har stor verdi. 
Tore og Ole innrømmer likevel at de ikke 
helt vet hva de går til.
- Skolen har et flott undervisningsfartøy, 
‘Oscar Sund’, men å dra langt ut til havs og 
kjenne 100 prosent på livet om bord….nei, 
det er nå vi virkelig får lære, fastslår Tore.
- Så ja, klart vi er spent! sier skårungene i 
Sørheim-rederiet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Hei! Viste du at vi har lansert vår helt egen 
podcast, Lederprat? 25. september kom  
første episoden, og der kan du høre mer  
fra Tore der han snakker om målene for  
ny-jobben sin! Sjekk ut podcasten på  

www.nynaring.no eller spotify!

Jeg liker å tro at jeg er en  
person som får det til med 
folk, og at jeg er en som 
tar tak i ting og får dem 
gjennomført. 

TORE LAUGSAND 

Senest i fjor utvidet vi det med 10  
kontorer, og Gildeskål Marine Center er  
blitt akkurat den paraplyen og den suksessen 
vi ønsket oss!

TORE LAUGSAND
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Jeg vil at kundene våre skal kjenne
på at det lønner seg å bruke en fagmann. 

At arbeidet vi gjør har kvalitet, og at det er 
ryddig og ordentlig når jobben vår er gjort.

– Svein Olsen, daglig leder

Ørnes Blikk AS   |   Kystveien 106, 8150 ørnes   |   Telefon: 75 75 41 40 / 950 47 129
post@ornesblikk.no
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SAKEN
FORTSETTER

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Jeg er utrolig stolt av å jobbe i Mowi, 
og ingen i hele landet har en bedre  
arbeidsgjeng enn meg! smiler kurderen 
som rømte for sitt liv, fra Irak til Norge. 
Uten anelse om hva havbruk var, har  
han jobbet seg til lederstilling hos ett  
av verdens største sjømatselskaper.

Hassan - Hassan - 
stolt havbrukslederstolt havbruksleder

Vi flyr lavt over bølgene langs østkysten 
av Sandhornøya, her sør i havet fra Bodø. 
Hassan Karim har stødig hånd på rattet i 30 
knops fart, om bord i «Tigergutt».
- I denne lille fjorden produserer gjengen min 
og jeg 9-10.000 tonn laks på 18 måneder. 
Dette er sunn mat, som verden trenger. Og 
tenk hvilke verdier havbruksnæringa kan bety 
for generasjonene etter oss? roper han.
- Det er slik jeg tenker: om 10 år kan dette gi 

jobb til sønnen min. Og om 30 år kan dette 
gi jobb til hans sønn igjen. Da må vi bruke 
ressursene våre godt, holde kostnadene nede, 
slik at arbeidsplassene består, forklarer han 
idet vi fortøyer ved Mulnesodden Sør, ett av 
Mowi’s 44 sjøanlegg i Region Nord.

Aldri noe negativt
De har ulik og variert bakgrunn, de 10 
karene på dette arbeidslaget – de som sikrer 

- Hit, til min fosterfars brygge på Nygårdsjøen, flyttet jeg som 18-åring. Jeg 
ville bort fra Bodø, sier Hassan, som nå bor i eget hus i Holmen ved havna.

- Jeg har jobbet hardt og skilt meg litt ut – da legges jeg kanskje lettere merke til. Bakgrunnen min er 
veldig spesiell, men jeg har aldri opplevd rasisme eller urettferdig behandling i Norge, fastslår kurderen.

Den kurdiske asylsøkeren fra Irak er blitt viktig leder i produksjonen hos ett av verdens største sjømatselskaper. – Se på de verdiene vi skaper i denne lille fjorden – dette er sunn mat som verden trenger, og vi må 
jobbe hardt for å opprettholde virksomheten i havbruk, for kommende generasjoner! sier Hasan Karim – driftsleder for to Mowi-lokasjoner i Gildeskål i Nordland.verdier i mange- hundre-millioner-klassen. 

Men ingen har en mer spesiell historie enn 
sjefen, altså driftslederen for de to Mowi-
lokasjonene lengst nord i Gildeskål. Han er 
ung, 33 år, men dét er ikke mest spesielt. 
Han er driftig og dedikert jobben, men dét 
er heller ikke uvanlig – hos verdens største 
produsent av atlantisk laks konkurrerer lokas-
jonene sunt og sterkt mot hverandre.
- Jo, jeg vil nok påstå at min bakgrunn er den 
mest spesielle! Men jeg har jobbet hardt, og i 
Norge er det sånn at hvis man står på og viser 
interesse, så har vi alle de samme mulighe-
tene. Jeg har aldri opplevd noe negativt på 
grunn av hudfargen eller bakgrunnen min, 
slår han fast.
Hassan har tatt oss med for å møte gjen-
gen han snakker så varmt om. Med tydelig 
stolthet i stemmen viser han oss sin verden. 
15 år ung måtte kurdiske Hassan Karim 
rømme alene og hals over hode fra Saddam-
regimets utryddelse av kurdere i Nord-Irak. 
En dag han kom hjem fra fotballtrening var 
nemlig foreldrene borte. Unggutten fikk aldri 
møte verken sin far, mor eller tre brødre igjen 
– de var alle blitt drept.

- Du må jobbe for det!
- Hvis det er noe som kan holde meg våken 
om natta, så er det dette. Man kan aldri 
glemme, men jeg har måttet gå videre, og vil 
egentlig ikke snakke mer om det, sier Mowi-
lederen, nå med lavere stemme.
- Én ting er sikkert: hat og sinne fører uansett 
ikke til noe. Jeg har aldri brukt tid på å synes 
synd på meg selv, for ingenting blir bedre 
av å legge seg ned. Skal du oppnå noe, må 
du jobbe for det, og jeg vil være sterk og se 
framover – fokusere på det jeg har fått til og 
på hvordan jeg kan hjelpe andre.
På bar bakke i Bodø i 2002, begynte den 
unge asylsøkeren sitt målbevisste arbeid: han 
lærte seg det norske språket, og gav seg ikke 
før han mestret det særdeles godt. En onkel 
hadde først gitt ham husrom, deretter kom 
Hassan til en god fosterfamilie. Så var han 
bare 18 år da han tok kjæresten Toba med seg 
og flyttet til fosterfarens sjøhus ved østbred-
den av Nordfjordens. På Nygårdsjøen.
- Han sa: «Har det klikket for deg? Det ER 
ingenting på Nygårdsjøen for deg, Hassan!» 
ler hovedpersonen i dag.
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- Akkurat nå er vi best i hele Region Nord på kostnader pr. kilo laks, og jeg er utrolig stolt over det gjengen min og jeg har fått til, sier driftsleder Hassan – her bak rattet på «Tigergutt», båten som staben har renovert 
selv.

Hassan mener han har verdens beste arbeidsgjeng. Her under fôring sammen med Hans Rune Kroknes 
fra Ørnes.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Verdens største produsent av atlantisk laks, med hovedkontor i Bergen og 
mer enn 14.500 ansatte i 25 land. Om  lag halvparten av produksjonen utfø-
res i Norge. 

Den norske oppdrettsvirksomheten er delt i tre regioner, der Region Nord er 
den geografisk største – den strekker seg fra Flatanger i Trøndelag til Kvæ-
nangen i Troms. Region Nord har 44 sjøanlegg og 7 smoltanlegg – det største 
av disse ligger i Glomfjord. De to fabrikkene i regionen ligger på Herøy ved 
Sandnessjøen og i Jøkelfjord i Kvænangen.

Selskapene Pan Fish, Fjord Seafood og Marine Harvest slo seg i 2006 
sammen til Marine Harvest Group, som kontrolleres av den norske rederen 
John Fredriksen. Fra 2018 heter konsernet Mowi, som ved etableringen av 
virksomheten i 1964.

MOWI

Ville jobbe gratis
Men unge Hassan hadde ikke fisket mange 
torskene fra brygga på bøgda, før han la 
merke til katamaran-båtene som passerte titt 
og ofte. Om laks eller oppdrett visste han 
absolutt ingenting, men ble nysgjerrig. Så, 
etter å ha funnet ut hvor båtene la til, stod 
han neste morgen grytidlig opp. Han kledde 
på seg og gikk langs veien den halvtimen bort 
til havna i Ertenvågosen, til Codfarmers – 
oppdretterne av torsk. Da den lokale sjefen 
kom på jobb, stod det dermed en 18-årig 
kurder ved inngangsdøra. Om de hadde jobb 
til ham?
- Dét hadde de ikke. Jeg spurte om jeg kunne 
jobbe der gratis, for å lære? smiler Hassan.
- Så fikk jeg prøve meg, først gjennom 
NAV, og etter noen måneder fikk jeg jobb, 
som ufaglært i full post. 1 ½ år senere ble 
jeg skiftleder ved den ene lokasjonen deres, 
husker han.
Senere fulgte jobb for White Ocean i 
Skjerstadfjorden, før torsk fikk tilbakegang 
og Hassan fikk røkterjobb med laks - for 
Cermaq i Steigen. Hele tiden holdt han 
kontakten med Marine Harvest, i dag Mowi, 
hjemme i Gildeskål, og i 2014 var han til-
bake som røkter, deretter skiftleder.   
- Og fra 2016 er jeg driftsleder, først på en 
annen lokasjon, og fra sommeren 2017 kom 
jeg og gjengen min hit til Mulnesodden, hvor 
vi har satt i stand flotte lokaler. Jeg vil påstå 
vi har gjort en god jobb for Mowi, og jeg tror 
ingen i hele Norge har en bedre gjeng med 
seg enn jeg har!

Vil være best
Fastslår han som selv har gjort en oppsikts-
vekkende reise som imponerer. Fra å være 
etnisk forfulgt i hjemlandet Irak og på flukt 
som asylsøker til Norge, til å bli selvskreven 
til lederjobber hos ett av verdens største 
selskaper i sjømatproduksjon.  
- Titler og lønn har aldri betydd noe for meg. 
Men jeg går godt overens med folk og er hard 
til å jobbe – selv når jeg har jobbet i 10 dager 
får jeg dårlig samvittighet når jeg går på fri 
og de andre skal jobbe. Min far sa: «Når du 

får deg jobb et sted, så jobb som om det var 
faren din og familien som eide bedriften!» 
Dét tok jeg til meg.
- Og så er jeg utrolig stolt over å kunne jobbe 
i Mowi, der vi konkurrerer sterkt med andre 
lokasjoner for å være den beste, produsere 
best med lavest kostnader. Hvis du spør 
sjefene mine vil de nok si at jeg er ganske 
direkte. Allerede på jobbintervjuet sa jeg 
tydelig i fra om at jeg mente vi burde jobbe 
annerledes, forandre på en del, for å prestere 
bedre.
På privaten er Hassan fortsatt bosatt på 
Nygårdsjøen, nå i totalrenovert hus sammen 
kona Toba og sønnen Milan, som går i 7. 
klasse.

Det norske «Vi»
- Du snakker jo uvanlig godt norsk, til å ikke 
være oppvokst i Norge?
- Jeg kunne aldri vært driftsleder uten å 
mestre språket godt! Men ja, jeg lærer ganske 
fort, og jeg leser mye. Da jeg kom til Norge 
bestemte jeg meg for at det bare var å trene 
på å snakke mest mulig, det var ikke nøye 
om det ble mye feil. Og jeg spør arbeidskam-
eratene mine med én gang, hvis det er ord jeg 
lurer på.
Hassan Karim sier han aldri har opplevd 
rasisme i Norge, og alltid er blitt godt behan-
dlet.
- Men, ny i et fremmed land der du ikke 
kan språket og ikke har jobb – det er mange 
som føler seg utenfor, dét er helt naturlig. 
Likevel har mange som kommer til Norge 
store forventninger om velstand – ikke alle 
skjønner at nordmenn flest jobber hardt for 
det de har oppnådd. Det er for eksempel ikke 
mange gründere som har arbeidsdager på 
bare 7 ½ time!
- Og er det noe jeg virkelig liker i Norge, så 
er det felleskapet, det er VI. Når jeg betaler 
min skatt med glede, så er det fordi jeg da er 
med å hjelpe deg når du trenger det, og du er 
med å hjelpe meg når jeg trenger det!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Jahn-Ove Steindal 
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Glomfjord er Salten-regionens industrisentrum. Siden 1949 har Norsk Hydro, nå Yara, drevet lønnsom produksjon av  
mineralgjødsel her, og fra Fykan ledes Statkrafts omfattende kraftproduksjon, der bre- og elvevann hentes fra 4 kommuner.  

Glomfjord Industripark sysselsetter nær 450 ansatte, og har produksjon av både silisiumstaver, laksesmolt, gjødsel,  
industrivedlikehold og en rekke andre tjenester.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Ny hos Bilfinger

Ørnesmannen med flere års 
erfaring fra fiskebåt, samt 
fiskebruk, har i tillegg jobbet 
noen år i anleggsbransjen. 
Dette kommer godt med i den 
nye jobben. 

Trives i Bilfinger
- Jeg har jobbet som betongsag-
er på forskjellige bygg, og har 
vært borti mye forskjellig på 
ulike byggeplasser. Jeg får ab-
solutt brukt erfaringene mine i 
jobben, sier Jahn-Ove, som har 
jobbet som betongsager frem til 
Bilfinger-ansettelsen.
Han vet av bedriften fra før og 
hørt godt om den.
- Jeg trives allerede godt, og 
det er et bra arbeidsmiljø, sier 
familiemannen som hele tiden 
har hatt fast tilholdssted på 
Ørnes, men med mye tilba-
kelagt reising i forbindelse med 
tidligere jobber.

Mer familie-tid
Han har vært vant med jobb-
sikkerhet i sin yrkeskarriere, 
men nå peker noe seg som 
en klar fordel. Mer tid med 
familien. 
- Det er bra med fast jobb, har 
stort sett hatt det hele livet. 
Men kjenner det er godt å være 
mer hjemme med ungene og 
kona, avslutter Jahn-Ove. 
Han er sønn av Evy Merete 
Krogh og Jan Albert Steindal, 
og bosatt på Ørnes med sin 
kone Ragna Steindal Rasmus-
sen. Sammen har de døtrene 
Athina (9) og Lilje (8)

Tekst: Irene Granberg. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Jahn-Ove Steindal (38) har signert kontrakt 
med Bilfinger. Ny Næring fikk en kjapp prat 
med den nyansatte bygningsarbeideren  
etter en måned i ny-jobben.
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

10 millioner skal investeres,  
navnet er Salten Marine 
Resource AS og lokalet er en 
tidligere råglassfabrikk. Si  
hei til den ferske etableringen  
i Glomfjord Industripark!

Da Maren Ragnvaldsen (37)  
utdannet seg til kontor- 
koordinator, visste hun ikke at 
fast stilling ventet like rundt 
hjørnet. I september ble hun 
ansatt hos Terje Halsan AS.

Ny drift, 11 år etterNy drift, 11 år etter

Ny vei ble fast jobb

- Eiernes behov er at det skal behandles 3.000 
tonn årlig fra begynnelsen, men kapasiteten 
i anlegget blir 6.000 tonn. Dette er steg 1, 
før det ses på nye bruksområder, opplyser 
prosjektleder Tore Laugsand.
Stikkordene er slam fra havbruksnæringa. El-
ler, rettere sagt: myndighetskravet som sier at 
ved utvidelse eller nybygg av settefiskanlegg, 
så skal avløpsvannet renses.
- Etter rensingen sitter vi igjen med et 
tørrstoff, en slags grøt i ganske store mengder 
som er problematisk å lagre, på grunn av 
lukt. For å gjøre den mer håndterbar skal vi 
tørke den, og da sitter vi igjen med et pulver 
som har noen bruksområder. For eksempel 
jordforbedringsmidler, eller gjødsel – dette er 
veldig interessant, fastslår han.

Naturlige Glomfjord
Altså: settefiskanlegg som Helgeland Smolt 
i Sundsfjord og Reppen, Nordland Akva på 
Åmøya og etter hvert Salten Smolt i Breivika 
i Skjerstad – de har til felles at avløpsvannet 
deres må renses. Dette er bakgrunnen for 

Helgeland Smolt har settefiskanlegg i Sundsfjord og Reppen (bildet), og planer i Kilvika. Selskapet er både 
stor eier og blir viktig kunde, når et tørkeanlegg for fiskeslam etableres i Glomfjord.

Tore Laugsand

prosjektet som Tore leder, og alle de nevnte 
aktørene nå går inn med aksjekapital i et 
nytt selskap. I dag er en den typiske slam-
løsningen å frakte til forbrenning i biogass-
anlegg. Nå skal Salten Marine Resource AS 
leie lokaler av Meløy Havnebygg AS – lokaler 
som til 2009 huset råglassfabrikken til PQ 
Norge Silicates.
- Helt fra det første temamøtet i fjor høst så 
vi på industriparken som et veldig aktuelt 
etableringssted. Her har man gunstige avtaler 
på energi, gode forhold for sjøtransport inn 
og ut og tilgang på prosessteknikere, opplyser 
Tore.
Glomfjord ligger dessuten sentralt mellom 
aktørene som trenger å levere flere tusen tonn 
årlig med fiskeslam til et felles tørkeanlegg. 
Tilleggsopplysning er at Helgeland Smolt 
har opsjon på 57 dekar tomt i Kilvika ved 
Glomfjord, og signaliserer planer om ny 
produksjon av 6.000 tonn laks årlig.

3,6 mill. innskutt
- Denne måneden har vi gjort den formelle 
stiftelsen av fiskeslam-selskapet, med inn-
betaling av aksjekapital på 3,6 millioner fra 
eierne, og valg av styre, opplyser Tore.
- Eierne er Helgeland Smolt med 33 prosent, 
Vestigium 33 prosent (eierne av teknologi-
selskapet Fjell Technology Group AS, red.
anm.) og Nordland Akva og Salten Smolt 
med 16,5 prosent hver.
Det er den tidligere toppsjefen i Nova Sea 
som er valgt til styreleder for Salten Marine 
Resource AS. Odd Strøm skal lede utviklin-
gen av fiskeslam-selskapet sammen med 
styremedlemmene Tor-Arne Gransjøen (Hel-
geland Smolt), Per Jørgen Haugan (Nordland 
Akva), Børge Andreassen (Salten Smolt) og 
Leif Gunnar Madsen (Vestigium). Selv fratrer 

Tore som prosjektleder når han i disse dager 
overtar som daglig leder i Sjøfossen Næring-
sutvikling.

Yara er aktuell
- Slammet skal tørkes og bearbeides til et 
pulver? Hva kan det brukes til?
- Foreløpig skal det sendes i storsekker til vår 
samarbeidspartner Høst AS i Stavanger.  De 
leverer blant annet til kunder i Vietnam, der 
det brukes som jordforbedringsmiddel, altså 
gjødsel.
- Men, når selskapet er gjennom den første 
etableringsfasen for å løse eiernes behov, er 
det et mål å se mer på hvilke bruksområder 
dette pulveret kan få, altså øke verdien på 
sluttproduktet. 
Nå planlegger Salten Marine Resource å in-
vestere om lag 10 millioner kroner i produk-
sjonsanlegget ved Glomfjorden. To siloer 
for oppbevaring av slam, selve tørkeanlegget 
og dessuten et utvalg av containere. Den 
tidligere råglassfabrikken har rikelig plass, 
men nytt gulv må støypes, og ny industriport 
på plass.  

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
Meløy Havnebygg AS i Glomfjord eies av Terje Halsan AS og Limstrand Holding ANS, og driver i dag containerhavn med Yara Glomfjord som hovedkunde. Nå tegner selskapet langsiktig leieavtale med Salten Marine Resource AS, som skal tørke fiskeslam i den tidligere råglassfabrikken.

Maren Ragnvaldsen

Med fagbrev og lang erfaring fra helsevesenet, 
omskolerte Maren seg til administrativ koor-
dinator. Hun jobbet nylig ved NAV Gildeskål 
før hun nå har startet i ny-jobben.  

Landet godt
Maren har allerede funnet seg til rette. 
- Her er det en god og lett tone, omgjengelige 
folk og jeg føler meg veldig velkommen. Og 
man kan være seg selv, det er helt nydelig, 
legger hun til. 
- Det føles som at jeg har landet på rett 
plass. Og her vil jeg være, avslutter Maren, 
smilende. 
Hun bor på Ørnes sammen med sin mann, 
Richard Ragnvaldsen (38) og deres datter 
Marthe (9).

Tekst: Irene Granberg 
Foto: Edmund Ulsnæs

Omvisning først
Nytt kraft-styre samlet for  
første gang. Begynte med stolt 
omvisning, i viktig stasjon.

Her er de, styret for Meløy kommunes 3 selskaper 
Meløy Energi Holding AS, Meløy Nett AS og Meløy 
Energi AS: Mats Albinus Engen (fra høyre), Leif Kristian 
Kristiansen, Torunn Margrethe Olufsen, Kjell Arne Sahl, 
Rolf-Inge Sleipnes, Line Voll Bang og Børge S. Selstad 
(administrerende direktør).

Meløy Energi AS innledet høsten med å 
samle sitt nye styre til møte for første gang. 
3. september mønstret de på, de 6, med 
administrerende direktør Børge S. Selstad 
som vertskap. Endringer siden sist er at Line 
Voll Bang (f. 1969) har erstattet Anne-Marit 
Oleen som fast medlem, mens Mats Albinus 
Engen (f. -84) har erstattet Jan-Erik Risvik 
som de ansattes representant. Med videre er 
fortsatt styreleder Rolf-Inge Sleipnes (f. -57) 
og styremedlemmene Kjell Arne Sahl (f. -53), 
Leif Kristian Kristiansen (f. -57) og Torunn 
Margrethe Olufsen (f. -48). Først på styrets 
agenda denne torsdags formiddagen stod 
omvisning i ‘nye’ Lysvatn Kraftstasjon i Spil-

derdalen ved Ørnes. Her kunne selskapets 
energiingeniør og prosjektleder Jonny Gjærde 
fortelle om årets totalrenovering til om lag 10 
millioner kroner. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold

- Jeg føler meg kjempeheldig. Da de søkte 
kontormedarbeider i fast stilling, som er 
akkurat det jeg har studert, måtte jeg prøve 
– selv om jeg visste lite om maskiner og 
anleggsarbeid. For alt kan jo læres! sier hun.

Sjansespill
Etter flere år med nokså krevende turnusar-
beid og midlertidige arbeidskontrakter, valgte 
Maren altså en retning innen kontorarbeid. 
- Jeg var usikker på om jeg fikk jobb etter 
studiet - det var et sjansespill, legger hun til.
- Det kjennes trygt å ha fått min første, 100 
prosent-jobb på dagtid. Dagtid betyr mye for 
hverdagen min og helsa. Det føles allerede 
fantastisk! 

Men, når selskapet er gjennom den 
første etableringsfasen for å løse 
eiernes behov, er det et mål å se mer 
på hvilke bruksområder dette pulveret 
kan få.

TORE LAUGSAND 
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Grunnen til at jeg har trivdes så utrolig
bra, var nok at det var så allsidig. Ofte 
uforutsigbart. 

SVERRE AASMYR

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Fortjent bukett og 
gave og mange gode 
ord til Statkrafts  
Steinar Aasmyr. Han 
benyttet sommeren
til å bli pensjonist.  

37 år og 1 måned. Såååå lang karriere rakk Steinar Aasmyr i Statkraft, og fortsatt bare 62 år! I august ble han takket av av kraftverkssjef Fred Inge Kristensen 
og de andre på Fykan ved Glomfjord. 

- En trygg og god arbeidsgiver, og et veldig 
godt arbeidsmiljø der man kunne stole 
på sine kolleger. Og stor takhøyde – man 
trengte ikke være redd for å ta opp ting!
Er avskjedsordene hans, Steinar Aasmyr. 
Det er ikke til å tro hvordan tiden går, men 
der var altså plutselig 37 år og 1 måned lang 
Statkraft-karriere over!
- Hehe, jeg håper jo det blir litt tomrom etter 
meg! Neida - de nye er flinke folk, så ingen 
fare. Men det tar noen år før man virkelig 
kommer inn i en slik jobb.

Å snu seg raskt
62 år ung, må vi få si om gutten født i Glom-
fjord, oppvokst på Sandaa og i dag er bosatt 
på Ørnes. Det var den nest siste fredagen i 
august at han ble takket og feiret av, i aldeles 
strålende vær ved ute-langbordene foran 
kraftverksbygget på Fykan.
- Grunnen til at jeg har trivdes utrolig bra, 
var nok at det var så allsidig. Ofte uforut-
sigbart, så det var lite som ble ren rutine. Ja, 
det var en fordel å kunne snu seg litt raskt, 
for det var ikke alt som gikk på skinner hele 
tiden. En spennende jobb, rett og slett!
Sier mannen som har vært en viktig del av 
en svært viktig gruppe, i veldig mange år. 
Kraftverksgruppa, den som vedlikeholder 
og sørger for god drift i de enorme daman-
leggene og kraftproduksjonsanleggene til 
Statkraft i Meløy.

Nevenyttige læremestere
Aller først ville pjokken til sjøs. Fra sine 
første skritt i barndomshjemmet, hos pappa 
Kåre og mamma Anny på Åsmyra i Neverdal, 
var han inspirert av synet av Hydro-lastebå-
tene nede på vågen. Med fersk sjøguttskole 
fra Bodø mønstret 17-åringen på sin første 
bulkbåt i 1975, og senere på fem andre de 
neste seks årene, og reiste verden rundt.
- Så fikk jeg sommerjobb i bygningsavdelinga 
her hos Statkraft, og hadde startdato i fast 
jobb den 1. juli i 1983. Jeg hadde lært mye 
av min far, som var nevenyttig, og lærte enda 
mer om snekring av Nils Myhre, formannen 
min. Vi renoverte Informasjonssenteret i 
Glomen, husker Steinar.
Senere fikk han napp på fast stilling i me-
kanisk avdeling. Allsidighet var stor fordel.

Spennende, rett og slett
- I en slik jobb må du lempe stein, male, 
snekre og reparere – du må gjøre det arbeidet 
som kreves av deg, ellers fungerer ikke kraft-
verksgruppa, mener han.
Selv fikk han muligheten til å jobbe med 
NDT – non destructive testing – i det 
forebyggende vedlikeholdsarbeidet. Altså op-
pdage sprekker eller tendens til sprekker, på 
turbiner og andre installasjoner.
- Og jeg fikk være med på et lag som reiste 
både til Kina, Polen, Tyskland og andre land, 
for å følge produksjonen av komponenter 
som Statkraft hadde bestilt. Dette var en 
spennende del av jobben, som ellers bestod 

Ferdig etter spennende jobb

av vedlikehold og ettersyn av bekkeinntak, 
sandfang, pumper og annet utstyr.
Forteller Steinar Aasmyr, og takker for seg. 
Nå venter hundepass, MC-pass, moped-tim-
er med bonussønnen og selvsagt oppfølging 
av barn og sålangt ett barnebarn, i Oslo.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold
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Margunn Ebbesen, Nordland Høyres stortingsrepresentant fra Brønnøy, har de siste årene vært 
på flere besøk i Meløy, med stikkord næringsutvikling. I september gjorde hun det på nytt, og 
denne gangen sammen med Kårstein Løvås og Turid Kristensen fra Høyres næringsfraksjon 
på Stortinget, samt Hilde Hvaal Durban, som er politisk rådgiver i partiet. Delegasjonen hadde 
et travelt program i Meløy, ledet av Egil Sørheim og Mette Bjørnvik fra lokalpartiet, og møtte 
både Yara, Norwegian Crystals og Glomfjord Hydrogen, før lunsj ved Myrvoll Kulturgård og 
omvisning hos Aminor. Våre bilder viser ankomsten til Sørheimbrygga på Halsa, der Ebbesen 
hadde diskusjonsmøte med Sørheim Holdings Egil Sørheim, som også er leder i Meløy Høyre. 
Dessuten viste Roy Grønås fram Meløy Notbøteri, som nå er under betydelig om- og utbygging. 
Vårt siste bilde viser også Yaras Øyvind Jenssen, som ønsket velkommen i Glomfjord. (Foto: 
Tor Oscar Lillevold). 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Dette er den travle gjengen som fra i høst leder interesseorganisasjonen Meløy Næringsforum, og 
som har besluttet å gjennomføre det populære Meløyseminaret 15. oktober i år – vel å merke med 
korona-begrensninger. Seminaret avholdes på ettermiddag en torsdag, i Halsa Samfunnshus, og 
med maksimalt 60 deltakere. Likevel utdeles prisene som Årets servicebedrift, Årets gründer og 
Årets bedrift som normalt. Utenfra kommer fylkesrådsleder Tomas Norvoll, avdelingsleder Bjørg 
Jenssen i Innovasjon Norge og regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen i NHO Nordland. Lokale 
foredrag holdes av Norwegian Crystals, Glomfjord Hydrogen (begge Glomfjord), Ecoprot og Solveigs 
stue (begge Engavågen). Så til navnene på vårt bilde: foran i midten den nye styrelederen, Pål Einar 
Olsen, flankert av de nye styremedlemmene Christina Dybvik og Bjørn Kildal. De øvrige er (f.v.) 
styremedlemmene Øyvind Jenssen og Monika M. Sandaa, deretter varamedlemmene Kim Børge 
Skjellstad og Anita Taraldsen, før Liv Toril Pettersen, som er daglig leder. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Tor Oscar Lillevold

Takket være vårt samarbeid med Moldjord Bygg og Anlegg, kan vi nå bringe spennende  
næringsnytt fra Beiarn! Hele 5 virksomheter driver virksomhet i det nye og flotte næringsbygget på Trones – et totaloppdrag som Moldjord B&A sluttførte i skarp rute i vår. Her er ferdigbilder tatt nå i september, 
av det 1.100 kvadratmeter store bygget som Beiarn kommune har investert om lag 30 millioner kroner i, for å tilrettelegge for god og lokal matproduksjon. Innomhus finner vi for det første Beiarlefs sine produk-
sjonslokaler både for tradisjonelle lefser og flatbrød og for de glutenfrie variantene. Dessuten Beiarmat som nå begynner produksjon av ulike oster med utgangspunkt i geitemelk, og Cibus Maris, som forbereder 
foredling av Nordlyskaviar. I bygget  
er også Beiarvekst, som tilbyr varig tilrettelagt arbeid – blant annet til oppdrag for sennepsprod- 
usent Arctic Mustard, en bedrift som driver produktutvikling, salg og markedsføring her på Trones. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs.
Kilde: Silje Pedersen, Beiarvekst AS

Den siste sommermåneden er over, og det merkes dessverre på været. Derfor kjører vi en liten throwback til en varm sommerdag tidligere i august. Da besøkte vi friluftsskolen i Mevik - arrangert av ingen andre 
enn de som står i spissen for å rekruttere unge mennesker til havbruksnæringen, nemlig Kigok! Her møtte vi 20 skoleklare unger i mellom 10 og 13 år som gledet seg VELDIG til å se vennene sine igjen. Kigok 
har arrangert friluftsskole den siste uka før skolestart siden 2017, da tok de over for Gildeskål Kommune. Denne gangen fikk barna øve seg på både bålbrenning, matlaging ute og tauknyting, i tillegg til at de har 
kost seg med spennende aktiviteter som kajakk-padling, fisking og turer med kart og kompass. Slutten av uka gikk turen opp på Storvikskaret, en ganske krevende tur, men som gir barna stor mestringsfølelse, 
forteller Heidi Meland, prosjektleder for utvikling hos Kigok. JA, til mer av dette i regionen, sier vi! 

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs
Foto: Michelle Brenden
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I disse dager tiltrer mannen som skal lede 
Kunnskapssenteret i Gildeskål (Kigok) videre. 
Det var etter styremøtet 28. august at styre-
leder Randi Busch Bøkestad kunne gjøre det 
kjent: Mathis Larsen (40) fra Bodø overtar som 
daglig leder fra 1. oktober, og i forbindelse 
med at Tore Laugsand (56) fratrer for å overta 
tilsvarende stilling hos det kommunalt eide 
selskapet Sjøfossen Næringsutvikling AS. - Vi 
har stor tro på at Mathis Larsen er den rette 
for vår organisasjon, sier Randi. - Jeg gleder 
meg til å ta fatt på oppgaven! Og jeg ser fram 
til å bli kjent med de ansatte og samarbeids-
partnerne til Kigok, sier Mathis selv. Han fikk 
stillingen i konkurranse mot 15 andre søkere, 
og flytter nå inn i kontorfellesskapet hos 
Gildeskål Marine Center på Øya ved Inndyr. 
Kigoks produksjon er betydelig kurs- og 
opplæringsaktivitet, prosjektutvikling og 
prosjektledelse, rekrutteringstiltak for sjømat-
næringen og eget opplæringskontor. Selv skal 
Mathis dra nytte av sin bachelor i økonomi og 
administrasjon fra Handelshøgskolen BI, samt 
lang ledererfaring fra lederjobber i Iris Service 
og Bama Gruppen. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: privat



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

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp
Slamsuging/spyling

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser
Boring og sprenging

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!

Solhaug Byggevare AS

Halsa er næringssenteret helt sør i Sør-Salten. Tettstedet er kjent for sine sterke, lokale fiskebåtrederier helt fra 1950-tallet, og  
Sørheim Holding ivaretar tradisjonene ved å ha regionens største fiskebåter og over 40 ansatte. Den tidligere sildoljefabrikken  

er i dag Cargills laksefôr-fabrikk – en viktig hjørnesteinsbedrift. Halsa har også en sterk byggentreprenør og byggevarevirksomhet.

tlf. 75 72 19 20
www.sorheimholding.no

tlf. 75 72 14 40
www.monter.com

tlf. 24 06 70 70
www.meloynot.no

tlf. 75 72 02 50
www.halsabygg.no

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

tlf. 75 71 91 00
www.cargill.com

REGION HALSANY NÆRING
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Bildet
Fjorårets regnskapstall for konsernet Sørheim Holding på Halsa er nå offentliggjort, og viser kraftig forbedring fra i fjor. 
Driftsinntektene økte med 30 millioner kroner sammenliknet med 2018, fra 118 til 148 millioner kroner. Driftsresultatet før 
skatt, som i 2018 var på minussiden, endte i fjor på sterke 17,3 millioner. Da passer det utmerket godt å presentere dette 
bildet! Som riktignok begynner å bli gammelt – tatt tidlig i september – men det viser altså den store om- og utbyggingen 
som pågår på Sørheimbrygga og i Meløy Notbøteri i sommer og høst. Bøteri-eier Egersund Group og Sørheim Holding 
samarbeider om en satsing på nær 30 millioner kroner. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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SAKEN
FORTSETTER

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Den 
spektakulære
rutinejobben

600 meter over havet, helt øst i det enorme inntaksområdet  
for Nord-Europas største vannmagasin. For Statkrafts fjell-lag er  
oppdraget en ordinær rutinejobb – de utfører den som så mange 
ganger før. Men alt rundt jobben er alt annet enn ordinært. 
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«Noen blir stressa over å ha helikopteret 
hengende over seg. Men det er bare å puste 
med magen og gjøre som du får beskjed om», 
har de fortalt meg. Før nå har Ny Næring fått 
være med på vårt mest spektakulære oppdrag 
noen gang, og vi akkurat har steget ut. Ned 
på kne, blikkontakt med piloten, holde hardt 
på ryggsekken og lua. Rrrrrrråååuwwww! 
roper AS 350 B2-maskinen. Og borte.
- Det er om å beholde roen, være oppmerk-
som, slik at det ikke skjer noe. Jobben er ikke 
så komplisert, egentlig, men det er ganske 
tungt arbeid. Vi begynner fra morran, og 
driver på til klokka 6 hver dag, fortelv ler 
Svein Arve Hansen.
Han leder arbeidslaget som nå er fraktet til 
sitt andre bekkeinntak for dagen, det aller 
største i kubikkmasse. Rista skal renskes 
for små og store steiner – tungt og manuelt 

I et kort tidsvindu der smeltingen er over, og før en ny 
vinter fryser landskapet, må jobben gjøres. Flere titalls 
bekkeinntak til Storglomvatn skal renskes og gjøres klar 
til neste voldsomme vanninntak.

arbeid. Resten av jobben gjør naturen selv, de 
enorme vannmassene som venter på å slippe 
gjennom lukene og blåse kamrene rene.
- Utrolig spennende, dette er min først gang! 
Jeg er veldig stolt av folkene våre og det de 
får til! gliser Fred Inge Kristensen – kraft-
verkssjefen som er med til bekkeinntak for 
første gang. Med hånden på hjertet innrøm-
mer at han ikke ante hvor svært alle ting er, i 
lederjobben han takket ja til i fjor høst.
- Vi har gjort dette for Statkraft, Statnett og 
linjebyggere i 30 år. Akkurat denne jobben er 
av typen normaljobb for oss, sier han som i 
de neste timene skal gjøre den mest spesielle 
jobben av dem alle. 
Leif Martin Hansen. Entreprenøren har 
nettopp demontert egen gravemaskin, fått 
den fløyet til fjells og brukt en halvtime på å 
montere den sammen igjen.

Under Skjelåtinden
Så har vi endelig skjønt det. «Ijnnst ijnni Be-
iarn» – det er et faktisk sted i verden. For det 
er der vi står nå, på rundt 630 meters høyde 
over havet, i det innerste innlandet Nordland 
har å by på. Dette er området der Beiarn 
møter Rana, Rana møter Meløy og Meløy 
møter Gildeskål. Rett over hodet vårt henger 
to helikoptere – grunnen rister i hele det 
trange dalføret absolutt lengst sør i Beiard-
alen. Og rett vest for oss ruver Skjelåtinden, 
det høyeste fjellet i både Meløy og Beiarn, 
og hadde vi stått der oppe på 1.637 meter 
nå, ville vi sikkert sett bort til Storglomvatn. 
Nord-Europas største vannmagasin, som hele 
denne artikkelen på et vis handler om. Målt 
i kubikk med stein og grus er Øvre Beiarelv 
det største av alle bekkeinntakene til Svartisen 
Kraftverk – gigamaskinen du vet i Kilvika, 
Meløy – den som får mat fra Storglomvatn, 
dit bekkevann føres fra 4 kommuner, og 
gjennom nær 10 mil med tunneler.
- Vi begynte mandag, og er fordelt på 2 lag. 
Til og med torsdag rekker vi forhåpentligvis 
de 12 inntakene i Beiarn. Så er det Holandsf-
jorden neste uke, forteller Svein Arve. 
- Det er nå jobben må gjøres, og vi har bare 
et kort tidsvindu – når smeltingen har stop-

pet, men før vinteren. Uansett blir været en 
stor faktor, både for flyging, transport og 
selve arbeidet. Akkurat nå er det fint, sier Leif 
Martin.

Været bestemmer
8 dager tidligere: Einar Lorentsen sitter på 
kontoret sitt i den lokale Statkraft Energi-
basen på Fykan ved Glomfjord. Herfra koor-
dinerer vedlikeholdslederen de årlige rensking 
av bekkeinntak-jobbene, slik han har gjort 
det helt siden 1991. 
- Inntaket Øvre Beiarelv ble ekstraordinært i 
år, fordi vannet har presset så mye stein inn 
i elveleiet. Det som skjer da, er at mye vann 
går ut i terrenget, slik at det går tapt for oss. 
Derfor må vi fly inn gravemaskin for å plastre 
elveleiet på nytt. Leif Martin Hansen er en 
dyktig entreprenør som kan håndtere dette – 
han har gjort det mange ganger før. Og så er 
det helikopterpiloten, forklarer Einar.
Ja, for spesielt den erfarne piloten Bård Olsen 
er viktig for sikker og effektiv utførelse. Al-
lerede i 2000 gjorde han denne jobben første 
gang for Statkraft, og deretter årlig. Tidligere 
i selskapet Helitrans, og nå som pilot for 
Arctic Aviation i Bodø. Bård kjenner bek-

keinntakene bedre enn de fleste. 
- Det spesielle med disse oppdragene er jo at 
det er hvert år. Og at de må utføres i til dels 
veldig krevende terreng, der været også spiller 
veldig inn på hvordan vi må opptre. Noen 
bekkeinntak er vanskelig å komme inn til, 
sier Bård.
Statkraft-lagene har klær, mat og utstyr for å 
kunne overnatte ute, eller gå hjem til fots. De 
har nødpeilesender og satellitt-telefon. Været 
kan ikke kontrolleres, og plutselig kan det 
hindre helikopteret fra å hente dem ut. 

SAKEN
FORTSETTER

Fjell-laget på jobb for Statkraft: fra venstre Fred Inge Kristensen, Anna-Elisabeth Kristiansen, Svein Arve Hansen og Richard Ragnvaldsen.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Det er om å beholde 
roen, være oppmerksom, 
slik at det ikke skjer noe. 
Jobben er ikke så  
komplisert, egentlig, 
men det er ganske  
tungt arbeid.

SVEIN ARVE HANSEN

Det er nå jobben må
gjøres, og vi har bare  
et kort tidsvindu – når 
smeltingen har stoppet, 
men før vinteren. Uansett 
blir været en faktor.

LEIF MARTIN HANSEN
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Arbeid med risiko
Sikkerhet. Erfarne Statkraft-ansatte i krafts-
verksgruppa har gjort jobben mange ganger 
før. Da kan det være menneskelig å bli min-
dre på vakt, ta litt lettere på ting?
- Vi har aldri hatt uhell på disse jobbene, for 
folkene våre er veldig nøye på risikovurderin-
gen. Men, vi har stort og tungt utstyr, og flys 
inn i utilgjengelig område med bratt terreng, 
så dette er risikabelt. Derfor er vi veldig nøye 
med sikker jobb-analyser og egen gjen-
nomgang på alt som har med helse, miljø og 
sikkerhet å gjøre. Slik gjennomgang har også 
pilotene med oss, forteller Einar.
Apropos sikkerhet. Fjellene er bratte, snøs-
meltingen stor og vannmengdene uendelige. 
Det er ikke uvanlig at det oppstår ras ved 
bekkeinntakene, og noen av dem gir små og 
store skader på Statkrafts betongkonstruk-
sjoner – kamrene under store rister som er 
reservoar for stein og sedimenter.
- Når inntakene våre får skader, kan Stat-
kraft gå glipp av store mengder vann som 
egentlig skulle gått inn i tunnelsystemet ned 
mot kraftverket. Dette er en viktig del av det 
årlige vedlikeholdet, der bekkeinntakene skal 
være klare for å ta imot når ny vannsmelting 
begynner, opplyser Einar.

Svett jobb, store mengder
Tilbake der de to helikopterne har levert 
alle mannskaper og utstyr, høres det nå bare 
naturlig støy fra elva, ned mot kammeret. 
Svein Arve Hansen (48) og laget er hans  
godt i gang med sin del av jobben. Selv  
møtte han de første kraftstasjonene under 
læretiden som industrimekaniker hos Bodø 
Energi – senere jobbet han som utleid til 
Equinor og Aker Kverner, og så 6 år for REC 
Wafer i Glomfjord. Nå er det blitt 9 år for 
Statkraft.
- Å renske et bekkeinntak som dette betyr at 
vi gjør ren den store rista på toppen, pluss 

både Richard Ragnvaldsen, Anna-Elisabeth 
Kristiansen og Svein Arve selv. Kraftverkss-
jefen, Fred Inge, er ekstramannskap denne 
turen, og sparer seg heller ikke.
- De digre kamrene under oss hindrer at stein 
og grus går videre ned i tunnelsystemet. Det 
samler seg opp store mengder inni her, og 
jobben vår er å få dette ut, gjør det ren. Når 
vi åpner lukene, så blåser elva det rent, fortel-
ler Svein Arve, som beordrer lukene under 
bena våre opp og ned, opp og ned, hjulpet av 
hydraulikkaggregatet som også kom inn med 
helikopteret.

10 mil tunnel
- Tilløpssystemet til Svartisen kraftverk sam-
ler smeltevann fra isbreene, annet smeltevann 
og regn, og i alt har vi 52 slike bekkeinntak, 
har Einar på Fykan forklart oss.
- 35 prosent av alt vannet inn til Storglom-
vatn kommer gjennom tunnel-nettverket 
der bekkeinntakene inngår, mens om lag 
30 prosent kommer fra breene som kalver i 
vannmagasinet. Nesten 10 mil med tun-
neler frakter vannet inn – dette er tunneler 
som stort sett er boret med fullprofilmaskin, 
den største tunnelen har en diameter på 8,5 
meter.
Og på 52 steder er det altså sprengt åpn-
ing fra tunnelene opp i dagen for å lede inn 

bekkevann, nemlig bekkeinntakene. Til dels 
voldsomme betongkonstruksjoner som skal 
lede vannet rett vei ned i tunnelen. Blir bek-
keinntaket skadet eller blokert, forsvinner 
store verdier, altså vann, ut i naturen.
- Kammeret blir som et reservoar for stein og 
sedimenter, og har inntaksrist og spyleluker. 
Øvre Beiarelv er et stort inntak, og her  
snakker vi om store mengder som samles opp 
i løpet av et år, kanskje 600 kubikkmeter (et 
normalt lastebillass med grus eller pukk er 
9-10 kubikkmeter, red. anm.), som må spyles 
ut, forteller han.
Noen bekkeinntak er raskt inspisert, andre 
krever hele dagen å klargjøre. I fjellområdene 
over det enorme vann-reservoaret i Meløy 
jobber 6 ansatte 12-timersdager i ett-par 
hektiske uker rett før vinteren overtar, og til 
de ulike bekkeinntakene løftes de raskt og ef-
fektivt med helikoptrene fra Arctic Aviation.

Ordinært spektakulært
Glomfjord-entreprenøren Hansen Maskin og 
Transport har vært en viktig samarbeidspart-
ner for Statkraft i noe sånt som 30 år. Inne-
haver Leif Martin Hansens gode kompetanse 
har gitt økning i driftsinntektene hvert år 
siden 2015, og i fjor hoppet inntektene til 
15,6 millioner kroner, etter 9,9 millioner året 
før.

- Når helikopteret har fraktet maskinen vår 
opp i deler, har vi jo bare hendene å hjelpe 
oss med. Så det utstyret vi bruker, får du ikke 
kjøpt i butikken – det er modifisert og tilpas-
set av oss selv, forteller Leif Martin.
Når vi sperrer øynene opp over både fraktin-
gen, monteringen og hans egen jobb i grave-
maskinen i bekkeleiet, så er dette for ham et 
helt ordinært oppdrag. For Statkraft er han 
mannen som hentes inn når bekkeinntakene 
blir kompliserte å renske, slik som her. Av og 
til må det sprenges. Slike jobber for Statkraft, 
Statnett og byggere av kraftledninger – dette 
er en viktig del av årsmengden av oppdrag for 
Leif Martin og staben på 8.

Sjefen er stolt
I 4-5 timer har Ny Næring vært flue på 
veggen i det trange fjell-passet. Hardt arbeid 
har vært utført rundt oss, men elva har over-
døvet alle lyder. Nå hører vi lyden nærme seg, 
den som overdøver også elva. Helikopteret 
kommer, og vi tar oppstilling. På få minutter 
er både mannskaper, gravemaskin og alt uts-
tyr fraktet ut – neste oppdrag venter for laget. 
Svein Arve og kollegene fra Statkraft skal til 
den lokale overnattingen for en dusj, tørking 
av klær, felles middag og en fortjent hvile før 
neste dag venter med nye bekkeinntak.
- For meg er det utrolig viktig å få oppleve 

av vi tømmer kamrene for stein og grus. 
Dette gjøres hvert år, og det er ganske store 
mengder, smiler han. 
Rista, da snakker vi rett og slett om grafse, 
spade og spett, for de tre som akkurat nå 
jobber sammen med ham. Den ene etter den 
andre må kaste arbeidsjakka, svetten siler for 

og være med på disse jobbene. Jeg kan ikke 
sitte på et kontor og se på tegninger – jeg må 
ut i felten og se hva dette er og den jobben 
folkene våre gjør, sier kraftverkssjef Fred Inge 
Kristensen etter turen.
- For meg dreier det seg om å se og lære av de 
flinke folkene våre, og sørge for at de har mat 
og klær og kan gjøre jobben de er så flinke til. 
Dette er stort og imponerende å få være med 
på, og jeg er utrolig stolt av våre ansatte!   

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Vi har stort og tungt 
utstyr, og flys inn i 
tilgjengelig område med 
bratt terreng, så dette er 
risikabelt. Derfor er vi 
veldig nøye med sikker 
jobbanalyser.

EINAR LORENTSEN

Jeg kan ikke sitte på et 
kontor og se på tegninger 
– jeg må ut i felten og se 
hva dette er og den jobben 
folkene våre gjør!

FRED INGE KRISTENSEN
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- Jeg hører spørsmålet ditt, men jeg ikke om 
jeg kan svare på hvordan det går med oss! Vi 
har endret så mye på det vi driver med, og 
strukturen vår, at det er nesten skummelt, 
sier Bjørn Kildal etter litt tenketid.
For så er det kanskje for tidlig å gi et godt 
svar. Når huset ditt ikke bare ble rystet i 
grunnvollen – du valgte rett og slett å rive 
det og bygge opp på nytt igjen, et stykke 
unna. Ja, slik kan man på et vis forklare den, 
prosessen som brødrene Bjørn og Kåre Kildal 
var gjennom i fjor, med sitt Halsa Bygg AS. 
Lynkjapp forklaring er at etter flere år med 
dårlige driftsresultater var brødrene tynget av 
ansvaret for 40 ansatte i en etter hvert stor 
Meløy-bedrift. Interne runder, runder med 
rådgivere – til syvende og siste endte Kildal 
ved forhandlingsbordet. Med ingen ringere 
enn hovedkonkurrenten gjennom mange 
år – Solhaug Byggevare! Lang historie kort: 
Solhaug la ned entreprenørvirksomheten, 
Kildal la ned byggevarebutikken, og begge 
fikk opsjoner til å kjøpe seg inn hos hveran-
dre. Pluss tett kunde-leverandør-samarbeid.

Setter større avtrykk
- 2020 er det første, hele driftsåret uten bu-
tikken vår, og uten den største konkurrenten. 
Foreløpig ser dette positivt ut, men samtidig 
jobber vi hardt for å få et større «fotavtrykk». 
Altså høyere kompetanse, slik at vi kan delta 
i andre og større prosjekter, og tilby tjenester 
på tegning, konstruksjon og prosjektering til 
andre enn oss selv, opplyser Bjørn.
Han avløste broren Kåre som daglig leder i 
fjor sommer. Et overfladisk blikk på regnska-
pene viser gode driftsinntekter i hans første 
lederår, og bedre driftsresultat enn de siste 
årene. På medium store oppdrag for virksom-
heter, konkurrerer gjerne Halsa Bygg mot 
Leif Brun og Sønner, Bilfinger og Moldjord 
Bygg og Anlegg. På de små oppdragene er 
det relativt stor og sunn konkurranse, med 
mange små aktører.

Få ledere har hatt større ansvar i ung alder. Nå er han straks 
40, men er fortsatt ung som leder – nå for en topp 5-bedrift
i Meløy, målt i driftsinntekter.

- Vi har ikke kultur for å pendle, og sende håndverkerne langt avgårde på oppdrag. Dette er krevende, og derfor ønsker jeg at vi fortsatt skal jobbe mest i Meløy, sier daglig leder Bjørn Kildal i Halsa Bygg i denne 
lederpraten med Ny Næring.

Oppvokst på Halsa som den yngste av Karl Kildals 8 
barn. Etter grunnskolen tok han byggfag og tømrer-
linje ved Asphaugen videregående i Bodø, deretter 
husbyggsteknikk ved Stjørdal Tekniske Fagskole  
og er sertifisert byggmester siden 2003. Prosjektle-
der og leder for uteseksjonen i familiebedriften Halsa 
Bygg AS som 26-åring, og daglig leder fra mai i år. 
Fullførte i sommer sin bachelorgrad som bygginge-
niør.

Etablert i 1988, tuftet på brødrene Karl og Tormod Kildals tidligere foretak, som var stiftet i 
1979. Eies i dag av Karls sønner Kåre Kildal (f. 1963) og Bjørn Kildal (f. 1981), som hver har 
aksjepost på 50 prosent. Bjørn er daglig leder, mens Kåre har funksjonen som økonomisjef, 
fra sitt bosted i Bergen. 
Bedriften avviklet i fjor sin byggevarebutikk, mens hovedkonkurrent Solhaug avviklet sin 
entreprenørvirksomhet, og ‘nye’ Halsa Bygg oppnådde i fjor driftsinntekter på nær 62 mil-
lioner kroner – bedriften har om lag 40 ansatte. Brødrene Kildal eier på samme måte dat-
terselskapet Halsa Boligbygg AS, som eier deler av Halsa Byggs forretningslokaler, lokalene 
til Joker Halsa og Meløy Auto på Halsa, flere to- og firemannsboliger på Halsa og Engavå-
gen, samt en andel av Sjystjerna-bygget, tidligere Fiskklipp, på Ørnes. Halsa Boligbygg AS 
eier også selskapet Best Halsa AS.

Halsa Bygg Bjørn Kildal (39)

Kompetanse, slik at vi kan  
delta i andre og større prosjekter, 
og tilby tjenester på tegning,  
konstruksjon og prosjektering til 
andre enn oss selv.

BJØRN KILDAL

Jeg kan ikke si meg fornøyd  
med meg selv som leder ennå – 
jeg har lyst til å ta mer utdannelse 
i ledelse, jeg synes det er kjempe-
spennende!

BJØRN KILDAL

Jeg hører spørsmålet ditt, men
jeg vet ikke om jeg kan svare
på hvordan det går med oss!

BJØRN KILDAL

LEDERPRAT 
med Bjørn Kildal i Halsa Bygg AS

HALSA BYGG-LEDEREN OM
- året da alt ble endret

- å få større fotavtrykk

- å bli en bedre leder
- Og på de virkelig store oppdragene, de 
som er for store for oss, der har vi fått mye 
arbeid og god erfaring med aktører som Bolt 
og HENT, altså på store oppdrag for Meløy 
kommune.

Helst ikke mer reise
- Større fotavtrykk – må dere mer ut av 
regionen?
- Dette har vi diskutert internt, og er kanskje 
ikke helt enig. Mitt håp er at vi finner nok 
arbeid lokalt, ved at vi blir dyktig på flere 
fagfelt enn i dag. For det er krevende å sende 
håndverkerne langt avgårde, kanskje passer 
dette bedre for aktører som er enda større. Vi 
har heller ikke kultur for å reise veldig langt, 
og pendling hjem.

- Samtidig frykter jeg at vi kanskje må tenke 
i den retningen framover? Og en stor del 
av staben vår er jo folk som lang-pendler 
allerede, og slik blir det for dem uansett hvor 
oppdragene er. Da tenker jeg på de 10-12 
fagarbeiderne våre fra Estland.

Leder som vil SE
- Du forteller meg at denne bransjen er et 
«kick» å jobbe i – det er stort, det er tungt, 
det er høyt, dypt, store verdier, risiko, store 
maskiner – hvordan er det å være leder, da?
- Jeg kan ikke si meg fornøyd med meg selv 
som leder ennå – jeg har lyst til å ta mer 
utdannelse i ledelse, jeg synes det er kjempe-
spennende! Vi er om lag 40 ansatte, og det 
vil si rundt 40 ulike personligheter. Man kan 

ikke snakke likt til alle, man må tilpasse – 
både informasjonsutvekslingen og ris og ros, 
forklarer leder-Bjørn.
- I bunn og grunn dreier det seg vel om å se 
folk. I det daglige kan det bli et voldsomt 
trøkk, og da kan det være lett å overse enkelt-
personer og deres behov. Og hvis man ikke 
virkelig ser den personen man snakker med, 
da kan man som leder gå på en smell.

Ønsker for Meløy
Bjørn har hatt lederroller i egen bedrift siden 
han fullførte teknisk fagskole som 22-åring 
– i sommer har han fullført bachelor i 
ingeniørfag. Mens storebror Kåre i Bergen er 
økonomisjef, har Bjørn den daglige kontrol-
len på en omfattende entreprenørvirksomhet. 
Men rekker likevel andre engasjementer – fra 
i høst er han aktivt styremedlem i Meløy 
Næringsforum.
- Det jeg ønsker for Meløy er mindre sving-
ninger i arbeidsmarkedet, at folk kan komme 
til trygge arbeidsplasser – det har vært en del 
opp- og nedturer de siste årene. Og så håper 
jeg vi sammen kan være så flinke at vi kan 
snu de litt negative statistikkene på folketall 
– vi har en gunstig beliggenhet og bør klare å 
skape nye ting, skape ny vekst!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi må vise oss bedre fram. Virksomheten 
vår er veldig stor, og veldig viktig for Meløy-
regionen!

Størst, størst
Fred-Inge Kristensen har sitt første år 
som kraftverkssjef for Statkraft Energi, fra 
kontoret på Fykan ved Glomfjord. Elek-
troingeniøren overtok jobben etter Karl 
Svein Thorrud høsten 2019, etter å ha leder 
Bilfinger i industriparken siden januar 2017. 
Nå har han sørget for at Statkrafts meget 

Veldig stor og veldig viktig, 
men likevel litt usynlig. Dette 
vil Statkraft Energi på Fykan 
gjøre noe med. I Ny Næring.

betydelige virksomhet i Meløy skal vises fram 
gjennom profilering fra Ny Næring AS, blant 
annet gjennom bladet du nå leser.
- Svartisen kraftverk er ett av de største i 
landet, og det vi produserer er på en måte 
grunnleggende for det meste av annen 
produksjon i Glomfjord. Og, Statkraft er 
Europas største produsent av fornybar energi. 
Så det er klart vi skal vise oss mer fram!

Sterkt fagmiljø
Meløys over 100 års stolte historie som 
industrikommune begynte på Fykan, der 
den voldsomme fossen ble temmet for 
kraftproduksjon. Og da Staten overtok det 
nye kraftverket, ble det bygget et lokalsam-
funn, på samme måten som Norsk Hydro 
fortsatte etter sin etablering etter den andre 
verdenskrigen. I nyere tid i Meløy er Statkraft 

kjent for den enorme Storglomfjordutbyg-
gingen, som ble sluttført midt på 1990-tallet. 
Den som blant annet gjorde Storglomvatn 
til Nord-Europas største vannkraftmagasin, 
med kapasitet på svimlende 3,5 milliarder 
kubikkmeter vann. Etter utbyggingen 
forpliktet konsernet seg til å opprettholde 32 
arbeidsplasser på Fykan, der kraftverksgruppa 
i dag har selskap av to andre avsnitt – disse 
leverer tjenester internt i Statkraft, både 
nasjonalt og internasjonalt.
- Til disse tjenestene har vi behov for ansatte 
som har meget høy kompetanse og spesiali-
sert utdannelse. Vi har altså et meget sterkt 
faglig miljø. Men, dette har til nå vært litt 
‘usynlig’ for folk flest. Dét ønsker vi å gjøre 
noe med! smiler Fred Inge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Skal synes merSkal synes mer

NYHET!
Nå kan du høre Ny Nærings egen podcast! 

Møt lederne i de mest solide virksomhetene i Meløy  
og Gildeskål  - hør dem i samtale med Edmund Ulsnæs,  

der de forteller hva deres oppskrift for suksess er. Og hvordan 
de skal utvikle sterke bedrifter til å bli enda viktigere  

for regionen. Du finner de første episodene på Spotify,  
anchor.fm/nynaring eller www.nynaring.no

Den lokale Statkraft-ledelsen i Meløy ønsker å profilere bedre den store og viktige virksomheten som har utgangspunkt på Fykan ved Glomfjord. Nå innledes samarbeid med Ny Næring AS.

Fred Inge Kristensen
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- Stoppen gikk i all hovedsak veldig bra, 
men det er klart at ting overskygges litt av 
motorhavariet på en kompressor. Dette 
gjorde at Syre B-fabrikken vår stod i fire døgn 
ekstra før vi kunne starte igjen, forklarer 
produksjonssjef Frank-Robert Eriksen i Yara 
Glomfjord.
- Her og nå vet vi ikke når motoren er repa-
rert. Må vi bestille en ny, kan det ta så mye 
som 8 måneder.

Mer bak budsjett
Vi oppsummerer altså årets revisjonsstans – 
den eneste uka eller to i løpet av kalenderåret 
at Yara-fabrikkene ikke går 24 timer i døgnet. 
Det var altså 18. september, da fabrikkene 
skulle kjøres opp igjen etter to uker, at en 
trafo havarerte, og så en motor i en kompres-
sor. 

Stans med ekstra-stans
Akkurat da fabrikkene skulle kjøres i gang igjen, kom motorhavariet som fikk ekstra-
døgnene til å gå. Dermed taper Yara Glomfjord terreng i forhold til budsjettmålene,  
men er likevel fornøyd med årets revisjonsstans. 

- All ære til folkene våre, uansett, som stod på 
for å få løst problemene! Nå lå vi jo allerede 
i sommer en del bak budsjett på produksjon, 
på grunn av småtrøbbel i fullgjødselfabrikken 
som igjen har gitt stans i syreproduksjonen i 
perioder.
- Nå er vi enda lenger bak budsjettet. For oss 
er det ikke reparasjoner som er dyrest – det 
er den tapte driftstiden som virkelig blir 
kostbar. 

Egne smitte-tiltak
Av større prosjekter under revisjonsstansen 
2020 var bytte av kurv på stor-ovnen i Syre 
B, støydempere på eksospipa i oksygenfa-
brikken, og pumpeskifter i Syra, opplyser 
vedlikeholdsleder Bernt Ulriksen. Mens i 
fullgjødselfabrikken, der ble det blant annet 
gjort en viktig jobb på begerverket, som igjen 

forebygger at den ferdige kalksalpeteren går 
hard. 
- Av smittehensyn ble stansen redusert i 
omfang, så en del jobber er bevisst skjøvet til 
neste år. Restriksjonene fungerte godt – blant 
annet leide vi inn egne brakkerigger med 
kontorer, slik at ingen innleide mannskaper 
var inne i kontorene eller kontrollrommene 
våre – de var kun ute i fabrikkene, opplyser 
Frank-Robert.

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: Tor Oscar Lillevold

Leverandører som Bilfinger (hvite hjelmer), Ørnes Blikk (blå hjelmer, på taket) og Momek (dame og mann) var blant dem som hadde travle dager 
under Yaras reduserte revisjonsstans 2020. - En arbeider fikk 1. grads forbrenning på hånda, på grunn av ammoniakkvann, men ellers ingen skader. 
Vi blir stadig flinkere til å forberede vedlikeholdsjobbene, og da jobber vi sikrere for hvert år, mener produksjonssjef Frank-Robert Eriksen.

Frank-Robert Eriksen
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Til minne om 
Johannes Ellingsen

Mister Røykalaks, den superspreke pens-
jonisten, han som alltid var på farten - for 
å møte kjenninger eller kanskje med en 
laksegodbit til tidligere arbeidskamerater - el-
ler kanskje stående ved dreiebenken, ofte for 
å lage et verandaflagg-feste til en nabo. Ja, nå 
er han gått bort, etter et liv som ble ut over 
det vanlige langt og innholdsrikt. 1. juli i år 
døde Johannes Ellingsen «med støvlene på» - 
akkurat slik han selv ville ha ønsket det.

I desember i år skulle han blitt 100 år, 
Johannes. Slik ble det ikke. En av de siste 
dagene i juni hyret han på seg arbeidsklærne, 
seg selv lik. For plenen måtte slåes, og Jo-
hannes steg på plentraktoren som så mange 
ganger før, her i Jæraveien 4 i Glomfjord. 
Sønnen Jan hadde advart ham på telefonen: 
«Vær forsiktig, og styr unna det bratte partiet 
ned mot bekken». Så kom likevel telefonen 
til Jan noen timer senere – Johannes hadde 
veltet og fått traktoren over seg. Noen ribbein 
fikk gjennomgå, og det var rett til sykehuset. 
Der pådro han seg etter hvert lungebeten-
nelse, og kom aldri ordentlig til hektene 
igjen. Lungesykdommen Kols, etter hans 

mange år som røyker i yngre dager, gjorde 
ikke tilstanden bedre. Johannes sovnet stille 
inn, på ettermiddagen den første dagen i juli 
i år.

- Han snakket senest i pinsen om hvor 
utrolig sprek han følte seg, så det er på en 
måte litt bittert at det skulle ende på denne 
måten. Samtidig vet vi at han ønsket å «dø 
med støvlene på», og ikke på sykehjem. Han 
måtte alltid ha noe å gjøre, helt til det siste. 
Så da ble det jo slik det burde være, på et vis, 
selv om det er veldig trist at han er borte, 
forteller sønnen Jan Ellingsen og hans kone 
Karin til Ny Næring.
Jan er nettopp blitt pensjonist fra jobben som 
flygeleder i Bodø, og bor i dag på Ørnes, der 
han og Karin har overtatt huset etter hennes 
foreldre, Kristoffer og Lise Nilsen.
- Pappa var en arbeidsmaur, svarer Jan når vi 
spør hvordan han husker faren.
- Og veldig nevenyttig – han kunne det 
meste og lagde det meste på dreiebenken 
hjemme. Ikke få hus på Jæra har veranda-
flaggstenger han har smidd. Og røykalak-
sen… han la alltid noen pakker røykalaks  i 

baksetet når han skulle ut med bilen. For «Jeg 
kan jo møte noen på turen!», smiler Jan og 
Karin over minnet av Johannes.

Født ble han i Yttergården på Åmnes, 10. de-
sember i 1920. Moren Jenny ble hardt prøvet 

da mannen Harder Olai kullseilte og omkom 
på Meløyfjorden i 1928. Jenny måtte alene 
ta vare på de 8 barna, der Johannes var num-
mer 3 i rekken*. Naboene hjalp til – faktisk 
skal det ha vært avholdt auksjon for å skaffe 
penger til Jennys låneavdrag. Spesielt eldste-

jenta Dagny, men også de andre søsknene, 
måtte dermed tidlig ut i arbeid – Johannes 
var for eksempel ung motormann på en lokal 
fraktebåt. Under krigen var han mannskap 
på tyske A/S Nordags transport av folk og 
utstyr over Fykanvannet, for kraftutbygging. 
På et tidspunkt rømte Johannes faktisk hjem 
til Åmøy, men ble hentet tilbake til tjeneste 
for okkupasjonsmakten. I 1943 giftet han 
seg med Esther, datteren til Inga og Edvin 
Benjaminsen, og de to hadde gjennom årene 
bolig i Øvregate og Nedregate på Jæra og i 
Murgården i Glomen før de igjen slo seg til 
ro i Jæraveien 4, der de faktisk hadde bodd 
den første tiden som par, hos foreldrene til 
Esther. 

Johannes ble født samme året som Glomfjord 
Kraftverk på Fykan kom i drift for første 
gang. Så var det altså i 1946 at han selv, som 
26-årig maskinmesterassistent, ble ansatt 
i driften av det samme kraftverket. Som 
gjødselfabrikken til Norsk Hydro i Haugvika 
var Glomfjord Kraftverk en meget utpreget 
hjørnestein, og en uunnværlig bygger av loka-
lsamfunnet vi i dag kjenner.
- Drivkraften til å bli i Glomfjord var nok at 
han ble gift med mamma – det var viktig for 
ham å ha en stasjonær jobb nært familien. 
Men som motormann som likte seg i et verk-
sted, fikk han også utfolde seg godt i den nye 
jobben. Han var på ‘Brettet’, der de gikk skift 

Innspilling av dokumentarfilmen om «Operasjon Muskedunder». Foto: Jan Ellingsen

Jan Ellingsen og kona Karin, nå bosatt i Spildra ved Ørnes. Foto: Edmund Ulsnæs

På fjelltur, usikkert år. Foto: privat

Sent 1940-tall - Johannes og Esther med eldstedatteren Kirsten, i Yttergården på Åmnes. Foto: privat

Johannes i 2012, med barnebarna Marcus og Jesper. Foto: Jan Ellingsen

På 'Brettet' hos Statkraft på Fykan. Foto: Jan Ellingsen

Johannes Elllingsen gikk bort 1. juli i år. Her har sønnen Jan tatt bilde 30. mai – det siste besøket til 
heimgården på Åmnes i Meløy. Foto: Jan Ellingsen

for å passe maskineriet. Pappa syntes Statkraft 
var en veldig fin arbeidsplass, fram til han 
gikk av med pensjon i 1986-87, forteller Jan.

99 år, 6 måneder og 21 dager. Johannes 
Ellingsen fikk et lengre livsløp enn de aller, 
aller fleste, fram til han gikk bort i sommer. 
Jan og Karin forteller om de 9 barnebarna, 
17 oldebarna og 1 tippoldebarn – snart 
kommer nummer 2. Og de forteller om da 
de gode Jæra-naboene Lillan og Tage Westli 
Nilsen kom på døra til den skøyteinteresserte 
Johannes, medbringende tidligere verdens-
mester Jeremy Wotherspoon – Johannes 
serverte selvsagt kaffe og vafler. Og om 
Johannes sin deltakelse i Tom Edvindsens 
Operasjon Muskedunder-dokumentar fra 
2017, selvsagt med røykalaks på filmsettet.
- Pappa hadde mange venner, og han både 
fikk og delte ut mye hjelp til alle rundt seg. 
I bisettelsen fra Glomfjord kirke 10. juli var 
det et hav av blomster, og seremonien var 
overveldende. Det ble et verdig farvel med en 
hedersmann, forteller Jan og Karin.  

Tekst: Edmund Ulsnæs * * Johannes’ søsken var Dagny (f. 1918), Kåre (f. -19), Ole (f. -22), Odd (f. -23), 
Mary (f. -24), Per (f. -26) og Harriet (f. -27). Alle guttene er i dag gått bort,  
mens jentene fortsatt lever. Johannes’ barn er Kirsten (f. 1944), Bodil (f. -48), 
Inger-Eli (f. -51), Wenche (f. -52) og Jan (f. -55).
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En engasjert og flott guttegjeng på årets Marincamp på Inndyr. Instruktørene Elise Olafsen og Sofie Forfang bak til venstre og til høyre, og 
Salmon Center-leder Randi Busch Bøkestad foran til høyre.

Kurs i knuter og knop med (f.v.) Andreas, Emil Sivertsen (14) og Torben. Linn-Therese Nilsen instruerer.

Daglig leder Randi Busch Bøkestad (t.v.) ved Salmon Center og hennes kollega Lisa Mari Fredriksen - 
begge stortrives på jobb i havbruksnæringen.

Andreas Kirkesæther (13, t.v.) og Torben Aleksander Mobakk Melkersen (14) synes havbruksnæringen er spennende. Andreas 
fra Gildeskål har besøkt seg for å søke skoleplass på Inndyr, og Torben fra Bodø, her med laksekaret, tenker det samme.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Gutta har bestemt seg!Gutta har bestemt seg!

Andreas Kirkesæther fra Sund (14) og Torben Mobakk  
Melkersen (13) fra Tverlandet er ikke i tvil om  
yrkesretningen sin, etter oppholdet på Marincamp. 

Ny Næring fulgte Torben, Andreas og resten 
av gruppa en dag på den årlige Marincamp, 
som Kunnskapssenteret i Gildeskål (Kigok) 
i år arrangerte for 24. gang. Et arrangement 
som etterlater gode minner, nye vennskaps-
bånd, ny kunnskap og for mange – et svar 
på hvilken retning i yrkeslivet de ønsker å ta. 
At det bøttet ned med regn i guttenes uke, la 
ingen demper på stemningen, tvert imot. 

Nye venner
Andreas Kirkesæther fikk tidlig interesse for 
jakt og fiske, etter mange turer på fjellet med 
foreldrene fra han var liten. 
- På Marincamp-en har jeg lært masse, hatt 
gode opplevelser og fått nye venner.  Også er 
det masse hyggelige folk. Jeg har absolutt lyst 
til å gå skole her! legger Andreas til.
Torben Mobakk Melkersen sier seg enig. 
- Fra å ikke kjenne noen er jeg blitt godt 
kjent med alle og fått gode venner.
Han ble oppmerksom på skolen i Gildeskål 
i fjor og sendte søknad om deltakelse på 
Marincamp etter informasjon fra skolen på 
Tverlandet.
- Det hørtes kjempegøy og jeg ville se 
hvordan det er. Og det har vært en fantastisk 
uke, faktisk det beste jeg har vært med på! 
sier han.

På Kigok-laget
Ventelisten for å delta på Marine Camp, viser 
populariteten.
- Dette er kjempeartig! Hver høst arrangerer 
vi opplevelser og aktiviteter i to uker, én for 
jenter og én for gutter, for alle 9. klassinger i 
Nordland som er interessert i og nysgjerrig på 
sjømatnæringen. Ungdommen får innblikk 
i muligheter som ligger i denne spennende 
næringen, forteller Kigok’s prosjektleder for 
Marincamp, Isabel Bergseter Hansen (36). 
- Dette  er gratis for deltakerne. For å gjøre 
dette mulig, går flere bedrifter og organ-
isasjoner innen fiske og havbruksnæringen 
sammen om å støtte Marincamp,
forteller Isabel og berømmer alle samar-
beidspartnerne bak satsingen.

Håper på elever
Hun gir også ros til instruktørene Sofie For-
fang, Elise Olafsen og Sigurd Klykken. 
- Vi håper med dette at flere ungdommer får 
kjennskap til utdanningen, og får lyst til å 
komme hit og gå skole, avslutter hun.
I Salmon Center forteller Randi Busch Bøke-
stad og Lise Mari Fredriksen fra Gildeskål 
Forskningsstasjon om de varierte mulighe-
tene i næringen, samt fiskens reise fra rogn 
til den kommer på matbordet. Så tar de un-

gdommene ut med rib til merdene. Deretter 
er det kurs i knuter og knoper, dissekering av 
laks og lunch med grillet laks på menyen, før 
ungdommene drar på andre aktiviteter.

Valget er sjømat
Andreas er ikke i tvil om at dette oppholdet 
gav mersmak. 
- Jeg var interessert før jeg deltok på Marin-
camp, men etter oppholdet er jeg blitt enda 
mer bestemt på å søke, sier han. 
- Jeg fant det ut første dagen jeg kom hit! Her 
ser jeg for meg at jeg kan være i flere år, sier 
Torben. 
De gode vennene er samstemte om noen av 
høydepunktene som blant annet var kajakk, 
skyting på leirduebane og sikkerhetskurset 
hvor de fikk hoppe fra undervisningsbåten 
Oscar Sund, samt fisketur utenfor Sand-
hornøya. Etter vårt besøk er det mer på 
programmet som skal oppleves. 

Klar oppfordring
At dette er en opplevelse for livet, er guttene 
ikke i tvil om. 
- Det er bedre enn ferie, sier Torben. 
- Og for de som er interessert i å bli med 
neste år? 
- Ta sjansen, og send en bra søknad, er en 
klar oppfordring fra Andreas.  
- Og søk tidlig, legger Torben til.

Tekst og foto: Irene Granberg

Det har vært en
fantastisk uke, det 
beste vi har vært med 
på så langt! Ta sjansen 
og send en bra søknad! 

ANDREAS (14) OG TORBEN (13)

Ungdommen får innblikk i muligheter 
i denne spennende næringen. Dette er 
veldig populært, og kjempeartig! 

ISABEL BERGSETER HANSEN
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Forventer ferge-forbedringer Moldjord gjør jobben

- Vet du, når jeg møter representanter fra det offentlige –  
de som har ansvaret for fergekapasitet og fergeavgangene 
våre…..det virker nesten som de ikke helt tror på meg.

Det er midt i det allerede travle øysamfunnet Sørarnøy, at Salten N950 investerer over 300 millioner kroner i økt produksjon og flere titalls nye arbeidsplasser. Nå forventer bedriften at det offentlige forbedrer
transportmulighetene med ferge, og ønsker direkteavganger til Bodø.

Johan Edvard Andreassen

Han dunker kulepennen taktfast i bordflata 
mens han snakker, Johan Edvard Andreas-
sen. Men langtfra sint, faktisk et stykke unna 
irritert, også. Muligens litt utålmodig, men 
58-åringen snakker med respekt, også om 
politikere og byråkrater.
- Når vi investerer over 300 millioner kroner. 
Kan man gi noe tydeligere signal enn dét? 
Om at dette øysamfunnet, det satser vi på, på 
lang sikt?

- Ta oss på alvor!
Høsten 2020 er virksomheten han har ledet 
i snart 30 år, igjen travel byggeplass. Ny 
om- og utbygging, og større enn noen gang. 
I samarbeid med Moldjord Bygg og Anlegg 
bygges «Fiskekroken», eller Salten N950, ut 
for innpå 350 millioner kroner.
- Om 3-4 år frakter vi ut dobbelt så mye 
laks som vi gjør i dag. Allerede opplever vi at 
trailere blir stående igjen, fordi ferga er full.
- Joda, vi har dialog med både fylket og 
lengre opp, men får ingen løfter. Vi vet bare 
at vi trenger en fergeforbindelse som er mye 
bedre. Og når vi satser her, og skaper de ver-
diene vi gjør, så er vi avhengig av at storsam-

Når vi investerer over 300 millioner 
kroner. Kan man gi noe tydeligere signal
enn dét? Om at dette øysamfunnet, det 
satser vi på, på lang sikt?

JOHAN EDVARD ANDREASSEN

funnet tar oss på alvor! 
Understreker lederen av lakseslakteriet i 
havgapet med årsinntekter på straks 100 
millioner, raskt stigende. I fjor var produk-
sjonen 24.000 tonn, nå bygges kapasiteten 
til 70.000 tonn. Slakteriet Salten N950 på 
Sørarnøy er del av flerpartssamarbeidet Salten 
Aqua AS, som har mektige aktører bak seg 
som Gigante Havbruk, Wenberg Fiskeop-
pdrett, Edelfarm, Kvarøy Fiskeoppdrett og 
Selsøyvik Havbruk.

Direkte Bodø
- Mer enn én gang har økonomene regnet ut 
at dette slakteriet ikke har noen framtid ute 
på ei øy. Det er kø, det er ferge, transport 
langs dårlige veier – så tungvint som det kan 
bli! vedgår Johan Edvard.
- Men, da ser man også verdien av å ha rette 
eiere. De har bestemt dette sammen med 
meg – her blir vi og her skal vi vokse! Dette 
er vårt viktigste bidrag i øysamfunnet vårt - å 
vokse, gi arbeid til flere. Og dét ansvaret skal 
vi ta. Men, vi trenger at det offentlige tar 
ansvar for sin del! gjentar han.
Tilbake til ferge, altså. Sørarnøy og trailere i 
fergekø – dét er to sider av samme sak, både 
nå og i fortsettelsen. Nå mener Johan at det 
offentlige må se på fergestørrelse og fergeav-

ganger.
- Vi jobber dessuten for å få noen direkteav-
ganger med ferge til Bodø. Jeg mener sterkt 
at dette skal være på plass innen 2 år! 
- Det er fornuftig for både oss og storsamfun-
net – det er bedre økonomi, og fornuftig for 
sikkerhet og hensyn til miljøet. For oss er 
Bodø spennende som ‘hub’ - med ny flyplass, 
og jernbanen, kan vi frakte laks ut på en ny 
og bedre måte.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Akkurat nå er vi omtrent 2 
uker etter framdriftsplanen. 
Dette skyldes uforutsette grun-
nforhold som vi støtte på, i 
havet utenfor anlegget, forteller 
Arne Wiik til Ny Næring.
Han er Moldjord Bygg og 
Anleggs anleggsleder for 
bedriftens desidert største op-
pdrag for tiden. Lakseslakteriet 
til Salten N950 bygges kraftig 
ut, på land og ut over kai, og 
Moldjord har en meget sentral 
rolle.
- Opprinnelig var vel vår 
kontrakt på noe over 70 mil-
lioner kroner, men er nå øket 
til rundt 90, fordi vi har fått en 
del tilleggsarbeid i prosjektet, 
opplyser Arne.
Han deler jobben inn i 2 etap-
per, for deres del. 1 etappe, 
som utgjør om lag 70 prosent 
av oppdraget, strekker seg fram 

10 karer fra Moldjord Bygg og Anlegg jobber 
på spreng i stor-prosjektet på Sørarnøy.

Anleggsleder Arne Wiik (t.h.) sammen med sin bas i prosjektet, Vytautas Jonhuskis, og Levi Vollan fra Vollan Makin AS (i midten).

mot jul.  
Nybygg fram til den gamle 
fabrikken. Da flyttes produks-
jonen over, slik at gammelfab-
rikken kan rives og nybygg kan 
reises der. Etappe 2. Omlag 30 
prosent av gammel bygnings-
masse skal bort, og det nye 
fabrikkarealet vil bli på om lag 
1.800 kvadratmeter. Monter-
ing av utstyr begynner etter 
jul, altså med noen måneder 
produksjonsstans.
- Akkurat nå pågår betongar-
beidene for fullt, og stålarbei-
dene til Finneid Sveis ble innle-
det i begynnelsen av september. 
De har 4-6 mann her akkurat 
nå, mens vi er 8-10. Alt skal 
være ferdig til prøvedrift i mai 
neste år, sier anleggslederen.

Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs
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"Du ser ikke helt 
pigg ut

Nyhetsbildet

NYTT FORSØK: Det gikk ikke så bra med fjorårets påkostede ingeniørutdanning i Meløy. Omstillingsstyret satset betydelig på dette viktige, de-
sentraliserte tilbudet i samarbeid med Høgskolen i Narvik, men i dag er bare en håndfull tilbake av de nær 30 som satte i gang med studier 
kombinert med fulltidsjobb. Nå re-startes imidlertid hele satsingen, og på forrige ukes informasjonsmøte møtte langt over 20 interesserte 
kandidater opp for å høre mer. Denne gangen drives kurset av samarbeidspartnerne Meløy Utvikling, Opus Meløy og nevnte høgskole. På vårt 
bilde er partene representert ved henholdsvis Espen Maruhn (f.v.), John-Howard Bottolfsen og Kjell Birger Hansen. Tekst og foto: Edmund 
Ulsnæs

Pr boks 25,40
500 g. Pr kg 50,80

Pr pk 27,20
100 g. Pr kg 272,00

KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED DETTE
Pr pk 28,80
200 g. Pr kg 144,00

Pr tube 29,20
175 g. Pr kg 166,86

Et unikt samarbeid gir unike varer!
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SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL
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Rømmegrøt
Fjordland. 350 g. Fra 42,86/kg. 1 pk 26,40

Gjelder til 18. mai

Wienerpølser 1,2 kg
Leiv Vidar. Pr kg 49,92

Gjelder til 18. mai

Blåbær/bringebær
Driscoll ś. 125 g. Fra 120,00/kg. 1 pk fra 16,60

Gjelder til 18.mai 

Kjøttdeig av svin eller kylling
Gilde/Coop. 400 g. Fra 37,50/kg. 1 pk fra 16,90

Gjelder til 18. mai

Go morgen
Tine. Assortert. 190/195 g. Fra 38,46/kg. 1 stk fra 11,40

Gjelder til 18. mai

Potetchips
Kims. Assortert. 300 g. Fra 50,00/kg. 1 pose fra 33,20

Gjelder til 18. mai
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Festmat til 17.-mai får du hos Coop Prix

- Kanskje du må ta deg en tur til legen, var 
kommentaren. 
Over ett år etter at jeg fl yttet nordover, går det 
opp for meg at jeg har fastlegen min i Trond-
heim. Å kjøre 600 kilometer én vei for en kon-
sultasjon blir litt i meste laget for meg, 
frisk eller ikke. 

Jeg rister av meg den verste ho-
depinen, slår på datamaskinen 
og går inn på Helfo.no. Etter et 
raskt søk får jeg opp en oversikt 
over nærmeste fastlege med ledi-
ge plasser. Er jeg heldig får jeg på 
Ørnes, men mest sannsynlig 
må jeg til Glomfj ord eller 
Engavågen. Jeg kjenner 
det begynner å dunke 
i frontalpannelappen 
og rommet begynner å 
spinne. 

I årevis har jeg levd i 
en legeboble. Trengte 
jeg en konsultasjon var 
legekontoret mitt kun få 
kilometer unna, en over-
kommelig avstand dersom 
man føler seg redusert. 
Formen blir ikke bedre av 
å måtte bruke oppimot 
en time på å komme seg 
til kyndige fagfolk. I de-
sperasjon over stadig fal-
lende dagsform begynner 
jeg å lete etter nærliggende 
alternativer.

Skuff elsen er stor da det går opp for meg at 
nærmeste healer har kontor i Bodø. Min na-
turlige skepsis til all overtro minsker raskt, 
omvendt proporsjonalt med min stigende 

feber. Et raskt desperasjonssøk på internett 
viser at det fi nnes en tilgjengelig home-
opat få kilometer unna. Før jeg gjør noe 
svært drastisk, som kan vitne om svek-
kede sjelsevner, tar jeg meg en kopp 
svart kaff e. Den beste medisinen som 
ikke fungerer. 
Skal jeg betale en sjelesørger penger 

for å gi meg magisk vann? Eller for å 
få varme, helsebringende tanker 

sendt gjennom telefonrøret?  
Riktig nok kan jeg være im-

pulsiv, men dette virker bare 
ulogisk. Skal irritasjonen 

over å måtte kjøre helt 
fra Ørnes til Glom-

fj ord, eller om så 
til Engavågen, 

føre meg ut i 
overtroen?   

Så minnes jeg den dagen i 
Trondheim, der jeg våknet opp 
halvblind. Ikke hadde jeg druk-
ket noe som skulle frata meg sy-
net, og for å være ærlig, la jeg 
ikke umiddelbart merke til det 
heller. Det merkelige med å 
miste synet, og kanskje spe-
sielt på bare den ene siden, 
er at det ikke blir svart. Det 
er bare ingenting. Først når 

bussen materialiserte seg rett foran øynene 
mine ante jeg uråd. Det bar rett til legen, med 
buss. Stående som sild i tønne, gjennom byens 
rushtidstrafi kk. Halvblind. Sjåførens knatren-
de stemme melder uforståelig over intercomen 
hva som er neste holdeplass. Å se ut av vinduet 
etter visuelle spor ga et like uforståelig resultat. 
Jeg måtte spørre om hjelp. 40 minutter senere 
sitter jeg forvirret på legekontoret, og snakker 
med en like forvirret fastlege.

40 minutter! I en by må jeg beregne å bruke 
minst så lang tid på å komme meg til legen. 
Er du så uheldig å havne på legevakten, må 
man regne med å sitte minst dobbelt så lenge 
på venterommet. Den dundrende hodepine-
nen er i ferd med å slippe taket, strømmen av 
svetteperler stopper. Kanskje jeg ikke er syk 
likevel? Er det bare tanken på buss-stresset, 
barn som gråter, pensjonister som lukter og 
studenter som gråter og lukter som gir meg 
disse symptomene? 

En halvtime i bil virker plutselig som luksus. 
Jeg kan høre på den musikken jeg vil, ingen 
fi ser eller griner bortsett fra meg selv, og jeg 
kan stoppe og trekke pusten når jeg vil. Kan 
det virkelig hende at jeg har misforstått alt? Er 
det kanskje dette som er legeparadiset? Nesten 
uansett hvor du er, befi nner legen seg kun én 
halvtime unna. Det er som å ha vinmonopol 
og slakter i nabohuset!  Hodepinen er borte. 
Like greit kanskje, Jeg vil tross alt ikke bli en 
av mange her med legerelatert hodepine. 

Andreas Eik

sultasjon blir litt i meste laget for meg, 
frisk eller ikke. 

Jeg rister av meg den verste ho-
depinen, slår på datamaskinen 
og går inn på Helfo.no. Etter et 
raskt søk får jeg opp en oversikt 
over nærmeste fastlege med ledi-
ge plasser. Er jeg heldig får jeg på 
Ørnes, men mest sannsynlig 
må jeg til Glomfj ord eller 
Engavågen. Jeg kjenner 
det begynner å dunke 
i frontalpannelappen 
og rommet begynner å 

I årevis har jeg levd i 
en legeboble. Trengte 
jeg en konsultasjon var 
legekontoret mitt kun få 
kilometer unna, en over-
kommelig avstand dersom 
man føler seg redusert. 
Formen blir ikke bedre av 
å måtte bruke oppimot 
en time på å komme seg 
til kyndige fagfolk. I de-
sperasjon over stadig fal-
lende dagsform begynner 
jeg å lete etter nærliggende 
alternativer.
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viser at det fi nnes en tilgjengelig home-
opat få kilometer unna. Før jeg gjør noe 
svært drastisk, som kan vitne om svek-
kede sjelsevner, tar jeg meg en kopp 
svart kaff e. Den beste medisinen som 
ikke fungerer. 
Skal jeg betale en sjelesørger penger 

for å gi meg magisk vann? Eller for å 
få varme, helsebringende tanker 

sendt gjennom telefonrøret?  
Riktig nok kan jeg være im-

pulsiv, men dette virker bare 
ulogisk. Skal irritasjonen 

over å måtte kjøre helt 
fra Ørnes til Glom-

fj ord, eller om så 
til Engavågen, 

føre meg ut i 
overtroen?   

Så minnes jeg den dagen i 
Trondheim, der jeg våknet opp 
halvblind. Ikke hadde jeg druk-
ket noe som skulle frata meg sy-
net, og for å være ærlig, la jeg 
ikke umiddelbart merke til det 
heller. Det merkelige med å 
miste synet, og kanskje spe-
sielt på bare den ene siden, 
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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Reisens mål var ny kunnskap om berømt  
forfatter. Underveis: tankevekkende om  
krigsfanger i Nordland.

Nå skal bedriften tjene på at de 
klarte å stå løpet ut, og hoved- 
personene selv er meget fornøyd. 
Men tøft kjør, dét har det vært.

Viktig tur i Nordland

Yess, de KLARTE det!

Ny Næring har fått ekskur-
sjonsbilder fra Meløy videre-
gående skole. Vg3-klassen i 
studiespesialisering har nem-
lig vært på todagers faglig 
utflukt. Til Hamarøy, først 
og fremst, men underveis på 
bussreisen: besøk ved Blod-
veismuséet ved Rognan, med 
dokumentaren om hvordan 
spesielt jugoslaviske krigs-
fanger ble brukt til bygging 
av vei og jernbane – videre-
føring av skinnegangen fra 
Fauske til Narvik skulle bli 

- Knalltøft. Tidkrevende. Tidvis vanskelig 
å motivere seg.
- Men alt i alt har vi vært flinke. Og 
fantastisk å være ferdig, pluss at dette er 
viktig for bedriften! fastslår daglig leder 
Bjørn Kildal i Halsa Bygg AS.
- Både utfordrende og artig! De heime 
merket vel trøkket mest – jeg fikk jo 2 
barn underveis. Så…..jeg har måttet 
kutte ut både arbeidet mitt i Innsatsstyr-
ken til Heimevernet, og boksingen, som 
både Bjørn og jeg holdt på med, smiler 
prosjektleder Mikael Antonsen etter 6 år.

Tøft arbeid
Det du ser på hovedbildet i denne artik-
kelen er karer med stayer-evne. Og du ser 
2 av de ytterst få som klarte å stå løpet 
ut. Bjørn og Mikael hos Halsa-entrepre-
nøren kan nemlig fra i sommer bygge ut 
kompetanseveggen sin med «bachelor i 
ingeniørfaget».

- Jeg trodde selv at jeg skulle være en 
ganske god student, men det er nok rik-
tig at det skjer noe med hodet når man 
blir eldre. Det var 11 år siden jeg sist 
studerte, og ingeniør-matematikken….
den var beinhard! innrømmer Bjørn.
- Litt irriterende at Mikael var hakket 
framfor meg akkurat der, hehe. Men vi 
er begge enig om at vi aldri hadde klart 
dette, hvis det ikke var for at vi var to 
som samarbeidet.
Det var i sommer at de to fikk bestått på 
alle eksamener og bacheloroppgave etter 
det 6-årige løpet. Y-veien til ingeniør.

- Nå kan bedriften tilby tjenester vi før ikke kunne, fastslår daglig leder Bjørn Kildal (t.v.) i Halsa Bygg AS. 
Han og bedriftens prosjektleder Mikael Antonsen har nemlig sluttført sin desentraliserte ingeniør- 
utdanning, etter 6 års hardt arbeid.

Lokalavisen Framtia, 14. mai 2014. Bjørn Kildal og Mikael Antonsen til høyre på første benk.

«Hitlers Polarbane». Elevene 
besøkte også krigskirkegår-
dene i Botn. Videre på reisen 
ble koblingen tydelig til han 
som fikk Nobels litteraturpris 
i 1920, for «Markens Grøde». 
I sitt eget undervisningsopp-
legg «Berømt og Fordømt» 
presenterer nemlig Hamsun-
senteret Knut Hamsun – vår 
fortsatt meget anerkjente, 
men også omstridte forfatter. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: privat

2 av veldig få
Kjapp historikk: 27 takket ja, fordelt på 
to kull, da det daværende Omstillings-
styret i Meløy i 2013 sørget for påkostet 
og desentralisert ingeniørutdanning - i 
samarbeid med daværende Høgskolen 
i Narvik (i dag UIT-Norges Arktiske 
Universitet Campus Narvik, red. anm.) 
Men, krevende utdanning ved siden av 
jobb ble tøft for mange, og frafallet var 
stort. Så vidt Ny Næring kjenner til, har 
bare 5-6 klart å gjennomføre. En tredel 
av disse er altså i staben til Halsa Bygg. 
- Korona-restriksjonene gjorde innspur-
ten veldig krevende. Men med hjelp fra 
erfarne Rolf Støre hos vår samarbeids-
partner Rambøll i Bodø, klarte vi å ro 
det i land, sier Bjørn fornøyd.
- Hvorfor er deres ingeniørutdanning 
viktig for Halsa Bygg?
- Med denne kompetansen kan vi utvide 
sentralgodkjenningen vår betydelig. Altså 
hva vi kan ta på oss av oppdrag og sam-
arbeidsprosjekter, oppgaver vi før ikke 
kunne løse selv.
- Og, på prosjektering blir vi mer uav-
hengig av leverandører i Bodø og den 
lange responstiden som vi ofte må finne 
oss i der.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Grattis!

Ritthirong Sodadong

Alder: 24
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling i termoplastfaget 
hos Polarplast i Glomfjord

- Gratulerer med læreplass hos Polarplast, 
Ritthirong!
- Jo, takk! Jeg er veldig glad for dét. Jeg har 
gått ved Meløy videregående skole, teknikk 
og industriell produksjon (TIP). Jeg har 
også studert fag som ligner TIP i hjemlan-
det mitt, Thailand, og er veldig interessert 
i dette faget. Jeg trives også veldig godt. På 
fritiden liker jeg å trene på treningsstudio 
og på vinteren har jeg prøvd å stå på ski.

- Hvorfor valgte du Polarplast?
- Jeg var utplassert her en kort periode og 
trivdes kjempegodt! Jeg fortalte læreren min 
at jeg ønsket å fortsette der som lærling. 
Her på Polarplast er de snille, hjelpsomme 
og tålmodige. Jeg trenger tid til å forstå 
siden jeg ikke kan norsk flytende enda. 
Ved Polarplast gjør de jobben og læringen 
forståelig ved å snakke sakte når det er noe 
jeg ikke forstår. Det er veldig bra slik at jeg 
får tid til å lære meg alt ordentlig. Det er 
viktig for meg. Når jeg er ferdig som lærling 
ønsker jeg å søke jobb ved polarplast. Jeg 
trives veldig godt her og jeg liker jobben. 
Det er en fin plass å være.

PS: 
Ritthirong er født i Thailand. Han kom til 
Norge i 2015 og bosatte seg med sin mor 
Chatthanan Pechko og lillebror Chathawan 
Sodadong i Glomfjord. Har nå egen lei-
lighet. Han kunne ikke det norske språket 
da han flyttet til Norge og har på kort tid 
startet utdannelse og er i ferd med å lære seg 
språket.. 

Tekst: Irene Granberg
Foto: Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Ørnes Blikk, Byggmix og matvarebutikken 
Coop i Ørnes sentrum - du har garantert sett 
han. Smilende, serviceinnstilt og slår gjerne 
av både en prat og en spøk. Bernt Ole har 
mye arbeidserfaring, og for et år siden landet 
han fast jobb hos Monter Solhaug.
- Jeg har jo ingen fagbrev eller utdanning, 
men jeg har mye og god erfaring med å jobbe 
med og for kunder. Jeg solgte meg selv inn 
til sjefen her hos Monter, og fikk heldigvis 
stillingen! 

Skummelt
- Klart det var skummelt. Jeg hadde jo ingen 
reell erfaring med byggevare, verktøy eller 
maling, sånn foruten om det jeg har gjort på 
fritiden hjemme med huset, og litt fra tiden 
min hos Byggmix. Så det ble og er fortsatt en 
bratt læringskurve, humrer han.  
Man kan kanskje kalle det skjebnen at det 
er Bernt Ole du møter når du skal handle 
byggevarer.

Funnet sin plass
Litt frem og tilbake har det 
vært – Bernt Ole Jensen (38) 
har mye arbeidserfaring og en 
selgers sjel. Endelig har han 
funnet sin plass, hos Montér 
Solhaug!

Det er riktig for meg å holde
på med dette. Jeg synes det er
helt fantastisk, og det er utrolig
givende med fornøyde kunder!

BERNT OLE JENSEN

Bernt Ole Jensen stortrives på sin nye arbeids-
plass. Et spennende fagmiljø som han brenner 
etter å lære mer om! Han har en selgersjel, og 
fornøyde kunder er alfa omega. – Det viktigste 
er at kundene føler de får den hjelpen de ønsker, 
og helst litt til! Smiler han.

Hans samboer Oddbjørg er hjelpepleier og 
jobber kveldsvakter, og selv jobbet han hos 
matvarekjeden Coop. Så skjedde det utenke-
lige – 38-åringen fikk et hjerteinfarkt. 
- Det kom av stress. Jeg stresset på meg et 
hjerteinfarkt, og det var veldig ubehagelig 
og skummelt. Så da måtte jobb-situasjonen 
endres. Like etter at han ble friskmeldt fra 
hjerteinfarktet dukket stillingen hos Monter 
opp. Han søkte på jobben – og resten er 
historie.

Et vendepunkt
Hjerteinfarktet førte til et vendepunkt i Bernt 
Oles liv. Livet måtte fortsette uten stress. 
- Det er jeg veldig nøye på, jeg vil ikke ha 
stress i livet mitt, minst mulig i alle fall. Jeg 
har kjent på hvor alvorlig det kan bli, og jeg 
vil ikke tilbake dit, forteller han åpent og 
ærlig.
Nåja, så kan det nok bli litt stressende i den 
verste rush-tiden hos Monter også. Men det 
håndterer han på en god måte.
- Vi har veldig fine og tålmodige kunder, og 

jeg har utrolig mange flotte kollegaer 
som jeg kan støtte meg på om jeg 
skulle trenge det, smiler han. 

Sin plass
Med fast jobb, og første planlagte fer-
ien med familien på 15 år stortrives 
Bernt Ole hos sin nye arbeidsgiver.  
- Det er et fantastisk arbeidsmiljø, og 
selve faget er utrolig spennende og 
interessant. Jeg ønsker å lære, og vil 
bli flink på dette. Det er absolutt her 
jeg vil være! 
Bernt Ole er født og oppvokst i 
Meløy, og er bosatt på Ørnes med 
samboer Oddbjørg Sneland. Sammen 
har de to gutter – Mikael og Joakim. 
Han er sønn av Oddbjørn Jensen og 
Eva Britt Eliassen. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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Solhaug Byggevare AS

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

tlf. 75 72 14 00
www.monter.no

tlf. 75 72 01 70
www.meloyenergi.no

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

tlf. 75 72 02 00
www.elektro.no

REGION ØRNESNY NÆRING
P R E S E N T E R E R

Ørnes er regionsenteret i Sør-Salten. Tettstedet har et 30-talls handelsvirksomheter, hotell, videregående skole, en rekke  
landbrukstjenester, idrettshall og helt nytt helse- og omsorgssenter. Her ligger også kommunens rådhus og basen for det  
kommunale kraftselskapet, og Ørnes har gode kommunikasjoner med ferge, lokalbåt, hurtigbåten Nordlandsekspressen,  

Hurtigruten og bussforbindelse sørover og nordover langs Fv17.

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

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Nå i september har det kun gjenstått en 
del listing, bittelitt bygningsmessig arbeid 
og branntetting. Og så legges det nytt gulv i 
maskinsalen – ca. 50 kvadrat, som skal males, 
opplyser prosjektleder Jonny Gjærde i Meløy 
Energi AS.

Litt mer enn 9,3
Lysvatn Kraftstasjon ved Ørnes er nemlig i 
prøvedrift akkurat nå, etter totalrenoverin-
gen som har pågått for fullt siden i vår. I vår 
utgave 13. mai rapporterte vi fra byggeplas-
sen, der Andritz Hydro, global ekspert på 
elektromekaniske systemer og hydraulisk 
kraftproduksjon, hadde en hovedrolle. Selve 
maskineriet beholdes i den 57 år gamle kraft-
stasjonen, men alt høyspent-utstyr, styreskap 
og kabler i 3 etasjer, og ikke minst kontroll-
rommet: bort, vekk. Lokale entreprenører 
som Moldjord Bygg og Anlegg, Nordland 
Betongsagservice og Malermester Engen har 
gitt viktige bidrag i total-renoveringen.
- Kostnaden på 9,3 millioner havner nok 
på rundt 10, siden vi har gjort noen ekstra 

Føler seg som nyFøler seg som ny

10 millioner kroner senere gjenstår bare småplukk. 
Totalrenovert 57-åring klar for nye tiår i tjeneste.

vedlikeholdsoppgaver og revisjon på utstyret, 
siden det likevel stod, opplyser Jonny.

Litt etter ruta
Nylig inspiserte det nyvalgte styret i Meløy 
Energi AS sin ‘nye’ kraftstasjon, anført av 
styreleder Rolf-Inge Sleipnes. Prosjektet er 
riktignok litt etter framdriftsplanen - planlagt 
ferdigstillelse var i august.
- Under vedlikeholdsarbeid på et turbinblad 
kom vi borti en såkalt turtallssensor med ei 
talje. Den ble ødelagt, og en ny hadde en 
del dager leveringstid. Økonomisk har det 
ikke fått store konsekvenser at vi er litt etter 
ruta, siden prisen vi får på strøm ut har vært 
veldig lav nå, forklarer energiingeniør Jonny 
Gjærde.
Som har ledet det store vedlikeholdspro-
sjektet på selskapets kraftstasjon innerst i 
Spilderdalen i Meløy – den som første gang 
ble satt i drift 17. mars 1963.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ingen stor kraftstasjon i dag, men fortsatt viktig for Meløy og Meløy Energi AS: Lysvatn Kraftstasjon.

Kontrollrommet FØR – knipset 10. juni.

Kontrollrommet ETTER – knipset 22. september.Fra start til mål: Meløy Energi-pensjonist Valter Nystad (t.v.) har vært med som hjelpesmann for Jonny 
Gjærde helt fra prosjektstarten i vår.
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tlf. 75 65 25 00
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Vet du, leser, hva det finnes om lag 200 stykker av i Meløy? Og som jevnlig trenger 
et nytt strøk maling fra unge, flinke hender 
ansatt i Meløy Energi?- Jeg skulle gjerne fortalt deg at hver og en har sin egen personlighet. Men nei, jeg 

malte 30 stykker i år og 30 i fjor, og jeg må nok skuffe deg: har du sett én trafosta-
sjon så har du nok sett alle! smiler Kari Hamnevoll (20).

neSten SoM terapiFor på dette bildet ser du henne og som-merkollegene Kristin Svendsgård (17) og 
Marie Rommetveit (16) – Meløy Energis 
sommerlag for maling av trafostasjoner. Disse små, men velholdte boksene med bordkledning av tre, beiset i lett kjenne-lig grønnfarge. Og som det finnes såpass mange som rundt 200 av i kraftselskapets 

dekningsområde.- Dette var den sjette sommeren min, og det blir ikke den siste. Jeg gleder meg hvert 
år når sommeren nærmer seg, for det er et 

gleder seg til neste år- Denne sommerjobben er terapi for meg - spennende og avslappende på samme tid, sier universitetsstuden-ten. Hun har allerede seks år som sommermaler for Meløy Energi.

trafostasjonen på øra er akkurat ferdigmalt, og Kristin vasker penslene godt. og første 

dag på jobben for Kari er det alltid samme agenda, uansett vær: slå skråning med kant-

klipper (innfelt). Foto: privat

Vi skal ikke gjøre dem til kunstverk – det viktig-
ste er å forhindre at de råtner. Men vi får godt 
betalt, og det er viktig å gjøre godt arbeid.

Kari HaMnevoll

godt miljø, og en veldig grei og godt betalt 
sommerjobb, forteller Kari fra Ørnes, som 
til vanlig studerer til bachelor i biomedisin 
i Tromsø.
- Utearbeid og mulighet til å reise rundt i 
hele Meløy – det er arbeidsomt og avslap-
pende på samme tid – nesten som terapi 

i forhold til å sitte inne med bøkene hele dagen!

Maling og KlippingMalesjef Kari stiller til prat sammen med 
medarbeiderne Marie og Kristin, som hun 
hadde på lag i hver sin periode i sommer.- En veldig bra jobb for meg for meg. Og 

siden jeg er bare 16, finner jeg nok ingen 
andre jobber der lønna er like bra, fastslår 
Marie.
Nå er årets økt forlengst overstått, og de 

tre damene er tilbake i skolehverdagen på Ørnes og i Tromsø. I sommer rakk de å beise flere titalls trafostasjoner, pluss gressklipping.- Er det noe som ikke er mangelvare, så er 
det skråninger som skal klippes! Men i år 
var det ganske ok for både maling og klip-
ping – en god del overskyet oppholdsvær, 
fastslår Kari.

SKal være perFeKtSelv om en trafostasjon knapt kan sies å ha 
egen personlighet, og gjerne står langt fra 
folk og ikke legges mye merke til, er sjefen 
nøye.
- Vi skal ikke gjøre dem til kunstverk – det 
viktigste er å forhindre at de råtner. Men vi 
får godt betalt, og det er viktig å gjøre godt 
arbeid, så….jeg går etter og sjekker – bare 
perfeksjon er godt nok! smiler Kari.- Blir dere lei av hverandre en slik som-mer?

- Nesjda, det er både gøy og avslappende å 
kjøre rundt med Kari, så det går bra, smiler 
Marie.
- Men sju og en halv time sammen hver dag – vi trenger jo ikke snakke sammen hele tiden, da! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Som sommerjobb er Meløy energi et perfekt sted å være, mener sommermalerne Kristin Svendsgård (f.v.), Kari Hamnevoll og Marie 

rommetveit. Her foran nymalt trafostasjon i ørnes sentrum.

klar for neste
Snakker om å ha tett-i-tett med opp-drag! Når Reipå Knuseri nå tar fatt på ny 

busslomme i Glomfjord sentrum, foregår 
arbeidet nemlig sånn ca 10 meter fra veg-
gen på Yaras nye ventilhus, stor-oppdraget 
for Yara som entreprenøren er i ferd med å 
ferdigstille i samarbeid med Bilfinger.- Ja, vi skal lage busslomme her på oppdrag fra Statens vegvesen. Det betyr buss-skur, benker, rabatt, noen busker, fem 

gatelys og sykkelstativ, forteller prosjekt-leder Kjell Ivar Hansen hos Reipå Knuseri.
Statens vegvesen leverer selv buss-skuret 
av glass og gatelysene for montering, og til det elektriske engasjeres Meløy Elektro. 

Oppdraget med en verdi på om lag 3 millioner kroner påbegynnes nå, men på grunn av kommende tele blir det nok vår 
før Norsk Revegetering kan plassere kant-
steinene, og at asfaltering kan gjøres. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Blomster og kaker var en selvfølge da 60-årsjubilanten Ørnes Blikk feiret sin impo-
nerende lange historie ved forrige måneds-

fortjent feiring
skifte. Blant de mange som kom innom for å markere var Greta Olsen, yngste søster av gamlefar Audun, og IndustriFolk 

kunne forevige både klemmen og buketten. 
84-årige Audun er fortsatt aktiv i virksom-
heten, og i år har han selv og sønnen Svein 
(t.v. på kakebildet) jobbet på lag i samfulle 
45 år! Jan Petter kom med i bedriften i 2007, etter mange år i industrien i Glom-fjord.

- Vi er ikke sånn som holder taler, akkurat, 
men det var hyggelig med alle som kom innom. Nå tar vi 60 år til! sier daglig leder 

Svein, som etter kakedagen samlet staben 
til jubileumsmiddag.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

- Ja, nå blir jeg her jeg er, og ferdig med dét – jeg pakker ikke sakene mine igjen med det første! fastslår 38-åringen fra Ørnes. 
Fra 1. november er han fast som transpor-

utpakket – for godt- Jeg tenker vi sier at jeg er i mål, nå! sier Bård Wiik Henriksen. Han har fått fast jobb i Yara Glomfjord. For andre gang.

Bård Wiik Henriksen

toperatør hos gjødselprodusenten, etter å ha gått på kontrakt siden mars. Og fast ansatt i pakkeri, kai og lager, dét har Bård faktisk vært før. - Joda, etter at jeg tok fagbrev i mate-rialadministrasjon for ganske mange år siden, fikk jeg fast jobb. Men, jeg takket likegodt ja til sluttpakke fra Yara rundt 2007 - det var litt trange tider, og jeg hadde kortest fartstid. Så da ble det Si Pro og etterhvert Scan Crucible – men der ble jo også tingene veldig usikre. Bård meldte seg for Yara igjen, og job-

bet blant annet om lag ett år i fullgjød-selfabrikken.- Så fikk jeg napp på en jobb i Stavan-ger, og dro dit, forklarer Bård.I 2 ½ år var nemlig Stein Henriksens eldste sønn formann hos Fiskå Mølle på Forus. Tilbake i Meløy gjenopptok han kontakten med Yara, der kontrakt nå er blitt til fast jobb.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Patrik Johansen er på flyttefot. Fra Lo-vund uti fjorden til Glomfjord innerst i fjorden. 19-åringen er nemlig Bilfin-gers nye automatikerlærling.
Faren inSpirerte- Faren min var teknisk sjef på Nova Sea, og han driver et bilverksted – det 

via mo til glomfjord- Interessen min for ting som gikk av seg selv, den kom ganske tidlig.

patrik johansen

var nok han som først fikk meg interessert 
i disse fagfeltene. Så var det etter det første 
året på videregående at jeg skjønte at auto-
masjon er det som virkelig er midt i blinken 
for meg, forklarer han.Patrik har på plass ett år med elektrofag ved Kongsvegen videregående skole på Mo, og deretter to år med automasjon, før 

han denne måneden altså signerte lærekon-
trakt med Bilfinger, og tiltrer snarest.

ville ut i verdenDermed har han to år foran seg i verkste-

dene i Glomfjord, og tenker allerede tanken på å 
gå rett videre mot nok et fagbrev etterpå.- Jeg ser fram til å utforske nye områder og få mer 

god erfaring hos Bilfinger, sier lurøyværingen.
- Men Lovund, satser ikke ungdommene derfra på 
akvakultur og fiskeindustrien?- Jeg har de siste årene vært både sløyer hos Nova 

Sea og røkter hos Nordland rensefisk. Men vi 
unge som er fra stedet, velger ofte å dra ut i ver-
den noen år, mens de som jobber fats her ute ofte 
er folk som er flyttet til Lovund, smiler Patrik.Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: privat
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Takket ja til Bilfinger
Erfaren mann med lang fartstid i norsk industri har signert 
med Bilfinger. Tiltrer i bygningsavdelingen 1.  oktober. 

Morten (45) har jobbet i 
Norwegian Crystals siden 
oppstarten av bedriften i 2013,  
en bedrift som i lengre tid har 
hatt store utfordringer.
- Det har vært lange permitte-
ringer uten lønn, og da jeg fikk 
muligheten hos Bilfinger tok 
jeg den, forteller Morten.  

Jobb sikret hverdag
Morten ser frem til å starte i 
sin nye jobb. 
- Alt kan læres, og jeg ser frem 
til å begynne. Det er ikke nøye 
hva jeg gjør – jeg kan bli skit-
ten på fingrene og svett, det 
som betyr noe er godt arbeids-

miljø og lønn hver måned, sier 
han. 
- Så lenge jeg trives og har 
trivelige folk rundt meg og 
variert arbeidsdag så er jeg 
veldig fornøyd. Jeg kjenner til 
avdelingen, og trives godt ved 
Bilfinger. Det blir spennende 
det her. 

Lang erfaring
- Jeg har jobbet hele livet, 
prøvd forskjellig og vant med å 
ta i et tak, forteller han. Norw-
gians Crystal´s usikre fremtid 
ble altså en avgjørende faktor 
for å bytte jobb for  familie-
mannen. 

Morten Kvalnes – fra Norwegian Crystals til Bilfinger.

Inndyr er kommunesenteret i Gildeskål, et tettsted med stor aktivitet, beliggende rundt den travle havna Inndyrsvågen. Her 
finner vi Meløy videregående skoles populære studieretninger naturbruk, fiske og fangst og akvakultur. Tett på skolen er også et 

innovative miljø i sterk utvikling, nemlig Gildeskål Marine Center, med aktører som Gildeskål Forskningsstasjon,  
Salmon Center, Sjøfossen Næringsutvikling, Polarplast og Kunnskapssenteret i Gildeskål.

tlf. 926 91 573
www.kig.no

tlf. 971 57 477
www.polarplast.no

Sundsfjord tlf. 954 76 458
Reppen tlf. 484 09 846

www.novasea.no

Arnøybygg
tlf. 926 74 000

www.boligpartner.com

tlf. 481 68 060
www.gildeskalnf.com

REGION INNDYRNY NÆRING
P R E S E N T E R E R

Patrik Johansen (23) ga seg 
ikke med bare ett fagbrev 
– to er tingen! For nå, etter 
å ha blitt fagarbeider som 
automatiker med læretid hos 
Bilfinger, er han i gang med 
nytt fagbrev som prosess-
operatør hos Yara Glomfjord.

Godt kjent
- Jeg måtte velge mellom 
automasjon og kjemiprosess 
da jeg skulle begynne på 
videregående, og egentlig så 
kunne jeg tenke meg begge 
deler, og det får jeg gjort nå!
Arbeidsmotivasjonen kom-
mer av et ønske om å forstå 
prosessen, hva er det som 
egentlig skjer når gjødsla 
produseres. 
- Jeg er godt kjent i fullgjød-
selfabrikken, hvor jeg nå er 

En dyktig arbeidskar - ikke bare er han i gang med fagbrev nummer to, Patrik er nå 
under opplæring som brannvakt i Glomfjord Industripark. 

Ny Næring – da Industrifolk, skrev om Patrik da han begynte læretiden 
sin hos Bilfinger. Nå er han ferdig der, og i gang med ny læretid hos Yara 
Glomfjord.

- Det lot seg rimelig lett gjøre å ta et til fagbrev nesten  
under samme tak så da slo jeg til på det! 

Lærer prosessen

lærling hos Yara. Jeg tilbragte 
store deler av læretiden min 
hos Bilfinger der, så jeg kjen-
ner til miljøet og folkene, og 
trives veldig godt der! - Yara 
er en super arbeidsplass, med 
en sunn mengde utfordrin-
ger, noe som gjør at jobben 
ikke blir ensformig eller 
kjedelig. Jeg lærer mye, og 
får bruke hodet i jobben, det 
trives jeg veldig med.

Blir beredskapsarbeider
Opprinnelig er Patrik fra 
Lovund, og flyttet til Glom-
fjord etter et år med elektro-
fag og to år med automasjon 
fra videregående på Mo i 
Rana. I tillegg til å være godt 
i gang med fagbrev nummer 
to er han også under opplæ-
ring som beredskapsarbeider 
i Glomfjord.

- Når du ikke har utdan-
nelse på papiret – til tross for 
arbeidserfaring, blir konkur-
ransen i arbeidsmarkedet utfor-
drende. Mange kan bli oversett 
fordi de mangler papirer, selv 
om de kan arbeide. Dét er 
synd, sier han.
Morten som er bosatt i 
Glomfjord med samboer Linda 
Andreassen (39). Sammen  har 
de to barn – Emma (12) og 
Robin (15).

Tekst: Irene Granberg. 
Foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg hadde veldig lyst til det, 
og var gira på å prøve det. 
En arbeidskompis av meg 
pushet meg til å søke, og det 
angrer jeg absolutt ikke på 
at jeg gjorde. Akkurat nå har 
jeg en del teori og kurs som 
må gjennomføres, og er en 
del av vaktlaget og har bered-
skapsvakt en uke i slengen. 
Det er veldig spennende! 
Patrik bor i Glomfjord med 
samboer Tora Andersen, og 
i januar 2021 venter de sitt 
første barn sammen – en 
liten jente. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Yara Glomfjord
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Visste du at Ny Næring har egen hjemmeside? 
Her legger vi ut alle våre saker og tidligere utgaver. 

Besøk oss på nynaring.no

Klar for utvikling
Plassen ‘Flott baksidebilde’ tildeles denne gangen ikke BARE fordi været var så flott den 1. september! Hensikten er heller å vise fram 
Kilvika fra fugleperspektiv. Fra før kjenner vi stasjonen til Nordland Betong, og Svartisen Kraftverk – det største «nordafjells» i Norge. Nå 
tilrettelegger Meløy kommune nye næringsarealer, og Helgeland Smolt har fått en 3-årig opsjon på å kjøpe tomt til et smoltanlegg som er 
stipulert til 20.000 kvadratmeter. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


