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- Ja, nå har 
vi vært veldig 
presset på 
bemanning en 
stund – vi har 
vært på et mi-
nimumsnivå 
av det vi kan 
være, hvis vi 
skal klare over 
forpliktelsene 
våre, vedgår 

Bilfinger-sjef 
Knut Ivar Amundsen.
Utfordring som må løses, altså. Først 
noe atskillig mer hyggelig.

ENDELIG pluss, pluss
- Jeg tror det må være minst 10 år 
siden? smiler han.
For selv om han først ble daglig leder 
i fjor, har han hatt lederoppgaver der 

Nedgang snudd 
til oppgang
Bilfinger-sjefen-vetera-
nen kan ikke huske et 
bedre år. Men nå tren-
ger han seriøst mer folk.

Bildet er fra 2019, men illustrerer godt året 2020: Thomas Wassvik (nærmest), Jan Bogen og de andre i Bilfinger-staben kan spise kake med god 
samvittighet. De har nemlig bidratt til en bedre omsetning og et bedre økonomisk resultat enn på mange, mange år. Men nå trenger virksomheten 
flere hender!

Knut Ivar Amundsen

i 20 år, og tjenestetid i snart 40, så han 
kjenner virksomheten!:
- Ja, minst så lenge siden. Altså at vi 
nådde målene våre i businessplanen, 
både på omsetning og driftsresultat. 
Kravet fra toppledelsen var skjerpet fra 
året før, og at vi i 2020 faktisk klarte å 
overgå kravene, er helt strålende!  
- Hovedforklaringen er jo at vi har re-
dusert administrasjonskostnadene våre, 
og at vi bevisst ikke har erstattet folk 
ved avgang. Istedenfor å ansette, har vi 
brukt innleide mannskaper for å ta top-
pene, forteller Knut Ivar.
Som skryter av staben for en fantastisk 
jobb gjennom fjoråret.

Men lavt nok, nå
Men nå er det 2021, og mannskapsut-
fordringer. På relativt få år har Bilfinger 
i Glomfjord måttet redusere sin faste 
bemanning med over 20 årsverk, og ved 
årsskiftet disponerte Knut Ivar «bare» 
43 ansatte, pluss for tiden 5 lærlinger i 
ulike fag.
- Vi har jobbet med rekruttering nå 
i vinter, med utlysninger både på 
elektrikere og på mekanisk og på plate/
rør. I tillegg har vi gjort vurderinger på 

å skaffe flere operatører på byggsiden, der 
det lenge har vært veldig god aktivitet.
- Jeg ser for meg at vi må opp til 50 fast 
ansatte pluss lærlinger hvis vi skal kunne 
levere godt på dagens oppdragsmengde. 
Og i tillegg innleie ved behov – der har 
vi for eksempel samarbeidet godt med 
lokale Håkon Sveis, sier sjefen i vedlike-
holdsbedriften i Glomfjord Industripark.

Lovende, men igjen….
- Og hvordan ser 2021 ut videre – opp-
drag?
- Det ser egentlig ganske bra ut. De 
første månedene av et nytt år kan ofte 
være tunge, og vi har noen av de foregå-
ende årene hatt ute permitteringsvarsler 
i denne perioden. Men med dagens lave 
bemanning ser det veldig greit ut, øko-
nomisk sett. Hvor stor stab en kan eller 
skal ha – dette er jo alltid en balansegang 
økonomisk, og sjefene over meg er veldig 
fornøyd med fjoråret! humrer Knut Ivar.
- Men nå i vinter har det vært viktig å 
rekruttere en del nye medarbeidere! Ikke 
minst siden tiden går raskt mot årets 
revisjonsstans i Yara!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Gira på jobb?

Opplæringskontoret
i Meløy

Er du 17, 20 eller kanskje 25 år? 
Gira på fast inntekt, 
frihet, kanskje bil?

Hør her: vi må alle begynne et sted. 
Og Meløy er faktisk verdens beste plass for 
å få knallgod fagopplæring fram til fagbrev!

Søknadsfrist: snarest

Kontakt: Opplæringskontoret i Meløy, 
tlf. 93006114 (Thomas) eller 95287566 (Bente). 
Eposten vår er  postok@mbs-as.no

Laboratoriefaget   Labora og Sintef Norlab
Kjemiprosessfaget  Cargill Halsa, Yara Glomfjord
Produksjonsteknikkfaget  Norwegian Crystals, Yara Glomfjord
Industrimekanikerfaget  Cargill Halsa, Bilfinger
Elektrikerfaget   Meløy Elektro, Bravida, Statkraft, Bilfinger
Helsearbeiderfaget  Nordtun HelseRehab, Meløy og Rødøy kommune
Aktivitørfaget   Meløy kommune
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Meløy og Rødøy kommune
Ikt-driftsteknikerfaget  Meløy kommune
Byggdrifterfaget   Meløy kommune
Vei- og anleggsfaget  Meløy kommune
Kontor- og administrasjonsfaget Meløy kommune, Labora
Institusjonskokkfaget  Meløy kommune

NÅ HAR VI LEDIGE LÆREPLASSER: 

Snekker 
Seljevoll As

Glomfjord
Solhaug 

Byggevare AS

Meløy 
videregående 
skole
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- Ja, det er kanskje litt underkommunis-
ert hvor travel denne havna og fabrikken 
faktisk er? spør Jim Egil Hansen seg, her 
ute på kaikanten.

Han må ta litt i for å overdøve de hektisk-
arbeidende truckene og den raskt-svingende 
båtkrana. Den over 90 meter lange ‘Eidsvaag 
Omega’ er på besøk, og Cargill-operatørene 
laster 500-kilossekkene i et tempo tilsvarende 
250 sekker i timen. Storingen har plass til 
3.000 sekker, men skal denne gangen ha med 
seg 1.640 – de om lag 820 tonnene med 
prima laksefôr blir med fra Halsa senere på 
kvelden, og leveres fortløpende til 9 opp-
drettsanlegg fra Rørvik til Smøla i Trøndelag. 
-, og ringvirkningene av produksjonen vår, 
mener han.  

Et eget håndverk
Jim Egil er logistikkleder på sjette året, og har 

så langt 25 års fartstid her hos hjørnesteins-
bedriften. Aldri har han opplevd maken til 
trøkk som akkurat nå. Fabrikken er bygget ut 
jevnt og trutt siden starten i 1989, men har 
gjort solide byks under eierskapet til Cargill 
de siste årene. Drøyt 30 ansatte er blitt til 
over 50. Kontroll på kvalitetsutfordringer har 
gitt nye kunder og kraftig økning i produk-
sjonen. I vår bygges fabrikkområdet ut for å 
gi plass til nye råvaresiloer.
- Vår produksjon av laksefôr krever en 
avansert og komplisert fabrikk. Da trenger vi 
dedikerte og fokuserte ansatte, understreker 
han.
- For det er ikke bare å trykke på en knapp, 
og at ting går av seg selv. Her må mange 
parametere reguleres og overvåkes hele tiden, 
og operatørene må ta ut pellet-en, ha den 
i hånda, kjenne på den – er den bra nok? 
Dette er et håndverk, forteller Jim Egil.

Den ‘usynlige’ 
storhavna

Over 1.100 ankomster og avganger hvert år. Dette er det impone-
rende tallet som beskriver båt- og vogntogtrafikken til og fra ei havn 
som du neppe visste var så travel. Velkommen til Halsa i Meløy!

Få skaper mye
I 2019, året vi i denne artikkelen har hentet 
tall fra, presterte fabrikken all time high 
produksjon, opp mot produksjonstillatelsen 
på 220.000 tonn. En del år tilbake oppgav 
Ny Næring gjerne også at produksjonen 
gav en omsetning på om lag 1,5 milliarder 
kroner i året. I dag er det ikke greit for eierne 
at vi oppgir produksjonstallene i tonn og 
millioner, av hensyn til konkurranseforhold. 
Men la oss si at kilo-prisen ut fra lageret 
er 15 kroner…..så kan alle regne seg til at 
verdiskapingen er enorm i virksomheten som 
opprinnelig ble etablert i 1989. Og det er 
altså denne virksomheten som gjør havna på 
Æsøyneset særdeles travel, men litt sånn i det 
skjulte.
- Vi er ikke veldig mange ansatte, men verdi-
ene som skapes er veldig store. Og én ting er 
båtene og lastebilene med råstoff inn og fôr 
ut, en annen ting er at bedriften legger igjen 
ganske så store beløp i bedriftene i nærmil-
jøet, påpeker Jim Egil.

Daglig kantinemat fra nærbutikken, avfalls-
håndtering, fast vedlikehold på elektro, rør 
og bygg, stadig ombygging, overnattings-
behov og mye mer – dette gir en lang rekke 
oppdrag til små 
og store Meløy-bedrifter.
- Og nå skal du få tallene som viser hvor tra-
velt det faktisk er i havna og med transport 
inn og ut, smiler logistikklederen.

Knøttliten kruttpakke
Råvarebåter inn, ferdigvarebåter ut. Vogntog 
med råvare inn, vogntog med ferdigvare ut.
- Fôrtypene lages ut fra det vi kaller resepter, 
og hos oss produserer vi noe sånt som 30 
ulike varianter av fôr. For å lage dette trenger 
vi en lang rekke av ingredienser, for eksempel 
ulike typer mel som vi lagrer i råvaresiloene. 
I 2019 tok vi imot 78 slike mel-båter, og de 

hadde en gjennomsnittlig last på 1.400 tonn 
med til oss, gir Jim Egil oss som eksempel fra 
trafikktallene han har hentet opp på datamas-
kinen.
- Det er mye snakk om den travle havna i 
Glomfjord Industripark, og dét er jo helt 
naturlig. Men, mange er nok ikke klar over 
hvor stor aktiviteten og omsetningen og 
ringvirkningene er her hos oss. 
En pellet fra Halsa – du ser størrelsen på vårt 
bilde sammen med et hønseegg – har typisk 
en diameter på 9 millimeter og er formet 
som en kube med runde hjørner. Den er en 
kruttpakke basert på fortløpende forskning, 
og sammensatt av en rekke ingredienser som 
skal gi laksen det beste av det den trenger, for 
rask og riktig vekst. Fiskeolje, fiskemel, noen 
vegetabilske råvarer og dessuten en rekke 
vitaminer og mineraler.

Krevende øvelse
- Oljebåter, skal vi se….de kom det 64 av, 
med gjennomsnittslast på 1.200 tonn. Og vi 
hadde 60 gassbiler med propan – gjennom-
snittslast 25 tonn.
Jim Egil gir oss flere travle eksempeltall fra 
2019. Logistikk. ‘Logistikk er å formidle, 
motta og sende gods samt planlegging, 
lagring og administrasjon av håndtering av 
materialer og produkter i en bedrift’, har 
vi lest på snl.no. Ikke minst viktig: effektiv 
koordinering, slik at kostnadene blir lavest 
mulig.

Razim Øzdemir har det travelt i trucken, og Bjørn Breivik (med ryggen til) og Per Olav Olsen har det konsentrert i kontrollrommet. Når nok en storbåt skal fylles med 500-kilossekker med laksefôr. Om lag 500 båter 
kommer med råvare eller henter ferdigvare på et vanlig år. I tillegg kommer og drar over 600 lastebiler og vogntog i samme ærend….

‘Eidsvaag Omega’ er på hastig besøk, og skal fylles raskt med 1.640 storsekker med laksefôr. Cargill-truckene går i skytteltrafikk, og den svære båtkrana får kjørt seg. Stein Wictor Birkelund (t.v.) og Jim Egil Hansen 
koordinerer underveis.

Jim Egil Hansen. Foto: Edmund Ulsnæs

"Det er mye snakk om den 
travle havna i Glomfjord 
Industripark, og dét er 
jo helt naturlig. Men, 
mange er nok ikke klar 
over hvor stor aktiviteten 
er her hos oss.

JIM EGIL HANSEN

Frakt av råvare og ferdigvare inn og ut 
over Cargill-kaia på Halsa. 

Eksempel-år: 2019

Mel-båter inn  78 Snittlast 1.400 tonn
Sekke-båter inn  27 Snittlast 100 tonn
Oljebåter inn  64 Snittlast 1.200 tonn
Lastebiler inn  290 Snittlast 20 tonn
Gassbiler inn  60 Snittlast 25 tonn
Ferdigvarebåt ut   278 Snittlast 700 tonn
Ferdigvarebil ut  306 Snittlast 22 tonn

Stykkgods med varetaxi og mindre biler kommer i tillegg, 
dette er kun produksjonstrafikk. 

Travel havn

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET4 5



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET6 7

Stor båttrafikk, ja, men veinettet i hele Salten brukes i logistikken rundt fôrfabrikken på Halsa. Firma Frank Steensen har et stort oppdrag med å frakte ferdigvare ut fra Cargill, og frakter også varer til Halsa – da på 
oppdrag fra Salten Havneservice og containerhavna i Sørfold. Her ser vi sjåfør Gunnar Olufsen i prat med Jim Egil Hansen.

Dette bildet har Ny Nærings fotograf knipset klokka 01.44, natt til en mandag ved Cargill-kaia. Det er ‘Tifjord’ som er på besøk, og over 1.000 tonn med fiskemel skal losses for å lagres i råvaresilo på Forøya.

- Vi har lite lagerkapasitet og det er trangt 
ved kaia. Og ting kan ikke bare plasseres der 
det er ledig akkurat da - vi mister lagerplass 
hvis vi ikke planlegger godt, begynner han 
forklaringen av jobben sin.
Jim Egil Hansen framstår som roen selv, 
men logistikk-faget gir uforutsigbare dager 
og mat for stress-genet. ‘Ha is i magen, ikke 
kave seg opp, erfaringen hjelper når det må 
tas sjanser’ forteller han selv. Men
- Ferdigvarelageret vårt på bulk er 1.800 
tonn, ikke stort mer enn lastekapasiteten på 
en av de største ferdigvarebåtene. Og når vi 
på en god måned skal ha ut 25.000 tonn….
da skjønner du at lageret må snus raskt, og 
ofte.

Travel med stor T
Komplisert produksjon og komplisert 
logistikk. Råvarene kommer i hovedsak fra 
ulike havner i Norden og Europa. Og til 
Halsa med lastebåter, tankbåter, tankbiler 
og vogntog – det siste gjerne fra og over 
kai hos Salten Havneservice i Sørfold. Og 
ferdig kvalitetsvare går ut, med lastebåter 
og vogntog til havbrukskundenes mange 
lokasjoner fra Nord-Troms til Trøndelag. 
Og i stadig økende grad til landbaserte 
smoltanlegg, ikke minst på Helgeland. I 
denne artikkelen setter vi altså opp tallene 
som beskriver trafikken. Glomfjord Havn 
er gjennom årene anerkjent som en av de 
travlere havnene i Nord-Norge, og det kan 
ikke være tvil om at Halsa også kommer 
langt opp på den lista.
- Og tallene du nå får – dette er trafikk knyt-
tet direkte til produksjon. Store og små laste-

biler med stykkgods, og annen varetransport, 
dét kommer i tillegg, understreker Jim Egil.
- Og når vi snakker om smoltanlegg: vi 
produserer fôrstørrelser nesten ned til pul-
verstørrelse, og denne produksjonen har økt 
kraftig de to siste årene. Mens dette tidligere 
utgjorde lite og ingenting, sendte vi i 2019 
vi ut 306 vogntog. I fjor var tallet 307, men 

dette vil trolig fortsette å øke, for smoltanleg-
gene bygges stadig ut, og de produserer stadig 
større smolt.

Litt som starten
Laksefôrfabrikken på Forøya ved Halsa var 
en gang sildoljefabrikk. Det tidligere Feit-
sildfiskernes Sildesalgslag produserte sildolje 

her fra 1949 til -85, og la ned. Halsas egen 
Odd Torrissen kjøpte, og i 1989 åpnet han 
den første produksjonslinja med 12 ansatte 
og 10.000 tonn som årsproduksjon av helt 
nytt produkt: fôr. Så er fabrikken hyppig og 
betydelig bygget ut og fornyet underveis, 
til helt andre volumer, og under eierskap av 
først Cermaq, så investeringsfondene Altor 

Og når vi på en god måned 
skal ha ut 25.000 tonn….
som du skjønner må vi snu 
lageret raskt, og ofte.

JIM EGIL HANSEN"Slik ser den ut, en standard Cargill-pellet, sammen med et standard, norsk hønseegg.

og Bain Capital og de siste 5 årene Cargill.
- Likevel er det mye av anlegget som 
er konstruert slik det var helt i starten. 
Infrastrukturen har ikke utviklet seg i takt 
med produksjonen, og er blitt en flaskehals. 
Ferdigvarebåtene blir stadig større, og utvik-
lingen i bransjen er voldsom. Så nå har vi 
for liten kai, små lagere og etter hvert er det 

trangt de fleste steder, forklarer logistikkleder 
Jim Egil Hansen til Ny Næring.
- Derfor er vi kjempeglad for at det nå fylles 
ut et nytt område ved fabrikken, for større 
råvarekapasitet! 

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: prikkenoverien

Fra 1949 til -85 drev Feitsildfiskernes Sildesalgslag sildoljeproduksjon på Forøya, men solgte 
til Odd Torrissen (f. 1936), som startet fiskefôrfabrikk med 12 ansatte i 1989. Linje 2 kom i 
drift i -96, og i -05 passerte årsproduksjonen 100.000 tonn. Fra starten var bedriftsnavnet 
FK Fiskefôr, men EWOS fra år 2000, og underveis solgte Torrissen til Cermaq. Investerings-
fondene Altor og Bain Capital kjøpte så fabrikken i 2013, men solgte videre til dagens eier, 
amerikanske Cargill, høsten 2015. Laksefôr-fabrikken på Halsa har 53 heltidsansatte, og 
Herulf Olsen er fabrikksjef.

Oppvokst på Halsa, sønn 
av Kåre og Ester. Begynte 
yrkeslivet som tømrer og 
senere sjåfør hos Halsa Bygg, 
deretter hos Leif Brun & 
Sønner. Deretter anleggsar-
beider og sjåfør for Nordland 
Entreprenør under Svartisen-
utbyggingen, og så under 
byggingen av Storvikskartun-
nelen. Til EWOS i 1995, som 
prosessoperatør og etter hvert 
hovedtillitsvalgt. Fagbrev i 
materialadministrasjon, og i 
industriell næringsmiddelpro-
duksjon. Jobber siden 2005 
med råvareplanlegging og 
produksjonsplanlegging, og 
er logostikkleder for Cargill 
Halsa siden 2015. Fikk i 2020 
gullklokka, etter 25 års tje-
neste i bedriften. Har døtrene 
Sandra (f. 1987) som bor på 
Halsa og Gitte (f. -89) som bor 
i Bodø. 

Cargill Halsa

Jim Egil Hansen (55)
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- Du må ikke skrive at ting er vedtatt – dette 
er planer, understreker daglig leder Tor-Arne 
Gransjøen i Helgeland Smolt.
Med denne presiseringen i bakhodet, inter-
vjuer Ny Næring han som også må kunne 
kalles eiernes utviklingssjef. For helt siden 
selskapet ble etablert som Nova Smolt AS i 
2007, har Halsa-mannen hatt stor frihet og 
tillit fra hovedeier Nova Sea AS og de andre. 
Altså til å foreslå og forvalte den ene store 
utbyggingen etter den andre. 
- Men ja, vi planlegger og forbereder flere 
utbygginger. Vi trenger mer produksjonska-
pasitet, hele tiden. Og med utbygging snak-
ker jeg ikke om utvidelsen som nå er i gang 
i Sundsfjord, eller den som kan bli startet i 
Reppen i høst. 
- Disse to er bare trinn i den trappa vi er på 
vei opp, fastslår han.

Flere for utvikling, samtidig
Tor-Arne letter litt på sløret i dette intervjuet. 
For sånn til vanlig er det verken ønskelig eller 
mulig for ham å dele alle planer bedriften har 
– den som nå er blitt den nest største private 
og lokalt-eide i Gildeskål. Og forresten også 
helt i toppsjiktet hvis Meløy, Rødøy og Lurøy 
regnes med.

Større smolt , nye anlegg

Kundene vil ha større smolt, og Helgeland trenger kraftig økning i sin produksjonskapasitet. Se kartskissen - 
om få år ønsker bedriften å ha bygget nye, store produksjonsanlegg ved Jektvika i Rødøy, Kilvika i Meløy og i 
Sundsfjord i Gildeskål.   

Kundene vil ha større smolt, og derfor øker snittvekta raskt 
på smolten fra Helgeland Smolt. Men, dermed må bedriften 
også om lag doble bygningsmassen sin de neste årene. 

Utbygging 2: i tillegg til nye anlegg, bygge ut eksisterende. I Reppen kan byggestart bli i høst, med veioverbygg og utfylling 
av fjæra. Illustrasjon: BOARCH Arkitekter. 

Men snittvekta stiger og stiger. Hvis vi 
skal doble gjennomsnittsvekten, må vi 
omtrent doble anleggsmassen vår, også.

TOR-ARNE GRANSJØEN

Skulle det bli utbygging i Kilvika, 
snakker vi om en investering på 
mellom 700 millioner og 1 milliard. 
Da må absolutt alt være bombe-
sikkert først.

TOR-ARNE GRANSJØEN

- Nei, det har ingen hensikt å snakke om alt, 
og hele tiden. For, som jeg også fortalte styret 
mitt i høst – det er viktig å innse at en utbyg-
ging tar veldig lang tid å realisere, på grunn 
av tiden det tar med ulike godkjenninger i 
det offentlige. Derfor må vi også kjøre flere 
prosesser parallelt med hverandre. Da oppstår 
det hele tiden ting som gjør at planer må 
endres eller forskyves.
Fra før vet vi at det første produksjonsanleg-
get stod ferdig i Sundsfjord i 2010, og er 
bygget ut i flere etapper siden da. Og vi vet 
at et splitter nytt smoltanlegg stod ferdig i 
Reppen i 2017. I denne artikkelen snakker 
Tor-Arne mer om hva som kommer, og hva 
som tenkes.

Mer Rødøy, og Meløy
- Utgangspunktet er at eierne våre øker 
sin produksjon i sjøanleggene, ved at de 
har kjøpt seg vekst. Derfor ønsker de at 
vi skal levere både mer og større smolt. 
I dag leverer vi en gjennomsnittsvekt på 
220 gram, men snittvekta stiger og stiger. 
Hvis vi skal doble gjennomsnittsvekten, 
må vi omtrent doble anleggsmassen vår, 
også, forklarer han.
Så da eierne ved årsskiftet la 50 mil-
lioner kroner på bordet for å sikre årets 
200-millionerutbygging i Sundsfjord, var 
det bare en liten etappe i det lange løpet. 
- Vi planlegger nå en utbygging innerst 
i Værangfjorden, nært Jektvik, og fikk i 
forrige uke NVEs klarsignal til å hente 
vann fra Blokvatnet i Rødøy. Dermed 
søker vi nå til Statsforvalteren i Nordland 
om oppdrettskonsesjon, opplyser han.
- I Kilvika, innerst i Nordfjorden i Meløy, 
har vi fått Mattilsynets godkjenning, 
men der er vannsituasjonen fortsatt 
uavklart. Skulle det bli en utbygging i 
Kilvika, snakker vi om en investering på 
mellom 700 millioner og 1 milliard. Da 
må absolutt alt være bombesikkert først, 
og der er vi ikke pr. i dag. 

Masser fra Rødøy-øy
Allerede tilrettelagt for stort prosjekt, 
dét er Sundsfjord. Helgeland Smolt har 
lenge hatt opsjon på å kjøpe nye 35 de-
kar fra Gildeskål kommune, ved siden 
av dagens produksjonsanlegg. Så kom 
nyheten rett før helgen, om at flere 
aktører i samarbeid vil etablere hydro-
genproduksjon i Sundsfjord. Altså i en 
form for samlokalisering med Helge-
land Smolt. I produksjon av hydrogen 
frigis store mengder oksygen – noe 
for eksempel et smoltanlegg trenger 
store mengder av. Vi venter spent på 
mer nytt fra Gasnor, Sogn og Fjordane 
Energi og Sjøfossen Næringsutvikling.

- Som du vet har vi allerede startet en utbygging 
til om lag 200 millioner kroner i Sundsfjord. 
Neste i løypa for oss ligger an til å bli en utbyg-
ging som er om lag like stor i Reppen, med 
oppstart i høst, fortsetter Tor-Arne.
Reppen: du ser den flotte illustrasjonen i denne 
artikkelen. Helgeland Smolt vil bygge seg over 
fylkesveien og fylle ut med 40.000 kubikkmeter 
steinmasser i Reppasjøen.
- Her skal vi hente sprengningsmassene utenfor 
oss, på Lille Indre Rosøya ved Rødøy, der Kjell 
Lorentsens nå har fått alle tillatelser til å bygge et 
landbasert oppdrettsanlegg. 

Eierne vil skape, lokalt
Helgeland Smolt har 38 ansatte ved sine sålangt 

2 produksjonsanlegg. Et nytt produksjons-
anlegg vil umiddelbart gi om lag 20 nye. De 
senere år er virksomheten også en sterk bi-
dragsyter til det lokale og regionale nærings-
livet – eksempler er Halsa Bygg, Polarplast, 
Halsa Sveiseverksted, Moldjord Bygg og 
Anlegg og Ørnes Blikk - alle har utført store 
oppdrag i ulike smolt-utbygginger.
- Vi ønsker å benytte lokale leverandører når 
vi kan. Dette dreier seg også om at lokale ak-
tører kan øke sin kompetanse på å bygge og 
vedlikeholde den typen anlegg som vi driver.
- Men jeg tenker også at regionen vår generelt 
kan være fornøyd med at Helgeland Smolt har 
eiere som også tenker slik – at det er riktig og 
viktig å bidra til verdiskaping rundt oss. 

Håper for Nordland
Tor-Arne er også med å ha et lag rundt med seg i Helgeland 
Smolt som jobber veldig godt med utviklingsprosjekter.
- Men…..skal det bare fortsette?
- Det er umulig å spå hva som skjer videre. Næringen har hatt 
noen veldig gode år, der det på grunn av kronisk underproduk-
sjon har vært veldig høye priser på laks. Derfor kommer det nå 
opp en hel haug med prosjekter, mye er landbasert. Men mye av 
dette er ikke i Norge - heller USA og Kina, og nærmere de store 
sluttmarkedene enn vi er, forklarer han.
- Jeg håper for Nordland sin del at det åpnes for mer vekst. I dag 
er arealer en flaskehals, og vi har luseproblematikken, men vi må 
håpe at dette finner sin løsning. Det vi vet, er at verdens befolk-
ning øker, og må ha mat, og norsk laks er bærekraftig produsert, 
og svært etterspurt.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Utbygging 1: i tillegg til nye anlegg, bygge ut eksisterende. I Sundsfjord har Moldjord Bygg og Anlegg jobbet siden januar, og 
stålbygg skal nå reises av Finneid Sveiseverksted.

Tor-Arne Gransjøen
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- En viktig hensikt er selvsagt å vanntette 
bygget, og hindre videre skadeutvikling på 
betongen. Vi har de siste årene hatt en del 
lekkasjer, sier Jon Roger Pedersen.
- Men, det visuelle….bygget er jo ikke så 
vakkert, akkurat, så en tilleggshensikt er å 
oppgradere utseendet, forklarer han, Yara 
Glomfjords prosjektleder, til Ny Næring.

Makeover. Skjer nå.  

70 år gjør noe med en kropp. 
En bygningskropp som har 
sett andre tider, og huset 
langt flere hoder. Men, som 
nå settes i stand for nye tiår i 
trygg tjeneste for sin eier.

Om lag 40 kontorer inneholder dette velkjente og ruvende bygget i Glomfjord sentrum. Den opprinnelige delen av Yaras administrasjonsbygg er over 70 år gammel, og i år sørger eieren for en utendørs, total make-
over. Fasadeplater av aluminium, og de aller fleste av de 177 vinduene skal byttes. Bildeeier svart-hvitt: Glomfjord Industrimuseum.  

Jon Roger Pedersen, prosjektleder i Yara Glomfjord

Men, det visuelle….bygget 
er jo ikke så vakkert, akkurat, 
så en tilleggshensikt er å 
oppgradere utseendet.

JON ROGER PEDERSEN"
Betongskader og isoleringsbehov
Du har allerede sett det av bildet – her er 
vi altså i Haugvika, Glomfjord sentrum. 
Gjødselfabrikkens administrasjonsbygg, reist 
i to etapper da Norsk Hydro sa sitt befri-
ende JA til å bygge fabrikken, rett etter 2. 
verdenskrig. Tilbake i smelteverk-tiden, altså 
på 1920- og -30-tallet osv., lå Kontorbygget 
på andre siden av Haugvikåga for industri-
parken, i Nordhaugveien 6 – dette huset eies 
i dag av Geir Olsen. Vårt svart-hvitt-bilde av 
«det nye» administrasjonsbygget viser etappe 
1, gjennomført i 1949 – bygningen som 
står fjes-til-fjes med resepsjonsbygget med 
portvakta ble nemlig tatt i bruk i mars 1950. 
Etappe 2, utbygget i retning Glomfjord Torg, 
ble fullført i 1954. Status snart 70 år senere: 
slitent bygg.
- Vi ser mange betongskader og rust i 
armeringen. Og vanninntrenging gjennom 

yttervegg. Og de fleste vinduene har passert 
25 år i alder, opplyser Jon Roger fra prosjekt-
grunnlaget.
- Og isolasjonen er dårlig – det ligger 15 
centimeter tresonitt på innsiden, altså en 
blanding av betong og tre-spon.

Lokal vinner
Nå tar Yara altså kostnaden og jobben med 
å renovere eksteriøret på det som er blant de 
største bygningene i Glomfjord. Grunnflaten 
er på 700 kvadratmeter – deretter 2 etasjer, 
slik at største høyde er røffli 10 meter på 
mønekammen. Mens kjelleren inneholder 
tekniske rom og lager, har de 2 etasjene 
rundt regnet 20 kontorer hver. Noen står 
tomme, noen er slått sammen – justeringer 
i takt med at den lokale administrasjonen 
er kraftig krympet gjennom så langt 7 tiår. 
Tilbake på midten av 1980-tallet sysselsatte 

gjødselproduksjonen i Glomfjord over 620 
ansatte, og her i administrasjonen bestod 
regnskapsavdelingen tidligere av både 4 og 
5 og flere, og personal det samme. Her var 
ingeniøravdelingen, etter hvert en håndfull 
i IT-avdelingen, og ellers fabrikkdirektøren 
med forværelse, ledere og mellomledere. Her 
var «kul på veggene». 
- Etter en konkurranse der 3 entreprenører 
leverte tilbud, har vi valgt Halsa Bygg AS, og 
skriver nå kontrakt med dem, slik at prosjek-
teringen kan begynne, sier prosjektlederen.

Sjekk antall vinduer!
Planen gjennom vinteren har vært at stilla-
sene reises rett etter påske, altså fra andre uka 
i april. Da skal først betongskadene rehabi-
literes, før veggene lektes ut, etterisoleres og 
påføres aluminiumsplater.
- Det er fine plater som er lette å gjøre rene, 

og som krever lite vedlikehold. Og så er det 
vinduene, da.
Vinduer, ja. Skal vi anslå at en standard ene-
bolig har noe sånt som 12-15 vinduer? Lyst 
til å gjette hvor mange vinduer Jon Roger 
ber Halsa Bygg om å skifte ut? Her har han 
svaret:
- Det er 177 vinduer i bygget, og de skal 
i utgangspunktet byttes, alle sammen. På 
innsiden skal det ikke gjøres noe, bortsett fra 
vindusfôringer og listing.
Viktig stæsj i oppdraget blir også å montere 
skilt på søyler, som igjen skal belyses. Om lag 
6 måneders anleggstid, slik at Yaras adminis-
trasjonsbygg skal framstå i ny drakt midt på 
høsten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Når administrasjonsbygget til 
Yara Glomfjord nå skal gjennom 
en totalrenovering, skal vi ikke 
fortelle byggets historie. Men, la oss 
fortelle noen historier fra bygget! 
Ny Næring har samlet 5 voksne 
damer til prat om gamle dager. 5 
fortsatt spreke damer som har lange 
arbeidskarrierer bak seg i adminis-
trasjonsbygget, og for Hydro Agri 
Glomfjord (Yara Glomfjord siden 
2004).

…og mange gode minner
Det var i den tiden Meløys hjørnesteinsbedrift 
hadde langt over 600 ansatte, og en administra-
sjon som var tilsvarende innholdsrik. 5 «kontor-
damer» forteller sine historier.

Ny Næring får dele noen historiske glimt fra administrasjonsbygget, ser du noen 
du kjenner? 3 damer ved kaffebordet: Ruth Sommerseth (f.v.), Torild Kristiansen og 
Erna Hole. 3 karer i tegningsarkivet: Harald Strøm (f.v.), Anton Breivik og Knut Bye. 
2 karer i materiallageret: Roald Bakkemo (t.v.) og Sigurd Carlson. Bildeeier: Yara 
Glomfjord Industrimuseum

Brukte stoppeklokka
- I 1973 hadde jeg dagmamma 
til den eldste datteren min, og vi 
hadde ikke mobiltelefoner da. Så 
hvis jeg skulle ringe hjem, var det 
gjennom sentralbordet, og så satte 
de meg over til hjemme-nummeret. 
Da tok de tiden på samtalen, og 
etterpå ble jeg trukket i lønn for de 
minuttene som gikk med, humrer 
Åse Flaat.
- Og da jeg en dag ba om å få 
stikke hjem for å amme, stoppet 
kontorsjefen meg. Dette hadde han 
aldri opplevd, og jeg måtte vente 
mens han ringte hovedkontoret 
sørpå, for å spørre hva han skulle 
gjøre. Men jeg fikk lov til slutt, og 
den gangen ble jeg ikke trukket i 
lønn, smiler hun.
Åse er yngst av de 5, og aktiv i 
driften av Yara Glomfjord Indus-
trimuseum, der vårt møte finner 
sted denne formiddagen. Martha 
Hamnevoll, Turid Lorentzen, Britt 
Svendsgård, Erna Hole og Åse Flaat 
– alle bidrar til å trille minnene 

fram. Om manuelle skrivemaskiner, 
stensiler, hullkort og punching. 
Om det usynlige men likevel godt 
merkbare skillet, altså mellom 
«funksjonærer» og «arbeidere». 
Om en likestilling som var kom-
met langt kortere enn i dag, og om 
rigide rutiner og strenge ledere som 
forlengst er borte. Men også om en 
fantastisk teknologiutvikling, og et 
godt arbeidsmiljø. Vi deler noen 
flere historier.

Dette hadde han aldri opplevd, 
og jeg måtte vente mens han 
ringte hovedkontoret sørpå, for 
å spørre hva han skulle gjøre.

ÅSE FLAAT"25 timer i døgnet!
Turid Lorentzen:
- Da jeg begynte, var det ikke lov 
for damene å gå i bukse, vi måtte 
ha skjørt eller kjole – vi fikk klar 
beskjed fra kontorsjefen. Men 
pultene vi kontordamene satt ved, 
de var lave, gamle og flisete, så de 
tynne strømpebuksene våre raknet 
jo, hele tiden. Og vi hadde ikke 
rare lønna, så jeg spurte kontorsje-
fen om vi ikke kunne opprette en 
strømpebuksekonto, men nei, dét 
ble aldri noe av!
Erna Hole:
- Jeg husker han som jobbet 25 
timer i døgnet! Du vet, de ansatte 
skrev lister, og vi punchet timer i 
minus og pluss – de skulle ha både 
støvtillegg og det ene med det an-
dre. Jeg stusset på en timeliste – her 
kunne det da ikke være regnet rett? 
Lønningssjef Kjell Sørgård ringte 
den ansatte, og kom inn til meg 
etter samtalen. «Han fortalte meg 

at han hadde jo jobbet i lunsjen 
også - og den er jo på 1 time!» flirte 
Sørgård.

Strevsom teknologi
Britt Svendsgård:
- Det jeg husker best er nok tiden 
midt på 1990-tallet, da det felles 

datasystemet SAP skulle tas i bruk. 
Det var fryktelig strevsomt, ofte 
med arbeid fra morgen til kveld, 
og reiser til Porsgrunn for å lære, 
slik at jeg kunne lære det videre 
til andre. Mange var frustrert, for 
plutselig skulle de føre timer i et 
system de ikke skjønte så mye av.

Erna Hole: 
- De første årene jeg jobbet her, 
skulle ikke vi damer få sikre oss en 
levelig pensjon, ved å betale inn 
til pensjonskassen, som mennene. 
«Damene trenger ikke dette. De 
gifter seg og får barn, og så slutter 
de», sa kontorsjefen til meg.

Funksjonær-fordeler
Åse Flaat og Turid Lorentzen:
- Vi som jobbet i kontorbygget, 
hadde egen kantine der det var 
gratis kaffe og te, servert av Ruth 
Sommerseth. Mens arbeiderne, de 
måtte gå til matrommet ved Vakta, 
og ha med seg matpakke og termos.

- I kontorbygget var lunsjen delt 
i to, der vi begynte halv 12, og så 
kom «kremen» klokka 12. Og jeg 
må si: det var noen som satt veeel-
dig lenge, spesielt de som spilte 
bridge, og gudhjelpe meg som de 
memorerte spillet fra dagen før!
- Jeg må uansett si at det var som 

en Gullalder. Masse flotte kolleger, 
arrangementer og turer til show i 
Bodø i regi av kulturutvalget, og 
egne fester for pensjonistene. Ja, 
vi hadde en fantastisk tid! mener 
Turid Lorentzen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

De har alle bak seg mange år på post i 
gjødselfabrikkens 70 år gamle adminis-
trasjonsbygg i Glomfjord. Nå deler de 
minner med Ny Næring, og vi knipser 
dem foran veggen med historiske bilder 
fra Norsk Hydro. Fra venstre Martha 
Hamnevoll (81), Turid Lorentzen (78), 
Britt Svendsgård (73), Erna Hole (89) og 
Åse Flaat (72).

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Åse 
Flaat (72)

Begynte: 1967, ute av kommu-
nen 1969-71
Sluttet: 2011, etter 40 års 
tjeneste
Oppgaver: kontordame tegnings-
arkivet, kontordame skrivestua, 
EDB-avdelingen

Britt
Svendsgård (73)

Erna
Hole (89)

Begynte: 1987
Sluttet: 2007, etter 20 års 
tjeneste
Oppgaver: lønningsleder, 
lønningssjef

Begynte: 1949, hjemmeværende 
1957-65
Sluttet: 1991, etter 34 års 
tjeneste
Oppgaver: kontordame material-
lageret, punching hullkort

Martha 
Hamnevoll (81)

Begynte: 1958, hjemmevæ-
rende 1959-72
Sluttet: år 2000, etter 29 års 
tjeneste
Oppgaver: sentralbord, pun-
ching hullkort, regnskap

Begynte: 1961, hjemmeværende 
1964-69 og 1972-81
Sluttet: 2005, etter 24 års 
tjeneste
Oppgaver: kontordame, postek-
speditør, arkivar, sekretær for 
fabrikkdirektøren

Turid 
Lorentzen (78)
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Smak på tallet: 300 000 000. 300 millioner 
kroner. Tenk deg at du drev virksomhet, og 
at dette var summen av kommende oppdrag 
i ordreboka. Nøyaktig sånn er det for daglig 
leder Finn Nikolaisen i Moldjord Bygg og 
Anlegg!
- Dette er en historisk stor ordrereserve for 
oss. Og så er det en bekreftelse på at vi har 
tenkt riktig, i den måten vi vi har bygget oss 
selv opp de siste årene, sier han fornøyd.

Typisk store jobber
Hva betyr egentlig 300 mill. i ordrereserve? 
Jo, dette er signerte kontrakter på Finns skri-
vebord, oppdrag som skal startes og utføres 
dette året og det neste.
- Vi har veldig mange oppdrag som pågår, 
men rekorden kommer på grunn av i ho-
vedsak 5 ganske store prosjekter - noen med 
kontraktsverdi på 60-70 millioner kroner. 
Oppdragsgiverne er typisk privat næringsliv 
og industrivirksomhet, og noe er av statlig 
karakter, opplyser Moldjord-sjefen.
Entreprenøren har forretningsadresse og 
hovedkontor på Moldjord i Beiarn, kontor-
hovedbase på Jensvoll i Bodø og aktivitet og 
ansatte i de fleste Salten-kommunene. En 
stor bit av rekord-ordrereserven er geografisk 
plassert i Gildeskål og Meløy.

Rekord. Og en ny på vei.
Aldri har den allerede solide 
bedriften hatt større ordrere-
serve. Og 2021 skal for alvor 
bli rekordåret for Moldjord 
Bygg og Anlegg.

Finn Nikolaisen og Moldjord Bygg og Anlegg setter rekorder for både ordrereserve og etter hvert for driftsinntekter. – Vi vokser, vi må vokse – men vi skal vokse 
kontrollert. Dét gjør vi ved å ta på oss oppdragene vi kan tjene penger på, understreker Finn. Rundt ham har vi dandert bilder fra et knippe oppdrag fra 2021s 
rekordstore ordrereserve. ""Rekorden er ikke et 

resultat av tilfeldig-
heter – vi har jobbet 
hardt for å bygge opp 
denne porteføljen.

FINN NIKOLAISEN

Men vi vil ikke vokse for 
fort. Vi skal bruke tid, og 
bli en solid og attraktiv 
bedrift for dyktige med-
arbeidere.

FINN NIKOLAISEN
Mye Gildeskål og Meløy
- Det aller største pågående oppdraget er 
utbyggingen ved Salten N950 på Sørarnøy, 
men nå er vi også godt i gang med utbyg-
gingen hos Helgeland Smolt i Sundsfjord. 
Og Coop Nordlands nye butikkbygg med 
leiligheter på Inndyr, ramser han opp.
Moldjord har i vinter også signert med For-
svaret i Novika – nytt lagerbygg, og fortsetter 
den smått spektakulære betongjobben for 
Yara Glomfjord – katastrofebasseng. Tidligere 
denne måneden ble 27-millionerjobb signert 

med Beiarn kommune – ny barnehage på 
Tollå. Renoveringen av Aspmyra Borettslag 
i Bodø til nær 40 millioner pågår fortsatt, 
og Moldjord skal gjøre betongarbeid for nær 
30 millioner kroner når Statnett nå byg-
ger ny Salten Trafo i Sørfold. Byggingen av 
leilighetskomplekset Mørkvedbukta Terrasse 
står for døren, og prosjekt renseanlegg i 

Mørkvedbukta er godt igang. Nettopp fikk 
Ny Næring også nyheten om at ny barnehage 
på Tollå i Beiarn er signert.

Mange vil til Moldjord
- Rekorden er ikke et resultat av tilfeldigheter 
– vi har jobbet hardt for å bygge opp denne 
porteføljen. 2020 ble en tangering av det nest 

beste året i bedriftens historie – vi hadde 
driftsinntekter på 173 millioner kroner. 
2021 skal bli vårt beste år noensinne, der 
vi skal passere 200 millioner!
- Dere vokser?
- Vi må det. Skal vi klare å utføre alt i 
ordrereserven, må vi vokse som bedrift og 
få flere ansatte. 

- Da jeg begynte her i 2013, tok vi ned 
staben til rundt 40, for å få kontroll i 
en vanskelig tid. Nå er vi 80 ansatte, 
og flere kommer til. Vi er blitt en 
bedrift som legges merke til, og både 
arbeidstakere og nye kunder søker seg 
til oss.

Vil vokse, være med
- Men vekst er ikke enkelt?
- La meg si det sånn: det ville ikke vært noe 
problem for oss å øke omsetningen til det 
dobbelte. Men…..vi har sett nok av dem som 
vokser fort, og deretter forsvinner fort, fordi 
de tar på seg prosjekter de ikke klarer å tjene 
penger på, understreker Finn.

M3 Anlegg-konkursen rystet Bodø i 2018, 
og nasjonale aktører som Skanska, Veidekke 
og NCC har trappet ned sin aktivitet her.
- Dette har skapt nye muligheter for oss, men 
vi vil ikke vokse for fort. Vi har ikke ambi-
sjon om å bli Gaselle-bedrift. Vi vil bruke 
tid til en vekst som gjør at vi blir en solid og 
attraktiv bedrift for dyktige medarbeidere.

- Dessuten vil vi være en attraktiv samar-
beidspartner for kundene, og være med og 
utvikle regionen rundt oss. Da dreier det seg 
om hvor stor risiko man er villig til å ta. Det 
er ikke all vekst som er sunn vekst! avslutter 
Finn Nikolaisen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Inndyr

Sørarnøy

Glomfjord

Sundsfjord



- Det aller viktigste prosjektet jeg har jobbet 
med?
Hun tenker seg kjapt om. Ja, for i det hodet 
der, der går det raskt.
- Å presentere marin sektor for barn og unge, 
og vise dem det livet de kan ha her, i disse 
lokalsamfunnene. For det er et godt liv, med 
store muligheter og utfordringer. Og, de som 
bor slik til og driver naturbasert produksjon 
i havbruk – det er viktig at de har høy kom-
petanse. Ikke bare er arbeidsfolk for en riking 
med forretningsadresse utenlands.
Slik svarer hun. Og slik er hun. Kunnskaps-
rik, målrettet, tydelig. Og spisset, på en litt 
sånn samfunnspolitisk måte. For ja, hun er 
en ansatt i en bedrift, og en innbygger i et 
lokalsamfunn. Men samtidig så mye mer, 
langt mer enn oss mer gjennomsnittlige. 
Mer kunnskap, mer trøkk, mer engasjement. 
Velkommen til et møte med Heidi Meland.

Sjefen Heidi
- Jeg var en veldig ivrig unge, kranglet meg 
inn på skolen yngre enn de andre. Som 
yngst ville jeg stå fremst, skjønte fort at jeg 
ville være sjef, smiler hun over hvordan det 
begynte, det livet som faktisk er blitt 64 år, 
allerede.
- Men selv om jeg var verdensmester i klas-
sen, var jeg det ikke på fest. Selvtilliten har 
alltid vært større enn selvfølelsen, mener hun.
Når Ny Næring portretterer stolte arbeids-
folk, legger vi hovedvekten på nettopp dét. 
Arbeid, og stolt av arbeidsplassen. Men når 
det gjelder Heidi Meland…..Sjelden møter 
vi en arbeidstaker og leder som brenner så 
sterkt, og for så mye, og hele tiden. Joda, vi 
er alle mer her i livet enn «bare» en arbeids-
taker, men et møte med Heidi Meland er 
noe helt spesielt, og spesielt bra. Bedriften, 
prosessene, ungdommene, mekanismene, 
lokalsamfunnet, stor-samfunnet. Hun kobler, 
ser sammenhenger, reflekterer, mener. Og 
absolutt hele tiden.

Fortsatt ivrig forsker
Den ivrige ungen ble en selvsagt leder og en seig prosjektle-
der. I straks 40 år har Heidi Meland (64) på Inndyr satt sine 
spor og krevd sin plass. På jobb for bedriften, og for Gildeskål. 

Heidi Meland (64) slutter aldri å være en nysgjerrig forskertype som er ivrig og lett å begeistre. Vi får henne til å lage «engler i tangen». Fordi hun nå leder Algenettverk Nord, som skal utvikle en helt ny næring basert 
på havets rikdom.

Det er viktig at de har høy 
kompetanse. Ikke bare er 
arbeidsfolk for en riking med 
forretningsadresse utenlands.

HEIDI MELAND

Seriøse Heidi
- Jeg er ganske robust på å tackle tankekaos. 
Men av og til, når det er spesielt mye stress, 
kan jeg ligge på rygg og se alle oppgavene 
som en slags kollasj over meg. Og da er alle 
bitene like store – jeg klarer ikke å skille ut 
de viktigste. For dette sier jeg alltid: du må ta 
det viktigste først. Jobb er viktig, men er det 
krise med ungene, så er de viktigere enn at du 
skal gå på jobb!

Journalistens jobb er å lytte, notere og deret-
ter sortere, for så å prioritere. Noe prioriteres 
høyt i artikkelen og blir selve innfallsvinke-
len. Andre ting porsjoneres ut, etter rekkeføl-
ge nedover i teksten. Mens mye må dessverre 
kastes, eller lagres til en annen gang. For en 
artikkel er alltid kort, selv om intervjuet er 
langt. Heidi Meland krever sin intervjuer, for 

det er så mye, og alt virker vesentlig.
- Gjester har sagt til meg at de føler de må 
forberede seg før besøket, for hos Heidi må 
det snakkes om noe «ordentlig», ler hun.
- Og en kar som kom opp på loftet hos 
oss – vi hadde kjent hverandre i 15 år – ble 
sjokkert. At jeg kunne strikke! Og han som 
trodde jeg kun satt og skrev seriøse tekster 
eller leste faglitteratur!

Skremmende Heidi
Det er straks 40 år siden hun kom, Siger-
fjord-jenta. Gildeskåls nye herredsagronom 
satte nok tydelig avtrykk allerede fra 1982, 
og tok merkbar plass i rom hun kom inn i. I 
jobbsammenheng har et flertall av rommene 
vært mannsdominert, og Heidi har gjerne 
slåss litt ekstra – utålmodig, men utholdende, 

seig. Motgang og motbør oppildner henne, 
gir bekreftelse, forteller hun.
- Det er nok typisk meg å ta i, være stor i 
kjeften, men jeg tar vanligvis ikke feil. Tem-
poet mitt, og styrken jeg går inn med, kan 
nok skremme noen. Du må være trygg på 
deg selv for å kunne jobbe tett sammen med 
en type som meg.
Men selv om hun har fått «noen på trynet» 
gjennom årene, har hun også møtt masse folk 
som har trodd på henne, støttet henne og gitt 
henne roller, verv, posisjoner. 
- Og da blir man med årene også tryggere på 
at det man står for er bra, mener Heidi.

Heidi er oppvokst i Sigerfjord ved Sortland, 
og etter gymnaset (studiespesialisering) gikk 
hun gartnerskole i Levanger og landbruks-
skole i Sortland før studier i allsidig landbruk 
ved Norges landbrukshøgskole (i dag Norges 
Miljø- og biovitenskapelige universitet) i Ås.

Her møtte hun Arne Sklett Larsen fra Søgne i 
Agder – de giftet seg i 1981, og etter utdan-
ningen flyttet de først til Narvik, deretter til 
Inndyr i Gildeskål, der Heidi ble ansatt som 
herredsagronom i 1982. Paret har i dag 13 
barnebarn, og barna deres er Marte (f. 1981), 
Lisa (f. -83), Kari (f. -86) og Henrik (f. -93).
Fra 1989 til -95 var Heidi daglig leder og 

bygde opp havbruksstasjonen Gildeskål 
Forskningsstasjon (Gifas), det ene av 5 
slike anlegg som var etablert av Nordland 
Fylkeskommune. Etter dette ledet hun i 1996 
etableringen av Kunnskapssenteret i Gildeskål 
(Kigok), stiftelsen som selger kurs, fagopplæ-
ring og gjennomfører profilerings- og rekrut-
teringstiltak for havbruksnæringa.

Fra 1996 til 2013 var Heidi daglig leder i 
Kigok, som også tok inn i seg Opplæringskon-
toret for fiskerifag (opprettet 1992 av Gifas). 
Siden -13 arbeider hun som prosjektleder 
og rådgiver i Kigok, som har base på Øya på 
Inndyr.

Heidi Meland (64)

Men selv om jeg 
var verdensmester 
i klassen, var jeg 
det ikke på fest. 
Selvtilliten har all-
tid vært større enn 
selvfølelsen.

HEIDI MELAND
"
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- Jenteleir og gutteleir. Hensikten er å 
vise fram den spennende havbruksnæ-
ringa til barn og unge. Senere satsinger 
som «Fra hav til gaffel», «Innovasjons-
camp», «Sjømatkalas», «Sprelsk mat på 
alle fat» og rekruttering til restaurant- 
og matfag i Bodø.
- Integrering av flyktninger. Gildeskål 

Prosjektleder og bygdeutvikler
Heidi Meland har satt 
i gang, deltatt i og ofte 
ledet, en lang rekke pro-
sjekter i Gildeskål siden 
hun flyttet hit i 1982. Her 
er noen av dem.

har hatt en stor andel flyktninger, og 
Heidi og Kigok har satt i gang intro-
duksjonsprogrammer for kommunen, 
opplæringstiltak i norsk, utdanning og 
karriere, og havbruksdager for flyktninger, 
blant annet.
- Bygdeutvikling. Miljøgate på Inndyr, 
forarbeidet til dagens viktige mat- og mø-
teplass Heimsjyen, stiftelsen av Gildeskål 
Næringsforum, etablering av Newton-
rom – felles naturfag-rom for skolene i 
kommunen. Dessuten forprosjektet til 
satsingen på fyrtårnet Gildeskål kirkested. 
- Bygdeavis. Som et bolyst-prosjekt eta-
blerte Heidi Gildeskålavisa i 2012, som 
senere ble integrert i lokalavisa Framtia. 
Målet var å skaffe mer og positiv omtale 

for alt som skjer i Gildeskål. Samling av 
lokale bilder var del av prosjektet. 
- Opplæringskontor. Etablert av henne 
og hennes daværende arbeidsgiver Gifas i 
1992, og i dag del av Kunnskapssenteret 
i Gildeskål (Kigok), bedriften der hun 
selv arbeider. Kigok har gjennom årene 
gjennomført et utall av kurs, ikke minst 
for marin sektor.
- Algenettverk Nord. Så langt 21 be-
drifter, de fleste i Nord-Norge, ønsker å 
utvikle produkter og marked for dyrking 
av tare og andre alger som en ny, stor 
og bærekraftig næring. Nettverket ble 
etablert i 2015 etter initiativ fra Gunnar 
Skjellvik i Polaralge, og Heidi er i dag 
daglig leder.

Du må ta det viktigste først. 
Jobb er viktig, men når det 
er krise med ungene, så er 
de viktigere enn at du skal 
gå på jobb!

HEIDI MELAND

Heidi Meland var daglig leder i Kunnskapssenteret i Gildeskål fra 1996 til 2013 – dag er hun senior prosjektleder. Her med kollega Trine Rystad.

Nysgjerrige Heidi
På jobb, i dag, som senior i Kunnskapssente-
ret i Gildeskål, er den ene av mange oppgaver 
å lede og koordinere Algenettverk Nord. 
Gunnar Skjellviks initiativ fra 2015 er blitt et 
nettverk av 21 virksomheter, først og fremst i 
Nord-Norge, der de typisk vil utvikle dyrking 
av tare i sjø. SINTEF har anslått at en pro-
duksjon i Norge kan komme opp i 20 mil-
lioner tonn årlig. Alginater fra tare framstilt i 
kaldt, rent sjøvann kan brukes i næringsmid-
ler og som tilsetningsstoff i ulik produksjon. 
Tannkrem. Maling. Nå jobbes det sammen 
med Norsk Taredyrkerforening, for å samle 
alle taredyrkere i samme organisasjon.
- I en ny næring er det viktig å lære av hver-
andre og samarbeide, slik at det kan bygges 
opp et marked og nye produkter. Og at det 
snakkes med én stemme overfor myndighe-
tene, om forvaltning og infrastruktur.
Nybrottsarbeid. Passer godt for en person 
som fortsatt er ganske ivrig, lett å begeistre og 
er en nysgjerrig forskertype.

Visjonæren Heidi
- Havet dekker det meste av kloden, og er 
veldig produktivt. Jeg tenker at hvis vi skal 
oppnå enda mer biologisk produksjon, bør 
vi se på havet og lengre ned i næringskjeden, 
der hvor laksen er øverst. Tare er planer som 
vokser, men det er begrenset hvor mye man 

kan ta ut, for kloden trenger det til dyrelivet i 
havet. Dermed begynner bedrifter å produ-
sere dette, for å lage bærekraftig industri.
- Hva med arbeidsplasser?
- Joda, noen. Men jeg skjønner ikke alt dette 
snakket om arbeidsplasser – vi mangler jo 
først og fremst folk til jobbene vi har!? Med 
færre innvandrere og flyktninger taper nesten 
alle kommuner folk, mener Heidi.
- Hvis folk først vil bo her - at skolene og 
barnehagene, de offentlige tjenestene og 
det sosiale er bra – ja, så vil folk bo her, og 
kanskje tar de faktisk jobben sin med seg! sier 
hun, og fortsetter med hva hun mener om 
sentralisering av offentlige forvaltningsopp-
gaver.

Politikeren Heidi
Og minner offentlig ansatte på å være bevisst 
på at de er tjenesteytere. Sykepleieren, 
hjelpepleieren, læreren, økonomimedarbeide-
ren – de har en jobb for å yte en tjeneste til 
innbyggerne.
- Vi i næringslivet har ingen jobb uten at vi 
yter for kundene. Dette bør alle som jobber i 
det offentlige tenke på, og hele tiden! 
- Og «smarte lokalsamfunn», sa du?
- Ja, jeg synes vi er for lite flinke til å ordne 
gatelys og sykkelsti, når det likevel legges ny 
vannledning. Eller at posttjenesten kan sam-
ordnes med hjemmetjenesten, eller at SFO 
ikke stenger, når barnehagen likevel er åpen. 
- Når det sentraliseres, gjør samfunnet gjør 
oss uviktig, her ute. Og da har ikke småsam-
funn råd til at de offentlige tjenestene ikke 
tenker og jobber sammen! Men kommune-
sammenslåing er neppe løsningen, for de 
sammenslåtte forteller jo om bare mer admi-
nistrasjon. Sentralisering gir oss masse eksper-
ter på hvert sitt, og de kan vi nå på telefon, 
men når halve befolkningen trenger hyppig 
kontakt med NAV, så må vi i det minste ha et 
lokalt NAV-kontor som vi kan besøke! 

Idealisten Heidi
- Gikk det tapt en brukbar nasjonal politiker 
i deg?
- Nei, så interessert er jeg ikke, og det er de 

lokale sakene jeg er opptatt av. Men lokalpo-
litikken er dessverre ofte en slags kamparena 
der man kan si stygge ting til hverandre, ting 
ungene ikke får lov å si hjemme. Jeg var sik-
kert giftig, jeg også, da jeg var varaordfører, 
tenker hun seg om.
- Men ja, jeg er idealist. Jeg ønsker meg et 
samfunn der alle kan realisere sine behov ut fra 
egne forutsetninger, der de yter det de kan, og 
får den hjelpa de har behov for. Jeg er nok litt 
kommunist når det gjelder akkurat dét!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"
"

Gjester har sagt til meg at 
de føler de må forberede 
seg før besøket, for hos 
Heidi må det snakkes om 
noe «ordentlig».

HEIDI MELAND

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Tempoet mitt, og styrken jeg går inn med, kan nok 
skremme noen. Du må være trygg på deg selv for å kunne 
jobbe tett sammen med en type som meg, sier Heidi 
Meland om seg selv.
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Oppvokst i Glomfjord og Skjomen. Yrkes-
skole i Narvik, fagbrev mekaniker. 8 år til 
sjøs, så Statkraft i Glomfjord – fagarbei-
der mekanisk fra 1985. Pensjonist fra 1. 
mai i år, etter å ha vært vedlikeholdsle-
der siden 1991. 
- Jeg så muligheten for å bli mer invol-
vert i planleggingen bak jobbene vi gjør, 
få mer ansvar, lære mer, og så spilte jo 
lønna inn, forteller Einar.
- Statkraft har vært og er en flott og 
trygg arbeidsplass, og masse variasjon 
i det man 
jobber med.   
Kraftverks-
gruppa er 
en liten og 
sammen-
sveiset 
gjeng, jeg 
har alltid 
trivdes vel-
dig godt og 
aldri gruet 
meg til å 
gå på jobb, 
sier han om 
å jobbe for 
Statkraft.

Einar 
Lorentsen (63)

- Som energimontører i Meløy Energi var 
vi synlig for folk hele tiden, ute på jobb. 
I Statkraft jobber vi også med kraftforsy-
ning, men mest oppe i eller inne i fjellene. 
Så vi er litt ‘usynlige’, smiler 49-åringen.
Han som fra 1. februar overlapper seg inn 
i ny jobb på Fykan ved Glomfjord. Stein-
Harald Engen er Statkraft Energis nye 
vedlikeholdsleder.

Havari ble nyttig
- Hverdagen blir ganske annerledes enn 
før – mye kontor, innser han.
- Den viktigste oppgaven? Bidra til at 
kraftverksgruppa har nok, og den rette, 
kompetansen til å gjøre jobben sin. Jeg 
håper og tror at jeg har en del å bidra med 
som veileder.

Fykan-vaktbytte

Den ene gir seg etter snart 
30 år – den andre overtar, 
med 13 års ballast. Einar 
ønsker Stein-Harald lykke 
til i viktig jobb.

13 år er det blitt, siden han selv meldte 
overgang fra jobben som energimontør hos 
Meløy Energi. Til stilling som fagarbeider 
elektro. Men:
- Fra starten ble det lite energimontør! 
I 2007 var det stor-havari i Svartisen 
kraftverk, og da var det å gå under lokkene 
på maskinene – jeg lærte utrolig mye nytt, 
på flere fagfelter. Dette har vært nyttig å 
ha med seg i en masse prosjekter, både på 
utførende arbeid og opp til å være byg-
geleder.

Einar: - Rett mann!
Nå er han altså godt halvveis i overlap-
pingsperioden med Einar Lorentsen. Einar 
går oppsigelsestid fra 1. februar, og er 100 
prosent pensjonist 1. mai. 
- Interessen for stillingen var stor, og ledel-
sen vurderte flere gode søkere. Men jeg er 
veldig fornøyd med hvem som til slutt fikk 
tilbudet, og takket ja til stillingen! smiler 
Einar.
- Vi har kompliserte anlegg og vannveier, 
og det er en stor fordel å ha den kunnska-
pen som kreves for å drifte dette forsvarlig 

både innenfor sikkerhet og økonomi. Og 
dét har Stein-Harald!
Kraftverksgruppa utfører en rekke små og 
store vedlikeholdsoppdrag i kraftanleg-
gene, for eksempel tømming og reparasjon 
ved de over 50 bekkeinntakene oppe i 
fjellene. Da må det mestres både snekring, 
støyping og et mylder mer.

Menneske-liker
- Vedlikeholdslederen må være litt mennes-
kekjenner, evne å se medarbeiderne rundt 
seg, gi dem ansvar og forsøke å gi dem et 
eierforhold til drifta. Alle må behandles 
forskjellig, for mens noen er sånn at det 
meste preller av, har andre det annerledes.
Forteller Einar, som altså har hatt lederjob-
ben i snart 30 år. 
- Veldig mye er forandret, selvfølgelig. 
Da jeg begynte, var det ikke påbudt med 
hjelm inne i maskinsalen, engang! Og 
fullt utlært blir man aldri, endringer skjer 
kontinuerlig.                     
- Hva nå?
- Kona har allerede gått av, så det skal bli litt 
godt å få ‘langfri’ for meg, også! Vi har mas-

se å fylle tiden med - utenfor huset på Grønøya, 
og med bilen og båten. Og bobilen - vi fått en 
større omgangskrets rundt omkring med den, 
og det blir vel også noen turer med den til søn-
nen vår i Bergen, takker Einar for seg.

- Hva nå, Einar?
- Selv om kona mi, Unn, allerede har gått 
av, har ho jo passa på heime så jeg har hatt 
det bedre enn på hotell. Nå skal det bli litt 
godt å få ‘langfri’ sammen med henne, og få 

bestemme over dagan sjøl. Vi har masse å fylle 
tiden med – både heime på Grønøya og med 
bobilen og båten. Med bobilen har vi blitt mer 
kjent både i nær- og fjernområder, og har en 
større omgangskrets rundt omkring. Det blir 
vel også noen turer ned til sønnen og sviger-
dattera vår i Bergen. Spesielt nå, når vi har 
fått den fantastiske nyheten om at vi skal bli 
besteforeldre i september! takker Einar for seg.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst i Holandsfjord, skolegang Halsa og 
Engavågen, yrkesskole Glomfjord, fagbrev 
energimontør. Hos Meløy Energi 1992-2007 
minus to perioder i FN-tjeneste. Fagarbeider 
Elektro hos Statkraft siden -07, og fra i vår 
vedlikeholdsleder.
- Jeg har en del år på baken i kraftverks-
gruppa, og ville komme mer i førersetet 
på ledelse og planlegging innenfor drift og 
vedlikehold, forteller Stein-Harald.
- Da jeg kom, var det i en periode med store 
havarier, og 
jeg fikk 
utrolig mye 
kunnskap 
som har 
vært nyttig 
senere. 
Jeg var 
utdannet 
energimon-
tør, men har 
fått tillit og 
ansvar til å 
gjøre masse 
forskjellig, 
sier han om 
å jobbe for 
Statkraft.

Stein-Harald
Engen (49)

- Vi er veldig i startfasen nå, og det er en del 
ting som ikke er helt avklart med tanke på 
produksjonsmengde og kunder og så videre, 
men vi jobber med å få produksjonen opp å 
gå, og forventer å få produksjonsutstyret på 
plass i mai i år, forteller Hans Christian.
Nå har han tiltrådt som daglig leder i Salten 
Marine Resource, som eies av for eksempel 
Helgeland Smolt, Salten Smolt og Egil Kris-
toffersen & Sønner – selskapet bak Nordland 
Akva på Åmøya. Salten Marine Resource skal 
drive felles tørkeanlegg for slam fra smoltpro-
duksjon, og rigger nå produksjonslokaler hos 
Meløy Havnebygg i Glomfjord Havn.

Glomfjord-gutt
Hans Christian er oppvokst i Glomfjord, og 
har gjort unna alt av grunnskole og videregå-

Han 
rigger 
klart
Hans Christian Tinnan Gjel-
seth (32) flyttet hjem til 
Glomfjord etter åtte år i Bodø 
by. For å være med på nyska-
ping!

Ny jobb og ny rolle – Hans Christian Gjelseth er daglig leder i Salten Marine 
Resource i Glomfjord.

ende skole der. Her kan vi nevne tre år totalt 
på mekanisk, plate og sveis og elektrome-
kanisk linje. Så fullførte han læretiden hos 
tidligere SiTech, som etter hvert endret 
navn til REC Wafer Mono, og der ble han 
værende til i 2012.
- Jeg ble arbeidsledig da REC stengte dørene, 
men etter ca. seks måneder fikk jeg meg fast 
jobb i Bodø Sildoljefabrikk, altså Pelagia, 
som operatør. 
Nå er han altså tilbake i Meløy, for å ta 
fatt på oppgaven som daglig leder i Salten 
Marine Resource.

Leder for første gang
- Det blir spennende, jeg har ikke vært 
daglig leder før, så dette blir en ny erfaring. 
Foreløpig består jobben i å følge med på hva 

vi trenger nå i oppstartsfasen og få dette 
på plass til rett tid, så langt det lar seg 
gjøre, forklarer han. 
Og det å komme hjem til ‘bygda si’ var 
etterlengtet for Hans Christian.
- Jeg har hatt ønske om det en stund, ja. 
Det er her jeg har det meste av familie og 
venner, samt leilighet i Glomfjord som 
jeg kjøpte da jeg jobbet for SiTech. Og 
det er her jeg får den hjemme-følelsen. Så 
jeg er fornøyd med det. 
Hans Christian er sønn av Tor Ove Gjel-
seth og Ellen Tinnan. Han har to søstre 
– Maiken og Elise. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs
 

Et lettet smil
- Næringslivet er flinke til å promotere videregå-
ende utdanning, og spesielt elektrofaget, sier 
Kjetil Fagervik til avisa Kulingen.
For så puster han kanskje lettet ut, rektoren. 
Da søkere med ungdomsrett hadde gjort sine 
valg 1. mars, fikk Kjetil og hans 3 studierektorer 
hyggelige nyheter. Mens Nordland har nedgang 
på 3 prosent i slike søkere, økte Meløy med 15 
prosent. Ørnes-avdelingen fikk 1 søker mer enn 
i fjor, Glomfjord 2 mer og Inndyr 12 mer. Selv 
med et mindre kull av 16-åringer enn i fjor. 
Elektro og datateknologi fikk 15 søkere, mot 4 i 
fjor. Kjetil roser også en vellykket hospiterings-
ordning og den såkalte 4-årsstrukturen som gir 
mer forutsigbarhet for studietilbudene. Pluss 
effekt av koronarestriksjoner. Nå håper han 
søkningen til naturbruk kan resultere i en tredje 
oppstartklasse på Inndyr.
- For tidlig å si. Elevene kan omprioritere fram 
til 1. april. Og vi har mye kapasitetstilpasning 
å gjøre, sier Nina Ellingsen Høiskar, som er 
fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nordland gikk tilbake, Meløy 
vgs. gikk fram. Rektor kan feire 
gode tall.

Kjetil Fagervik
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Frantz
Andersen (46)

Oppvokst på Ørnes, bosatt på Enga-
vågen. Utdannet elektriker ved Meløy 
videregående skole, med læretid hos 
Meløy kommunale elektrisitetsverk. 
Senere ansatt hos Elektro AS, Meløy 
Energi og Meløy Elektro, før noen år 
hos NorAqua. Etter dette 11 år som 
lærer hos Meløy vgs.. Samboer med 
Mailen Mikalsen, og har sammen 
med henne tre barn: Maria (f. 1993), 
Magnus (f. -01) og Maja (f. -03). 
Tekst: Synne B. Ulsnæs

Med sin brede erfaring er Frantz An-
dersen (46) nå mer enn klar for arbeids-
oppgavene som venter ham fra i år. Han 
er nemlig ansatt som Bilfingers nye el-
installatør og aut-el-leder, og tiltrer i vår.
- Jeg håper at jeg kan være med og 
utvikle bedriften fremover, og inn i nye 
arbeidsområder. Det er spennende at 
Bilfinger har så stort fokus på tverrfaglig-
het, forteller Frantz til Ny Næring.

På disp
Alle entreprenører som skal bygge eller 
vedlikeholde elektriske installasjoner, må 
ha en godkjent el-installatør i staben – 
en som har ansvaret for alle installasjoner 
som bedriften utfører.
- Siden vi mistet vår daværende el-instal-
latør for noen år siden, har vi drevet på 
dispensasjon fra regelverket. Samtidig 
har vi startet utdanningsløp på flere an-
dre, men de har gått til andre jobber un-
derveis, forklarer daglig leder Knut Ivar 
Amundsen hos Bilfinger i Glomfjord.
Nasjonalt er det underskudd på slike 
installatører, og de er derfor vanskelig å 
få tak i. Dette er personell med tilleggs-
utdanning ut over å være elektriker, og 
som har tatt egen installatørprøve etter 
flere år i arbeid.
- Endelig har vi fått en løsning der et 
utdanningsløp er lagt, og jeg er glad for å 
få Frantz på laget. Han har også et godt 
nettverk med elever som senere kan bli 

Løsningen 
ble Frantz
 
- Spennende å komme til 
Bilfinger, som har så stor 
fokus på tverrfaglighet, 
sier bedriftens nye og su-
perviktige el-installatør.

Etter mange år som lærer i elektro-faget, var tiden inne for nye utfordringer. 15. februar begynte 
Frantz Andersen som el-installatør hos Bilfinger. 

Det har vært veldig givende å se elevene lære 
og utvikle seg igjennom skolegang og læretid.

FRANTZ ANDERSEN."
"

lærlinger og ansatte innenfor faget, fastslår 
Knut Ivar.

Lang fartstid
Tidlig på 90-tallet begynte Frantz skolegan-
gen sin på det som het grunnkurs i elektro 
ved Meløy videregående skole i Glomfjord. 
Læretiden tok han hos daværende Meløy 
kommunale elektrisitetsverk, før han fikk 
fast jobb hos Elektro AS. Tar man en titt på 
CV-en hans finner man også Meløy Energi, 
Meløy Elektro og NorAqua (i dag Cargill, 
laksefôrfabrikken på Halsa). Og så havnet 
han tilbake på skolen. Denne gangen som 
lærer.
- Jeg har hatt 11 fine år ved elektro-linja 
i Glomfjord. Det har vært veldig givende 
å se elevene lære og utvikle seg igjennom 
skolegang og læretid, forteller han. 

Tekst og foto: Synne B. Ulsnæs

Det nærmer seg jobb-bytte for Marianne 
Johansen. I den nokså skarpe konkurransen 
for å bli den nye på Helgeland Smolt-laget, 
gikk hun nemlig seirende ut. 31. mai sier 
hun formelt takk for seg i SINTEF Norlab i 
Glomfjord, og er fra dagen etter smoltprodu-
sentens nye kvalitetsleder.
- En ansettelse vi er meget godt fornøyd med, 
fastslår daglig smoltleder Tor-Arne Gran-
sjøen.
- Av og til dukker det opp spennende mulig-
heter, der man får anledning til å prøve noe 
nytt, utvikle seg videre, sier hovedpersonen.

Litt kjent, litt nytt
For, etter snart 5 år som gruppeleder i SIN-
TEF Norlab i Glomfjord Industripark, har 
Marianne søkt på muligheten, og takket ja til 
utviklingen. Overgangen til raskt-voksende 
Helgeland Smolt innebærer hovedansvaret 
for systemer, prosedyrer og revisjoner på 
kvalitet, helse, miljø og sikkerhet – og for så 
langt to produksjonsanlegg, nemlig Reppen i 
Rødøy og Sundsfjord i Gildeskål.
- Fra før kjenner jeg Helgeland Smolt fra 
omtale i media, næringssamarbeid og fra 
enkelt-saker i min rolle som lokalpolitiker i 
Meløy. Og så kjenner jeg jo havbruksnæringa 
fra SINTEF Norlab, som etter fusjonen med 
tidligere Kystlab har mange oppdrag for 
havbruksselskaper. 
- Selvsagt blir det mye nytt i ny jobb, men jeg 

Litt for 
spennende

- Dette ble rett og slett for spennende til å ikke skulle 
søke, smiler bioingeniøren. Nå blir 41-åringen kvalitets-
leder, hos regionens sterkt-voksende smoltprodusent.

Fornøyd med interessen, fornøyd med ansettelsen: Marianne Johansen

Av og til dukker det 
opp spennende mu-
ligheter, der man får 
anledning til å prøve 
noe nytt, utvikle seg 
videre.

MARIANNE JOHANSEN

har jobbet med en god del av det samme som 
gruppeleder for SINTEF Norlab. Men, det 
blir veldig spennende å ha dette som hoved-
arbeidsfelt! sier Marianne til Ny Næring.

Erstatter Line
Vinterens konkurranse om stillingen har vært 
nokså skarp. Etter søknadsfristen 22. januar 
var nemlig søknadsbuken tykk. Kvalitetsleder.
- Over 30 søkere er vi veldig godt fornøyd 
med. Underveis har vi derfor kunnet vurdere 
mange gode kandidater til denne jobben, 
opplyser Tor-Arne.
Havbruksbedriften med forretningsadresse 
Nygårdsjøen har vært i sterk vekst siden den 

første produksjonen begynte i Sundsfjord i 
2010. Den er på omsetning allerede en av 
de største, private virksomhetene i regio-
nen Meløy, Gildeskål og Rødøy, og nå skal 
veksten fortsette. Bedriften bygger for tiden 
ut produksjonen i Sundsfjord, og planlegger 
det samme i Reppen. Tor-Arne og hans styre 
budsjetterer med å passere 300 millioner 
kroner i driftsinntekter i år, og staben skal 
øke til 38.
- Foranledningen for denne ansettelsen er at 
dagens kvalitetsleder, Line Holm, har flyttet 
til Bodø og annen stilling. Hun har gjort en 
meget god jobb hos oss – nå er jeg glad for at 
vi har fått på plass en veldig dyktig erstatter, 
sier Helgeland Smolt-sjefen.

Spennende med utvikling
Marianne Johansen valgte studiespesialisering 
med idrettsfag i Bodø etter grunnskolen, og 
fortsatte med en bachelor bioingeniør ved 
universitetet i Tromsø. Etter 3 år ved univer-
sitetssykehuset, og deretter 6 år ved Nord-
landssykehuset i Bodø, flyttet hun til Meløy 
i 2010 og jobb i laboratoriet i slurryfabrik-
ken i Glomfjord, SiC Processing. Da denne 
virksomheten ble nedlagt etter REC-velten 
i 2012 gikk hun til skoleverket, først som 
faglærer i realfag ved Meløy videregående 
skole – senere rådgiver, planinspektør og 
fagleder samme sted. Før, altså, lederjobben 
for SINTEF Norlab.
- Jeg har en flott jobb og stab her, og det var 
slett ikke sånn at jeg følte jeg måtte bytte 
jobb. Men, av og til dukker det opp spen-
nende muligheter som man vil utforske, for 
å prøve noe nytt og utvikle seg videre, sier 
bioingeniøren som opprinnelig er fra Storjord 
i tidligere Tysfjord.

Har å bidra med
Jobben hun i vår forlater, er å lede staben på 
laboratoriet med i alt 5 ansatte i Glomfjord 
Industripark. Da hun kom var navnet Molab, 
senere ble det SINTEF Molab og fra i fjor 
SINTEF Norlab, etter fusjonen med davæ-
rende Kystlab.
- Jeg har tilleggsstudium i helse, miljø og sik-
kerhet, og dessuten personalledelse og kom-
petanseutvikling. HMS- og kvalitetsarbeid 
er det systematiske og kontinuerlige arbeidet 
for å stadig utvikle seg til en bedre utgave enn 
det man allerede er. Dette gleder jeg meg til 
å bidra med i Helgeland Smolt også. Så, jeg 
får en veldig spennende jobb sammen med 
en flott gjeng, og satser på at jeg har en god 
erfaring og kompetanse med på lasset.
- Og selvfølgelig er det spennende å komme 
inn i en solid bedrift som har planer om vekst 
også i fortsettelsen!
På privaten har Marianne barna Iver (f. 2006) 
og Ida (f. 2009). Hun er samboer med Sigurd 
Stormo.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fornøyd med interessen, fornøyd med ansettelsen: 
Tor-Arne Gransjøen

Arena for kvalitetslederen: Helgeland Smolts 
produksjonsanlegg i Reppen, Rødøy.
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Det blir mye jål med all 
denne oppmerksomheten, 
det er jo ikke sånt jeg er ute 
etter. Det er vel ikke noe å 
stresse med.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

"
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Jeg bruker ikke å analysere det helt 
ned til atomer, alt som kan gå galt. 

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

- Hva er det som driver deg? spør vi.
- Næ… det er vel ingen andre som er tullete nok til å gjøre 
dette, men når man først har muligheten, er det jo ingen 
grunn til å IKKE gjør noe! Alt handler for så vidt om å tjene 
penger, men hvis har man mulighet til å investere i noe, 
så hvorfor ikke? Det er jo 0 i rente for å ha sparepengene i 
banken! Og… alt kan selvsagt gå galt, men jeg bruker ikke å 
analysere det helt ned til atomer, alt som kan gå galt. Vi løser 
problemene etter hvert som de oppstår, og så ordner det seg 
som regel. Mange ledere er opptatt av at det skal se så fint og 
flott ut, med budsjetter og utredninger og analyser og alt det 
der. Dét er ikke helt min linje, nei! 

Der andre snakker
Ja, leser, der så du det samlet i ett avsnitt. Det 
er slike svar som på ett vis beskriver ham godt, 
bedriftslederen og bygdeutvikleren på Øde 
ved Reipå. Frank Robert Svendsgård (50) kan 
ved første møte høres både litt usikker og litt 
flåsete ut. Men skinnet bedrar. Dette er for det 
første mannen som har bygget Reipå Knuseri 
AS til å bli Meløy-regionens største anlegg-
sentreprenør, med driftsinntekter økt fra 3 til 
45 millioner siden han overtok. Og, som ikke 
bare makter å holde en stor stab med over 20 
ansatte i arbeid året rundt, men som egen-
hendig skaper ny aktivitet til stor fordel for 
heimbygda Reipå. Der andre nøyer seg med å 
snakke, følger denne karen magefølelsen - før 
han raskt setter kapital, maskiner og mannska-
per i arbeid.
- God på magefølelse? Tja, jeg har en stor 
mage, i hvert fall – her er det plass til mange 
følelser! fleiper han kjent vis.

- Det blir mye jål
Det du til nå har lest, er viktig grunn til at 
formannskapet i Meløy gjorde som de gjorde 
på slutten av fjoråret. Aldri har de hatt flere 
kandidater, men Frank Robert Svendsgård og 
hans Reipå Knuseri fikk Meløy kommunes 
næringspris for 2020.
- Nja, jo, all oppmerksomhet er vel god 
oppmerksomhet, men jeg har aldri fått noen 
pris før, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si…sier 
hovedpersonen, og leter etter ordene.
- Jo, dere fikk jo prisen som Årets bedrift 
under Meløyseminaret på Halsa for ikke lenge 
siden? sier vi.
- Jojo, men det var noe annet – det ble mye 
mer fokus på meg, denne gangen. Det blir mye 
jål med all denne oppmerksomheten, det er jo 
ikke sånt jeg er ute etter – det er vel ikke noe å 

Noen snakker mye – andre snakker mindre, men 
gjør desto mer. Det er en kar av dette slaget som 
nettopp er blitt hedret av Meløy kommune. 

Møt bedriftslederen som setter penger i 
bevegelse, og sikrer både jobb til staben 
og viktig utvikling i bygda. 

stresse med. Nei, hvordan skal man svare på dette, da?!
Han rister litt på hodet, prisvinneren. Synes talen fra ordfø-
reren var flott, da. Men takket helt klart nei til å holde egen 
tale, slik tradisjonen er under prisutdelingen. Alle disse or-
dene – la oss heller komme oss i arbeid. Tenker han kanskje.

Arbeid for alle i arbeid
Vi sitter på Knuseri-eierens kontor i basen på Øde. Her 
er han oppvokst, her har han bygget kraftig opp. Den lille 
bedriften han overtok etter faren Egil. Ups, her banker det på 
døra. Inn kommer Mats Swensen, Franks prosjektleder. Med 

kraftig glimt i øyet:
- Se her, Frank, hva vi har fått laget til deg! En årskalender for 
2021, men her har vi tatt bort alle rød-dagene, de som skulle 
vært fridager. Vi tenkte du ville bli glad for den?
Masse latter, og en liten stikker til en hardt-arbeidende sjef 
som aldri hviler og sikkert krever sitt av sine.
- Joda, jeg tenker på det hele tiden – hvordan finne arbeid til 
alle, slik at vi slipper å sende noen hjem. Vi er mange ansatte, 
og markedet er ganske trøkt, slik det er nå. Men slik jeg ser 
det, skal det ikke bestandig så mye nye bevegelser til, før det 
kan forsvare satsingen. Så får heller jeg plages med at det ikke 

blir noe særlig med overskudd, mener Frank Robert.
- Det er risiko i det meste av satsingene man gjør, 
men man kan ikke gå og tenke på det – da får 
man ikke sove om natta. Jeg sover godt om natta.

Bedriften og bygda
I 2019 satte han egenhendig kommunale saksbe-
handlere, arkitekter og egne maskiner, mannska-
per og steinmasser i sving, langs Foreveien rett ved 
Reipå Havn. Reipå Eiendom AS, selskapet han 
eier sammen med faren Egil, finansierte bygging 
av splitter ny molo og havn for over 60 fritidsbå-
ter. 

I denne artikkelen presenterer Ny Næring næringsprisvinneren Frank Robert Svendsgård. 
Klart vi måtte ta med bukett.

- all oppmerksomheten
- å skape bevegelse
- de nye prosjektene

Næringsprisvinneren om: 

Et steinbrudd på Høgseth, en toetasjes 
brakkerigg på Øde. Her er hjemmebanen 
til han som nylig fikk Meløy kommunes 
næringspris. Anleggsmaskinføreren Frank 
Robert Svendsgård har bygget lille Reipå 
Knuseri AS til å bli stor. 



Frank Robert Svendsgård
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Byggingen gjorde han og staben i Reipå Knuseri AS, og båt-
flyttingen ble gjort i fjor sommer. Faktisk og praktisk fjernet 
Frank Robert med dette en vrien flaskehals som har hindret 
nødvendig utvikling av fiskerihavna. Den etterlengtede tilret-
teleggingen og veksten som endelig gjennomføres nå, kan du 
lese om i en annen artikkel i dette bladet. Mange har bidratt, 
men Frank Robert Svendsgårds handlekraft var utvilsomt 
med i formannskapets vurdering da han ble tildelt nærings-
pris. Nylig løste han også Postens lager- og sorteringsbehov i 
Meløy ved å bygge splitter nytt for dem på egen eiendom, på 
Reipå.

Altså, det offentlige har 
mange planer. Men ingen 
tjener penger før planene 
settes ut i virkelighet, og dét 
tar lang tid. Og vi kan ikke 
lønne folk for å gå og vente!

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

"
"

Slike prosjekter i egen 
regi skaffer arbeid til 
bedriften, samtidig som 
det gir utvikling i bygda. 
NOE må man jo skape!

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD
Født 10. juli 1970, oppvokst på Reipå der han fortsatt bor 
- på Øde. Etter grunnskolen tok han bygg- og anleggsfag 
på Fauske, og sluttet seg til farens bedrift Reipå Knuseri 
og Sorteringsverk, der han har jobbet siden. Siden 2001 
eier Frank Robert selv virksomheten, som i dag heter 
Reipå Knuseri AS. De senere år har han tatt fagbrev i 
anleggsmaskinførerfaget, og i år tar han fagbrev som 
anleggsgartner. I desember i fjor mottok han Meløy kom-
munes næringspris for 2020. 50-åringen er sønn av Egil 
Svendsgård (f. 1950) og May-Lill Jensen (f. -52), og bror 
av Anna Klausen (f. -72). Selv har han barna Kim Robert (f. 
-97) Oda Celine (f. -98) Timo (f. -03), og er gift med Cecilie 
Svendsgård. På fritiden har han vært kjent for jobben på 
trekkspill og tangenter i Reipå-bandet ‘F.A.K.S’, og i ung-
domsårene ‘Mayday’ fra Bolga.

- Slike prosjekter i egen regi skaffer arbeid til bedriften, sam-
tidig som det gir utvikling i bygda. NOE må man jo skape! 
gliser Frank Robert.
- Og jeg tror faktisk staben yter litt ekstra når det er prosjek-
ter «rundt heimhusan», de blir ekstra opptatt av at det skal se 
bra ut!

Egen regi = perfekt
Det er 20 år siden han overtok eierskapet og lederskapet fra 
sin far Egil. Siden da er en liten familiebedrift blitt utviklet 

til en stor og regional anleggsentreprenør – Reipå Knuseri er i 
dag blant de aller største private og lokalt eide aksjeselskapene 
i Meløy.
- Prosjekter i egen regi: flere er gjennomført, og i denne artik-

kelen skriver vi om flere andre som kommer. Er dette en 
retningsendring for Reipå Knuseri?
- Eh, har du god tid?! brummer han over bordet. Og 
begynner:
- Altså, det offentlige har mange planer. Men ingen tjener 
penger før planene settes ut i virkelighet, og dét tar lang 
tid. Og vi kan ikke lønne folk for å gå og vente! Samti-
dig må vi hvert år ha jobber, for eksempel på legging av 
vannrør, for å beholde kompetansen og tillatelsene våre 
som entreprenør. Da er det ikke nok jobber der ute til 
oss, uten at vi må reise land og strand rundt. Og risikoen 
i jobber langt borte, er større enn å jobbe her hjemme.
- Det er da slike prosjekter i egen regi er helt perfekt – 
se for eksempel på Ørneshaugen Panorama med Halsa 
Bygg. Man beholder kompetansen sin, og tjener forhå-
pentligvis penger når prosjektene er ferdig.

Og litt artig
- Og du synes det er gøy?
- Joda, man må jo ha en hobby! Ja, det er litt artig. Og 
når man gjør jobben sjøl så har man byggemøter bare 
med seg sjøl, og slipper tidsfristene fra alle andre – helt 
fantastisk! flirer han.
- Men du må også investere og ta risiko?
- Nja, jeg er ikke så opptatt av dét. Jeg tenker ikke så 
langt fram, og hva jeg må tjene om 5 år for at det skal 
lønne seg. Og uansett – skal du tjene penger så må du 

Byggingen av ny havn for 
fritidsbåter på Reipå – én av 
grunnene til at formannskapet 
i Meløy gav næringspris til 
Frank Robert Svendsgård. Bak 
ser vi fiskerihavna på Reipå, 
som med frigitt plass nå kan 
utvikles og forbedres.

Årets næringspris fra Meløy kommune tildeles en bedrift 
som siden etableringen i 1970 har vokst og utviklet seg til å 
bli en allsidig og stor arbeidsplass i Meløy, med hjemmebase 
på Reipå, og som har markert seg som solid og kvalitetsbe-
visst innenfor sitt fagfelt. Samtidig har eier Frank Robert 
Svendsgård vist stor vilje og interesse for å re-investere over-
skudd for å skape verdier lokalt i Meløy. Egil Svendsgård 
etablerte virksomheten, som i mange år hadde 2-3 ansatte, 
og der driften var konsentrert rundt familiens steinbrudd på 
Øra ved Reipå. 

Frank Robert, du er oppvokst på Reipå, der du bor på 
Øde, og etter grunnskolen tok du bygg- og anleggsfag på 
Fauske, før du begynte i din fars bedrift Reipå Knuseri og 
Sorteringsverk, der du har jobbet siden. Du har fagbrev 
som anleggsmaskinfører og som anleggsgartner, og overtok 
eierskapet i 2001. Du har barna Kim Robert og Oda Celine 
fra før, og Timo sammen med din kone Cecilie. På fritiden 
har du også vært aktiv musiker i bandet F.A.K.S., og i ung-
domstiden Mayday fra Bolga.

Hvis jeg skal trekke fram 1 ting ved deg, Frank Robert, så 
må det være optimisme. Du framstår som en ekte optimist 
som har tro på bedriften, dine ansatte og samfunnet rundt 
deg. Næringsprisen innstilles av formannskapet i Meløy 
kommune, og vi har faktisk aldri hatt så mange kandidater 
som i år. Forslagsstilleren sier: «En fantastisk mann, som 
virkelig har skapt en trygg og moderne arbeidsplass for over 
20 ansatte. Har det vært lite 
arbeid, så har han startet 
prosjekter i egen regi. Han 
fortjener virkelig prisen».  

Selskapet har i dag rundt 20 
ansatte, som varierer litt ut 
fra oppdragsmengde. Stein- 
og grusmasser hentes i dag 
fra steinbruddet på Høgseth, 
og bedriften har utviklet 
seg til en solid og allsidig 
anleggsentreprenør, som tar 
oppdrag i Meløy, Gildeskål 
og Bodø. Dere har gjen-
nom årene hatt en allsidig 
portefølje av oppdrag, altfor 
mange til å nevne her i dag. 
Men dere trekker selv fram 
fyllinga på Ørnes fra 2008 
som ett av deres største 
enkeltoppdrag i forhold 
til levering av masse, med 
omtrent 85.000 kubikkme-
ter. Etter dette har bedriften 
vokst, og tatt en solid posi-
sjon, faktisk i Salten. Nå er 
dere tilbake med ansvar for 
det som skal bli beplantning 
og forskjellig på Fyllinga, 
som vi fortsatt håper skal 
komme i bruk i framtida. I 
2016 fikk dere jobben med 
å fornye vannforsyninga 
til Grønøy, for MK, og det 
siste store oppdraget for oss 
var ny vei og gangsti opp 
til Aspdalen på Ørnes. De 
siste årene har logoen til 
Reipå Knuseri vært synlig 

på mange av byggeprosjektene i Meløy, både i privat og 
offentlig regi. 

Dere har, spesielt de siste årene, hatt stor omsetningsøk-
ning. I 2019 endte driftsinntektene på 45 millioner kroner, 
med et overskudd på 1,8 millioner. Frank Robert, du har 
sammen med din far også etablert datterselskapet Reipå Ei-
endom AS. Her har dere gjort flere investeringer som skaper 
ringvirkninger. Dere bygde nye lokaler til Posten, på Reipå. 
Ny fritidshavn på Reipå er kommet på plass, fordi du tør å 
satse, og som du selv sier: «Alt handler om å få penger i be-
vegelse, da skapes det arbeidsplasser». For Meløy kommune 
var det viktig at fritidsbåtene ble flyttet ut av fiskerihavna, 
slik at den kan utvikles videre. Og dette har du vært med 
på å løse, ved å få i gang bygging av ny fritidshavn, som 
kanskje også skal bebygges med rorbuer til fritidsbruk. 
Nylig sa formannskapet ja til å la Reipå Eiendom overta ei 
tomt i fiskerihavna, som dere tenker å fylle ut for å etablere 
lagerkapasitet for fiskere i havna.

I 2017 ble Reipå Knuseri kåret til årets bedrift under 
Meløyseminaret på Halsa. Og i dag tildeles dere Meløy 
kommunes næringspris for 2020. Prisen tildeles Reipå Knu-
seri ved Frank Robert Svendsgård, for selskapets og daglig 
leders arbeid for å skape arbeidsplasser, vekst og optimisme i 
Meløy. Takk, og gratulerer med en velfortjent pris!

Sigurd Stormos tale i kommunestyret 10. desember 202

Sigurd om Frank Robert
Dette er talen fra Meløy-ordfører Sigurd Stormo til næringsprisvinneren:

tørre å bruke penger.
- For som du selv sier….?
- Det dreier seg om å sette penger i bevegelse. 
Det er det som skaper aktivitet og gir arbeidsplas-
ser. Og aktivitet skaper ny aktivitet, slår han fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Tja, teft og teft – jeg ser vel hvor det kan tjenes penger, og 
prøver å styre folkene våre inn på dét. Mange bedrifter er 
opptatt av sikkerhet og risiko, og er redd for om man skal 
klare å betale lønningene. Men man kan ikke bare gå for det 
sikre. Og får man et prosjekt til å gå i null, så er det jo ingen 
risiko lenger!
Daglig leder og eier av Reipå Knuseri AS, Frank Robert 
Svendsgård, gjør alt annet enn å ligge på latsiden etter 
næringsprisen fra Meløy kommune i fjor! Nå gir han gass for 
hele 4 nye prosjekter, altså egen-utviklede prosjekter gjen-
nom sitt selskap Reipå Eiendom AS, som han eier sammen 
med faren Egil. Og som gir arbeid for staben i hans andre 
selskap, Reipå Knuseri AS.

Prosjekt 1: hytter
På Øra ved Kunna kjøpte Frank Robert i fjor et område på 
3-400 dekar fra Martin Selstad. Der foreligger det så langt 
reguleringsplan for 7 hyttetomter – den ene er allerede solgt 
og hytte er under bygging. Reipå Knuseri er straks ferdig 
med å opparbeide hele dette feltet med vann, avløp, strøm 
og vei, og med stykkpris på om lag 300.000 kroner er inves-
teringen nær dekket inn allerede etter den første solgte.
- Nesten alle som har kjøpt eller bygget der ute, er byfolk. 
Du ser hva de har fått til på Skaugvoll, og dette området har 
gode muligheter. Jeg har fått flere henvendelser, og ser ikke 
for meg at det trenges annonsering.
- Området har veldig god utsikt og kveldssol, og det er god 
plass til å utvikle mer etter hvert, og lengre opp i fjellsiden. 
Dessuten eier vi også et område nede ved sjøen, der vi ser for 
oss å lage båtopptrekk og enkel tilrettelegging for fortøy-
ning, opplyser han.

Prosjekt 2: boligtomter
På Øde, altså nært Reipå Knuseris egen hjemmebase, sikret 
Frank Robert seg tidligere et område på begge sider av Tuv-
veien, altså langs åsen vestover i retning Hornneset. Her er 
reguleringsplanen klar, og bygging kan begynne.
- Her er det gjort plass til 42 boligtomter. Å få gang- og 
sykkelsti fra sentrum og til Tuven har vært et langt kapit-
tel, men straks denne kommer på plass, vil det kunne bli 
etterspurt boligtomter her.

Prosjekt 3: sjøhus
I første halvdel av fjoråret fylte Reipå Knuseri egne steinmas-
ser fra Høgseth utenfor land i Reipåsjøen, om lag 500 meter 
fra Reipå Havn. På sensommeren var den nye fritidshavna 
ferdig, og over 60 fritidsbåter er flyttet over fra fiskerihavna. 
Men, Frank Robert stopper ikke der:
- I dette prosjektet inngår også 26 sjøhus, der jeg nå 
forhandler med lokale aktører som kan bygge. Det kan se 
ut som at de totale investeringene blir på 30-35 millioner 
kroner, opplyser han.
- Planen er å legge rør for vann og avløp i vår, og så bygge 
ferdig det første sjøhuset, som kan være et visningshus. Kan-
skje satser vi på én type hytte inne på land, og en annen ute 
på moloen, med litt ulik prising og der folk kan få innrede 
en del slik de vil.
- Jeg har salg på noen allerede, og hvis inntektene fra dette 
kommer inn i én smell, er det økonomi til å sette opp resten 
av sjøhusene. Jeg liker å unngå banklån, hvis det kan unn-
gås, smiler han.

...og prisvinneren fortsetter
Levere et tilbud, få tilslag, utføre opp-
draget. Ja, dette er hverdagen for en-
treprenør Reipå Knuseri AS. Men for å 
sikre staben rikelig arbeid, året rundt, er 
sjefen langt mer i forkant enn som så… 

"
Reipå Knuseri AS

Etablert av Egil Svendsgård (f. 1950) i 
1970 som Reipå Knuseri og Sorterings-
verk. 2-3 personer var fra starten sys-
selsatt i steinbruddet på Øra ved Kunna. 
Bedriften eies siden 2001 av Egils sønn 
Frank Robert (f. 1970), og i dag hentes 
stein- og grusmasser fra bruddet på Høg-
seth ved Reipå. Bedriften sysselsetter i 
overkant av 20 ansatte innen hovedsakelig 
nyetablering og renovering av vannverk, 
avløp og vei. Årets bedrift under Meløy 
Næringsforums Meløyseminaret i 2017, og 
fikk i fjor næringsprisen fra Meløy kom-
mune. Driftsinntekter 2020: 33 millioner 
kroner. Datterselskapet Reipå Eiendom AS 
eies 50/50 av Frank og Egil.

Men man kan ikke bare 
gå for det sikre. Og får 
man et prosjekt til å gå 
i null, så er det jo ingen 
risiko lenger!

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Prosjekt 4: for fiskerne
På vestsiden av Reipå Havn, kloss inntil dagens 
molo, kjøpte Frank Robert nylig en tomt på om 
lag 10 dekar fra Meløy kommune. Dette området 
vil han nå fylle ut med noe sånt som 30-35.000 
kubikkmeter steinmasser, og:
- Her tenker vi å sette opp lagerbygninger, der 
fiskerne i havna kan leie plass til brukene sine og an-
net utstyr. Det er mye utstyr i fiskerihavna som nok 
trenger å være innendørs, og selv om dette sikkert 
ikke er nye tanker, så har ingen gjort det til nå. Jeg 
har ikke kartlagt behovet, men ser i andre fiskeri-
havner at de har gjort det samme, så hvorfor skulle 
det ikke være et behov her?

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Prosjekt 
fiskerne

Reipå Havn: lager til 
leie for fiskere

Prosjekt 
boligtomter
Tuven boligfelt: 42 

boligtomter, klare til 
bebygging.

Prosjekt 
hyttetomter
Hyttefelt Øra: 7 hyt-
tetomter, og flere vil 

komme.

Prosjekt 
sjøhus

Reipå fritidshavn: 
26 sjøhus, friluftsliv 

ved havet.
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Når Ny Næring møter henne fire år etter hun 
flyttet hjem, har hun etablert seg i Neverdal 
med enebolig og samboer, skaffet seg hund 
- og landet drømmejobben hos Gildeskål 
Forskningsstasjon (Gifas). 
- Det aller beste med jobben hos Gifas må 
være at jeg får brukt ordentlig bruk for kom-
petansen min, og det at jeg hele tiden lærer 
noe nytt, smiler hun. 

Hjem til muligheter 

Studiespesialisering hos Meløy videregående skole gir et utall av muligheter for høyere utdanning     og spennende jobber.  Vi møter tidligere elever – hva gjør de i dag?  

Etter fire år i Tromsø var hun 
ferdig med en bachelor i fis-
keri- og havbruksvitenskap, og 
med jobbmuligheter i hjem-
bygda var Oda Bjørklund (26) 
aldri i tvil om hvor hun ville.

Oda Bjørklund (26) flyttet hjem etter endt utdannelse og har nå fått fast jobb hos Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas). Foto: privat

Fast jobb hos Gifas 
I småskalaavdelingen ved Gildeskål 
Forskningsstasjon er de 17 ansatte, 
som gjennomfører forskningsprosjekter 
koblet til biologiske og teknologiske 
problemstillinger i oppdrettsnæringa. 
- Forsøkene vi utfører er stort sett for 
industrielle partnere som ønsker å teste 
sitt produkt opp mot diverse kriterier, 
som for eksempel fôringsregime eller 
fôrsammensetninger. Med sånne sam-
arbeidspartnere går det relativt kjapt 
fra produktet er i testfasen, til det kan 
benyttes av aktørene i næringa, forteller 
hun. 
- Det er utrolig spennende å være i en 
bransje som utvikler seg så mye hele 
tiden! 

 Veien mot en utdanning
Etter å ha fullført videregående våren 2013, 
tok Oda videre utdanning ved Norges 
arktiske universitet i Tromsø. Men å ta en 
bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, dét 
var på ingen måte planlagt.
- Nei, at jeg skulle gå den veien - dét ble 
ikke klart for meg før den dagen jeg sto med 
tilbud om studieplass i handa, ler hun. 
- Da jeg begynte på videregående hadde 
jeg ingen anelse om hva jeg ønsket å gjøre, 
men det var vel også grunnen til at jeg valgte 
studiespesialisering i utgangspunktet, fortel-
ler hun. 

Å bo i Meløy
26-åringen er vokst opp på Reipå, og en stor 
del av oppveksten har vært dedikert til dy-

Noen år etter han var ferdig med skolegan-
gen hos Meløy videregående skole fikk han 
sjansen til å prøve seg hos Meløy Økono-
misenter, uten utdanning. 
- Det ga mersmak, og ett år senere flyttet 
jeg til Bodø hvor jeg begynte på utdannin-
gen for å bli regnskapsfører, sier han.  

Seks år i Bodø
Tre år senere, med bachelor på plass, 
begynte han hos SpareBank1 Nord-Norge 
i Bodø. Der ble han værende i tre år – før 
de ringte fra den gamle arbeidsplassen og 
ville at han skulle komme tilbake. Meløy 
Økonomisenter eies av hans far, gjennom 
selskapet Limstrand Holding ANS.

- Jeg fikk tilbud om 100 prosent fast jobb 
hos Meløy Økonomisenter. Så nå har jeg 
flyttet hjem, og jobber fullt mens jeg tar 
litt ekstra utdanning, slik at jeg blir autori-
sert regnskapsfører, forklarer han. 

Gode minner
- Når jeg tenker tilbake på oppholdet 
mitt på Meløy videregående skole, har jeg 
bare positive minner. Da jeg først klarte å 
bestemme meg for hva jeg skulle gjøre, var 
jeg veldig glad for at jeg hadde studiekom-
petansen i bunn, slik at jeg ikke trengte å 
ta den før jeg kunne begynne på høyere 
utdanning, avslutter Simen. 

Bacheloren tok han på daværende Høgsko-
len i Sør-Trøndelag. Etter endt utdanning 
og med vitnemål i handa, gikk ferden 
videre til Mo i Rana hvor han hadde fått 
seg ei trainee-stilling for ett år.
- Stillingen i Mo Industripark ga meg en 
god start på arbeidslivet og den erfaringen 
jeg trengte for å søke meg videre til ny 
jobb. 

Forvaltning for forsvaret 
Deretter landet han en stilling hos For-
svarsbygg i Bodø, og med ett års opphold 
har han vært ansatt der siden i 2016. 
- Forsvarsbygg forvalter eiendommer, bygg 

Solvor har vokst opp i Rødøy kommune, 
hvor hun gikk barne- og ungdomsskole. 
Deretter flyttet hun til Ørnes for å begynne 
på studiespesialisering ved Meløy videregå-
ende skole. 
- Jeg trivdes godt med skolearbeid, og på det 
tidspunktet var jeg usikker på hvilken utdan-
ning jeg ville ta. For meg ble det rett å velge 
en videregående linje der jeg kunne gjøre 
stort sett det jeg ønsket etterpå!

Seks år med utdanning 
I løpet av de tre årene på Ørnes ble det klart 
for Solvor at hun ville bli lege.
- Så da flyttet jeg til Tromsø og gikk medi-
sinstudiet i fire år, før jeg flyttet ned til Bodø 
hvor jeg tok de to siste årene av studiet. 
Siden den gang har jeg gjort ferdig turnustje-
nesten og nå fått meg fast jobb hos Nord-
landssykehuset, forteller hun. 

Reumatologi eller kardiologi
Når man får fast jobb ved Nordlandssykehu-

Han er sønn av Leif Erik Limstrand og 
Arnhild Limstrand, har vokst opp på 
Engavågen og har åtte søsken.

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

og anlegg som Forsvaret benytter seg av. 
Min jobb er å følge prosjekter fra start til 
slutt, uansett om det er oppussing av et 
lite kontorlokale eller å totalrenovere et 
bygg, forteller han.  

Mange muligheter
Tiden hos Meløy videregående skole 
husker han som sosial, med et godt for-
hold til både medelevene og lærere.
- Jeg var ikke helt sikker på hva jeg ville 
utdanne meg som, så da valgte jeg den 
videregående linja som ga meg flest 
valgmuligheter for fremtiden.
Sindre er sønn av Monica Rosting og 

set begynner man alltid i en utdan-
ningsstilling, for å spesialisere seg 
innenfor et felt. 
- Jeg hadde egentlig begynt på et løp 
for å bli reumatolog, men nå har jeg 
tatt permisjon fra dét løpet og gått 
inn i et nytt for å bli kardiolog, altså 

Regnskaps-
fører

Bygg-
ingeniør

Lege

rene på gården. I dag er dette mer en livsstil 
enn en hobby. 
- Ja, målet har alltid vært å komme seg hjem 
og skaffe seg hest og hund igjen, smiler Oda. 
Samboer Martin Kvalnes (27) er født og 
oppvokst i Bodø, men med fast jobb og Oda 
som samboer, har han blitt meløyfjæring, han 
også. 
- For meg er det viktig å være nært gården, 
hvor jeg har dyrene – og Martin trives godt 
med å ha naturen så nært.  Noe av det første 
Martin sa etter vi hadde kjøpt huset var 
«Oda, er du klar over at vi har flere turstier 
RETT bak huset, eller?», ler hun.
- Jo, vi trives godt i Meløy begge to, så her 
blir vi nok værende, avslutter hun.

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs

Solvor Olaisen. Foto: privat

hjertespesialist. Så får vi se hva jeg ender 
opp som, smiler hun. 
Solvor er bosatt i Bodø med samboer og 
to barn på 7 og 4 år.

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs

- Nå er jeg midt i ei utdan-
ningsstilling på hjerteav-
delingen ved Nordlands-
sykehuset. Målet er å bli 
hjertespesialist, forteller 
Solvor Olaisen (32).

- Etter videregående tok jeg meg noen friår 
med litt forskjellige jobber, før jeg begynte 
på en bachelor i økonomi og ledelse på Nord 
Universitet, forklarer Simen Limstrand (27).

Simen Limstrand

- Etter videregående flyttet jeg til 
Trondheim og tok en bachelor som 
byggingeniør. I dag jobber jeg som pro-
sjektleder med diverse vedlikeholds-
prosjekter innenfor forsvarssektoren, 
forteller Sindre Rosting (27).

Einar Rosting, og han har ei storesøster 
- Cecilie Rosting. 

Tekst: Synne B. Ulsnæs

Sindre Rosting. Foto: privat

Grattis!

Rafael Nygård

- Gratulerer med læreplass hos Yara, 
Rafael!
- Tusen takk for det. På ungdomsskolen 
var jeg vel som ungdommer flest – og 
hadde ikke peiling på hva jeg skulle 
gjøre videre. Jeg hadde en drøm om å bli 
fotballspiller da jeg var yngre, men med 
årene skjønte jeg at det var litt urealistisk, 
heh. Så da måtte jeg nesten finne på noe 
annet! Etter å ha hørt veldig mye positivt 
om skolen i Glomfjord begynte jeg på 
kjemiprosesslinja, og dét angrer jeg ikke 
på i dag. 

- Hva inspirerte deg til å gå denne 
yrkesveien? 
- Jeg er født inn i en skikkelig prosess-
familie, med både morfar og onkel som 
har jobbet mange år i bransjen - og en 
storebror som nettopp har tatt samme 
utdanningen som meg. De har alltid snak-
ket positivt om denne typen arbeid, så jeg 
er vel litt inspirert av dem. 

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut 
for deg?  
- Det kommer litt an på hvor jeg er i 
fabrikken. I våtdelen henter vi pH-prøver 
annenhver time som leveres på kontroll-
rommet for analysering. Sånn følger vi 
med på at gjødsla blir så bra som over-
hodet mulig. I tørrdelen produseres selve 
gjødsel-kornene, og da har jeg ofte en 
egen produksjonsløype som jeg har ansvar 
for. Uavhengig av hvor vi er i fabrikken 
utfører vi mye vedlikehold og rengjøring 
av produksjonsutstyret for å avdekke 
eventuelle feil eller mangler.

Foreldrene til Rafael er Line Peggy Peder-
sen og Jens Halstein Seeberg Nygård, og 
Rafael har en storebror, Jens Lucas Nygård 
(20).

Tekst: Synne Bakken Ulsnæs. 
Foto: privat

Alder: 18
Bosted: Glomfjord
Yrke: Lærling i kjemiprosessfaget 
hos Yara Glomfjord



Lønn etter avtale. 

Mer informasjon om stillingen: 
Håvard Jentoftsen 
tlf 48152160

Søknad sendes: 
havard@halsan-as.no 
innen 15.04.2021

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no
75 75 25 91 - 48 27 48 27

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Vi er en erfaren anleggsentrepenør som har driftet i 75 år. Vi holder 
til i Glomfjord i Meløy Kommune, og innehar en stor maskinpark og 
teller 17 ansatte. Vi kan derfor utføre et stort spekter av oppdrag 
innen grunn- og gravearbeid, transport, avfallshåndtering og masse-
forflytting – både for næringslivet og privatpersoner.  Vi er stolte av 
vårt arbeid og har fullt fokus på våre kunder.

Vi søker nå etter en ny mekaniker i 100 % stilling. Vi ønsker at du 
er ansvarsbevisst, løsningsorientert, strukturert, fleksibel, positiv og 
samarbeidsvillig. Du må kunne jobbe selvstendig og kunne ivareta 
verkstedet med kvalitet, på en god og ryddig måte.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå iblant annet:
• Reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner med utstyr.
• Reparasjon av tunge og lette kjøretøy.
• Dokumentere utført arbeid og utstyrstilstander.
• Feilsøking.
• Tekniske undersøkelser og vurderinger av maskiner og utstyr.
• Diverse sveisearbeid.
• Og annet relevant arbeid som inngår i bedriften.

Hvis dette høres ut som deg vil vi gjerne høre fra deg! 

ER DU VÅR NYE 

MEKANIKER?

Lønn etter avtale. 

Mer informasjon om stillingen: 
Håvard Jentoftsen 
tlf 48152160

Søknad sendes: 
havard@halsan-as.no 
innen 15.04.2021

WWW.BOKSTAVFABRIKKEN.NO

post@halsan-as.no
75 75 25 91 - 48 27 48 27

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Vi er en erfaren anleggsentrepenør som har driftet i 
75 år. Vi holder til i Glomfjord i Meløy Kommune, og 
innehar en stor maskinpark og teller 17 ansatte. Vi kan 
derfor utføre et stort spekter av oppdrag innen grunn- 
og gravearbeid, transport, avfallshåndtering og masse-
forflytting – både for næringslivet og privatpersoner. Vi 
er stolte av vårt arbeid og har fullt fokus på våre kunder.

Vi søker nå etter en ny maskinfører i 100 % stilling.
Vi ønsker at du har fagbrev som maskinfører, har stå på 
vilje , kan jobbe selvstendig , er strukturert , har faglig 
forståelse , er praktisk anlagt og er  serviceinnstilt.
 
Dine arbeidsoppgaver vil bestå iblant annet:
• Lossing og lasting
• Gravearbeid 
• Brøyting
• Daglig vedlikehold 
• Andre relevante arbeidsoppgaver..

Hvis dette høres ut som deg vil vi gjerne høre fra deg! 

ER DU VÅR NYE 

MASKINFØRER?

Bilder som 
lover godt
Ny Næring har gitt fortjent 
dekning av de voldsomme in-
vesteringene som Egil Sørheim 
og hans kvinner og menn i år 
står bak, på Sørheimbrygga. 
Disse to bildene bærer i seg 
løfter om satsing, vekst og 
enda tryggere arbeidsplasser 
på Halsa. Til venstre skroget 
til splitter nye ‘Meløyfjord’ 
som er under full utrustning 
ved Stadyard i Måløy, der 
skuta gjennom sommeren skal 
utstyres for topp moderne fis-
kefangst. Og til høyre: arbeidet 
med kai og fundamentering 
for notsilo-bygget, det som 
sammen med en kraftig om- 
og utbygging i både bredden 
og høyden skal gi bedre plass, 
bedre arbeidsforhold, rom for 
vekst. For Meløy Notbøteri. 

Tekst: Edmund Ulsnæs. 
Foto: privat 
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- Det er fordi jeg er så steike nysgjerrig, rett og slett. 
Det er ikke fordi jeg tror jeg skal blir rik!
Les hva Gjermund Holberg (76) har gjort, som den første i Meløy.

Vil se lyset



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET36 37

- Du, jeg begynte å undersøke for cirka 5 
år siden. Jeg lette i hele landet. Reiste ned 
til Vestfold, kjørte rundt sammen med en 
kamerat, fant 2 firmaer. Men jeg kunne jo 
bare glemme at de skulle levere noe som 
helst nord for Gardermoen!
Gjermund Holberg (76) forteller, lett og 
engasjerende, på klingende sør- og nord-
lending og med det velkjente glimtet i øyet. 
Ny Næring lager nemlig i denne utgaven et 
nokså stort nummer av Gjermunds nylige 
fasadeendring – den som er langt ut over 
det vanlige her på strøket. I samarbeid med 
Meløy Elektro og Bygger’n Reipå har nemlig 
han og kona Grete utstyrt taket på ene-
boligen i Torsvika ved Ørnes med hele 36 
solcellepaneler.
- Etter Vestfold la jeg det egentlig på is. Men 
så, for 1 ½ år siden, så jeg en annonse for 
Eidsiva i Oslo – de kunne hjelpe meg. Så 
skulle det vise seg at dette ikke ble løsningen 
etter hvert. Likevel, på denne tiden hadde 
jeg sett at Elektro skulle legge solcellepaneler 
på Energihuset i Bodø. Da ringte jeg Roger 
Stormo hos Meløy Elektro!

Pen investering, bredt smil. Det er ikke fordi han er sånn 
klima-idealist, egentlig, selv om han liker bærekraft. Neida, 
det er bare fordi han er så fryktelig nysgjerrig! Men, det be-
gynte med en veldig utrivelig opplevelse, på hytta…..

Å våkne klokka 3 på morran, på 
den måten – av at noe er helt 
galt… Det var ekstremt ubehagelig!

GJERMUND HOLBERG

Ekstremt ubehagelig
Og, historien kort-kort: nå ved årsskiftet var 
«ny-taket» ferdig installert. 36 skinnende 
svarte solcellepaneler, klare til tjeneste. For nå 
er det dagslyset og sollyset som er Gjermunds 
hoved-energikilde. Men la oss spole tiden til-
bake til da denne historien egentlig hadde sin 
begynnelse, for hovedpersonen selv. Årstallet 
er 2007 og Gjermund er på hytta, 400 meter 
over Ørnes - ved Matvatnet. Han forteller:
- Jeg hadde sovnet, og avisen jeg leste har falt 
ned på lampa. Så tar det fyr, og jeg våkner 
av flammene. Jeg kommer meg ut, men får 
slokket brannen.
- Å våkne klokka 3 på morran, på den måten 
– av at noe er helt galt… Det var ekstremt 
ubehagelig! Så det første jeg gjorde da jeg 
kom hjem til Ørnes, var å kjøre til byen for å 
skaffe meg en solcelle til hytta. Siden har jeg 
sagt til meg selv at man egentlig ikke burde 
ha noe annet. Min store interesse for solen-
ergi begynte altså den gangen, på hytta!

Har redusert kraftig
Så har han altså dykket mer seriøst ned i 
materien de siste 5 årene, fram til han fra i år 
har sørget for at Ørnes i Meløy har fått sitt 

første hustak dekket tett i tett med solcel-
lepaneler. Kraftpakken under taket er på 11,6 
kilowatt, der hvert av de 36 panelene har en 
effekt på 330 watt. Dette erstatter det meste 
av annet energibehov i den om lag 10 år 
gamle eneboligen til Gjermund og Grete.
- I det forrige huset vårt, på Mosvold, 
monterte jeg vannpumpe og klarte å redusere 
strømforbruket fra 25.000 kilowatt-timer i 
året, til ca. 16.000. Da vi bygde her, og in-
stallerte varmepumpe med vannbåren varme 
i gulvet, reduserte vi videre, til ca. 13.000, 
oppsummerer han tallene.
- Så, med 11.000 kilowatt-timer fra solcel-
leanlegget, er vi short på 2-3.000, men det er 
helt greit. Og så har jeg jo fortsatt mer tak å 
ta av, og hele garasjetaket! humrer han.

Så steike nysgjerrig!
For nå sitter han faktisk i et lite kraftverk. 
Solcelle-systemet er slik at overskuddskraft 
fra Casa Holberg kan sendes ut i strømnettet, 
mot betaling. Kraftsalg, altså.
- Men dette ser jeg helt bort fra - jeg gjør 
ikke dette for å tjene penger, og kommer ikke 

til å bli rik. Så at investeringen skal være ned-
betalt om 15-20 år, er ikke viktig for meg, 
sier han tydelig.  
- Nei, grunnen til at jeg gjør dette er at jeg er 
så steike nysgjerrig, på alle sånne ting! Jeg er 
ikke noen klima-idealist, men bærekraft in-
teresserer meg, og solenergi har jeg vært nys-
gjerrig på i mange år! Fortsatt mener jeg det 
er feil, og synd, at det aldri ble gjort forsøk 
på å lage også paneler i solenergi-bedriftene 
i Glomfjord – i dag har vel Tyskland overtatt 
det meste i Europa, og dét er beklagelig.

Spennende start
- Koblingsmessig er ikke dette et spesielt 
komplisert oppdrag for oss, og taket er ikke 
veldig bratt, opplyser Ken Roar Sandberg og 
Lasse Hanssen.
Ny Næring møter de to Meløy Elektro-
elektrikerne i skarpt, kjølig vintervær – her 
på et hustak i Torsvika ved Ørnes. Etter 2-3 
dagers jobb har de montert 18 solcellepaneler 
på hver side av mønet. Før dette har Bygger’n 
Reipå sørget for solide fester, altså i lektene 
under takplatene. 
- Vi har måttet sette oss inn i en del forskrif-
ter, men har også støttet oss på leverandøren, 

og våre kolleger i Elektro i Bodø. Det er for 
eksempel ikke uvesentlig hvordan panelene 
fordeles på hver side av taket, sier de to.
Tilbake i lokalene hos Meløy Elektro AS 
er det John-Olav Aune som har prosjektert 
Holberg-oppdraget. 
- Denne kunden er en foregangsmann, og 
dette har vært spennende å være med på, 
også for oss, fastslår han.

Mer forbruk, dyrere strøm
- Men vil flere finne det interessant, altså på 
grunn av lønnsomhet?
- Jeg tror absolutt at andre vil være interes-
sert, for det første fordi slike omlegginger 
også får økonomisk støtte fra Enova.

- Neida, akkurat nå er ikke solenergi spesielt 
lønnsomt, fordi strømprisen er så ekstremt 
lav som den er. Men, prisen på strøm vil 
garantert øke, og energiforbruket generelt er 
stigende i samfunnet. Se bare på alle som i 
dag skaffer seg el-bil, og det vil bli et behov 
for lagring av energi. Holberg har satset på et 
nokså stort anlegg, og vi er sikre på at dette 
er en god og lønnsom investering for dem 
over tid, mener John-Olav.

Vil ha det lokalt
Om lag 250.000 kroner har ekteparet 
Holberg totalt investert i sin nye energiløs-
ning. Av dette får de dekket 22-23.000,- fra 
Enova, det statlige foretaket som blant annet 

" Solen skinner for første gang på det «nye» taket på eneboligen i Torsvika ved Ørnes. Relativt diskret, og 
overraskende estetisk, vil nok mange være enig i. - Koblingsmessig er ikke dette et spesielt komplisert 
oppdrag for oss, og taket er ikke veldig bratt. Men det er ikke uvesentlig hvordan panelene fordeles på 
hver side av taket, forteller Meløy Elektros Lasse Hanssen (foran) og Ken Roar Sandberg. 

Denne kunden er en fore-
gangsmann, og dette har 
vært spennende å være 
med på, også for oss.

JOHN-OLAV AUNE

prioriterer fordelingen av de såkalte ENØK-
midlene.
- Da Meløy Elektro tok tenning på prosjektet 
vårt, gikk ting heldigvis veldig raskt, forteller 
Gjermund.
- Men, gjennom årene synes jeg det har vært 
vanskelig å finne og få informasjon. For meg 
er det viktig at det bygges kunnskap og pro-
fesjonalitet i det lokale næringslivet, også på 
dette feltet. For hvis alt skal hentes fra byene, 
er det jo der kunnskapen blir bygget opp, og 

ikke her!
- Hva med el-bil, har du?
- Neinei, jeg kjører fossilt. Men hybrid-bil 
var jo veldig behagelig å prøve, da! Heller enn 
el-bil skulle jeg gjerne kjørt på hydrogen. For 
det gleder meg hver gang det er noe nytt om 
Glomfjord Hydrogen, og jeg håper at Finn 
Nordmo skal lykkes med det, etter å ha job-
bet så hardt!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

I 1997 ble daværende Meløy kommunale 
elektrisitetsverk til Meløy Energi AS, og fra 
1999 ble selskapets installasjonsavdeling 
plassert i nyetablerte Meløy Elektro AS, 
sammen med Elektro AS sin installasjons-
avdeling i Glomfjord. Her var Meløy Energi 
AS (15) og Elektro AS (75) i Bodø eiere, og 
der parantesen viser dagens eierprosent – 
daglig leder Roger Stormo eier 10 prosent. 
Forretningsområder for virksomheten er 
elektroinstallasjoner i privatboliger, butikker, 
kontorer og annen næringsvirksomhet som 
ulik industri og havbruk. Meløy Elektro 
leier lokaler hos Meløy Energi på Ørnes, og 
dessuten lagerlokaler på Engavågen, og har 
10 leasede servicebiler. Styreleder er Ivar 
Jørgensen (f. 1939), mens Einar Dagfinn 
Rosting (f. -63) og Roger Stormo (f. -62) er 
styremedlemmer. Driftsinntektene i 2018 
var 18,0 millioner kroner, og ved årsskiftet 
2020-21 har bedriften hadde 19 ansatte, der 
5 er lærlinger. 

Tekst: Edmund Ulsnæs

Oppvokst i 
Kristiansand. 
Jobbet 4 år i 
redningsavde-
lingen i Luftfor-
svaret, deretter 
sivil jobb som 
selger av tek-
stiler. Bosatt på 
Ørnes i Meløy 
siden 1975, 
og drev først 
møbelbedriften 
Ørnes Bomiljø 
og senere Botek 
AS i tilsammen 14 år. Etablerte i 1989 Me-
Pro AS på oppdrag fra Meløy kommune, og 
drev denne bedriften fram til den ble slått 
sammen med Meløy Arbeidstreningssenter 
på Reipå i 
-92. Tok så bokhandlerskolen og etablerte 
Meløy Bok og Papir AS, som han drev i 15 år 
sammen med kona Grete. 

Tekst: Edmund Ulsnæs

" Meløy Elektro AS

Gjermund 
Holberg (76)

John-Olav Aune i Meløy Elektro: - Mange vil 
gjøre det samme. For strømprisen vil øke, og 
energibehovet vårt øker.

Gav jobben til sola
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Halsa, mars 2021: også her på Forøya koker 
det i anleggsvirksomhet. Diger betongjobb, 
og Cargill er utbygger. Men dét er ikke det 
uvanlige med disse bildene – det uvanlige er 
hvem som gjør jobben!
- Så store og komplekse oppdrag innen 
betong-arbeid – det er på et vis noe vi har 
styrt litt unna tidligere. Men nå passer det 

- Helt nytt for oss å gjøre et 
slikt oppdrag. Men kjempe-
artig, og helt i tråd med det 
vi ønsker fra nå! sier Bjørn 
Kildal.

Bjørn Kildal

perfekt med våre nye strategier, og kjempear-
tig å få være med på! forteller Halsa Bygg-
sjefen.

Fikk en kompetanse-boost
Hvor?: ny-fyllinga som fra i vinter har utvidet 
fabrikkområdet hos Cargill på Halsa. Hva?: 
byggingen av en gigantisk binge i betong – 
27 meter lang, 27 meter bred og med 2 meter 
høye vegger. Hvorfor?: behov for katastrofe-
basseng og plass til 4 nye 800-kubikkmeters 
råvaresiloer for fôrfabrikken. Hvem?: betong-
jobben gjøres av Halsa Bygg på oppdrag fra 
Cargill, og Einar Sandaa i Escon leies inn 
som prosjektleder.
- Nei, så store og kompliserte betongjobber 
kunne vi ikke ta på oss tidligere. Men, vi fikk 

en boost da vi overtok 
ansatte fra tidligere 
Solhaug Entreprenør, 
folk som hadde stor 
kompetanse på dette. 
I dag har vi dessuten 
en prosjektavdeling 
med verktøyene og 
kunnskapen som 
trenges, forklarer 
Bjørn.
- Entreprenører 
fra hele landsdelen 
konkurrerte om dette 
oppdraget, før vi fikk det. Og at vi kan utføre 
denne typen jobber i det som er nærmiljøet 
vårt, er viktig for selskapet!

Lærerikt samarbeid
Framdriftsplanen er streng i Forøy-utbyg-
gingen som Cargill i år bruker flere titalls 
millioner kroner på. Rundt 1. mars ble fyl-
linga frigitt for bygging, etter 3 måneder med 
såkalt setningsovervåking, og Halsa Bygg 
kunne begynne gravearbeidet. Og denne uka, 
dagen etter Ny Nærings utgivelsesdag, er 
selveste hovedmilepælen for ‘bingen’ – hele 
300 kubikkmeter betong skal inn på én dag, 
og ekstra betongbiler må leies fra Bodø for 
å kunne håndtere skytteltrafikken mellom 
Kilvika og Halsa.
- Tidligere har vi gjerne henvist såpass store 
jobber av denne typen til andre firmaer, men 
nå har vi altså bygget oss opp på dette selv. 
På akkurat denne jobben er det andre som 

Tidligere har vi gjerne henvist såpass 
store jobber av denne typen til andre 
firmaer, men nå har vi altså bygget oss 
opp på dette selv.

BJØRN KILDAL"
Ny opplevelse – hyggelig mersmak

Armering, armering, ar-
mering. Hektisk for Halsa 
Bygg-staben og innleide 
fra Halsa Sveiseverksted 
midt i forrige uke – 60 
tonn armeringsstål er 
ankommet fra Harstad. På 
våre bilder ser du blant 
andre Andrei Burov, Getoar 
Doka, Stein Rune Solhaug 
og Thomas Helmersen. 
Det er myndighetenes 
tankforskrift som pålegger 
‘katastrofebasseng’ rundt 
råvaresiloene som fôrpro-
dusenten skal ta i bruk i 
år. Bassenget må kunne 
romme max-innholdet i 
den største tanken, pluss 
10 prosent. Bildene i 
tomta: prikkenoverien

Oppdragets oppstartmøte 19. februar. Halsa Byggs 
byggeleder John-Åge Birkelund (t.v.) og daglig 
leder Bjørn Kildal møter prosjektleder Einar Sandaa 
og Multiconsults ingeniører på Teams. 

Ny Næring 18. november i fjor.

har gjort selve prosjekteringen, for 
det er en annen tiltaksklasse og risiko 
enn vi selv vil ta alene. Dermed får vi 
også samarbeide med de meget op-
pegående ingeniørene i Multiconsult 
i Tromsø – moro og lærerikt! mener 
Bjørn.

Glemmer ikke sine
Stor, spennende og en litt ny type 
jobb for Halsa Bygg, altså. Baktep-
pet for det digre betongoppdraget er 
også smart-spennende. Ved Sørheim-
brygga skulle det nemlig sprenges 
ut 20.000 kubikk, og nå er dette 
blitt ny fylling hos en nabo i Halsas 
næringsliv. Smart.

- Så skal det sies, at vi senest i år har 
takket nei til store betongjobber, fordi 
vi ikke har hatt kapasitet til veldig store 
prosjekter, smiler Bjørn.
- Samtidig er det veldig viktig for oss å 
ta godt vare på privatkundene våre. La 
oss si at en privatperson i Meløy skal 
bygge garasje, og at han får inntrykk av 
at slike oppdrag er for ‘smått’ for oss – 
nei, dét vil vi absolutt ikke risikere! 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Smarte på 
Halsa

2020: Meløy Notbøteri skal bygges ut, og 
på oppdrag fra Sørheimbrygga sprenger 
John Kildal & Sønner ut 20.000 kubikkme-
ter masse. 2020: noen hundre luftlinje-
meter unna trenger Cargill plass til flere 
råvaresiloer, og vil legge steinutfylling i 
den lille bukta vest for fabrikken. 2021: 
de kortreiste  steinmassene er flyttet, og 
utbyggingene ved Sørheimbrygga og ved 
Cargill-fabrikken er i rute!



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET40 41

Profilen

Jan-Magne Antonsen, maskinmann på 
fiskebåt, men også etterspurt altmuligmann 
hos Sørheimbrygga på Halsa.

Jan-Magne Antonsen (54)

Sørheim Holding

Han som kan 
(nesten) alt

Han framstår som en rolig og balansert 
mann, han Jan-Magne, og oppvokst på Halsa 
i Meløy.
- Ifølge min mor ble jeg født på et stuegolv 
på Rødøya. Men hjemplassen er jo Halsa, der 
jeg vokste opp og gikk på skole.
Grunnskolen ble gjennomført på Halsa 
og Engavågen, mens videregående løp ble 
forsøkt i Glomfjord. Men skoletiden var ikke 
bare-bare for Jan-Magne – skole så han nem-
lig ikke poenget med på den tiden.
- Uff, ja, jeg begynte på maskin- og mekani-
ker-linja, og så gikk jeg over til plate og sveis. 
Men dét var ingen stor suksess, altså. Jeg var 
dyktig på å sveise, og ofte hjalp jeg klasseka-
merater når det skulles sveise. Men jeg møtte 
jo ofte ikke opp på skolen, så dét var jo et 
problem, humrer han. 

Lyktes til tross
I dag vet vi alle at utdanning er essensielt, og 
dét kan man vel argumentere for at det stort 
sett alltid har vært. Men dette skal ikke stå i 
veien for at Jan-Magne har hatt et arbeidsliv 
fylt med gode erfaringer og rett og slett har 
vært og er en steikanes god arbeidskar. «Jan-

- Det er noen ting jeg ikke får lov til å gjøre, da, men jeg fikser stort sett det meste, 
smiler Jan-Magne Antonsen (54). Han finnes liksom litt over alt – han er fisker på Sør-
heims ‘Selvåg Senior‘, men også altmuligmann hos Meløy Notbøteri og Sørheimbrygga. 

Perfekt match: Sørheimbrygga trenger ham, og han liker å fylle ledige dager med spennende arbeidsoppgaver. Jan-Magne er en viktig brikke for flere bedrifter.

"
Magne er en utrolig viktig ressurs. Han stiller 
opp, sent og tidlig, og nå som det er på det 
mest hektiske, kan vi bruke han til nesten 
absolutt alt som trenges», skryter daglig leder 
Roy-Hugo Grønås i Meløy Notbøteri.
- Som ung mann ble jeg henta inn. Fikk 
muligheten til å jobbe på fiskebåt av Albert 
Meløysund, han manglet en mann på båten 
hans som het ‘Brage‘, husker Jan-Magne 
tilbake.
Og etter dét ballet det på seg, for ikke lenge 
etter så manglet Alberts bror Karl en mann 
på sin båt ‘Sørbøen‘, der Jan-Magne jobbet 
i fem år.

Vikartur ble fast
- Da det hadde gått fem år på ‘Sørbøen’ så 
fikk jeg min første sønn, og i mitt hode ga 
det mening å jobbe på land, så da fikk jeg 
jobb på Pallefabrikken. Men det ble liksom 
ikke helt gunstig, dét heller.
Jan-Magne kontakter Odd Sørheim, som 
tidligere hadde forespurt Jan-Magne om 
han kunne tenke seg jobb på Meløys stolte 
fiskebåt «Selvåg Senior».
- Jeg fikk det de kalte for en ‘vikartur’ som 

varte i ca. en måned. Da den var over sa 
Odd, litt ut av det blå, at han hadde satt meg 
opp på jobb i januar. Og slik ble det, da, 
smiler han. 
Og det er der han fortsatt den dag i dag har 
sin hoved-geskjeft – som førstemaskinist på 
Selvåg Senior.
- På Selvåg så jobber vi en måned på og en 
måned av, normalt sett. Noen ganger blir 
fri-periodene lengre, og da trenger jeg noe å 
gjøre!

Fikser det meste
Og verken hos Meløy Notbøteri eller på Sør-
heimbrygga er det mangel på jobb – i hvert 
fall ikke hvis du sitter med den erfaringen 
Jan-Magne har. Akkurat nå er hele brygga en 
stor byggeplass – bøteriet bygges kraftig ut. 
Meløy Notbøteri AS og Sørheim-selskapet 
Sørheimbrygga AS gjør investeringer på om 
lag 30 millioner kroner  
- Jeg får til det meste, og det er alltid noe å 
gjøre. Dagene er varierte, og det er fint å ha 
noe å gå til når man ikke er på havet.  Jeg 
gjør mye vedlikehold, smøring, sveising av 
diverse utstyr. Det er mye forskjellig.
Kjennskap til hva det går i, det hadde Jan-
Magne fra ganske ung alder. Hans far jobbet 
nemlig mange år på notbøteriet.
- Ja, jeg har gått mye på gulvet her. Og gjen-
nom det har jeg jo opparbeidet meg mye 
erfaring og kjenner prosessene her godt. Så 
de aller fleste arbeidsoppgavene her har jeg 
vært borti og kjenner til. 

Ha noe å gjøre
Det å fylle tida med noe er viktig for Jan-
Magne. Det å sitte stille er ikke for han.
- Når jeg er hjemme fra havet så bruker jeg 

store deler av dagen min her, ja. Jobber på 
dagtid, drar hjem og spiser middag og så 
kommer jeg gjerne tilbake på ettermiddagen 
og sysler litt til. 
I tillegg til dette er Jan-Magne i mange år 
vært ildsjel i Halsakameratene, og bidratt 
med sin arbeidserfaring der.
- Kona mi hadde ansvar for Halsaturnerin-
gen, så det begynte litt der, jeg hjalp til med 
opp og ned rigging. Og så endte det med at 
jeg var med i idrettslaget i rundt 13 år, smiler 
han. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Hjemme fra havet så bruker jeg store 
deler av dagen min her, ja. Jobber på 
dagtid, drar hjem og spiser middag og 
så kommer jeg gjerne tilbake.

JAN-MAGNE ANTONSEN

Jan-Magne 
Antonsen (54)

Oppvokst og fortsatt bosatt på Halsa, 
sønn av Turid og Odd (d. 2015) Anton-
sen og bror til Ole-Torolf (f. 1962) og 
Cate-Maryon (f. -70). I ungdomstiden var 
han først fisker på Albert Meløysunds 
båt ‘Brage’, deretter på Karl Meløysunds 
‘Sørbøen’ (1985-89). Fra 1989 fisker på 
Sørheim Holdings ‘Selvåg Senior’, og fra 
-91 maskinassistent - senere førstemas-
kinist, en jobb han fortsatt har. Gift med 
Line Perly Kildal Antonsen, og de har 
barna Liss-Emma (f. -93), Odd-Magne 
(f. -95) og Amanda-Mari (f. -97) - fra et 
tidligere forhold har han sønnen Michael 
Hveding (f. -89).
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"
Denne vinteren har det meste gått rette veien for Cargill på 
Halsa. Det som for noen år siden var lav produksjon og pro-
blemer med kvaliteten, er blitt høy produksjon, høy kvalitet 
og fornøyde kunder. Og siden arbeidsulykken i mars 2018, 
den med en innleid entreprenør, har ikke bedriften hatt én 
eneste skade som har forårsaket fravær.
- Dette dreier seg om kultur, og holdninger som endrer seg. 
Og at vi har eiere som stiller strenge krav og ønsker å inves-
tere i oss og økt sikkerhet, fastslår fabrikksjef Herulf Olsen.

Gjør mange tiltak
Nå ved årsskiftet bidro Ny Næring til å profilere en svært 
hyggelig milepæl. Laksefôr-produsenten hadde passert 1.000 
dager uten fraværsskader på fabrikkområdet. Og på utgivel-
sesdatoen for denne utgaven passeres 1.117 dager! Og skulle 
vi kun regne på den faste staben, er tallet nå langt over 2.000 
dager!
- Målet er helt klart å runde nok et rundt tusen-tall på dette 
– vi ønsker 0 skader til enhver tid. De ansatte skal kunne 
komme like hele hjem som de dro på jobb – dette er et krav 
fra Cargill.
- De siste årene har bedriften investert betydelig i mange 
tiltak som reduserer risiko og belastning. Ett eksempel er nye 
trapper, leidere og plattformer, for å få enda tryggere adkomst 
til produksjonsutstyr, forklarer fabrikksjefen.
Men også: forbedret overvåkingssystemene som avdekker 
skjevgang og varmgang i produksjonslinjene. Rehabilitert 
hullete gulv som sliter på ryggen for truck-kjørerne. Forbe-
dret undervarme på kaia for å forebygge is. Og, risikoen for 
støv-eksplosjon i en fabrikk med mange melsorter, den er 
redusert gjennom flere tiltak. Og arbeidet skal fortsette, siden 
forbedringer innen HMS aldri kan ta slutt.

Alt på alvor
- Enten det er rift i en finger eller overtråkk – vi tar alle ska-
der på alvor, og forsøker å eliminere årsakene. Det er et poeng 
å få innmeldt flest mulig avvik, slik at vi kan fjerne avvikene 
før de fører til skader. Her er folkene våre veldig raske og 
flinke til å påpeke ting, mener sjefen.
I denne samtalen med Ny Næring er han strålende fornøyd. 
1000-milepælen for antall dager uten fraværsskader er altså 
passert med god margin. Men, han er likevel forsiktig med å 
feire for høylydt.

Viktig. 
Viktigere. 
Viktigst.
Cargill-staben har de siste årene prestert ekstraordinært bra på 3 avgjørende ting. 
Viktig: produksjonsøkning. Viktigere: bedre kvalitet. Viktigst: unngå skader. 

Enten det er rift 
i en finger eller 
overtråkk – vi tar 
alle skader på al-
vor, og forsøker 
å eliminere 
årsakene. 

HERULF OLSEN

- Vi hadde en stygg hendelse her i mars 2018. Da fikk en 
ansatt hos en innleid kontraktør en alvorlig klem-skade og 
var lenge sykemeldt. Den hendelsen sitter i oss ennå. Da det 
skjedde, var vi nesten i mål med 1.000 dager uten skader, jeg 
tror vi var på 968 dager, forklarer Herulf.
- Så, klok av skade vet vi hvor raskt ting kan snu, og derfor 
er vi litt forsiktig med å rope for høyt om dette nå. Men det 
er selvsagt mye mer positivt å være på et slikt sted, istedenfor 
å gå og bekymre seg for noen som er innlagt på sykehus etter 
skade – for dér har vi vært!

Flinkere til å tenke
Prosessindustri = 
svært systematisk 
detaljarbeid som skal 
gi produksjonsutstyret 
maksimalt utbytte 
og minimal nedetid. 
Så også med risiko. 
Risikoen for skader 
er alltid der, men må 
gjøres minst mulig.
- Vi er blitt enda 
flinkere på å gjøre 
risikovurdering før 
alle jobber. Det å 
tenke seg om noen 
viktige minutter før 
jobben begynner, 
klare tankene selv om 
det er travelt. Og så, 
en viktig ting – de 
innleide kontraktørene, begynner han.
Innleide mannskaper fra firmaer i ulike fag – de settes gjerne 
på de kompliserte jobbene. Men, er samtidig mindre kjent 
med driften i fabrikken og mulige farer, enn de ansatte.
- Før nøyde vi oss med at kontraktørene hadde egne verne-
ombud, men dette ble for defensivt, sier Herulf.
- Så nå har vi utnevnt egne folk hos oss – de følger opp kon-
traktørene og deres ansatte enda tettere enn før. Dette øker 
også sikkerheten.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Fabrikksjef Herulf Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs

Fabrikk i fugleperspektiv. Svært lyse framtidsutsik-
ter for Halsas hjørnestein på Forøya, som eies av 
amerikanske Cargill. Foto: Edmund Ulsnæs

I den travle havna på Forøya ved Halsa er produksjonen av laksefôr øket kraftig det siste året. Samtidig har det nitidige arbeidet med kvalitet gitt resultater i økt kundetilfredshet. Nå passerer også staben stadig nye 
milepæler på antall arbeidsdager uten skadefravær. Foto: prikkenoverien

Ny Næring 28. august 2019.

Staben i fôrfabrikken 
passerte på slutten av 
fjoråret en hyggelig 
milepæl – en sam-
menhengende rekke 
av 1.000 dager uten 
fraværsskader på 
fabrikkområdet! Her 
har vi samlet viktige 
folk til smilende bilde 
nå i januar, og med 
plakat på dag 1.045. 
Fra venstre fabrikksjef 
Herulf Olsen, Stein 
Wictor Birkelund, 
Natalia Vatsvåg (HMS-
koordinator), Brynjulf 
Torset (hovedverne-
ombud), Nils Nilsen 
(hovedtillitsvalgt) og 
Veronika Skjelstad. 
Foto: prikkenoverien
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Marita Martinussen (41) er igjen bosatt på 
Fauske, etter 4 år som studierektor for Meløy 
videregående skole på Inndyr, og bosted på 
Ørnes.
- Av familiære årsaker er vi nå bosatt på 
Fauske igjen, og da blir det i lengste laget å 
pendle, forklarer hun.
Ved Fauske videregående blir hun fra høsten 
leder for den kjente anleggslinja ved skolen, 
der hun tidligere har undervist i fellesfagene.
- Det er en veldig spennende jobb jeg skal inn 
i, som jeg er veldig motivert for. Til tross for 
at jeg kjenner skolen godt skal jeg jo inn i en 
helt ny rolle. Jeg er ikke i tvil om at lærings-
kurven blir bratt denne gangen, også!

Erstatteren funnet
Rektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregåen-
de skole er meget fornøyd med jobben Marita 
har gjort, etter at hun kom til skoleavdelingen 
på Inndyr i 2017, uten forkunnskaper om 
verken akvakultur eller fiske og fangst.

Tilbake til Fauske
Fire år etter at hun forlot 
Fauske videregående, vender 
hun tilbake, til lederjobb. Og 
med ryggsekken full av min-
ner og ny kompetanse, fra 
Meløy videregående.

Marita Martinussen erstattes fra i år som studierektor ved Meløy videregående skoles avdeling på Inndyr. 
Hun skal nemlig lede anleggslinja ved Fauske videregående.

- Hun har jo fått permisjon, da, så jeg håper 
ikke det er utenkelig at hun kommer tilbake, 
smiler Kjetil.
Nå har han rekruttert Hanne Edvardsen, som 
er faglærer ved Glomfjord-avdelingen, til å 
erstatte Marita på Inndyr. De to begynner en 
overlapping over påske, med Hanne delvis 
inn, Marita delvis ut.

En spennende reise
Da Marita Martinussen kom til Meløy 
videregående skole, hadde hun jobbet 15 år 
som lærer nettopp ved Fauske videregående. 
Nå har hun altså i tillegg fire års erfaring 
som studierektor, men har også fullført en 
mastergrad.
- Ja, i fjor sommer ble jeg ferdig med en 
master i skoleledelse. Det jeg har lært under 
utdanningen har vært veldig relevant for 
jobben jeg har gjort på Inndyr. Det har vært 
mye å lære og sette seg inn i, absolutt – men 
det har vært en utrolig spennende reise, sier 
Marita.  
- Jeg har hatt det helt fantastisk i denne job-
ben, og føler meg heldig som har fått være en 
del av et arbeidsmiljø med så trivelige og ikke 
minst dyktige folk. Det blir absolutt vemodig 
å forlate!

Tekst: Synne B. Ulsnæs og Edmund Uls-
næs. Foto: Edmund Ulsnæs

- Ja, nå vet jeg jo hvordan 
elektriske anlegget funge-
rer inne i huset, så nå skal 
jeg lære mer om hvordan 
strømmen kommer seg fra 
kraftstasjonen til husveggen, 
smiler Magnus.

Godt utgangspunkt
Han har allerede fagbrevet 
som elektriker, og har flere 
års praksis hos både Meløy 
Elektro og Bravida. I begyn-
nelsen av mars begynte han 
i en utdanningsstilling hos 
Meløy Energi, der han går 
rett over i fast jobb etter endt 
læretid.
- Energimontører og elek-
trikere har samme pensum 
første året på videregående, 

Tar ett skritt til
Elektriker Magnus 
Kristensen (31) be-
stemte seg for at det 
var på tide med litt 
faglig påfyll. Derfor 
skrev han kontrakt 
med Meløy Energi – 
der skal han utdanne 
seg til energimontør!

Magnus Kristensen

så jeg har jo den grunnleggende forståelsen 
på plass – men jeg gleder meg til å lære 
enda mer om strøm og strømnett! forteller 
Magnus.  

Mer sosialt
Som huselektriker jobber man som regel 
alene, i motsetning til energimontører som 
stort sett jobber i par. 
- En av tingene jeg ser mest frem til er 

den sosiale delen – det å jobbe enda flere 
sammen! De årene jeg var hos Meløy Elek-
tro fikk jeg også god kjennskap til folkene 
hos Meløy Energi - så jeg føler meg veldig 
trygg på at dette blir bra! avslutter han. 
Magnus er vokst opp i Eidbukt ved Never-
dal, der han fortsatt bor, nå med sin kone 
Supatra Kristensen (24). 

Tekst: Synne B. Ulsnæs. Foto: privat

Ung mann, imponerende 
fartstid hos Elektro. Nå 
klar for enda kraftigere 
saker, Patrick Kaspersen.
- Å teste noe nytt er i seg 
selv spennende. Og etter 
å ha jobbet faktisk 13 år i 
Elektro i Bodø og Meløy, 
er det litt artig å teste ut 
nye arbeidsmåter på en ny 
arbeidsplass, uttaler han til 
Ny Næring. 
31-åringen er nemlig den 
foreløpig siste av flere 
nyrekrutteringer hos Stat-
kraft Energi det siste året. 
Dermed forlater han stil-
lingen som elektriker hos 
Meløy Elektro etter omlag 
5 år, og blir nå fagarbeider 
elektro - med arbeidsbase i 
kraftverksgruppa på Fykan 
ved Glomfjord.

På plass hos Statkraft
Statkraft rekrut-
terer, og forynger. 
Fersk ansettelse 
er en 31-åring 
med imponerende 
elektriker-fartstid.

Patrick Kaspersen

- Jeg var klar for nye utfordringer, så da 
denne muligheten kom, bestemte jeg meg 
for å gripe den!
På privaten er Patrick bosatt i Spildra ved 
Ørnes, etter oppveksten i Bodø. Det var 
i 2016 at han og samboer Maja Krogh 
Hansen (30) – opprinnelig fra Neverdal – 
flyttet til Meløy og kjøpte hus. Da hadde 
Patrick bakgrunn fra elektrofag ved Bodø 
videregående skole, og både læretid, bestått 

fagbrev og allerede mange års erfaring hos 
Elektro Bodø med seg på flyttelasset. I et-
tertid har paret fått datteren Elida (3).
- Jeg visste selvsagt om Statkraft og hva de 
driver med, før jeg søkte. Men jeg har fått 
mye mer kunnskap nå, og har gledet meg 
til å komme igang!

Tekst og foot: Edmund Ulsnæs
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Du kjenner muligens igjen dette bilde-
motivet? For så så du kanskje Ny Nærings 
filminnslag i januar, der vi gjorde Halsa Bygg 
AS til vår Månedens bedrift? Ok, i denne tek-
sten har vi mer nytt å melde, men månedens 
bedrift fordi
- Vi har gjort store endringer – gjort en masse 
grep for å rendyrke oss som byggentreprenør. 
Og nå kommer resultatene – 2020 ble et mye 
bedre år for oss økonomisk enn -19 og -18, sa 
daglig leder Bjørn Kildal til oss i vinter.
Siden sist er han også blitt styreleder i 
driftsselskapet, som har 40 ansatte. Og 
nå, når vinter straks er vår, kommer 
bekreftelsen: mens 2018 resulterte i 52 
millioner kroner i driftsinntekter for 
butikk og entreprenør samlet, og 2019 
endte på 62 millioner, kan Bjørn med et 
smil nå gi oss 2020-tallene:
- Omsetningen stoppet på 57 millioner, 
altså uten drift av butikk. Driftsresultatet 
ble 1,7 millioner kroner, og dette er tall vi 
er ekstremt godt fornøyd med!

Bedre kontroll, bedre økonomi
Det er ganske nøyaktig 2 år siden Ny 
Næring bragte nyheten om at forhandlin-
gene var sluttført: Halsa Bygg legger ned 
byggevarebutikken, og Solhaug Byggevare 
legger ned sin virksomhet som byggentre-
prenør. Som Bjørns bror Kåre sa det til oss 
da: ‘Det er for mange aktører, og vi utarmer 
hverandre. Og mens lekkasjen av handel 
blir større og større til Bodø og netthandel, 

God kakegrunn
Ble feiret i januar, kan 
feire igjen.

Ny Næring 30. september 2020 "Siden 2019 har vi 
rendyrket entrepre-
nørvirksomheten, vi 
har fått inn kompe-
tanse vi manglet, og 
vi har bedre hånd om 
flere deler av proses-
sene selv.

BJØRN KILDAL

så blir fortjenesten i våre selskaper dårligere. 
Hvis all energi brukes til å holde hodet 
over vannet, da blir det ikke god ledelse av 
selskaper’. Kåre er i dag styremedlem hos den 
tidligere ‘fienden’, Solhaug Byggevare AS.
- Siden 2019 har vi rendyrket entreprenør-
virksomheten, vi har fått inn kompetanse vi 
manglet, og vi har bedre hånd om flere deler 
av prosessene selv. Dessuten har vi styrket oss 
på prosjektledelse, fått enda bedre styring på 
prosjekter – dette gir oss bedre kontroll, som 

igjen skaper bedre økonomi i de prosjektene 
vi tar, forklarer Bjørn.

Og bedre for kundene
Årene med sterke endringer er altså avløst av 
den nye hverdagen. Hovedkonkurrenten på 
bygg er borte, og Halsa Bygg er stor og viktig 
byggevarekunde hos Solhaug. 
- Hvordan det merkes for kundene våre? Jeg 
mener vi er blitt mye bedre på kundeoppføl-
ging. Vi har tatt i bruk ny programvare og 

Fortjent kake i januar, og fjorårets driftsinntekter hos Halsa Bygg er egnet til mer: 57 millioner kroner, og et hyggelig driftsresultat. Fra venstre: John Åge Birkelund, Alexander Dawson, Thomas Mikaelsen, Mikael 
Antonsen, Kåre Danielsen, Nils Antonsen og Bjørn Kildal.

nye arbeidsmetoder, og nå er det vesentlig 
mindre som ‘glemmes’ eller faller mellom 
stolene. Vi har tatt store grep, har fått enda 
bedre systemer, og administrasjonen vår kla-
rer enda bedre enn før å tjene både håndver-
kerne våre og kundene våre. 
- At vi til enhver tid har det litt for travelt, 
er vel egentlig bare sunt. Det er ikke bra når 
man har for god tid!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Meløy Havnebygg har engasjert Nordland 
Betongsagservice til å støype en kum i gulvet, 
Bilfinger til rørarbeidet og Moldjord Bygg og 
Anlegg til å lage det nye hovedgulvet i hal-
len, opplyser Håvard Jentoftsen.

Klart for ny drift
Vi kjenner ham som arbeidsleder hos Terje 
Halsan AS. Som igjen er hovedeier i Meløy 
Havnebygg AS, eieren av dypvannskai, 
lagersiloer og produksjonslokaler vegg-i-vegg 
med Mowi og Yara Glomfjord. I dag er det 
Halsan som drifter anlegget, med container-
havn og avfallshåndtering. Men nå
- Klargjør altså Meløy Havnebygg de tomme 
produksjonslokalene. Dette betyr også et 
nytt og ganske stort transportoppdrag for 
Terje Halsan AS, fastslår Håvard.

Stort transportoppdrag
Ny Næring har tidligere fortalt om høstens 
etablering av Salten Marine Resource, selska-

Klargjøring pågår

Løfterik anleggsstøy i Glom-
fjord Industripark i vår. Meløy 
Havnebygg setter i stand 
lokaler for en helt ny produk-
sjon – oppstart i sommer. 

Fram til 2009 drev PQ Norge Silicates råglassproduksjon her i Glomfjord Havn. Nå tilrettelegger eier Meløy Havnebygg kaia og produksjonslokalene for ny 
produksjon – stikkord havbruksslam.

Håvard Jentoftsen

pet som eies av blant andre Helgeland Smolt 
AS i Sundsfjord, Salten Smolt AS i Skjerstad 
og Nordland Akva på Åmøya. Selskapet ble 
stiftet med en aksjekapital på 3,6 millioner 
kroner, og investerer nå om lag 10 millioner 
i et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i havna 
i Glomfjord.
- Ved produksjonsanleggene til Nordland 
Akva og Helgeland Smolt etableres transport-
tanker for fiskeslammet. Disse skal vi i Terje 
Halsan AS frakte inn til anlegget i Glom-
fjord, der det skal tørkes, pakkes i storsekker 
og fraktes til Stavanger for videre utsendelse 
til kunder, forklarer Håvard.
- Vi snakker om 3.000 tonn slam som skal 
fraktes i løpet av et år – dette betyr omtrent 
200 turer for våre lastebiler.

Solide aktører bak
Ny Næring presenterer i denne utgaven også 
Hans Christian Gjelseth, som er ansatt som 
daglig leder for Salten Marine Resource. 

Styreleder er tidligere Nova Sea-sjef Odd 
Lorentz Strøm. I styret sitter også Tor-Arne 
Gransjøen fra Helgeland Smolt, Børge An-
dreassen fra Salten Smolt, Per Jørgen Haugan 
fra Nordland Akva og Leif Gunnar Madsen 
fra 33-prosenteier Vestigium – som igjen eier 
leverandøren av produksjonsutstyret, Fjell 
Technology.
- Etter at slammet er renset ute hos smolt-
anleggene, sitter vi igjen med et tørrstoff, 
en slags grøt i ganske store mengder som er 
problematisk å lagre, på grunn av lukt, for-
klarte daværende prosjektleder Tore Laugsand 
i Sjøfossen Næringsutvikling, i forbindelse 
med stiftelsen i fjor høst.
- 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.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Jeg er veldig glad for mulig-
heten jeg har fått her! Det er et 
helt annet miljø enn jeg er vant 
med fra tidligere, og jeg syns 
det er spennende å prøve ut noe 
nytt, forteller Gløer. 

Røtter i nord
Han er opprinnelig fra Asker, 
ett-par mil sørvest for Oslo. 
Men med en far fra Nord-
Norge har han tilbrakt mange 
somre ved familiebruket i Ytre 
Beiarn og er godt kjent med litt 
mer landlige omgivelser. 
- Jeg fullførte utdannelsen min 
i Tromsø i fjor, og bodde hjem-
me i Oslo et halvår før jeg fant 

Fra Oslo til Inndyr 
Østlendingen Gløer 
Solstad (25) er ny 
fellesfaglærer hos 
Meløy videregående 
skole. 

- For meg føltes det som en naturlig 
overgang, jeg begynner å bli eldre 
og jeg har jobbet her en stund nå, 
så da Fred-Ove Pedersen rykket opp 
som driftsleder, falt det seg naturlig 
å søke som skiftleder, forteller han. 

Spennende jobb
- Som skiftleder er man ansvarlig 
for alle arbeidsprosessene som pågår 
i løpet av et skift, pluss at man har 
personalansvar for de som er på 
jobb. Det er en veldig spennende 
jobb! 
På Michael sitt skift er de 8 som 
jobber, inkludert Michael selv og en 
lærling.
- Folk er forskjellige og har forskjel-
lige behov, så som skiftleder er det 
viktig å tilrettelegge og kjenne de 
du jobber med, forklarer han.
Som skiftleder går man foran som 
eksempel, og det å legge til rette for 
et godt arbeidsmiljø er, i tillegg til 
alt av produksjonsansvar, en viktig 
del av jobben.
- Jeg synes vi har et godt arbeids-
miljø, og tror at alle trives godt på 
jobb. Det er viktig at folk trives, 
hvis ikke gruer man seg til å dra på 
jobb om dagene, og dét er ikke noe 

Michael 
tar ansvar

– Jeg har vært nestformann og dermed avløser 
for skiftleder siden 2007, så litt erfaring har jeg! 
1. mars begynte Michael Sagen (39) i ny-jobben 
som skiftleder i PKL hos Yara.

Michael Sagen

greit, påpeker han.

Går av seg selv
Arbeidsoppgavene, til tross mye 
ansvar, de tar Michael på strak arm.
- Jeg kjente jo en del på ansvaret i 
begynnelsen, som nestformann, da 
jeg var ung og relativt ny. Men nå 
går mye av seg selv, man er blitt litt 
dreven etter hvert, humrer han.
En krevende start har han likevel 
fått, med tanke på pandemien som 
fortsatt preger arbeidshverdagen i 
stor grad.
- Vi har en del restriksjoner, og det 
er mye å ta hensyn til. Men vi flyt-
ter folk rundt, og får det greit til. 
Så det byr ikke på noen veldig store 
problemer.
Michael begynte som vikar hos 
Yara Glomfjord i 2002, og tok 
fagbrev i logistikk via kveldsskole 
rundt 2007, da som fast ansatt. 
Han er sønn av Per og Raili Sagen 
og gift med Lorena Sagen. Sammen 
har de nylig fått en liten jente – 
Lucy Victoria (2 mnd.)

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: 
Edmund Ulsnæs

stillingsannonsen på nett. 
Det virket som den perfekte 
første jobb! smiler han. 

Små forhold
Nå underviser han i både 
samfunnsfag, engelsk, norsk 
og kroppsøving hos Meløy 
videregående på Inndyr. 
- Jeg er kontaktlærer for 12 
stykker, kontra 30 – som jeg 
egentlig er vant med. Dét 
gjør at jeg kan ha enda mer 
individuell fokus på elevene, 
forteller han. 
- Nå har jeg jo bare jobbet 
her siden januar, men i så 
små forhold som dette er det 
lettere å bli kjent, og jeg er 
utrolig fornøyd med måten 
jeg har blitt tatt imot på av 
både kollegaer og elever! 
avslutter han. 

Tekst: Synne Bakken 
Ulsnæs. 
Foto: privat



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET50 51

Lokalt, smart, billig!

Reipå Havn – kilde for store forhåpninger og mange skuffelser gjennom årene. Men dét er historie – vinterens anleggsvirksomhet har tilrettelagt den spennende havna for ny vekst med nye fiskere.

- Ja, helt klart! Dette er en påminnelse om at 
vi har den kompetansen vi trenger i Meløy. 
Selv når det skal prosjekteres og planlegges 
såpass stort, trenger vi ikke store aktører 
utenfra, fastslår Rune Severinsen.
Avdelingslederen for drift i Meløy kommune 
studerer de oppdaterte tegningene og bildene 
fra Reipå Havn. Og er meget, meget fornøyd. 
Det er mindre enn 2 år siden den vedtatte 
stor-forbedringen av fiskerihavna fikk et 
alvorlig skudd for baugen. For, da rådgiverne  
hadde prosjektert fordypingen, masseforflyt-
tingen og utvidelsen, ja, så kom det kun ett 
entreprenør-tilbud på jobben, og prisen var 
(hold deg fast) 53 millioner kroner!
- Det var bom stopp. Kystverket hadde satt 
av 8 millioner kroner, og Meløy det samme 
– altså 16 millioner. Vi manglet 37 millioner 
– det var bare å glemme, husker Rune.
Men hvordan kan han da sitte her og være 
meget, meget fornøyd på senvinteren i 2021 
- med bilder som viser at Nye Reipå Havn 
straks er ferdig? Jo, leser, dette er historien vi 
har til deg: ‘Utbyggingen som ble reddet – en 
suksesshistorie fra Meløy. I hovedrollene: 

Dette er historien om en viktig anleggsjobb som 
ble prosjektert så stor og komplisert at den måtte 
avlyses. 

Men også historien om en kommune som ville 
og klarte å tenke nytt, sammen med fiskerne og 
en smart, lokal ingeniør. 

Selv når det skal prosjekteres og planlegges så-
pass stort, trenger vi ikke store aktører utenfra.

RUNE SEVERINSEN

- På veldig kort tid rigget vi rett og slett hele prosjektet på nytt. Kystverket var 
skeptisk, sier INVIS-ingeniør Brian Brun.

- Prosjekteringen som ble gjort i 2019…den var ikke realistisk, og kostnadsoverslaget ble helt feil, fast-
slår Rune Severinsen, avdelingsleder for drift i Meløy kommune.

Fiskerne. En smidig kommune. Og en smart 
engineering-bedrift’.

Ordføreren lovte
Historien begynner for 5 år siden. Eller, 
egentlig har den pågått i tiår. I Meløy, den 
sterke fiskekommunen, har svært mange 
fiskere naturlig soknet til og søkt til Reipå 
Havn – denne velplasserte, men akk så trang-
bodde og uutviklede fiskebåt-basen. Gam-
melt nytt. Men så, i 2016, fikk fiskarlaget, 
fiskerne og nøkkelpersoner i Meløy kom-
mune en bedre tone i samtalene sine enn før. 
Meløy Utvikling KF samlet aktørene til ett 
møte, et nytt møte, enda flere møter. Finansi-
erte forstudium. Det som før bare hadde vært 

håp og ønsker, og misnøye fordi ønskene ikke 
ble hørt, ble plutselig nedskrevet, tallfestet og 
dokumentert, og omskapt til handlingsplaner 
med framdriftsplan. Allerede huset havna 
over 30 fiskefartøyer, Meløy var forresten på 
topp 6 i antall fiskebåter i Nordland, topp 
10 på antall heltidsfiskere. Kvotegrunnlaget i 
havna var over 9.000 tonn, total verdiskaping 
på muligens 100 millioner kroner. Men: stor 
vekst er fortsatt mulig! 
- Nei, dette er ikke bare en våt drøm. Dette 
skal vi ta tak i nå, umiddelbart, og jobbe 
hardt og målrettet framover! forsikret Meløy-
ordfører Sigurd Stormo i et intervju med Ny 
Næring våren 2016.
Og han beholdt trua, fiskerne det samme. 

Sakte, sakte rullet snøballen, men den rullet. 
I retning stor-forbedring. Eh…til bomstop-
pen, den for 2 år siden.

Smarte, etter stoppen
- Det vi tenkte i 2019 var nok ikke realistisk. 
Havnebunnen var for eksempel knallhard, 
så da fordypingen skulle planlegges, ble 
kostnadsoverslaget helt feil, mener Rune 
Severinsen i dag, om ‘bare å glemme’.
Så hvorfor så meget, meget fornøyd?
- Her, ser du. Vi har droppet næringsområdet 
øst for moloen til det tidligere fritidsbåt-om-
rådet. Og bunnmassene, de er heller brukt 
til å fylle ut nytt næringsareal inne i dagens 
havn, ca. 4.000 kvadratmeter. Og her, på 
fronten av fyllinga, blir det plass til kai, og i 
havna er det plass til nye flytebrygger og flere 
fiskebåter. Nå blir veien utbedret, og det er 
lagt klart vannrør, og strøm til en ny trafo, og 
til gatelys, peker og forklarer han. "
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- Og det beste av alt – hele prosjektet har 
kostet omtrent 19 millioner kroner, altså 
bare en drøy tredel av det som ble presentert 
i 2019.
- Eh, hva skjedde?
- Da det forrige konkurransegrunnlaget 
måtte legges bort, ringte vi til Reipå Fiskar-
lag. Og det var da INVIS kom inn i bildet, 
og fant denne løsningen. Dette ville ikke blitt 
gjennomført uten dem, mener Rune. 

Samme mål – drastisk billigere
Fra Meløy Rådhus reiser vi til Glomfjord 
Industripark. I det luftige kontorfellesskapet 
med i alt 11 ingeniører hos INVIS finner vi 
Brian Brun (43). Han er selv bosatt på Reipå, 
og med sitt private eierskap i selskapet som 
nå bygger fiskemottak ved havna, hadde han 
både kunnskapen og engasjementet. 
- Jeg ble oppringt en kveld, av Lars-Gøran 
Ulriksen. Vi begynte rett og slett med å lage 
en sånn ‘mindmap’, der vi myldret ned på 
papir hvilke muligheter vi hadde, forteller 
Brian.
Han tok ‘mylderet’ med på jobb og presen-
terte for INVIS-sjef Pål Einar Olsen. Nå gikk 
ting raskt. Meløy kommune sa ja til å se på 
prosjektet på nytt, og Brian representerte IN-
VIS i et påfølgende møte med kommunens 
planleggere, ordføreren og fiskerlaget.
- På veldig kort tid rigget vi rett og slett hele 
prosjektet på nytt, men innenfor de 8 + 8 
millionene som Kystverket og Meløy kom-
mune hadde satt av. Måten vi ville løse det 

på, skilte seg dramatisk fra det som først ble 
prosjektert, og Kystverket var skeptisk. Men 
jeg så ikke de samme problemene, smiler 
Brian.

Stykket opp, i biter
Som prosjektleder, innleid av Meløy kom-
mune, kunne han nå bruke erfaringen sin fra 
beregning, kalkulering og prosjektering i en 
rekke INVIS-oppdrag. Og han brukte deres 
kjente verktøyer industriskanning og deretter 
modellering i 3D.
- Vi i INVIS er ganske gode på grensesnit-
tene i et stort prosjekt, og med den kunn-
skapen kan vi stykke prosjektet opp, ting for 
ting. Slik kan vi beregne veldig nøyaktig de 
ulike mengdene, og man får mer korrekte 
priser, og på akkurat det man ber om. Da 
slipper man flere millioner kroner lagt inn 
i budsjettet for å dekke inn risiko, forklarer 
han.
- Men….fra 53 millioner kroner til…det ble 
19 til slutt?! Da er vel forbedringen i Reipå 
Havn kraftig redusert?
- Nei. Vi har lyttet nøye til ønskene fra 
aktørene i havna, og har klart å ivareta alle 
behovene på en god måte, selv om kostnaden 
ble så mye lavere.
- Og ikke minst så klarte vi å holde oss 
innenfor den nye, økonomiske rammen. Fak-
tisk så bra at kommunen bevilget litt ekstra 
på slutten, sammen med fiskerne, slik at vi 
fikk fordypet et større område i havna enn vi 
først planla.

Meget, meget fornøyd
Og slik var altså glad-historien ‘Utbyggin-
gen som ble reddet – en suksesshistorie fra 
Meløy’. I Reipå Havn, den veldig-viktig-
men-med-enda-større-potensial, er det i vin-
ter mudret om lag 7.500 kubikkmeter masse 
fra bunnen. Massene er lagt som fylling for 
etterlengtet lagerplass og ny næringsvirksom-
het. Den tidligere problematiske seilingsdyb-
den er røffli øket til 4 meter, som gir plass til 
mange meter ny kai og mange nye fiskebåter. 
Vei, vann og annen infrastruktur er rettelagt 
for ny vekst.
- Jeg er veldig fornøyd, både med INVIS og 
de utførende entreprenørene. Før signering 
med Sjøentreprenøren i Bergen og Veinord 
i Bodø, forhandlet vi også ned totalkostna-
den med 1,7 millioner kroner, slik at vi i alt 
havnet på ca. 19 millioner. Meget fornøyd, 
smiler Rune Severinsen.
- Takk for godt samarbeid – dette viser at vi 
i Meløy har kompetanse til å detaljplanlegge 
store anleggsprosjekter selv. Denne prosjekte-
ringen – det er det viktigste som skjer, det er 
der man kan hente mange millioner kroner, 
og samtidig sikrer at man bygger hensikts-
messig, mener Brian Brun.
Og så smiler han litt, han også.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Brian BrunRune Severinsen

Vi har lyttet nøye, og har klart å ivareta alle 
behovene på en god måte, selv om kostnaden 
ble mye lavere.

BRIAN BRUN

Fortsatt tilgjengelig
Av mudre-massene er det i vinter 
laget nytt næringsområde inne i 
Reipå Havn. Altså ikke utenfor, som 
var opprinnelig plan.
- Men tomta på om lag 10 dekar 
øst for havna eies fortsatt av Meløy 
kommune, og er tilgjengelig for nye 
utvidelser, forteller Rune Severinsen.
Enkelte tar til orde for dypvannskai, 
altså inn- og utfrakt av for eksempel 
fyllmasser.
- De nøyaktige skanningene fra IN-
VIS eies nå av oss, lokalt. Derfor kan 
det når som helst lages nye konkur-
ransegrunnlag, der lokale entrepre-
nører kan legge inn tilbud.

Og det var da INVIS kom inn i bildet, og 
fant denne løsningen. Dette ville ikke blitt 
gjennomført uten dem.

RUNE SEVERINSEN
Stine Estensen
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Generell seilings-
dybde øket, 4 meter 

Nytt areal, klart 
for utfylling 

(Reipå Eiendom AS)"

"
Reipå Havn

Fore, om lag 2 kilometer vest for Fv17. 
Fore Båt- og Motorservice, Brimo 
Fiskeforedling og i overkant av 30 
aktive fiskebåter. Høsten ble de om lag 
60 fritidsbåt-plassene i havna flyttet 
ut og til ny fritidshavn like ved, bygget 
av Reipå Eiendom AS. Reipå Havn er i 
høst og vinter mudret til 4 dybdemeter, 
det er etablert fylling med plass til mer 
kai, flere båtplasser ved flytebrygge og 
næringsareal på land. Meløy kommune 
og Kystverket har investert om lag 19 
millioner kroner. 

Nye Reipå Havn, mars 2021: plass til om lag 70 meter med ny kaifront ved den nye fyllinga. Plass til 2 flytebrygger for fiskebåter. 4 meter seilingsdybde i det meste av havna. 3,5 
dekar med nye arealer på land – velegnet for lager eller ny næringsvirksomhet. Oppgradert vei, vann og annen infrastruktur. Og alt dette utført til om lag 1/3 av prisen på prosjektet 
som ble lagt ut for konkurranse for 2 år siden. Foto/illustrasjon: Edmund Ulsnæs/Q-Design

Som koordinator og økonomisk 
bidragsyter har Meløy Utvikling KF 
engasjert seg aktivt i utviklingen av 
Nye Reipå Havn. Både gjennomføring 
av forstudium, koordinering av en 
rekke møter, økonomisk støtte til Fore 
Båt- og Motorservice og nye Brimo 
Fiskeforedling, pluss lån og tilskudd til 
fiskere, gjennom Meløy kommune.
- Å samle folk, samle informasjon 
og gi støtte til satsinger – dette er en 

viktig funksjon i et slikt utviklingsar-
beid. Det er veldig gledelig å se hva 
vi sammen har klart å få til av positiv 
framdrift, i fiskernes utvikling av 
havna, sier daglig leder Stine Estensen 
i Meløy Utvikling KF.
- Og nå blir det viktig å se nye mulig-
heter, og gå nye runder for å oppfordre 
til enda mer utvikling!
I rulleringen av Regional transportplan 
for Nordland har også Reipå Havn 

prioritet som havn. Stine mener Meløy 
kommunes rolle også er interessant.
- Rollen som offentlig innkjøper – det 
vinduet man klarte å benytte her, og 
se hva det utløste av lokale muligheter. 
Dette vinduet bør brukes mer, mener 
hun.
Og spanderer ros til en annen Reipå-
aktør. Gjennom eiendomsselskapet 
Reipå Eiendom AS realiserte Frank 
Robert Svendsgård helt ny havn for 

fritidsbåter på Reipå, som igjen var 
utløsende for vinterens utvikling i 
fiskerihavna.
- Det er ikke alle bygder som kan nyte 
godt av en idealistisk entreprenør som 
på denne måten tar tak for bygda, 
smiler Stine Estensen.

Oppfordrer til mer
Stine vil lære av suksessen. Og se på nye muligheter.
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Tilkomstvei 
oppgradert 
og renovert

Ledig areal 10 da, 
for senere utvidelser

Nytt næringsareal 
fylt ut, 3,5 da

Ledig plass for ny 
kai, 75 meter

Ledig plass til 
flytebrygge

Fiskemottak klart for 
drift (Brimo Fiske-

foredling AS)

Føringsvei for ny 
trafo, og oppgradert 
fra 230 til 400 volt

8
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Mannen som fører i pennen Indeks 
Meløy fra Meløy Utvikling KF, kan 
fortelle at Meløy utmerker seg – vi 
snakker Nordland og fiskerinæring.
- Artig at en typisk industrikommu-
ne er så stor på fiske, med så mange 
unge fiskere, sammenliknet med de 
andre store, sier Bjørn Sleipnes.
- Men også et tankekors at så få 
av torskefangstene landes lokalt. 
Mer mottak vil bety betydelig mer 
verdiskaping.

Verdiene øker
Samfunnsøkonomen og den tid-
ligere banksjefen utfører oppdrag 
for Meløy Utvikling KF. Ikke minst 
den årlige sammenstillingen og 
analysen av tall fra næringslivet. I 
forrige måned kunne han presentere 
en fersk Indeks Meløy, der utvik-
lingen i fiskerinæringen framheves 

Spesielt bra, Meløy 
Tallenes tale er klar fra 
fiskeri-Meløy, og klart 
positiv. Men også litt 
tankevekkende.

Bjørn Sleipnes

Reipå Havn, 2017: - Det er fiskere i flere generasjoner bakover i min slekt, så jeg har det nok litt i blodet, fortalte Emil Solhaug (i dag 27 år) til oss for 3 år siden. Her sammen med to andre generasjoner, altså sønnen 
Christian Alexander (i dag 11) og faren Linas.

Bedre lagermuligheter, videreforedling 
og et spekter av tekniske tjenester vil 
kunne skape enda større verdier for 
samfunnet.

BJØRN SLEIPNES

som noe av det mest positive blant 
mye positivt.
- I næringen samlet økte driftsinn-
tektene med nesten 100 millioner 
kroner fra 2018 til -19. Det er 
nesten så man kan lure på om næ-
ringen har gått litt under radaren. 
Altså at man burde og kunne ha 
satset mer på denne næringen, og 
oppnådd enda større verdiskaping, 

reflekterer han.
Ny Næring lager artikkel om 
suksesshistorien Reipå Havn, og 
har sett på bransjetall sammen med 
Bjørn.
- Jo flere fiskere, jo mer etterspørsel 
etter tjenester, også tjenester som 
Meløy i dag ikke tilbyr. I Reipå 
Havn vil bedre lagermuligheter, 
videreforedling og et spekter av 
tekniske tjenester kunne skape enda 
større verdier for samfunnet rundt, 
forklarer han.

Meløy skiller seg ut
Meløy skiller seg altså ut, og posi-
tivt. Riktignok ikke gledelig at av 

de 7.576 tonnene med torskefisk 
som fiskebåter fra Meløy fanget i 
fjor, så ble bare 646 tonn, eller 5 
prosent, levert lokalt. Større lokalt 
mottak = økt verdiskaping.
- Men veldig positivt er det at 61 
prosent av heltidsfiskerne er under 
50 år – dette er høyest prosent i 
Nordland! Og, på fiske av torsk, sei 
og hyse er 21 prosent av de regis-
trerte fiskerne under 30 år – der er 
det bare Sortland i Nordland som 
er foran oss.
Mer overraskende-gledelig: mens 
både antall fiskefartøyer og antall 
heltidsfiskere er gått betydelig ned 
i Nordland de siste 12-15 årene, 

har Meløy like mange fartøyer som 
i -09, og faktisk 1 heltidsfisker mer 
enn i -06. Målt i driftsinntekter 
fra arter som torsk, sei og hyse er 
Meløy på 8. plass i fiskerifylket 
Nordland, og på pelagisk, altså sild, 
makrell, kolmule, er bare Bodø 
større.

Klynge gir fordeler
Bjørn fastslår at Reipå Havn bidrar 
sterkt til disse gode tallene fra Mel-
øy. Selv har han representert Meløy 
Utvikling KF i flere sammenhenger 
de siste årene, i utviklingsarbeidet 
for havna.
- At folk kommer sammen, får dele 
idéer og at samholdet styrkes – jeg 
mener dette er veldig positivt.
- På Vestlandet og nord for oss har 
man lyktes godt med slike næ-
ringsklynger i næringa, og det fører 
mange fordeler med seg at Reipå 
også klarer det. Man samarbeider, 
sprer kunnskap og får mange sam-
driftsfordeler i en slik klynge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

"

Det er med tungt hjerte vi bringer dette 
minneordet for Ulla Simonsson. Lederen for 
Simonsson & Widerberg Lean Consulting 
døde på Nordlandssykehuset 10. desember i 
fjor. Til tross for at hun aldri røykte, fikk Ulla 
påvist lungekreft i august 2018, og måtte 
altså gi tapt for den alvorlige sykdommen, 
bare 58 år. Dette minneordet er laget med 
hjelp fra hennes enkemann Ronny Wider-
berg (64), og vår medfølelse går til ham og 
til Ullas sønner Ludvik (29) og Linus (27) og 
hennes bonus-sønn Viktor (32) og bonus-
datter Anna (30) – altså Ronnys barn.

Ulla og Ronny
- Ulla var positiv, modig og nysgjerrig – 
spesielt nysgjerrig på mennesker. Hun hadde 
en fantastisk evne til å virkelig lytte, og få 
andre med seg. Forbedringsprosesser i en 
bedrift betyr gjerne at ansatte må endre både 
arbeidsadferd og holdninger til oppgavene, 
og dette er krevende. Men, Ulla fikk dem til 
å synes dette var kult, og morsomt, forteller 
Ronny.
Han er sterkt preget over å ha mistet sin 
kjære livsledsager gjennom 14 år, hun som 
også var hans leder og kollega. 
- Mens jeg mer er den tøffe, som går rett 
på, og kanskje «tøffet» henne opp hvis det 
trengtes, hadde hun en viktig og beroligende 
effekt på meg. Hun lærte meg mye. Vi hadde 
mange fine diskusjoner rundt prosjekter vi 
jobbet med – vi utfylte hverandre på en god 
måte.
Til tross for kreft-sykdommen, og artrose-
lidelsen som stygt svekket den ene hoften, 
deltok Ulla aktivt i driften av rådgivingsfir-
maet deres helt fram til september i fjor. Og 
helt til det siste var hun tydelig på at hun 
skulle tilbake i jobb i firmaet igjen, sammen 
med ektemannen Ronny og sin sønn Linus. 
Slik skulle det ikke bli.

Produksjon og ledelse
Etter kremasjonen i Bodø ble gravferden 
gjennomført i Sverige 8. januar i år. Ulla er 
gravlagt ved siden av sine foreldre i gravlun-
den i tettstedet Ramsele. Her i omlandet 
til Östersund i Jämtland vokste hun opp, 
og valgte utdanning som kjemiingeniør. I 
gang med yrkeskarrieren dreide imidlertid 
hennes interesser seg raskt mot produksjon, 
kvalitetsarbeid og logistikk, og Ulla fikk 
tidlig tillit i ulike lederjobber. «Hva blir det 
neste - våpen?! spurte min mor meg – jeg 
hadde ledet produksjon av både bildeler, øl 
og snus. Så, nå kan jeg endelig være med og 
produsere noe jeg er stolt over!» lo Ulla da 
jeg intervjuet henne i desember 2010, da 
som nyansatt produksjonssjef hos daværende 

Til minne om 

Ulla Simonsson
Hun som var så modig, dyktig 
og så nysgjerrig på mennes-
ker. Hun som lyste opp de 
fleste rom hun kom inn i. I 
desember gikk hun dessverre 
bort, Ulla Simonsson.

Ny Næring møtte Ulla Simonsson til intervju og Lederprat i november 2019. - Faktisk har vi så mye å gjøre at vi ikke helt klarer å hente oss 
inn underveis! sa hun om driften av Simonsson & Widerberg Lean Consulting. Foto: Edmund Ulsnæs

REC Wafer Mono i Glomfjord. Og da 
Ronny hadde møtte henne første gang i 
2006, var han innleid som rådgiver for 
bildel-produsenten TMD – der var Ulla 
produksjonssjef. Varme følelser oppstod 
umiddelbart, og siden var de et par.

Kjære Storvika
Da REC-eventyret i Meløy var over i 
2012, stod både Ulla og Ronny uten 
jobb – hun hadde nettopp tiltrådt som 
fabrikksjef i spinoff-virksomheten SiC 
Processing, mens han hadde jobbet med 
forbedring i Mono-fabrikken. By-livet 
lokket ikke, og begge ville bli værende 
i den fantastiske naturen i Gildeskål 
og huset de hadde kjøpt i Storvika. 
Løsningen ble eget firma der de solgte 
tjenester til sitt store nettverk av bedrif-
ter i flere land. De fikk reisejobber der 
de gav eksperthjelp til bedrifter som 
ville forbedre seg systematisk, med bruk 
av de de såkalte LEAN-verktøyene. 
Storvika var deilig å komme hjem til 
etter hektiske arbeidsuker på reisefot, 
og oppvokst som hun var i Nord-
Sverige kjente Ulla seg veldig hjemme 
i Nordland og med nordlendinger 
– hun kjente på et slags Nordkalotten-
fellesskap, sa hun i et annet intervju 
med meg.

Løftet andre
I store produksjonsbedrifter kan selv små 
forbedringer i produksjonen gi vold-
somme besparelser eller ny vekst. For-
bedringsekspertene Ronny og Ulla ble 
ettertraktet. Mens han betjente svenske 
giganter som IKEA, Sandvik og Volvo, 
brant hun for de små og mellomstore 
bedriftene – de som ofte ikke har kunnet 
være like systematisk i forbedringsarbei-
det, men som kan trenge det like mye. 
Slik ble Ulla et kjent fjes i en lang rekke 
små og mellomstore bedrifter i Meløy, 
Gildeskål og resten av Salten.
- Ulla klarte å få oss til å forstå en litt 
ny virkelighet, uten å si at vi hadde tatt 
feil før. Hun klarte å vri hodene våre til 
å forstå det hun selv allerede forstod, 
men uten at noen fikk piggene ut eller 
følte de burde skjønt dette før, forklarer 
Lasse Willumsen.
Han er daglig leder i Polarplast AS, 
og leide Ronny og Ullas tjenester i en 
nødvendig forbedringsprosess i 2018-
19. Bedriften som har vokst særdeles 
sterkt er i dag annerledes organisert, og 
en god del daglig sløsing med tid, og 
dermed penger, er borte. 
- Noen løfter seg selv ved å trykke ned 
andre – Ulla løftet andre med den 
måten hun var på. Dét synes jeg er en 
fantastisk egenskap, mener Lasse. 

Et forbilde
- Ulla var som kjent ingen autoritær 
leder – hun trodde ikke på dét. Hun 
var veldig flink til å få folk med seg, på 
en forbedringsreise. Verdiene hennes 
var å gå ut og se, stille spørsmål og vise 
respekt for mennesker, forklarer Ronny.
- Etter at hun gikk bort, har flere tid-
ligere ansatte, og ansatte hos kundene 
hennes, kontaktet meg. De har fortalt 
meg hva Ulla betydde for dem, at de så 
henne som et forbilde, forteller han.
Selv husker jeg ennå den ettermiddagen 
for 10 år siden. Jeg var altså på plass i 
REC Wafer Mono-fabrikken, og skulle 
for første gang møte og intervjue den 
nyansatte svenske produksjonssjefen. 
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg husker mø-
tet så godt, for jeg er heldig - jeg møter 
veldig mange hyggelige og forekom-
mende mennesker i utførelsen av min 
jobb. Men likevel, kanskje har jeg aldri 
følt meg bedre mottatt og ivaretatt, enn 
jeg ble av denne vennlige, varme og 
oppmerksomme sjefen. Dette er nok 
en opplevelse jeg deler med mange. 
For Ulla Simonsson lyste opp de fleste 
rom hun kom inn i. Før hun fikk den 
andre i rommet til å føle seg som den 
viktigste.

Tekst: Edmund Ulsnæs
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HYDROGEN FRA GLOMFJORD

Finn Nordmo

Å etablere dette i Glomfjord Industri-
park er veldig gunstig for prisen vi kan 
tilby for hydrogengassen vår.

FINN NORDMO

- Hydrogen er blitt det «alle» snakker om, 
og flere aktører planlegger produksjon. 
Men, for å kunne levere hydrogen til de nye 
Vestfjord-fergene fra 2025, mener jeg vi har 
et forsprang på de andre – både på pris og 
fordi vi er i rute med tidsplanen.

Mye på plass
Det er sen-vinter 2021, og vi ser sammen 
på Finns tidslinje – den får stadig flere og 
stadig kortere tidsintervaller. Løpet ble ro-
lig innledet i desember 2015, men så har 
tempoet økt merkbart underveis, slik at våren 
og sommeren 2021, da kan mye minne om 
en sluttspurt. Nylig leverte Norconsult sine 
modeller og prisestimat for opparbeidelse 
av tomt og fabrikkbygg, som igjen danner 
grunnlag for den prisen Glomfjord Hydro-
gen må kreve for sitt sluttprodukt – hydro-
gengass. Og nå kommer milepælene raskt i 

prosjektet som neste år forhåpentligvis skal 
omsettes til bygging. Glomfjord Hydrogen 
gjennomfører flere prosjektgruppe-møter 
med sine samarbeidspartnere hver uke. 
- Slike industriprosjekter tar veldig lang tid 
å utvikle – dette vet vi fra tidligere erfaring. 
Men, de siste månedene og ukene har veldig 
mye kommet på plass, og vi er i god rute 
med det vi må avklare og planlegge, fastslår 
han.

2 nye fabrikker
Meløy Utvikling KF har fortsatt en viktig 
rolle i det som snart kan bli en investering på 
mange 100-talls millioner kroner i indus-
triparken. Finn lånes nemlig ut som daglig 

leder i Glomfjord Hydrogen, og han drifter 
et stort nettverk av medhjelpere hos eierne i 
selskapet, pluss fagfolk som nå forbereder seg 
på kommende stor-utbygging.

- Det blir 2 fabrikker. Glomfjord Hydrogen 
skal bygge om lag 5.000 kvadratmeter på 
denne siden av innfartsveien, og Air Liquide 
på den andre siden. Så blir det rørgater mel-
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4 år etter at idéen ble født, 
har Glomfjord Hydrogen 
fått beregnet hva bygging 
av hydrogenfabrikk vil kos-
te. Nå er det investorenes 
tur, og forhåpentlig bygge-
start er slutten av 2022.

"

HYDROGEN FRA GLOMFJORD

Slik ser det ut, det planlagte produksjonsanlegget 
for hydrogengass i Glomfjord Industripark. Ronny 
Gerhardsen (bildet til høyre) og staben i Norconsult 
i Bodø leverte i februar modeller og prisestimat 
for bygging av fabrikk for Glomfjord Hydrogen. Nå 
modelleres også Air Liquides anlegg for flytendegjø-
ring av gassen – flytende hydrogen blir drivstoff for 
fergene over Vestfjorden fra 2025.

lom fabrikkene, forklarer Finn og peker på et 
oversiktsbilde over industriparken.
Hydrogengass produseres av Glomfjord 
Hydrogen, i prosessanlegg levert fra NEL 
Hydrogen Electrolyser AS, én av bedriftens 3 
eiere. Så skal gassen flytendegjøres, i et annet 
prosessanlegg som bygges og drives av den 
globale gass-giganten Air Liquide. Flytende 
hydrogen og hydrogengass blir sluttproduk-
tene ut av Glomfjord – den flytende skal bli 
drivstoff i Vestfjord-fergene fra 2025, slik 
partene jobber for.

GIP meget gunstig
Modellen du ser på det store bildet, viser 
Glomfjord Hydrogens kommende elektro-

lyseanlegg, det som faktisk blir en større for-
bruker av elektrisk kraft enn Yara Glomfjord. 
Anlegget er ikke ulikt det som var i drift som 
en del av gjødselfabrikkens ammoniakkfa-
brikk fram til 1993. Og var verdens største i 
sitt slag.
- Å etablere dette i Glomfjord Industripark 
er veldig gunstig for prisen vi kan tilby for 
hydrogengassen vår, forteller Finn. 
- All infrastruktur er nemlig på plass, masse 
grunnlagsinvesteringer er allerede gjort i 
kraft, vann, avløp og tilgjengelige tomter.

Viktig for Yara
I Meløys egen industripark etableres nå både 
datalagringssenter og tørkeanlegg for slam fra 

smoltanlegg. Mens hydrogenfabrikk er nær-
mere realisering enn noen gang. Som faktisk 
også er fordel Yara Glomfjord.
- Når vi produserer hydrogen, er oksygen et 
stort biprodukt. 1 kilo hydrogen genererer 8 
kilo oksygen, som igjen er en viktig innsats-
faktor i produksjonen av salpetersyre. Vi 
er i dialog med Yara, og det blir lagt rør fra 
Glomfjord Hydrogen til syrefabrikken. Slik 
kan syreproduksjonen få en boost, opplyser 
Finn.
Nå er det brukt om lag 1,5 millioner kroner 
i et forprosjekt der Norconsult har laget 
modeller og prisestimat for utbygging. På 
forsommeren skal Statens vegvesen signere 
kontrakt med anbudsvinner på bygging av 

2 nye Vestfjord-ferger. Disse skal i drift fra 
2025, med flytende hydrogen som drivstoff. 
Air Liquide og Glomfjord Hydrogen jobber 
for at nettopp dette skal bli starten på stor-
utbygging i Glomfjord.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Vi er hos Norges største rådgiverselskap 
innen samfunnsplanlegging, prosjektering og 

- Hydrogen er jo nytt for oss ved 
Bodø-kontoret, men vi er godt 
kjent i Glomfjord Industripark, 
smiler Ronny Gerhardsen.

arkitektur. Her ved Norconsults Bodø-
avdeling har Ronny 23 års fartstid. Det 
var i desember at det kom henvendelse fra 
Glomfjord Hydrogen i Meløy.
- Jeg er oppdragsleder, og har involvert 
om lag 10 av våre medarbeidere, slik at vi 
dekker inn fag som byggteknisk, brann, 
automasjon, elektro, vann, avløp og vei i 
dette prosjektet, forklarer han.

Glomfjord Hydrogen bestilte nem-
lig kostnadsestimat for å ferdigstille 
en tomt på ca. 5.000 kvadratmeter, 
og ikke minst bygget som skal huse 
elektrolyseanlegg for framstilling av 
hydrogengass. Estimatet fra Norcon-
sult er så brukt for å beregne pris på 
hydrogengass levert fra Glomfjord 
Hydrogen. Så skal samme jobben 
gjøres for franske Air Liquide, som vil 
bygge fabrikk for å flytende-gjøre gas-
sen. Air Liquide skal i neste omgang 
konkurrere om å få levere flytende 
hydrogen til de nye Vestfjord-fergene.
- Vi måtte kaste oss litt rundt for å 
kunne levere nå i februar. Men vi er 
vant til å få henvendelser der det has-
ter, og vi er godt kjent i industripar-
ken, etter å ha hatt en rekke oppdrag 
der, spesielt for Yara, sier Ronny.
Han og staben i Norconsult har teg-
net og grov-modellert et bygg i 3D, 
slik at alle størrelser og materialmeng-
der kan kalkuleres til en estimert byg-
gekostnad. Dessuten: miljøtekniske 
undersøkelser i grunnen.
- For oss ble dette en god del timer 
med arbeid, men det var ikke et 
kjempestort prosjekt. Hvis de ønsker 
å bruke oss til detaljplanleggingen og 
et konkurransegrunnlag, blir det nok 
et større prosjekt for oss, sier Ronny.

Fabrikkprisen er satt
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I 2015 ble det kjent at aktører i Vestland 
fylke ville utnytte fossefall og vannkraft 
til å produsere hydrogen, til drivstoff. 
Meløy Utvikling KF satte sin rådgiver Finn 
Nordmo på saken.

Previously, on Glomfjord Hydrogen:
Sliter du med å holde over-
sikten? Her er Ny Nærings 
lynraske guide til etable-
ringen av hydrogenfabrikk i 
Glomfjord Industripark.

- En slik industrisatsing tar mange år å 
gjennomføre, men nå nærmer vi oss endelig 
beslutning om bygging, forteller Finn Nordmo, 
daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS.

Forretningsadresse i Glomfjord 
Industripark, der selskapet ble eta-
blert 16. juni 2016. Eies fra i år av 
Meløy Energi AS (33,3 prosent), Nel 
Fuel AS i Oslo (33,3) og Greenstat 
AS i Bergen (33,34). Daglig leder 
er Finn Steinar Nordmo (f. 1942), 
og styreleder er Jon André Løkke 
(f. -70) – han er også styreleder i 
Nel Fuel AS. Styremedlemmer er 
Børge S. Selstad (f. -80) – ad-
ministrerende direktør i Meløy 
Energi AS, Vegard Frihammer (f. 
-75) – daglig leder og styreleder i 
Greenstat AS, og Leif Kristiansen (f. 
-57) – avdelingsleder for Glomfjord 
Industripark.

I 2012 gav myndighetene Meløy status 
som omstillingskommune, fordi anslags-
vis 650 arbeidsplasser forsvant etter 
at RECs waferproduksjon i to fabrikker 
i Glomfjord hadde blitt lagt ned. 100 
millioner kroner ble stilt til rådighet i 
et seksårig omstillingsprogram, og det 
kommunale foretaket Meløy Utvikling 
administrerte omstillingsmidlene. Virk-
somheten er fortsatt Meløy kommunes 
hovedverktøy for næringsutvikling, den 
har base i Glomfjord Industripark og le-
des av Stine Estensen (f. 1962). Styrele-
der er ordfører Sigurd Stormo (f. -70), og 
styremedlemmer er Rolf Birger Nilsen (f. 
-65), Tone Norum (f. -81), Per Frøskeland 
(f. -69) og Liv Toril Pettersen (f. -63).

Glomfjord 
Hydrogen AS

Meløy
Utvikling KF

- Det var vel egentlig Egil Sørheim 
på Halsa som hadde tipset om at noe 
slikt måtte være noe for Glomfjord. I 
desember 2015 kontaktet jeg gamle 
Hydro-kolleger på Notodden, der man 
har etablert hydrogenselskapet NEL, 
forteller Finn.

Hjulene begynte å rulle:
Januar 2016: NEL besøker Meløy 
Utvikling KF i Glomfjord Industripark. 
Selskapsetablering diskuteres.
Juni 2016: Etablering av Glomfjord 
Hydrogen AS, med NEL Fuel AS, 

Greenstat AS, Meløy Energi AS og 
daværende Meløy Næringsutvikling AS 
som eiere. Hydrogen som drivstoffkilde 
blir for alvor et nasjonalt tema.
2017: Glomfjord Hydrogen tilbyr Bodø 
kommune å levere hydrogen til egen 
fyllestasjon for busser, kommunale biler, 
drosjer og privatbiler. Dialog innledes 
med Nordland Fylkeskommune og 
Bodø kommune, og med politikere 
lokalt, regionalt og nasjonalt.
2018: fokus på tog, siden hydrogen ble 
vurdert som drivstoff for baner som 
Raumabanen, Rørosbanen, Meråkerba-
nen og Nordlandsbanen. Jernbanedi-
rektoratet har så langt vendt tommelen 

ned for hydrogen. Meløy Utvikling KF 
deltar på messer, møter og workshops – 
interessen for hydrogen stiger.
2019: Besøk fra tyske Linde Enginee-
ring og franske Air Liquide – aktører 
som vil konkurrere om hydrogen-avtale 
med rederiet som vinner anbudet på 
bygging av de nye Vestfjord-fergene.
2020: profileringen av Glomfjord Hy-
drogen fortsetter. I mars signeres samar-
beidsavtale med Air Liquide. Glomfjord 
Hydrogen skal produsere gass i fabrikk 
i Glomfjord - Air Liquide skal kjøle ned 
gassen til flytende hydrogen, og selge 
den fra egen fabrikk i Glomfjord. Mulig 
total-investering: 800 millioner kroner.

2021, februar: Norconsult leverer modell 
og pris-estimat for bygging av tomt og 
fabrikk for Glomfjord Hydrogen AS, 
deretter det samme for Air Liquide.
2021, mars: Statens vegvesen vil tro-
lig publisere konkurransegrunnlaget for 
Vestfjord-sambandet. 
2021, mai-juni: pristilbud leveres til 
rederiene Norled, Torghatten, Fjord1 og 
Boreal.
2022-23: byggestart hydrogenfabrikk i 
Glomfjord Industripark.
2024-25: ferdigstillelse og produksjons-
start.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dette bildet viser 
området i Glomfjord 

Industripark der 
Glomfjord Hydrogen 
skal bygge sitt pro-
duksjonsanlegg for 

hydrogengass.
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- Jeg sier jo gjerne ja når noen trenger hjelp, 
eller har behov for meg. Dermed takket jeg 
jo så klart ja da jeg ble tilbudt stillingen som 
driftsleder i PKL, forteller industri-veteranen 
som i år har tiårs-jubileum hos Yara. 
1.januar i år var han på plass som driftsleder 
– en stilling som kombinerer både perso-
nalansvar, jobb med forbedringsarbeid og 
oppsyn ute i fabrikken.

Opptatt av forbedring
En mann med klare meninger og som ikke 
er redd for å la de bli hørt, må man kunne 
beskrive Fred-Ove som.
- Tja, jeg er jo ikke redd for å stikke nakken 
frem, jeg står for det jeg sier og mener, og 
sånn er nå dét, humrer han. 
For etter et helt tiår i bedriften har han god 
oversikt over hva Yara gjør bra – og også hva 
Yara kan gjøre bedre.
- Det er klart, det alltid ting man kan forbe-
dre. Og jeg er jo litt utålmodig på den måten 
at jeg vil gjerne at når ting er blitt avtalt og 

Fred-Ove løftes
Ny av året – altså i ny jobb, er 
Fred-Ove Pedersen (56) hos 
Yara. I 10 år har han jobbet for 
gjødsel-fabrikken som operatør 
og skiftleder. Nå har han fått 
nye oppgaver som driftsleder i 
pakkeri, kai og lager.

- Jeg er opptatt av forbedring, og jobben med å effektivisere og forbedre produksjonen synes jeg er spennende! Fred-Ove Pedersen er ny driftsleder hos Yara Glomfjord. 

Det å ha system i sakene, vite hvor utstyret er 
til enhver tid og å holde produksjonslokalene 
rene og ryddige, er elementært for at vi skal 
kunne drive en bra produksjon!

FRED-OVE PEDERSEN"
iverksatt, så ønsker jeg at man skal følge opp 
med én gang.

Allsidig jobb
I den nye jobben får Fred-Ove muligheten 
til å være med å påvirke og delta i avgjørelser, 
men også være til stede i det som jo tross alt 
er hele grunnlaget – nemlig gjødselproduk-
sjonen.
- Jeg liker å være ut i fabrikken og se hva som 
rører seg, ha kontakt med operatørene og vir-
kelig få ta del i selve produksjonen. Så derfor 

passer denne jobben meg godt, jeg slipper å 
sitte på kontoret hele dagen, forklarer han. 
Han er fan av YPS – altså Yara Production 
System, Yaras satsing på systematisk forbe-
dringsarbeid, og synes arbeidet som gjøres 
med det er positivt.
- Det å ha system i sakene, vite hvor utstyret 
er til enhver tid og å holde produksjonslo-
kalene rene og ryddige, er elementært for at 
vi skal kunne drive en bra produksjon. Der 
synes jeg YPS-ordningen funker veldig bra, 
selv om vi nok fortsatt har en vei å gå. 

Det å lede
En del av ny-jobben er også dette med 
personal-ansvar. Og dét er ikke fremmed for 
Fred-Ove, som jo har vært skiftleder på skift 
3 i flere år. 
- Det handler om å lytte, tror jeg. Høre hva folk 
har og si og la dem snakke ferdig er viktig. I 
tillegg må man også klare å se individet, og lese 
mennesker. Å snakke til alle på samme måte 
funker gjerne ikke alltid, fordi folk er så forskjel-
lige og tolker ting forskjellig, mener Fred-Ove. 
Som en mann med tre fagbrev (industri-
ell næringsmiddelproduksjon, operatør i 
kjemisk-teknisk produksjon og logistikk) er 
det nok få som kan utkonkurrere Fred-Ove 
på både erfaring og innsikt i produksjonen. 
Og dét er god, viktig og riktig erfaring når 
man skal lede andre! 

Ferdig-landet
Han har vært innom mange spennende job-
ber i løpet av årene, Fred-Ove, blant annet 
har han jobbet hos Meløy Bil og Maskin, 
Halsa Auto og Cargill.
- Har du landet der du skal være nå?
- Ja, det mener jeg absolutt jeg har. Her blir 
jeg til jeg pensjonerer meg, og dét trives jeg 
godt med!
Men før pensjonstiden kommer skal Fred-
Ove ta fatt på mange spennende og varierte 
arbeidsoppgaver hos Yara, og fortsette med 
sitt engasjement for forbedringsarbeid. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og Edmund 
Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs

Oppvokst i Tjongsfjord i Rødøy, hvor han gikk barne- og ungdomsskole. Deretter gikk han et år på 
videregående på Ørnes – linjen handel og kontor. Videre skole i Glomfjord – maskin og mekaniker. 
Så jobbet han hos Meløy Bil og Maskin i Neverdal (1985-87), Halsa Auto (1988-89), Halsa Bygg 
(1989-90) og Cargill (1991-2010) før han i januar 2011 startet i jobb hos Yara Glomfjord. Fred-Ove 
er bosatt på Halsa, og er samboer med Astrid Jensen. Han har to voksne barn – f. 1987 og -89.

Fred-Ove Pedersen (56)

Svenske Jonas begynte hos Statkraft 
i september i fjor, på Gaupne i 
Sognefjorden. Nå er han på det 
som kalles rotasjon, og skal være 
i Glomfjord frem til i mai. Før 
han trer inn i ordinær stilling hos 
Statkraft jobber han altså ved ulike 
avdelinger i hele Norge i et år og 
blir kjent med hele organisasjonen.
Mye nytt
- Jeg trives veldig godt! Det er 
mange nye oppgaver, mye nytt å 
sette seg inn i, og ikke minst et helt 

nytt miljø med nye mennesker å 
bli kjent med, så det er veldig spen-
nende! forteller Jonas som er fra 
Helsingborg i Sverige.
- Jeg jobbet som industrielektriker i 
fem år i Helsingborg, i en industri-
park tilnærmet lik den som fins her 
i Glomfjord. Etter hvert kjente jeg 
at jeg ville ha nye utfordringer, og 
startet på utdanning som sivilinge-
niør i 2015.

Utfordringer
Ferdig utdannet søkte Jonas på 
mange forskjellige jobber, og endte 
opp med å bli ansatt hos Statkraft. 
Hans første år ved bedriften er i 
Statkrafts internasjonale Trainee-
program, hvor han i løpet av året 
jobber noen måneder ved ulike 
lokasjoner i hele Norge. Hensikten? 

At de ansatte skal bli kjent med 
hele organisasjonen og alle de ulike 
retningene som finnes. 
- Jeg har lyst til å jobbe i energi-
bransjen, og Statkraft er en stor or-
ganisasjon med mange muligheter. 
Jeg liker å utfordre meg selv, både 
faglig, men også språklig. Og det 
får jeg gjort i Norge, smiler han. 
Hjemme i Sverige har Jonas sambo-
eren Anna. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs og 
Edmund Ulsnæs. Foto: Edmund 
Ulsnæs

Statkraft gir muligheter!
Dét kjenner i hvert fall 
Jonas Andersson (29) 
på – nå på rotasjon 
som trainee hos kraft-
produsenten.

 - Jeg har lyst til å jobbe i energibran-
sjen, og Statkraft er en stor organisa-
sjon med mange muligheter, sier Jonas 
Andersson.

Og fast jobb har han fått, et-
ter at han begynte læretiden hos 
Meløy Elektro for 2,5 år siden. Da 
fagprøven var bestått 15. januar, 
lå kontrakten om fast jobb klar på 
bordet. 

Gikk for fast
- Jeg har alltid syntes 
elektrofaget har vært 
spennende, men det 
var også viktig for meg 
å velge et yrke jeg 
kom til å få fast jobb i, 
forklarer Lasse André 
Hanssen (20).

- Viktig å ta ansvar for at lokale ungdommer får utdanning og kommer seg i jobb, mener Roger Stormo (t.v.). Nå har Meløy Elektro-sjefen utdannet og ansatt en lokal 
20-åring.

Lasse André Hanssen. Foto: Edmund 
Ulsnæs

For Meløy Elektro betyr rekrut-
teringen av lærlinger mer enn bare 
behovet for arbeidskraft.
- Jeg synes det er viktig at man som 
lokal aktør tar ansvar for at ung-
dommen får seg ei utdanning, og 
kommer seg i jobb, forteller daglig 
leder Roger Stormo.
- Nå er jeg helt på egen hånd, 
med ansvar for eget arbeid – så nå 
begynner den virkelige læringa, 
smiler Lasse.

Stort sett travelt
Lasse tok først elektrofag grunnkurs 
på VG1 og EL-energi på VG2, ved 
Meløy videregående skole.  Læreti-
den som elektriker inneholder mye 
fagstoff og det er ikke uten grunn 
at den er satt til to og et halvt år, 
kontra to i andre fag.   
- I denne jobben har vi mye å gjøre, 
og det er viktig å være så effektiv 
som mulig for å yte best mulig 
service, fortsetter den nyutdannede 

elektrikeren. 

Viktig for samfunnet
Han gjør en viktig jobb. Å utføre 
elektrisk arbeid krever at man har 
autorisasjon, og ifølge Statistisk 
Sentralbyrå spås det mangel på 
elektrikere i hele landet – både med 
og uten videreutdanning - i årene 
som kommer. 
- Det aller beste med jobben er å 
føle at man gjør noe viktig - at man 

er med og bygger opp samfun-
net med sine egne hender, fastslår 
Lasse.
- På sikt ønsker jeg å utdanne meg 
videre til energimontør – for å ha 
flere ben å stå på i fremtiden. Men 
akkurat nå er det bare sabla deilig 
med fast jobb, og ikke minst bedre 
lønn! smiler han. 

Tekst og foto: Synne Bakken 
Ulsnæs
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Han har vært et levende leksikon i god 
fabrikkdrift. Nå må både han og Yara Glom-
fjord akseptere et uunngåelig faktum. Etter 
46 års tjenestetid kunne ikke Helge Bjarne 
Johannessens (70) pensjonisttilværelse utset-
tes flere ganger! 
- Jeg skulle gå av på 62 år, men nei – var ikke 
forberedt. Så på 65 – nei, ikke forberedt. 67 
år….nei. Og tiden fra 62 år til 70 nå, den 
har bare fløyet avgårde! smiler Helge Bjarne.
Med det der smilet, du vet, som alltid har 
gitt ham et litt gutteaktig utseende. Selv 
om han nå faktisk ble såpass voksen at han 
ikke kan mønstre på jobb lengre! Leder Leif 
Kristiansen og kollegene i driftsavdelingen 
for Glomfjord Industripark hedret superve-
teranen i forrige måned.

Viktig i 
46 (!) år 

Han har vært et levende leksikon i god fabrikkdrift. Nå må både han og Yara Glomfjord 
akseptere et uunngåelig faktum. Etter 46 års tjenestetid kunne ikke Helge Bjarne 

Johannessens (70) pensjonisttilværelse utsettes flere ganger! 

- Når jeg først tenker etter, skjønner jeg jo at 
det er veldig lenge siden jeg kom til kon-
struksjonsavdelingen og måtte gå gradene før 
jeg fikk mer ansvar. Men årene har gått veldig 
fort, de har jo dét…

Til førstegangsintervju
For faktisk aller første gang intervjuer Ny 
Næring den nær legendariske vedlikeholdsin-
geniøren hos Yara Glomfjord. ‘Helge Bjarne, 
du er en beskjeden mann, men nå må du la 
oss gjøre litt stas på deg! Og du må stille opp 
til intervju med Ny Næring!’ storsmiler sjef 
Leif idet hovedpersonen litt motvillig setter 
seg ned til kaffeprat.
- Okei, du får 4 minutter! sier han.

Og gir en påminnelse når vi passerer 8. Men 
blir heldigvis ved bordet den neste timen. 
Han har en del å se tilbake på. 
- Nei, jeg liker ikke å skryte av meg selv, være 
i avisen sånn. Men jeg kan skryte av at jeg har 
hatt det godt i denne bedriften. Heldig som 
har fått jobber som har gitt meg mye. Og 
med årene har jeg fått en del gratis, ettersom 
jeg har kunnskap om det meste som pågår i 
fabrikkene.
Han ramser opp for oss et lite utvalg av 
veldig, veldig mange. Prosjekter med stort 
ansvar og alltid store verdier.

Måtte gå gradene
Motivert for mer skole og mer kunnskap 
reiste Helge Bjarne til Bodø, etter folkeskole 

i Storvika og realskole på Inndyr. Jern og 
metall, bilmekaniker og maskiner – dette ble 
hans retning. Men ikke nok med yrkesskole 
– sammen med kamerat Tore Torrissen ut-
vandret han til Göteborg, og kom hjem 3 år 
senere med ingeniørutdanning og motor som 
spesialisering. Høyere utdanning var man-
gelvare og etterspurt, og med 4 jobbtilbud 
etter 3 søknader, valgte han gjødselfabrikken 
i Glomfjord.
- Som nyansatt konstruktør måtte jeg gå gra-
dene, og det var ikke før etter 7-8 år at jeg ble 
forfremmet til prosjektleder, husker han.
Fra den lange, lange rekken sin av små og 
store prosjekter, husker han først ett av de 
aller mest spektakulære. Norsk Hydro bygde 

i Glomfjord det som var verdens største, ved 
innvielsen i 1986.

Prosjektleder ser tilbake
- Verdens største trykkløse lager, med plass til 
60.000 kubikkmeter flytende ammoniakk. 
Kostet over 70 millioner kroner den gangen – 
det var en stor oppgave, ja. Oddmund Stora-
ker hadde ansvaret på bygg og sprenging, jeg 
på alt det mekaniske.
Ammoniakklageret inne i fjellet på nedre om-
råde av Glomfjord Industripark, det som ble 
gravd ned til 75 meter under havoverflaten.
- Men du vet, som ung….man har ikke 
skrupler, man tar på deg det meste uten å 
blunke. Og så ble det lekkasje, husker jeg, for 
ammoniakken spiser opp is, og da lakk det 
fra sprekkene, smiler Helge Bjarne.
Og tar oss gjennom andre gode minner – 
nye bygg, forbedringer i fabrikken, store 
vedlikeholdsprosjekter. Siloer for kalksalpeter, 
kraner på kaia, perioden som pendler – Helge 
Bjarne var byggeleder da det skulle bygges 
bulklaster for Kola-fosfat i havna i Kirke-
nes. Og da et sagbruk skulle rives og bygges 
opp igjen på russisk side.  Hjem igjen i -97, 
byggeleder da sjeldne jordarter-anlegget ble 
bygget. Siden da delvis vedlikeholdsleder i 
fullgjødselfabriken, delvis fortsatt prosjekt-
leder.

Fabrikk i hodet
- At jeg har blitt så lenge, er jo også fordi 
bedriften har hatt behov, har trengt hjelp til 
ulike endringer. Jeg var ikke blant dem som 
takket ja til jobb i Qatar på 1980-tallet, og 
siden det ikke var jobb til dem da de kom 
hjem, må jeg vel si at jeg er fornøyd med 
valget, og heldig.
Helge forble Hydro-mann, også gjennom 
adskillelsen der Bilfinger overtok verksted-
virksomheten, og da landbruksdivisjonen ble 
Yara fra 2004. Han forteller om bevisstheten 
deres rundt at Porsgrunn-fabrikken når som 
helst ville kunne overta Glomfjord-produk-
sjonen, og hvor viktig det var å få fabrikken 
til å gå godt, uten store investeringer.
- Vi har vært gode til å stå i stormen. Og når 

Nei, jeg liker ikke å skryte av meg 
selv, være i avisen sånn. Men jeg kan 
skryte av at jeg har hatt det godt i 
denne bedriften.

HELGE BJARNE JOHANNESEN

vi har hatt havarier, har Glomfjord-fabrikken 
vært gode på å tackle dem!
- Og bedriften har de siste årene overlappet 
deg med andre, for å beholde kompetansen 
din?
- Tja, det er en del som er gammelt i fabrik-
ken, og det gamle er ikke bare å finne beskre-
vet inne på en PC. Jeg har vært med lenge og 
vet hva som fungerer å gjøre med utstyret, 
og ikke.

Respektert fagmann
Den voldsomme detaljkunnskapen om 
gjødselfabrikken har gitt Helge Bjarne store "

Helge Bjarne 
Johannessen (70)

Oppvokst i Storvika, sønn av Helga og 
Bjarne. Yrkesskole maskin og mekaniker 
i Bodø, deretter ingeniørutdanning motor, 
i Göteborg. Tiltrådte som konstruktør 
i Norsk Hydro i Glomfjord torsdag 8. 
august 1974, og ble senere byggeleder, 
prosjektleder og vedlikeholdsleder fram 
til formell pensjonsavgang fra februar 
i år. Benyttes fortsatt som rådgiver i 
Yara Glomfjord. Gift med Jorunn og har 
sønnene Ørjan (f. 1977), Sturla (f. -80) og 
Georg (f. -86), og så langt 5 barnebarn – 
nummer 6 er ventet i sommer.

Helge Bjarne, du er en beskjeden 
mann. Men nå må du la oss får gjøre 
litt stas på deg. Og du må stille opp 
til intervju med Ny Næring!

LEIF KRISTIANSEN

Han gav seg ikke før 
han måtte, og dét er 
den tidligere arbeids-
giveren glad for! 
Vedlikeholdsingeniør 
Helge Bjarne Johan-
nessen (i midten) 
er blitt pensjonist 
etter 46 års tjeneste 
for Yara Glomfjord. 
Her sammen med 
Sebastian Stefanski 
(t.v.) og Jan Kyrre 
Bogen. På vårt andre 
bilde mottar han 
gavekort og gode ord 
fra avdelingsleder 
Leif Kristiansen.

respekt hos ledelsen og den øvrige staben, 
også helt til det siste i yrkeskarrieren hans. 
Meget nyttig mann å ha, ekstra lenge, og god 
mentor for nyansatte.
- Dine 3 sønner gikk alle ingeniør-vegen. 
Inspirert av deg?
- Alle er vel inspirert av sine foreldre, kanskje, 
uten at det er så bevisst. Men ikke jeg, da – 
faren min hadde fiskebåter, men jeg var så 
plaget med sjyverk at fisker, dét skulle jeg 
ikke bli!
Nå har eldstesønnen Ørjan uansett mulig-
het til å ta arven etter sin far videre – han er 
driftsleder i fullgjødselfabrikken. Mens Helge 

Bjarne, han har for siste gang kommet for 
sent hjem og til kald middag – i hvert fall på 
grunn av utfordringer og stans i gjødselpro-
duksjonen.
- Jorunn og jeg tar det som det kommer – vi 
har ikke så mange planer. Men vi har båten i 
Storvika, og huset på Fugløya, da.
- Nå hjelper jeg til for å sikre at øya fortsatt 
skal ha ei kai som hurtigbåten vil legge til 
ved. Jeg har jo praktisk sans, og får fortsatt 
nytte av at jeg både har praktisk og teoretisk 
kunnskap, smiler pensjonisten.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



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

Besøk oss på nynaring.noBesøk oss på nynaring.no

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

Ingen i Meløy-regionen trenger å bli fornærmet når vi for den arkitektur-interesserte anbefaler….. Glomfjord! Perlene er flere, og vi bru-
ker gjerne 4 spalter på Statkrafts møte- og informasjonssenter, eller ‘Gammelkontoret’, som selskapets ansatte gjerne kaller stas-bygget 
i Glomen. Tegnet av anerkjente Arnstein Arneberg, og ferdigstilt i 1914 som administrasjonsbygg for kraftutbyggerne – kraftverket på 
Fykan kom i drift fra 1920. Statkraft har selv løftet ‘Gammelkontoret’ inn i verneklasse 2 i Landsverneplanen, den som styrer bevaringen av 
statlig eiendom, og totalrenoverte bygget i 1987. Her finnes også et spennende arkiv med masse kraftverkshistorie, og en rekke historiske 
bilder og gjenstander. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


