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U t re d e t
i 23 år

Liten øy, mye laks
Foto: Lars Olve Hesjedal

Havet vi
lever av
I 2002 startet vi magasinet Petro Puls. Nå er vi
HavPuls. Vi gjør endringen fo
or å utvide horisonten
til å omfatte flere av de viktigste næringsaktørene
som lever av havet i nord. Enda flere gode historier om fo
olk og næringsliv, enda flere tema å
velge mellom.
Kysten i nord står for en allerede stor, men fortsatt raskt voksende verdiskaping for nasjonen og
mange lokalsamfunn. Fiskeri og havbruk står
midt i en kraftig ekspansjon drevet av nærmest
eventyrlige priser fo
or produktene som selges
kloden rundt. Offfshorenæringen vokser også
raskt med fire feltsenter i drift, ett til neste år med
Aasta Hansteen, og det sjette med Johan Castberg under planlegging. Årets letesesong i
Barentshavet kan snu olje-Norge på hodet, hvis
de mest optimistiske prognosene slår til.
Offshore og havbruk fåår stadig flere berøringspunkter gjennom utveksling av teknologi.
Havgående oppdrettsanlegg er under planlegging flere steder, konstruksjoner som tegnes av
offfsshore-ingeniører. Dessuten er sameksistens
mellom landets to viktigste eksportnæringer
kilde til noen av tidens mest tilspissede politiske
konfliktsaker, spørsmålet om åpning av områdene rundt nordre Nordland og sør-Troms.
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SKATTJEGERE: Geologene på Statoil-kontoret i Harstad traffff blink ved Norne gjennom å tenke
e utenfor boksen.
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Vi ønsker å fo
ortelle disse historiene til lesere i
resten av landet, noe vi oppnår gjennom distribusjon av bladet med Finansavisen og digital nedlasting på www.petropuls.no eller
www.havpuls.no

Bunnen
er passert
«Bunnen er nådd» (i offfsshorenæringen) skrev vi
på denne plass i august.
Så langt har spådommen slått til. Oljeselskapene
tjjener igjen gode penger, utbyggingsprosjekter
og riggkontrakter kommer i en jevn strøm.
Gjeldstyngede leverandører restrukturerer og fåår
ny kapital. Likevel kan 2017 fortsatt bli
saktegående for landindustrien. Men vi stirrer
ikke lenger ned i avgrunnen.
Oppturen har startet.
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KV
VARØY: Daglig leder Alf-Gøran Knutsen (til v.) og drifttsleder Håvard Olsen har gjort Kvarøy
Fiskeoppdrett til en internasjonal virksomhet.
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BARNDOMSBYEN: Riggen «Scarabeo 8» på reden utenfor Hammerfest med fjellet Håja i vinterlys.
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Skal Nord-Norge være en avsondret arktisk idyll, eller
et moderne industrisamfunn med olje og fisk i sameksistens?

Ingen gevinst uten risiko
HAMMERFEST. Jeg ble født i 1950 i et
hvitmalt husbankhus på Fuglenesveien
i Hammerfest, en halvtimes spasertur
fra Snøhvit LNG, Nord-Norges foreløpig eneste landanlegg for foredling av
petroleum.
Tiden var en annen, men noe er
uforanderlig: naturens skjønnhet og
villskap. Om vinteren hylte som regel
en margslitende vind rundt hushjørnene, og ispartiklene kjentes som jernfilspon mot nese og kinn. I kuling fra
vest la sjødrefset seg som grå emalje
over stuevinduene, men i juni var det
meste glemt. Snøen smeltet. Fra kaiene
hørtes skøytemotorenes dvelende dunk
som livets egen rytme. Måkene kretset
over fiskehjellene med klagende hyl, og
havet glødet i et blondt silkelys fra en
sol som aldri gikk ned.
Det var et magisk landskap å vokse
opp i, men det er ikke naturens skiftninger jeg husket best. Jeg husker i stedet noe helt annet: et blått neonskilt
som i 1953 ble montert på taket av en
fabrikkbygning hvor ordet Findus lyste
i meterhøye bokstaver.
NOE VAR FRYKTELIG GALT. Jeg var for
liten til å forstå hva ordet betydde. Jeg
forsto bare at noe var fryktelig galt. Intellektuelle og bygderomantikere var i
harnisk. Avisspaltene dryppet av eder
og galle. Med Findus var industrialismen kommet til Nord-Norge, og det
fylte tradisjonalistene med gru. Moderne teknologi ville føre folk, fe og
fiskebestander i fortapelsen. Og verst
av alt: fabrikken skulle fange fisk med
trål som Stortinget i et anfall av utopisk
galskap hadde forbudt ved lov. Våre
europeiske naboer hadde riktignok
3000 trålere i høyeffektiv drift, men vi
skulle holde oss borte fra den slags vederstyggelighet: havenes forpester, preriebrand og kjempestinkdyr, som det
het i Nordlys i 1936.
Findus ble – som Snøhvit LNG og
nordnorsk petroleumsvirksomhet –
født i smerte og lidenskap. Fryseriet ble
reist av de to visjonære brødrene Harald og Henning Throne-Holst, som

Befolkningen ble innbilt at naturen og
livsformen var så spesiell at den knapt
tålte risiko, men måtte ha særskilt vern.
nsvakt mot barbariet», skrev Erik Rudeng i boken om familien
Throne-Holst.

kommentar
.

Alf R. Jacobsen (67) fra Hammerfest er
etterkrigstidas mest markante journalist, redaktør, og forfatter i Norge på feltet undersøkende journalistikk innenfor
næringsliv og historie. Belønnet med Rivertonprisen, SKUP-prisen, Petter Dassmedaljen. Har gitt ut en lang rekke
bøker, flere filmatisert, blant dem «Brent
av frost», «Iskyss» og «Kongens Nei».

etter krigen ville gjøre nordnorsk fisk
til en global suksess ved hjelp av samtidens mest avanserte teknologi: Baader
filetmaskiner og Birdseye platefrysere.
De hadde penger fra salget av Freia og
Marabou sjokolade, og sparte ikke på
noe.
Gardinene i den karakteristiske rødgule betongbygningen var tegnet av
monumentalkunstneren Alf Rolfsen,
spisesalen dekorert av Inger Sitter, og
en bronsekopi av Athena Lemnos voktet inngangen. Originalen hadde i den
hellenske storhetstiden prydet Akropolis, og kopien var støpt i Italia og
fraktet nordover av menn med romantiske motiver.
«Fjernt fra sin sør-europeiske opprinnelse sto hun nå oppreist mot Ishavet som en sivilisasjonens forpost, eller
som Henning forestilte seg: en grä-

DE LYKTES – NESTEN. Gjennom massiv innsats ble Findus i Hammerfest
selve pionerbedriften i dypfrysing av
fisk i Europa. Den sto for en ny type industriell tenkning, sysselsatte i perioder
store deler av landets havgående fiskeflåte og erobret betydelige markedsandeler i Skandinavia, Storbritannia og
enkelte land på kontinentet. Da giganten Nestlé i 1962 ville kjøpe seg inn i
det hurtig voksende markedet for dypfryst mat, ble Findus valgt. Det var et
kvalitetsstempel som normalt burde ha
fått jubelen til å stige mot taket.
Slik skulle det ikke gå. Siden starten
ble Findus bekjempet med nebb og klør
av fiskere, organisasjoner og konkurrenter i en svertekampanje, som knapt
har sidestykke i norsk næringslivs historie. Hver fisk som går til bedriften, er
pinner til landsdelens likkiste, hevdet
lederen for fiskersamvirkelagene.
År etter år ble Findus – som Snøhvit
LNG – utsatt for en massiv hets som
fødte et nærmest irrasjonelt hat mot
stordrift, byliv og merkantil foretaksomhet. Befolkningen ble innbilt at naturen og livsformen var så spesiell at
den knapt tålte risiko, men måtte ha
særskilt vern. Nord-Norge ble i virkeligheten aldri industrialisert. Det hadde
ulykksalige følger, spesielt for kysten av
Troms og Finnmark, der det er langt
mellom rederiene og bedriftene som
har kapital til annet enn det daglige
brød.
I dag er bare drømmene tilbake. Nestlé utviklet seg til å bli verdens største
matvarekonsern – uten Findus i porteføljen. Sveitserne gikk lei og trakk seg
ut. Varemerket ble solgt ut av landet,
og fabrikken i Hammerfest stengt. Det

arvtakeren Røkke driver med i nord,
blekner mot Throne-Holst-brødrenes
visjonære drøm. I dag har ikke norsk
fisk et eneste varemerke som er internasjonalt anerkjent. I frysediskene i
Wien, Brussel og Napoli finnes ingen
genuin norsk etikett som forbrukerne
øyeblikkelig gjenkjenner og vil ha,
fordi vi over år har bevist at vi kan levere riktig kvalitet til riktig pris.
Ironien og sorgen er at debatten ikke
har utviklet seg. Argumentene, som
brukes mot olje og gass i dag, er de
samme som ble brukt mot trålfiske og
industrialisering i det forrige århundret.
UNDERGANGSFANTASIER. Undergangsfantasiene er fortsatt levende, selv
om all forskning viser at skader på naturen – Lofoten iberegnet – ikke vil
være uopprettelige. Det dreier seg ikke
om livet i havet, naturen vil reparere
seg selv.
Jeg og mine samtidige var på bryggene fra vi var så gamle at vi kunne løfte
en sløyekniv. Intet ble møtt med større
begeistring enn søkklastede skøyter
med tonn etter tonn av sei, torsk og
hyse. Oljeforklærne kom fram, og slipesteinene begynte å snurre. Rop og
sang hørtes fra hjellene på Fuglenes til
nattkafeene i Sjøgata.
Vi visste selvsagt at det fantes risiko
– som med all virksomhet til sjøs: fiske,
shipping og oljeboring offshore. Men
vi tok risikoen fordi vi ville ha gevinsten, som var nøkkelen til det gode liv.
Det samme gjelder i dag: Skal NordNorge være en avsondret arktisk idyll
eller et moderne industrisamfunn med
olje og fisk i sameksistens?
Valget er lett. Vi må ta risikoen for å
få gevinsten.
Alf Reidar Jacobsen
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ÅPNET, SÅ LUKKET: Den tidligere åpnede delen av
Nordland VI, markert i gult.
KART: OLJEDIREKTORATET

FAKTA
Lang historie
■ 1994: Regjeringen går inn for at deler av Nordland 6
(Lofoten) kunne åpnes for petroleumsvirksomhet. Området konsekvensutredes.
■ 1996: Det blir tildelt to utvinningstillatelser i 15. konsesjonsrunde.
■ 2000: Statoil borer en letebrønn. Den var tørr.
■ 2001: Hydro skal til å starte sin boring da området blir
midlertidig stengt av miljøhensyn.
■ 2003: Konsekvensene for helårlig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet utredes (ULB). Det omstridte området blir fortsatt stengt.
■ 2005-2006: Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet legges frem. Stortinget bestemmer at området ikke
skal åpnes i stortingsperioden 2005–2009.
■ 2010-2011: Oppdatert forvaltningsplan. Stortinget
vedtar at de tidligere åpnede områdene i Nordland 6 skal
fortsatt være stengt, og at det ikke skal konsekvensutredes i Nordland 7 og Troms 2.
■ 2010: Oljedirektoratet gjennomfører seismiske undersøkelser og ser på geologien. det blir brukt over 400 millioner kroner på dette. De anslår at det finnes omtrent
det samme som ett års produksjon på norsk sokkel i hele
området. 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter.
■ 2012: Kunnskapsinnhentingen blir lagt frem av oljeminister Ola Borten Moe. Den har blant annet sett på
konsekvenser for næringsliv, fiskeri, miljø og lokalsamfunn.
■ 2013: Ny regjering. Venstre og KrF er villig til å støtte
Høyre og Frp i regjering blant annet hvis Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutredes.
■ 2017: Arbeiderpartiet snur i saken og går inn for kun
konsekvensutredning av Nordland 6, og området som
allerede er delvis åpnet.

I ARKIVET: Paleontolog og fossilanalytiker Robert Williams har funnet fram trekassene fylt med kjerneprøver fra d

I Stavanger ligger bevisene for at det er boret etter olje i Lofoten. For det ko

Et lite stykke Lofo
GEOLOGEN. – Se på denne steinen,
den har tatt mange millioner år å
danne. Paleontolog og fossilanalytiker
Robert Williams bøyer seg ned over
noen trekasser fylt med stein.
– Men se her, her kommer det et

ras, det kan ha kommet på bare noen få
timer. Han lukter på steinbitene.
– Lukter det olje?
– Nja, ikke disse. Men jeg lukter alltid helt instinktivt.
Vi står i en stor hall, ved siden av et

enormt lager hos Oljedirektoratet i
Stavanger. Lyden bærer når vi snakker.
Steinen Williams studerer nå, er helt
spesiell. Det er stein fra Statoils forsøk
på å finne olje i Lofoten i 2000. Den
eneste letebrønnen som noen gang er

boret i det kontroversielle området.
– Det er fra Nordland VI, rett sydvest for Lofoten. Hvis du følger
sydspissen rett ut til havs, så treffer du
på denne brønnen, forteller Williams.
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den første leteboringen i det omstridte området utenfor Lofoten.

FOTO: INGER JOHANNE STENBERG

ontroversielle området er jo allerede konsekvensutredet.

oten i Stavanger
OL-ÅRET. Det var i 1994, mens nordmenn flest så OL-ilden lyse på Lillehammer, at havområdet utenfor Lofoten ble konsekvensutredet. Og like etter, åpnet for oljevirksomhet. Etter
gjentatte undersøkelser, rapporter og

seismikkinnsamlinger, bestemte Statoil og Hydro at de ville lete. Begge selskapene fikk hver sin utvinningstillatelse i den 15. konsesjonsrunden for
norsk sokkel i 1996.
Fire år etter satte boreskipet West

Navion kursen mot Lofoten. Jaktsesongen skulle ikke vare lenge. I 2001
ble området midlertidig stengt av
miljøhensyn da Hydro var i ferd med å
starte sin boring. Og striden har stått
siden. Om olje, arbeidsplasser, miljø

og penger.
Vil en ny konsekvensutredning løse
floka?
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

5

6

NR 1 - 2017

HAVPULS

BORET I 1994: Boreskipet «West Navigator».

FOTO: SMEDVIG

VINTERFISKET: Det tradisjonelle kystnære Lofotfisket etter skrei foregår på vårvinteren.

Vi vet egentlig det vi treng
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

LOVE. De har fått det romantiske navnet LoVe. Lofoten og Vesterålen. Med
to bokstaver til på slutten, er Senja også
inkludert. Fiskebåter har seilet rundt i
disse farvannene i århundrer på jakt etter feit, fin skrei. Frykten er at en stor
oljeplattform eller tankbåt skal fortrenge fisken, og i aller verste fall; at
olje skal lekke ut, og ødelegge naturen
og miljøet i dette området. At vi kommer til å trenge oljen som gjemmer seg
her, er heller ikke alle enige om.
I en kamp mellom politikere, oljeselskaper, miljøorganisasjoner og lokalsamfunn har konsekvensutredningen
blitt en gullkalv av noen, andre vil
glemme hele greia. Og i et forsøk på å
komme de fleste i møte, har det blitt
utredet og undersøkt gjentatte ganger.
Det er skrevet «utredninger av konsekvenser», forvaltningsplaner og «kunnskapsinnhentingsrapporter». Og det
mases om mer kunnskap.
Men har man glemt alt dette?
LITE NYTT. Den tidligere oljeministeren, Ola Borten Moe, er nå prosjektansvarlig i oljeselskapet Okea, og første

nestleder i Senterpartiet. Han la frem
resultatet av kunnskapsinnhentingen i
2012, og innrømmer at det nok vil
komme lite nytt i en ny utredning.
– Det er jo en stund siden nå, og dette handler jo også mye om prosess. De
fleste vet nok at vi vet det meste, skriver
han i en SMS.
Også en av geologene som var med å
undersøke hvor mye som kan finnes i
de uåpnede områdene, sier seg enig.
– Man skal aldri si aldri, men jeg tror
ikke man ville fått noe informasjon som
ville endre noe av det vi vet i dag, sier
Karsten Eig.
Han er tidligere geolog i Oljedirektoratet, og har skrevet doktorgrad om
de geologiske forholdene i havområdene utenfor Lofoten. Han skulle gjerne
visst helt sikkert hva som finnes i de
kontroversielle områdene, men den informasjonen får man ikke i en konsekvensutredning.
– Svaret på om det faktisk er nok olje
i Lofoten og Vesterålen til å drive petroleumsvirksomhet, vil man jo ikke få
før det er boret letebrønner, sier Eig.
Han tror en ny konsekvensutredning i
bunn og grunn vil være mer en formalitet, enn nødvendig for kunnskapsnivået.
Jussen hindrer ingen fra å bore.

90 RAPPORTER. For rapporter og utredninger finnes i stort monn. Bare siden 2002 er det skrevet over 90 rapporter om olje, fiskeri, miljø og arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja.
I tillegg kommer konsekvensutredningen fra 1994.
På 12 år har forskerne skrevet over
90 rapporter om Lofoten og Vesterålen
At deler av Lofoten har vært åpnet tidligere, gjør at det rent juridisk ikke skal
være noe i veien for å begynne å bore
der.
– Området er allerede åpnet og da
krever ikke petroleumsloven en ny konsekvensutredning. Vi utreder ikke allerede åpnede områder, sa daværende
statssekretær i Olje- og energidepartementet, Per Rune Henriksen (Ap) til
Teknisk ukeblad i 2011.
– Er dette fremdeles tilfelle?
– Ja, det er et juridisk faktum fremdeles, sier Henriksen.
Han er likevel ikke enig i at man har
den informasjonen man trenger for å ta
en endelig avgjørelse om fredning eller
boring. Han legger seg på Arbeiderpartiets linje om at det er nødvendig med
en konsekvensutredning av Nordland
VI.
– Burde man ikke nå vært på et punkt
hvor man kan si ’enten går vi for dette, el-

ler så dropper vi det helt’?
– Åpenbart ikke når vi ser på den
politiske situasjonen i Stortinget, og på
meningsmålinger som viser at folk er
skeptiske til oljevirksomhet. Etter min
mening er det helt nødvendig å gå
veien om en konsekvensutredning, sier
Henriksen.
LÅNER STEINPRØVER. Men mange
mener vi nå har nok informasjon, og
ber om at saken legges død. For boreivrige oljeselskaper derimot, er steinprøven på lageret i Stavanger det nærmeste de kommer en letebrønn.
Rundt om i lageret ulike trekasser
med spor av Gullfaks, Ekofisk og andre
store oljefelt i Norge. Hvis du bøyer
deg helt ned mot den svarte sandsteinen fra Gullfaks, lukter det olje. Selv
etter over 40 år har ikke duften av petroleum blitt borte. Mellom steinklumpene fra Lofoten like bortenfor ligger
det små kort, litt som før i tida på biblioteket. Lånekort. Dato, og hvem som
har lånt, står skrevet med sirlig håndskrift. Flere store oljeselskaper har de
siste årene sett nærmere på steinen fra
Lofoten.
– Hvis et oljeselskap kommer for å se på
disse prøvene, hva er de på jakt etter da?
– De vil ha mer informasjon om om-
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NÆR LAND: Illustrasjonen viser gyteområdene for skreien når den kommer sørover
fra Barentshavet midt på vinteren.
GRAFIKK: NTB NYHETSGRAFIKK

ger å vite for å ta en beslutning
Karsten Eig, geolog
rådene rundt. I stedet for å kaste bort
penger på brønner boret på feil plass,
kan de studere disse kjernene og lære
mye om hvor det kan tenkes å være lignende avsetninger i nærheten.
– Og olje?
– Og kanskje olje, eller gass, sier
paleontologen Robert Williams. Og
det finnes nok noe i områdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja, men
hvor mye er svært usikkert. 1,3 milliarder fat er det siste anslaget fra Oljedirektoratet. Det er omtrent det samme
som ett års olje- og gassproduksjon på
norsk sokkel.
– Jeg synes oljebransjen til dels har
solgt skinnet før bjørnen er skutt, sier
geolog Karsten Eig.
Han mener bransjen har lovt litt for
mye når det gjelder hvor mye som kan
gjemme seg under havbunnen. Det kan
være mye olje der, det kan være ingenting, og det kan være litt som kanskje
resulterer i en liten plattform uten særlige ringvirkninger på land.
POLITISK SURR. I dag er det Høyre og
Fremskrittspartiet som er for en ny
konsekvensutredning av hele området,
mens Arbeiderpartiet har landet på et
kompromiss om å utrede Nordland VI.
Igjen.

De øvrige partiene på Stortinget er
alle imot en konsekvensutredning, også
Borten Moes Senterparti.
– Det er mye politikk i dette, veldig
mye politikk, erkjenner Henriksen i
Ap. Om det åpnes for konsekvensutredning er det usikkert hvor mye som
må gjøres på nytt, og hvor mye det vil
koste. Ifølge Olje- og energidepartementet vil det være en begrenset kostnad, nettopp fordi mye er gjort fra før.
Så vet man ikke egentlig nok nå til å bestemme seg?
– Jo, vi vet egentlig det vi trenger å

vite for å ta en beslutning om å åpne eller fortsatt holde området stengt. Resten er politikk, sier Eig.

Tekst: Inger Johanne Stenberg

Har skrevet nærmere hundre rapporter
MYE PAPIR: Foreløpig er det konsulentbransjen som har fått mest ut av spørsmålet om oljeboring i nord.
Siden 2002 er det skrevet mellom 90 og
100 forskningsrapporter og analyser om
problemstillinger knyttet til petro-virksomhet utenfor nordre Nordland, ifølge NRK,
som har laget en komplett oversikt.
Noen av rapportene er arbeidsrapporter

og analyser som senere har blitt brukt i
store samlerapporter. Flertallet av rapportene har en direkte sammenheng med
spørsmålet om oljeutvinng i Lofoten, Vesterålen og Senja, mens de øvrige rapportene ser mer overordnet på utviklingen av
oljevernberedskap og utviklingstrender i
Nord-Norge som kan ha relevans for oljeutvinning i disse områdene.

Et kompromiss «ingen» liker
POLITIKK: I april skal Arbeiderpartiet
behandle spørsmålet om oljeleting på
sitt landsmøte, og helga etter kommer
spørsmålet opp på LO-kongressen.
Programkomiteen i Arbeiderpartiet har lansert et kompromissforslag
der området Nordland VI skal konsekvensutredes, mens et 50 kilometer
bredt belte rundt sørspissen av Lofoten, sammen med Vestfjorden, gjøres
til petroleumsfri sone. Lenger nord i

områdene Nordland VII og Troms II
vil Ap vente på oppdatert kunnskap.
Forslaget ser ut til å ha skapt ro internt i Ap, og i LO, men for øvrig kritikken mot kompromissforslaget haglet fra alle retninger.
– Å begynne med å unnta noen
områder og bare konsekvensutrede en
liten del synes jeg ikke er lurt, sier
statsminister Erna Solberg.

MIDDELVEI: Ap-leder Jonas Gahr
Støre på en LO-konferanse om olje og
gass i Bodø før jul.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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FEST I HARSTAD: Letedirektør på norsk sokkel, Geir Richardsen (nr 2 fra høyre), sammen med produksjonsdirektør for Norne Kristin Westvik (t.v.), og geologene Thea
Broch, Bjarne Rafaelsen, og Vebjørn Thingnes.
FOTO: ØIVIND ARVOLA

Geologene på Statoil-kontoret i Harstad, gjorde noe uvanlig.

Innertier i yngre fjell
RETT PÅ. Leteboringen på «Cape Vulture» startet 4. desember med «Deepsea Bergen», da riggen ankret opp fem
kilometer nordvest for Norne-feltet,
200 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tross mye dårlig vær tok det bare
drøye seks uker å få bekreftet et betydelig funn av olje og gass nordvest, nesten tre kilometer nede i fjellet.
Oljedirektoratet og Statoil beregner
funnets størrelse i spennet 20-80 millioner fat (olje og gass), mens lisenspartner Eni Norge anslår funnet til
70-200 millioner fat. Differansen har
sammenheng med at Eni Norge angir
hele funnets størrelse, mens Oljedirektoratet og Statoil opererer med hva de
tror er faktisk mulig å få ut.
■ 200 millioner fat er til sammenligning volumet Aker BP skal hente ut av
den planlagte Snadd-utbyggingen på
Skarv, til en anslått kostnad rundt
15-20 milliarder kroner.
OLJE OG GASS. Boringen traff først på
et omtrent åtte meter høyt oljebelte i
porøs sandstein, like under dette fant
boringen et 13 meter høyt belte med
gass og fem meter med olje, som Oljedirektoratet mener har «moderate til
gode reservoaregenskaper», det vil si
bergarter som tillater olje og gass å
strømme gjennom fjellet.
Statoil har som målsetting for
Norne-området å produsere mer enn
60 prosent av påviste reserver. Norne
har siden starten i 1997 produsert mer

RIKT OMRÅDE: Funnet «Cape Vulture» blir en ny satellitt til Norne-skipet. Alve
Nord (til venstre i bildet) er nok et betydelig olje og gass-funn i området, operert av
Total, som ikke er bygd ut.
KART: STATOIL
enn 625 millioner fat, til en brutto
verdi av over 500 milliarder kroner.
NY MODELL. Mens tidligere funn av
olje og gass i Norne-området har blitt
gjort i berg av «jura» tidsalder
(146-200 millioner år), ligger funnet på
Cape Vulture i yngre fjell av «kritt» alder (66-146 millioner år).
Letesjef i Harstad, Geir Richardsen,
sier kritt-funn er vanskeligere å påvise.
– Mange i Statoil har sett på krittmuligheter, men sporene har ikke vært
tydelige nok, så prospekter har blitt
lagt bort, sier Richardsen.
Cape Vulture ligger i et område som

ble tildelt av myndighetene i TFO
2015-16, og altså boret samme år som
tildelingen skjedde.
– Vi bestemte oss for å teste prospektet i en forventning om at dette
kunne åpne nye dører.
– At det påvises såpass betydelige reserver i kritt-fjell, hvilke perspektiver åpner
det for videre leting?
– Vi ser at dette kan gi nye muligheter for oss, men også for andre. Dette
kan føre til at flere ser med fornyet
blikk på modne områder, sier Richardsen, og legger til at Aasta Hansteenområdet er i kritt.
– Dere borer letebrønnen «Mim» nå i

BORER FORTSATT: Deepsea Bergen
borer i februar letebrønnen «Mim», sør
for Norne.
FOTO: ODFJELL DRILLING
februar, rett sør for Norne. Hva er forventningene der?
– Vi skal bore gjennom kritt der
også, men leter primært i jura-fjell, sier
Richardsen og antyder at volumestimat
kan gi nok en satellitt til Norne, hvis
boringen gir ønsket resultat.
■ Brønn 6608/10-17 S ble boret av
Deep Sea Bergen, som fortsatte til lisens 159 B, sør for Norne, der riggen
borer letebrønn 6507/3-12, av Statoil
døpt «Mim». Resultat er ventet i månedsskiftet februar/mars.
Morten Hofstad
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Utbyggingen av Johan Castberg-feltet er «det neste store» i nord.

Skal skrive kontrakter
for 60 milliarder
NÆRMER SEG. Marit Lind er anskaffelsesleder i Statoil for Johan
Castberg-prosjektet, en rolle hun også
har hatt i Aasta Hansteen.
I løpet av 2017 skal prosjektet Johan
Castberg, som er estimert til rundt 60
milliarder kroner, tildele utbyggingskontrakter knyttet til produksjonsskipet, og det omfattende havbunnsanlegget.
– Overordnet anskaffelsesstrategi ble
vedtatt i forbindelse med konseptvalg
og DG2 (decision gate 2) før jul, sier
Marit Lind.
– Nå forbereder vi DG3, som omfatter selve investeringsbeslutningen, mot
slutten av året.
HOVEDKONTRAKTER. I DG2-fasen
gjøres rekke forstudier (FEED).
– Vi følger en skreddersydd strategi
for hver hovedkontrakt. Vi kommer til
å legge til rette for en global konkurranse, og prekvalifiseringen er allerede
i gang.
Hovedkontraktene er fordelt på skipets skrog og boligkvarter, topside
(prosess og energiproduksjon) på skipet
og monteringen av dette, dreieskiven
på skipet som anlegget er forankret i
(turret). Havbunnsanlegget er delt i
produksjonsutstyr, styrekabler, og selve
installasjonsoppgavene ute på feltet.
MYE KJENT. En rekke komponenter til
Johan Castberg har likheter med Aasta
Hansteen, der bedrifter på Helgeland
leverte produkter for flere hundre millioner. Castberg har bare mer av alt, en
langt større utbygging.
■ Johan Castberg skal ha 15 sugeanker
til skipet, og 22 mindre sugeanker til
produksjonsrørene.
■ Havbunnsanlegget skal ha 10 bunnrammer og 18 feltinterne rør (spools).
■ Feltet vil også ha 280.000 kubikkmeter med knust steinmasse til å dekke rør
og installasjoner på havbunnen.
Statoil har overfor leverandører i
nord spesielt blinket ut enkelte delleveranser som flammetårn, og andre mindre moduler til produksjonsskipet.
INGEN TALL. Statoil går ikke ut med
noen tallfestet målsetting om hvor stor
del av totalprosjektet selskapet vil skal
tilfalle leverandører i nord.
– Vi følger modellen fra Aasta Hansteen, som fungerte veldig godt. Petro
Arctic har gjort flere leverandørstudier
for oss. Der har vi fått en sluttrapport,
som gir et veldig godt bilde av leverandørene. Dette blir med videre i arbeidet med prekvalifisering.
– Dette sendes igjen ut til alle som
leverer tilbud på hovedkontraktene, en
liste vi forventer hovedleverandørene
skal bruke aktivt. Kan bedrifter i nord
være aktuelle, skal de kontaktes og gis
anledning til å legge inn tilbud. Dette
ligger i våre forutsetninger til å skape

STOR UTBYGGING: Produksjonsskip med et omfattende havbunnsanlegg er planen for Johan Castberg.

SKISSE: STATOIL

LEDER: Marit Lind er leder i Statoil for
anskaffelsene til Johan Castberg-prosjektet.
FOTO: STATOIL
lokale ringvirkninger.
– Har dere noe mål for hvor mange oppdrag i byggefasen som skal landes i nord?
– Det har vi ikke gått ut med. Men vi
har noen erfaringstall fra tidligere prosjekter. Hva som blir resultatet er blant
annet avhengig av hvor i verden byggeoppdragene ender opp, sier Lind.
– Er det ikke et mål å få til større leveranser enn de siste prosjektene i nord;
Skarv, Aasta Hansteen og Goliat?
– Vi forsøker alltid å få til så mye
som mulig. Vi gjør det vi kan, sier anskaffelsesleder Marit Lind.
Morten Hofstad

DEN NESTE: En utbygging av Johan Castberg-feltet krever investeringer på 50-60
milliarder kroner.
NTB GRAFIKK
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Trænværingen Jan Pet
gradene fra unge år på

Det må
NÆR HAVET. Jan Petter Bjørnvik fra
Træna er nært knyttet til havet. Helt
fra ung alder var han klar over at yrkesveien måtte bli noe knyttet til «bøljan
blå».
Veien fra tidlige skoleår til dagens
ansvarsfulle stilling på en borerigg, har
gått langs en vei med god blanding
mellom teori og praksis, og ikke så lite
eget initiativ.
Bjørnvik startet videregående utdanning som industrimekaniker i Mo i
Rana. Etter militærtjeneste gikk han
læretida hos det lokale verkstedet, Træna Båtservice på hjemstedet.
Etterhvert gikk veien til Trondheim
for et utdanningsløp, som blant annet
omfattet det som den gang het «Kjølemaskinistskolen».
– Et fantastisk studium, som omfattet teori og praksis, og lab-øvelser på
NTH, sier Bjørnvik.
Første jobb etter Trondheim ble en
tur ut for Bergesen på en gasstanker, og
deretter cruiseskip for RCCL i ‘Karibien’ som frysemaskinist.
PÅFYLL. Men Bjørnvik ville kombinere
yrkeserfaringen med mer faglig påfyll,
og ba om å få ta eksamen som privatist i
faget skipsmaskinlære i Trondheim,
ved siden av cruise-jobben.
Våren 2000 spurte Bjørnvik om å få
gå opp til nok en privatisteksamen i
Trondheim, denne gangen til VK III
Maskinsjef.

750 søkte
arbeid på
brønnbåt
REKRUTTERING: Da Nova Sea søkte
om mannskap på den nye brønnbåten
«Steinar Olaisen», fikk de 750 kvalifiserte søkere fra fire land, mange fra
offshorenæringen.
– Vi har fått bare kvalifiserte søkere
til alle stillinger. Det er åpenbart at
mange av søkerne kommer fra offshorenæringen, sier Arnt-Erling Paulsen,
som jobber med logistikk og operasjon av den nye båten i Nova Sea.
De norske offshorerederiene sliter
som kjent tungt om dagen, men mange supplybåter, og servicefartøyer i
opplag. Så langt er det lite som tyder
på vesentlig høyere aktivitet for rederiene, så lenge det bores så lite på
norsk og britisk sokkel.
– Vi har søkere fra Færøyene, Danmark, og Sverige, men 95 prosent av
søkerne er norske, sier Paulsen til
Helgelands Blad.
PÅ DEKK: Jan Petter Bjørnvik ute på dekk ombord på Scarabeo 5.

FOTO: PRIVAT
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tter Bjørnvik har gått
å yrkesskole, og er nå assisterende teknisk sjef på riggen Scarabeo 5.

åtte bli jobb på havet
utenfor Vestlandet.

ARBEIDSPLASSEN: Scarabeo 5 som
FOTO: ENI
eies av italienske Saipem.

ROSER ARBEIDSGIVEREN: Jan Petter
Bjørnvik mener Saipem har vist langsiktige holdninger overfor de ansatte i perioden med lavkonjunktur i riggnæringen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
– Det hadde ingen gjort før, var svaret han fikk fra skolen.
– Men våren etter, etter hospitering i
klasse på friturene, og seks eksamener,
var jeg ferdig maskinsjef, forteller
Bjørnvik.
Fra varmen i Karibien, la Bjørnvik
om kursen og begynte å jobbe på ringnotfartøy for en reder i Havøysund. I
2004 gikk turen enda nærmere hjemtraktene på Helgeland, da Bjørnvik
mønstret på som maskinsjef på «Åkerøy» i Dønna Havfiske.

UT PÅ RIGG. Offshorekarrieren startet
i 2007 i Stena Drilling om bord på den
nybygde riggen Stena Don, til riggen
en periode ble sendt ut av norsk sokkel.
Valget falt da på italienske Saipem,
som i mange år har hatt en relativt omfattende virksomhet i Norge. Bjørnvik
kom inn i 2010 under utrustingen av
riggen Scarabeo 8, som måtte tas fra
verft i Italia til ferdigstilling i Norge etter en problematisk byggeprosess.
I 2012 mønstret Bjørnevik på Scarabeo 5, der han i dag er assisterende teknisk sjef.
– Ansvaret handler om løpende teknisk drift, vedlikehold, delelager, drivstoff, og daglig vedlikehold, sier Bjørnvik til HavPuls, dagen før han igjen setter seg på flyet fra Sandnessjøen til Bergen for en ny turnusperiode i havet

STOR BUNKE: Arnt Erling Paulsen (til venstre) og Jonny Hanssen driver rekruttering til ny brønnbåt for Nova Sea.
FOTO: THERESE RIST

Fikk over 80 søkere
REKRUTTERING: LetSea AS trengte firefem driftsfolk til oppdrettsforsøk. Over 80
søkere meldte seg.
– Vi fikk i overkant av 80 søkere på denne
utlysningen, bekrefter daglig leder Kristian
Johnsen.
De nye stillingene i LetSea er knyttet til
oppfølging av fisk i forsøk, prøvetaking, og
generelt driftsansvar. Bedriften vil ha folk
som har fagbrev innenfor akvakultur, og
har kvalifikasjoner for å kjøre båt, kran, og
truck.

SKRYTER AV REDERIET. Bjørnvik er
full av lovord om riggen, og selskapet
han jobber i.
– Scarabeo 5 har vært i drift på norsk
sokkel siden tidlig på 1990-tallet, og
har gjort veldig mange gode jobber.
Bjørnvik er særlig imponert over at
Saipem har klart å skaffe arbeid til riggen, og alle om bord, gjennom bransjens opp- og nedturer.
– Perioder mellom kontrakter har
blitt brukt til «varme opplag» med
oppgraderinger av riggen, uten særlig
bruk av permitteringer. Vi har til gjengjeld i perioder gått med på å kutte ti
prosent av lønn. Gjennom hele lavkonjunkturen vi har hatt nå, har Scarabeo 5
hatt arbeid. Rederiet har strukket seg
langt for å holde hjulene i gang. De har
langsiktige perspektiver på virksomheten, sier Bjørnvik.
– Det er et veldig godt rederi å jobbe

for. Jeg jobber med kolleger som nærmer seg pensjonsalder etter et helt arbeidsliv i samme selskap, noe Bjørnvik
mener bekrefter at Saipem i Norge har
ført en ansvarlig personalpolitikk.
– Vi blir sett og hørt. Det er hele tiden god dialog med landorganisasjonen. Du får karriere- og utviklingsmuligheter.
TA UTDANNING. Jan Petter Bjørnvik
har en oppfordring til alle unge som
teller på knappene om å velge maritim
utdannings- og yrkesvei:
– På tross av nedgangstidene vi har
sett de siste årene, vil jeg på det sterkeste oppfordre ungdom til å ta maritim utdanning. Virksomheter vil alltid
ha behov for sertifisert bemanning.
Dette blir samtidig stadig mer etterspurt i havbruksnæringen, sier Bjørnvik.
Morten Hofstad
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øffarm AS har sine anlegg ved
de ytterste øyene på Helgelandskysten.
Her gir vi laksen de beste levevilkårene
som gjør at vi kan tilby markedet
et førsteklasses produkt.

Herøy - Mob: 977 51 350 - post@sjofarm.no
TRENGER FLER: Kristian Johnsen,
daglig leder Letsea AS.
FOTO: LEIF STEINHOLT
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FAKTA
Marine Harvest
■ Verdens største lakseoppdretter med
en årlig global produksjon omkring
380.000 tonn laks i 2016. Omsatte for 3,5
milliarder euro, og tjente 540 millioner
euro.
■ Nær 12.400 ansatte i 24 land.
■ Region Nord strekker seg fra Nærøy i
Nord-Trøndelag til Kvænangen i Troms,
sentrert rundt slakteriene i Herøy på Helgeland, og Jøkelfjord i Kvænangen i
Troms.
Administrasjon og fagfunksjoner er lokalisert til kontoret i Sandnessjøen.

DAGLIG DRIFT: Her får Slåttvika leveranse ny smolt, som ble satt i sjøen fra brønnbåt i august 2016.
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LAGET: Mannskapet på lokaliteten Slåttvika i Velfjord, foran fra venstre: Sivert Vevelstad, Geir Ove Skraamo, Arnfinn Elstad. Midten fra venstre: Mats Hansen, driftsleder
Øystein Flatmo, Kristoffer Skogmo. Bak fra venstre: Emil Holm, Ståle Benjaminsen, Erik Moe, Erik Johnsen.
ALLE FOTO: PRIVAT

Sammen driver denne gjengen tre oppdrettsanlegg for Marine
Harvest, som produserer verdier for flere hundre millioner.

Ti mann passer på
2,4 millioner laks
SKAPER VERDIENE. De kanskje aller
viktigste ansatte i et globalt oppdrettskonsern, som Marine Harvest, er
dem som passer på fisken ute på merdkanten.
Når man ser et oppdrettsanlegg på
fjorden er det få som tenker over hvilke
verdier som skapes mellom ringene ute
i vannet.
Lokaliteten Slåttvika i Velfjord på
Sør-Helgeland har lenge vært et utstillingsvindu for laksenæringen, helt si-

den bruk av ny teknologi gjorde sitt
inntog tidlig på 2000-tallet. Dette betyr
blant annet stor og velutstyrt arbeidsflåte, med overvåkingsutstyr til produksjonen.
Laget på 10 mann, som Øystein Flatmo leder i Velfjord på Sør-Helgeland,
drifter tre slike anlegg.
– Vi har ansvar for store verdier, ja.
Driftsenheten Flatmo leder setter
gjerne ut rundt 2,4 millioner smolt ved
starten av en produksjonssyklus. Hvis

all fisken vokser til en størrelse på fem
kilo, og selges for 40-50-60 kroner, så
skjønner man at de ti røkterne bidrar til
flere hundre millioner i omsetning for
Marine Harvest.
LAGARBEID. Flatmo understreker at
rollen som driftsleder ikke er noe
one-man-show.
– Jeg legger vekt på å bygge et
«team», en lagfølelse. Min viktigste
oppgave som driftsleder er å sørge for

SJEFEN: Øystein Flatmo, driftsleder hos
Marine Harvest i Slåttvika.

at mine folk har en trygg, sikker, og
godt organisert arbeidsplass, sier Flatmo.
– Min oppgave er å planlegge driften
på overordnet nivå. Detaljene overlater
jeg til mine nestledere, som er spesialister innenfor kvalitet, teknikk, og drift.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

Eget studium i havbruk
UTDANNING: Marine Harvest tilbyr
ansatte å ta videreutdanning i samarbeid med Nord Universitet i Bodø.
■ Årsstudium i havbruksdrift gir 60
studiepoeng i et løp fordelt over seks
semestre.
■ Fagene er produksjonsbiologi,
fiskehelse og velferd, grunnopplæring
i HMS, ledelse, økonomi for oppdrettere, og kvalitetsledelse i akvakultur.
■ Opplegget starter fra og med vårsemesteret 2017, og avsluttes til jul

2019.
– Vi synes det er et viktig konkurransefortrinn at ansatte kan mer om
faget sitt, framgår det av presentasjonsmateriell i forbindelse med studieopplegget.
Nord Universitet leverer dermed to
årsstudier til ansatte i Marine Harvest;
årsstudium i havbruksdrift, og årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon.
– Selskaper som Marine Harvest

ønsker at vi skal bygge på de ansattes
produksjonerfaring med oppdatert,
teoretisk kunnskap om havbruksrelaterte emner, og en viktig del av studiet
er de faglige diskusjonene og erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Det er svært positivt at Marine Harvest Norway AS ser verdien i kompetansebygging, og ifølge tilbakemeldinger fra deltakerne er det også viktig at
studiet gir økt formalkompetanse, sier
Viktor Solbakken, rådgiver ved etter-

PERSONAL: Helen Crabtree Sørra jobber med utvikling av ansatte (HR) i Marine Harvest, Region Nord.
FOTO: KARI-ANN DRAGLAND STANGEN
og viderutdanning ved Nord universitet.
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KONTROLLROMMET: Emil Holm følger med på hvordan fôret fordeler seg ute hos laksen.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Fisken skal røktes alle dager i året, og
da må teamet kjenne arbeidsoppgavene, og utfylle hverandre.
– Erfaringen er at hvis man får ansvar, sørger man også for at jobben blir
gjort.
– Vi jobber turnus med ei uke på – ti
timer lange dager, og ei uka av, hele
året, forteller Flatmo.
TILFELDIGHET. Øystein Flatmo havnet
i laksenæringen nærmest ved en tilfeldighet. Hans far ga tillatelse til ei flytebrygge på egen grunn da oppdrettsanlegget skulle etableres. Det var greit,
hvis sønnen kunne få sommerjobb.
– Så da var jeg i gang. Gjennom jobben fikk jeg tatt fagbrev i akvakultur i
2002, og fortsatte som røkter til 2007.
Da ble jeg spurt om å være formann anlegget i Velfjord. I 2012 ble jeg driftsle-

der på lokaliteten Slåttvika. Denne er
senere slått sammen med to andre
driftsenheter.
Flatmo roser Marine Harvest for
måten de driver intern kompetanseutvikling.
– De skal ha anerkjennelse for ledertreningen. De satser på dette, og det
hjelper meg veldig.
– Får dere tak i folk med riktige kvalifikasjoner?
– Vi ønsker generelt flere med utdanning innenfor akvakultur, men vi
trenger også andre fag. Vi lyste nylig ut
to stillinger som driftsteknikere, der vi
fikk 56 søkere, hvorav mange fra offshorenæringen, sier Flatmo, som i tillegg til fast ansatte, henter inn lærlinger – spesielt fra Val videregående skole
i Kolvereid, som har spesialisert seg på
akvakultur.

Morten Hofstad

HÅNDTERING: Etter hvert som fisken vokser seg større, må den sorteres på brønnbåt, og fordeles på flere mærer.

Nova Sea med milliardoverskudd
LOVUND: Marine Harvest eier til
sammen 48 prosent av lakseeventyret
Nova Sea i Lovund på Helgeland.
Hovedtall i årsrapporten fra Marine
Harvest indikerer at Nova Sea omsatte i området 2,4 milliarder i 2016,
og trolig satt igjen med et driftsresultat omkring 1,1 milliard. Bidrag fra
deleide selskap som Tomma Laks og
Vega Laks bidrar trolig til at fjoråret
vil bli gjort opp med et netto resultat

(etter skatt) for Nova Sea nær en milliard kroner.
Aldri i historien har et firma på
Helgeland, med majoritet av lokalt
eierskap, sett slike tall.
Nova Sea-sjef Odd Strøm legger
ikke skjul på at sykdomsproblemer har
påvirket avslutningen på fjoråret negativt.
– ILA gjorde betydelig reduksjon i
vårt produksjonsvolum på generasjo-

nen av fisk satt ut våren 2015. Utover
høsten i fjor klarte vi å holde våre øvrige produksjonsenheter under god
kontroll med hensyn til lus. Vi valgte
derfor å bygge lager i sjø, framfor å
slakte på fisk med lavere snittvekter
enn ønskelig. Det gjorde også at vi
stanset slakting og tok julefri fra midten av desember. Det betyr igjen at vi
får en god slakteproduksjon gjennom
vinteren i år, sier Strøm til, og bekref-

TELLER PENGER: Daglig leder Odd
Strøm i Nova Sea. FOTO: MORTEN HOFSTAD
ter sånn sett at lavere volum før jul kan
gi høyere volum første halvår i 2017.
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Vi ser etter løsninger for Norges
største fornybare eksportnæring –
havbruksnæringen.
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FAMILIEBEDRIFT: Daglig leder Alf-Gøran Knutsen (til h.) og driftsleder, svoger og eier Håvard Olsen (til v.).

Daglig leder omtaler Kvarøy Fiskeoppdrett som en liten familiebedrift. Me

Selger for en halv
TIL HIMMELS. – Vi har hatt en eventyrlig utvikling siden jeg begynte her i
2005. Verdiene har skutt i været, sier
Alf-Gøran Knutsen (36).
Den daglige lederen i Kvarøy Fiskeoppdrett i Lurøy på Helgelandskysten
tar imot i bedriftens romslige og lyse
lokaler. De ligger på kaikanten i øysamfunnet som det siste tiåret har økt
folketallet fra 50 til drøyt 70. For ti år
siden var det ett barn i barnehagen. Nå
bygges den ut.
Å komme inn i bedriftens bygg er
som å komme inn i et hjem. Kanskje
ikke så rart; det er jo tross alt en fami-

liebedrift. Her tar man av seg uteskoene i gangen og tasser inn på sokkelesten. Sjefen går i tøfler, svoger og driftsleder Håvard Olsen i raggsokker. Det
er store vinduer rett ut mot fjorden.
Mot levebrødet.
Alf-Gøran Knutsen er gift inn i bedriften som svigerbestefar Alf Olsen
startet for 40 år siden. Siden overtok
hans sønn Geir. Hans datter Ida traff
Alf-Gøran på lærerskolen på Nesna.
Etter endt utdanning ble han han med
til hennes hjemplass, Kvarøy. Siden har
han han aldri jobbet som lærer. Det ble
med to uker. I tillegg har han

økonomiutdanning.
– Det er godt å ha lærerutdanning i
bunn. Se på Lovund; oppdrettsnæringen i Nordland ble startet av lærere. Ta
vare på dyktige folk. Det er hva det
handler om, sier han om yrkesbakgrunnen.
FAMILIEN. Nå har han kone, to svogere, svigerfar og hans søster på eiersiden i selskapet han er daglig leder for.
Omsetningen har de siste årene
(2013-15) vært på 204, 449 og 367 millioner, med overskudd på henholdsvis
35, 61 og 44 millioner. For 2016 ser

omsetningen ut til å bikke en halv milliard. Mens overskuddet går noe ned på
grunn av ILA-utbrudd på to lokaliteter
i samdriften med Selsøyvik.
Alf-Gøran begynte i produksjonen,
og fikk opplæring i oppdrettsfaget av
svigerfar. Året etter, i 2006, ble
slakteriet lagt ned. Det var ingen hyggelig opplevelse. Fra 1. juni 2008 overtok han som daglig leder.
Laksen videreforedles i Tyskland,
rett sør for grensen til Danmark. Fra
slakting tar det 4-5 dager til fisken er i
USA. I fjor ble det produsert 6.000
tonn fisk.
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BRUKER ROGNKJEKS: Kvarøy Fiskeoppdrett, her ved produksjonsleder Gjermund
Olsen, bruker ikke kjemikalier og medikamenter for å ta lakselus. – Rognkjeks fungerer kjempebra, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen.

INVESTERING: Kvarøy Fiskeoppdrett AS har tatt i bruk en flunkende ny servicebåt
til 10 millioner.
FOTO: TOM LYSØ

n verdiene har skutt i været.

v milliard
– Det er betraktelig mindre enn årene før, men da har jeg tatt bort det som
gikk tapt i ILA-utbrudd på lokalitetene
i samdriften.
– Hell i uhell var at mesteparten av
laksen var slakteklar. ILA er ikke farlig
for mennesker, men det var 700.000
fisk som ikke var slakteklar og måtte
destrueres. Tapt tilvekst kommer også i
tillegg til det som ble destruert, så det
er klart det har betydning.
Samdriften med Selsøyvik ble det
slutt på i løpet av 2016.
– ILA-faren er ikke stor, og vi har
ikke hatt utbrudd på våre lokaliteter.

Men vi jobber kontinuerlig med å minimere risikoen. Smitten er vannbåren,
og selv om vi er nøye med desinfisering, kan det fortsatt følge med noe.
For eksempel kan det være så enkelt
som et skrog på en båt som bringer det
til oss. Vi jobber med å ha forskjellige
båter til forskjellige anlegg. Forskjellige
havner til forskjellig anlegg; vi er allerede der. Vi bygger nå opp en landbase
på Tonnes. Vi skal drive to lokaliteter
med ansatte derfra, og to-tre herfra.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

18

NR 1 – 2017

HAVPULS

FERGE: Kommunikasjonen er viktig for et øysamfunn som Kvarøy. Her kommer ferga. Godsbåten Fjordlast er også viktig.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Av bedriftens 14 ansatte pendler i dag
seks fra Lurøy innland. To fra Aldersundet og fire fra Konsvik. Fire av 14
jobber hovedsakelig innendørs: Daglig
leder Alf-Gøran, produksjonsleder og
svoger Gjermund, sekretær og kvalitetsleder.
Bedriften er bunnsolid, men den
daglige lederen presiserer at målet ikke
først og fremst er å tjene penger.
– Selvfølgelig skal eierne tjene penger, men det viktigste for oss er å utvikle bedriften og lokalsamfunnet.
Mesteparten av det vi tjener, pløyes tilbake til utvikling av bedriften.
– Vi bruker mye tid og penger på utvikling. For eksempel så designer vi
vårt eget fôr. Det er ikke alle oppdrettere som gjør det, men vi mener det er
viktig. Vi har tro på at det vi gjør, vil
andre måtte ta etter oss på senere.
USA. Siden 2012 har USA utgjort
80-90 prosent av markedet for Kvarøylaksen.
– Hvordan vi kom oss inn der? Det
handler om historien vår, Selskapet
vårt og plassen. Vi er nytenkende. Vi
har drevet i 40 år, og vil alltid drive videre her på Kvarøy. Vi er ikke opptatt
av at eierne skal tjene mest mulig penger. Det vil si, de skal selvsagt tjene sine
penger de også, men det meste vi tjener
pløyes inn i driften og utvikling av selskapet.
– Dere markedsfører med en grønn profil som slår an i USA. Hva går det ut på?
– Vår samarbeidspartner i USA, su-

FAKTA
Kvarøy Fiskeoppdrett
■ På Indre Kvarøy i Lurøy på Helgelandskysten.
■ Startet for 40 år siden av Alf Olsen.
Hans sønn Geir overtok, før han overlot
roret til svigersønn Alf-Gøran Knutsen.
■ Eid av Dixon Invest (Geir Olsen) 34 prosent, Bakkevik Holding 18 prosent, Håvard Holding (Håvard Olsen) 10 prosent,
Pioner Holding (Ida Knutsen) 10 prosent
og Kvarøy Holding (Gjermund Olsen) 10
prosent.
■ 14 ansatte.
■ Omsatte i 2013, - 14 og 15- for henholdsvis 204, 449 og 367 millioner. Det
ligger an til økning for 2016, trolig over
en halv milliard. Trolig litt lavere lønnsomhet på grunn av ILA-utbrudd i fjor.
Men fortsatt solid overskudd. En konsesjon er verdsatt til 160 millioner. Bedriften har fire:
■ Olvika på Lurøy innland. Ørnes (mellom Kvarøy og Aldra, inn mot Stigfjorden). Breiviken ved Stigøya – «det er så
enormt mange lokaliteter som heter Breivika, så vi valgte en-ending». Selsøyvær
ved Selsøyvik i Rødøy. I tillegg kommer
en lokalitet på Movikodden ved Hestmannen. Den er ikke helt optimal med
tanke på strøm og beliggenhet, men det
er aktuelt å ta den i bruk.

permarkedkjeden Whole Foods i USA,
ønsker det. Grønn profil innebærer at
vi ikke bruker kjemikalier og antibiotika. Vi har minst mulig fisk inn i fôret,
og bruker ikke kobberimpregnerte nøter. Vi jobber mye med foret, designer
det selv. Ikke alle oppdrettere gjør det,
men vi mener det er nødvendig. Vi

Det viktigste for oss er å utvikle bedriften og lokalsamfunnet. Mesteparten av
det vi tjener, pløyes tilbake til utvikling av bedriften.
bruker algemel, og har kun naturlig fargestoff i foret. Vi har tro på at andre vil
måtte komme etter og gjøre det vi gjør.
– Frykter du tollbarrierer med Trump?
– Jeg tenkte nok mer på det før han
tiltrådte. Nå har jeg mindre tro på at
det skjer. Man ser allerede at han har
vært nødt til å moderere seg. Men slik
er det å handle med utlandet, man kan
ikke gå rundt og være redd for ting. En
usikkerhet kan det alltid være. Dessuten: USA ønsker norsk laks. Hvorfor
skulle Trump da sette opp tollbarrierer? Det ville nok blitt oppstandelse.
Og skulle det skje at vi mister USA, får
vi en annen kunde over natten. For eksempel Japan, hvor vi allerede er inne. I
løpet av de årene jeg har vært her, har
jeg ikke eneste gang måttet ta opp telefonen for å selge fisk.
– Hvordan har dere klart å beholde
eierskapet lokalt, samtidig som dere har
vokst så kraftig. Mange gründere forsvinner ut fordi de ikke har penger til egenkapital i oppbyggingsfasen.
– Hvordan beholde lokale eiere? Det
er bare å la være å selge, det, svarer den
daglige lederen og bryter ut i latter.
Mer alvorlig legger han til:
– Andre aktører i markedet vet at
Kvarøy ikke er til salgs. Det er ikke
tema, Det er ikke vits å komme på
døren og spørre.

Selskapet har heller ikke hatt noen
emisjoner underveis.
– Vi har bygget stein på stein, slik at
selskapet har vært sterkt og solid nok til
å tåle de nedturene som har vært. Jeg
kaller det fortsatt et lite familieselskap,
selv om verdiene har skutt fart i et helt
utrolig tempo.
– Hva ser du på om utfordringer for videre vekst for næringen?
– Produksjonsnivået har stått stille
siden forrige tildelingsrunde i 2009.
Eventyrlig økning i lakseprisen, samt at
vi har kunnet stå for en del av eksporten selv, gjør at vi har klart oss veldig
bra. Jeg har tro på vekst også i 2017, vi
må bare finne ut hvordan. Det kan være
utviklingskonsesjoner, eller FOU-konsesjoner.
Bedriften har tre arbeidsbåter, og
har investert 20 millioner en splitter
ny, topp moderne, spesialbygget servicebåt. De lukter sentralforingsmetoden
om å ha egne folk som jobber kun med
foring.
– Vi må være på det hele døgnet.
Foring er nøkkelen. Overvåking av anleggene er ikke noe problem. Vi skyter
100-megabits fiberlinjer ut til alle lokalitetene våre.

Tekst og foto:
Lars Olve Hesjedal
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Gullkysten i n
GULL I HAVET: En sildesnurper på feltet utenfor Træna på Helgeland med fjellkjeden De syv søstre badet i vintersol.
FOTO: SEVERIN ANDRE BJØRNVOLD

Petroleum og fisk representerer årlige eksportinntekter fra NordNorge i området 70-80 milliarder kroner. Og det vil komme mer
av begge deler.
Offshorefeltene Skarv, Norne, Snøhvit, og Goliat får snart selskap
av Aasta Hansteen og Johan Castberg. Og i Barentshavet kommer en spennende letesesong.
Fiskeri og havbruk i Nordland utgjorde i 2015 salgsverdier for
over 21 milliarder kroner.

BYGGES UT: AkerBP-opererte Skarv
produserer nå olje og gass i sitt femte
år, og skal få flere reserver gjennom utbyggingen av Snadd-satellitten.
FOTO: AKER BP

MIDT I LIVET: Norne-feltet, operert av
Statoil.
FOTO: MARIANN VATNE

BASE: Offshorebasen på Horvnes i
Sandnessjøen er hjem for flere leverandørbedrifter.
FOTO: STEINBJØRN MENTZONI

HAVPULS

nord
KOMMER: Aasta Hansteen-feltet slik
det ferdig installerte feltsenteret skal ta
seg ut på feltet vest av Røst i 2018.
ILLUSTRASJON: STATOIL

HELIPORT: Rigger og feltsenter utenfor
Nordland betjenes med helikopter fra
Brønnøysund.
FOTO: HEGE SÆTHRE LIND, BA
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Vil gjøre laksen
Økt inntjening, bedre fiskehelse, mer miljøvennlig: Tor Hugo Hestnes i forsøksselskapet LetSea AS
ser mange fordeler ved å sette laksesmolten ut i
havet når den har blitt større og mer robust.
Enda mer forskning skal gi mer presise svar.
STORSMOLT. – Vi snakker om penger,
fiskehelse, bærekraft. Her er bare ting
som peker opp!
Mens den lille Targa motorbåten
stampet seg gjennom de blågrå bølgene, og den ene vindusviskeren som
var i funksjon strevde med å holde regn
og sjøsprøyt vekk fra ruta, snakket Tor
Hugo Hestnes (52) om forskningsarbeidet som vi skulle utover for å lære
mer om.
Det handlet om storsmolt. Ganske
store lakseunger, med andre ord. Og
hva man kan tjene på å vente på at
smolten har fått vokse seg stor før man
setter den ut i oppdrettsmerdene i havet.
– Ja, dette har jeg virkelig tro på, sa
Hestnes, mens han prøvde å holde kursen, bølgetoppene slo mot skroget, og
båten gjorde små hopp.
PILOTPROSJEKT. Bedre inntjening og
redusert luseplage: Det er bare to av
plussfaktorene som Tor Hugo Hestnes
holder fram når han skal fortelle om
storsmoltprosjektet som LetSea AS
holder på med. Det vil si – egentlig
handler det om flere prosjekter, som
både har forskjellige oppdragsgivere og
undersøker mange detaljer innenfor
feltet.
Et pilotprosjekt gjennomført i 2015
(se egen sak) ga folkene i LetSea tro på
at de virkelig er inne på noe. Kort fortalt dokumenterte de at laks satt ut i havet som storsmolt på nærmere halvkiloet ga bedre økonomi enn laks produsert på den tradisjonelle måten, hvor
smolten bare veier rundt 90 gram ved
utsett.
Nå står en ny generasjon i merdene
på oppdrettsanlegget ved Slapøya, et
kvarters båttur fra småbåthavna i Dønnas kommunesenter Solfjellsjøen.
720.000 laks fordelt på ti merder, satt
ut som storsmolt fra september 2016
og fram til januar i år.
UTVIKLING. Som leder for LetSeas
avdeling for fullskala forsøk skal Tor
Hugo Hestnes holde oversikt over og
koordinere aktiviteten på lokaliteten
ved Slapøya.
Sjøl har han vært med på utviklinga
helt siden 1990, da forløperen Tjøtta
Mønsterstasjon AS ble underlagt statens forskningsstasjon for landbruk på
Tjøtta, via flyttinga til Dønna i 2001,
og fram til dagens posisjon med LetSea
AS som et ledende selskap innenfor
havbruksforskning – noe ei omsetning
på 213 millioner kroner i 2015 og over
30 ansatte forteller sitt om.
– Jeg kan huske da jeg begynte. Jeg

I KAR: Smolt som har kommet fra settefiskanlegget i Grytåga får vokse seg stor i
karene på landanlegget på Bjørn før utsett. Tor Hugo Hestnes og vedlikeholdsleder
Erlend Helstad viser fram.

ROGNKJEKS: På Bjørn produseres det
også rognkjeks. Tor Hugo Hestnes studerer en framtidig lusespiser.

TETT I TETT: Rognkjeks i svært store
mengder fyller karene i landanlegget på
Bjørn.

STORSMOLT:Tor Hugo Hestnes er avdelingsleder for ful

Dette har jeg
virkelig tro på.
Tor Hugo Hestnes, avd. leder LetSea

PÅ LAND: Anlegget på Bjørn ble etablert av det daværende kveiteselskapet Dønna
Marin Holding. Nå har LetSea tilhold her.

var ofte aleine på anlegget. Hvis jeg
skulle ta død fisk opp av nota, tok jeg
bare på meg dykkerdrakten, hoppet uti
og svømte ned, forteller Hestnes.
Han ler litt når han tenker tilbake på
ei pionertid som med dagens strenge
helse-, miljø- og sikkerhetsregimer kan
virke veldig langt unna.
– Hadde du funnet på noe sånt i dag,
hadde du fått fyken direkte, sier han –
og synes det er helt greit at standardene
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n mer robust

lskala forsøk i forsøksselskapet LetSea AS. Han har stor tro på bruk av storsmolt i oppdrettsnæringa.
har flyttet på seg.
JULI I FEBRUAR. At LetSea har vokst
betraktelig de siste åra, betyr også at
selskapet holder hus flere steder.
I 2015 ble et nytt og moderne hovedkontor i Sandnessjøen tatt i bruk.
Ved Bollhaugen på Solfjellsjøen ligger
stasjonen for småskalaforsøk, både med
merder i sjøen og nødvendige bygninger på land. Mens landbaserte forsøk
foregår i et anlegg på Bjørn på Dønna
som tidligere ble brukt til kveiteoppdrett.
Det er hit, til landanlegget på Bjørn,
vi drar først på dagens
storsmoltekspedisjon. Akkurat nå

svømmer 150.000 laksesmolt på omlag
75 gram hver rundt i de store, sirkelformede karene i en av de romslige hallene. For to uker siden kom de, fraktet
med brønnbåt fra smoltanlegget til
Grytåga Settefisk AS, som LetSea samarbeider mye med.
I mai skal de ha økt vekta til 600-700
gram, og være klar til utsett.
– Smolten pleier å ha størst dødelighet i tidligfasen. Når den har blitt så
stor, får vi mindre dødelighet i sjøen.
Vi får satt ut en mer robust fisk, forklarer Tor Hugo Hestnes.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

FAKTA
LetSea AS
■ Selskap med hovedkontor i Sandnessjøen og virksomhet på Dønna som driver med
forskning og forsøk knyttet til oppdrettsnæringa.
■ Aktiviteten på Dønna omfatter et landanlegg på Bjørn og et småskala forsøksanlegg i
havet på Solfjellsjøen. Disponerer også tre fullskala lokaliteter lenger ute i havet.
■ Den første forløperen Tjøtta Mønsterstasjon AS ble etablert på midten av 1980-tallet,
og underlagt statens forsøksstasjon for landbruk på Tjøtta etter å ha gått konkurs i 1990.
Midt på 1990-tallet ble virksomheten omorganisert under navnet Helgeland Forsøksstasjon Havbruk AS. I 2001 flyttet den til Solfjellsjøen, da som Helgeland Havbruksstasjon
AS. I 2015 ble navnet endret til LetSea AS.
■ Omsatte i 2015 for 213 millioner kroner, mot 90 millioner året før. Ble i fjor kåret til vekstvinner i Nordland av Dagens Næringsliv, og fikk deretter årets Vekst i nord-pris.
■ Eiere: KapNord Fond (50,4 prosent), Biomar (33,3), Ecomarin Salmon (14,3), Kristian
Johnsen (1,9).
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FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE ➤➤➤

Den raske veksten henger sammen med
vanntemperaturen i karene på Bjørn.
Vannet blir hentet opp fra 40 meters
dyp i fjorden utenfor, tilsatt litt ferskvann, og kjørt gjennom et resirkuleringsanlegg. Temperaturen holdes
konstant på 11 grader, slik det er ute i
havet om sommeren.
– Her har vi sommer hele tida. Nå er
vi i juli, egentlig. Og smolten vokser
fortere når det er sommer og varmere i
havet, sier Hestnes.
RISIKO. I tillegg til at den store smolten
tåler mer, skal den også bli mindre utsatt for lakselus. En normal vårsmolt
som settes ut i mai, trenger å vokse i 16
måneder i havet før slakting i august
året etter. Mens en storsmolt satt ut på
samme tid, greier seg med en vekstperiode på ni måneder. Det betyr også at
lusa får kortere tid til å feste seg.
– På denne måten flytter vi en del av
produksjonen fra sjø til land, under
kontrollerte og lusefrie omgivelser.
Samtidig innebærer det en viss risiko.
Mye teknikk er involvert; det er masse
pumper som skal fungere, og det er
nødvendig med stabil strømtilførsel,
påpeker Tor Hugo Hestnes.
Det siste ble tydelig understreket da
et kraftig tordenvær kuttet strømtilførselen til Bjørn rett før jul.
– Vi har et nødaggregat, og det slo
seg på da. Heldigvis.
UTEN AVLUSING. I en mindre nabohall
er karene fylt med rognkjeks; noen bittesmå, nesten som rumpetroll, andre så
store at de snart skal kunne gjøre jobben som lusespisere ute i oppdrettsmerdene. I et rom like ved er det bygd
et eget klekkeri for rognkjeksegg.
Denne delen av anlegget på Bjørn
drives av Ecomarin Salmon AS, nok et
selskap som LetSea har mye å gjøre
med. Rognkjeksproduksjonen har ingen direkte kobling til storsmoltforsøkene, og en stor del av produksjonen
blir solgt til andre aktører.
En viss sammenheng er det allikevel.
– Ved å bruke rognkjeks og luseskjørt har vi klart å få ei gruppe storsmolt
fram til slakting uten ei eneste avlusing,
forteller Tor Hugo Hestnes.
– Dette har både med fiskehelse og
økonomi å gjøre. De siste åra har jo
oppdrettsnæringa brukt enorme summer på avlusing, konstaterer han.
Sjøl mener han at næringa bør være
tilbakeholden med bruk av kjemiske lusemidler.
– I januar brukte vi varmt vann til avlusing, og det fungerte bra, sier han.
FULLSKALA FORSØK. Fra landanlegget på Bjørn til småbåthavna på Solfjellsjøen er det et lite kvarters kjøretur
med bil. Her ligger båten som skal
bringe oss videre ut til forsøkslokaliteten ved Slapøya – eller Slapøya Nord, som den heter.
Med på turen er veterinær Asgeir
Østvik fra fiskehelseselskapet Åkerblå
AS. Han har reist oppover fra hovedkontoret på Frøya i Nord-Trøndelag,
siden veterinæren som vanligvis jobber
hos LetSea har måttet melde forfall.
– Her ute gjennomfører vi forsøk på
det vi kaller funksjonelle fôrtyper – fôr
som skal ha en forebyggende effekt mot
virusinfeksjoner som kan ramme hjerte- og sirkulasjonssystemet til laksen,
forklarer Tor Hugo Hestnes.

INTERESSE:Tor Hugo Hestnes sier næringa er interessert.
– Enkelt sagt gir vi den forskjellige
dietter, slik at vi kan finne ut hvordan
de virker.
Vel framme får Østvik hentet fisk
opp fra de aktuelle merdene. En etter
en undersøker han dem, skjærer ut
prøver, og legger prøvene i små bokser
og glass som blir omhyggelig merket.
Siden skal de sendes til et laboratorium
for analyse, før resultatene blir sendt til
oppdragsgiveren.
Ofte er det en ekstern kunde som
har bestilt forsøket.
– Vi opplever stor interesse fra næringa for det vi holder på med, sier
Hestnes.
– Og vi ser at de gamle begrepene
vårsmolt og høstsmolt er i ferd med å
bli vasket ut. Ved å bruke storsmolt kan
man i prinsippet sette ut fisk på nesten
alle tider av året. For oppdretterne
betyr det at lokalitetene kan utnyttes på
en mye bedre måte.
KUNNSKAP. Forsøket med fôr er ikke
det eneste som foregår ved Slapøya for
tida. Et eget prosjekt dreier seg om storsmolt som metode, og måler en rekke
faktorer, som vekst, fargen på kjøttet,
fettprosenten og hvordan fisken håndterer stress.
Et annet dreier seg om fôring under
vann, på rundt sju meters dyp. Her er
utgangspunktet at undervannsfôring vil
redusere luseplagen, siden lusa holder
seg i de øvre vannlagene.
I kontrollrommet til oppdrettsflåten
ved Slapøya peker Tor Hugo Hestnes
mot en dataskjerm. På to bilder tatt
med undervannskamera kan vi se laksen
bevege seg.
– Undervannsfôring har blitt prøvd
før, men vi skal gjøre noe mer. Nemlig
drive med konstant overvåking og registrering av hvor laksen oppholder
seg. Vi tror at dersom den får maten et
stykke nede, vil den også holde seg der i
lengre perioder, sier Hestnes.
Han kikker mot dataskjermen igjen.
– Det handler om å systematisere
kunnskap, og å gjøre det i en presentabel form. Få valide og sikre data som
hele oppdrettsnæringa kan dra nytte av.

Tekst og foto: Leif Steinholt

Veterinæren
tror på storsmolt
POSITIV: Som veterinær og en av eierne
i fiskehelseselskapet Åkerblå AS har Asgeir Østvik fulgt utviklinga til oppdrettsnæringa gjennom mange år. Han har stor
tro på mer bruk av storsmolt i lakseproduksjonen.
– Jeg tror dette er noe det vil bli mye
mer av. En større del av produksjonen
blir tatt på land, og tida ute i havet blir
kortere. Det betyr at oppdretterne får
mer kontroll, og at en mer robust fisk blir
satt ut, sier Østvik til Helgelands Blad.

Vi opplever stor interesse fra næringa
for det vi holder på med.

UNDERSØKELSE: Med konsentrert blikk arbeider veterinær Asgeir Østvik (fra høyre) med å undersø
Tor Hugo Hestnes, avdelingsleder for fullskala forsøk i LetSea AS lingsleder Tor Hugo Hestnes og driftsleder Tommy Vistnes følger med.
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STORSMOLT: Kan den skjerme den
ville laksen?
FOTO: LEIF STEINHOLT

Mindre press på villaks?

ARBEIDSBÅT: I fjor anskaffet LetSea arbeidsbåten «Bjørnsfjell». Den er nyttig å ha
ute på anlegget ved Slapøya.

UNDERVANNSFÔRING: Denne innretninga skal brukes i forsøk med
undervannsfôring på LetSeas lokalitet
ved Slapøya.

AVDELINGSLEDER: Et par ganger i uka
prøver Tor Hugo Hestnes å komme seg
fra kontoret i Sandnessjøen og ut på anleggene.

SKJERMING: Kan bruk av storsmolt redusere presset fra oppdrettsnæringa mot
villaksen i de nasjonale laksefjordene?
Det er slett ikke umulig, tror avdelingsleder Tor Hugo Hestnes i LetSea AS.
– Hvis vi bruker storsmolt, kan utsettet
skje etter vårutvandringa til villaksen, og
slaktinga før neste vårutvandring. På
denne måten kan vi skjerme villaksen fra
lusepresset som oppdrettslaksen fører
med seg, sier han.

SMÅSKALA FORSØK: LetSeas stasjon for småskala forsøk ligger ved
Bollhaugen på Solfjellsjøen på Dønna.
FOTO: LEIF STEINHOLT

Mange arbeidsplasser
ARBEIDSGIVER:Veksten har gjort LetSea
til en rimelig stor arbeidsgiver, og i dag
har bedriften 31 ansatte. Nærmere dusinet kommer fra Dønna.
I januar lyste LetSea ut ledige stillinger
som drifts- og forsøksteknikere og
lokalitetsledere for anleggene i Herøy og
Dønna. I løpet av mars skal disse stillingene ha blitt besatt, og da vil staben øke
med seks.
Blant de ansatte er det seks med mastergrad og en med doktorgrad. Tar vi
med Åkerblå Nord, som LetSea er deleier
i, er samlokalisert med og jobber sammen med, har selskapet ytterligere tre
mastergrader tilgjengelig.

UNDER VANN: På en dataskjerm i kontrollrommet kan folkene i LetSea følge med
på laksen som står i merdene ved Slapøya.
LOKALITET: Slapøya Nord er én av
tre fullskala lokaliteter som LetSea
disponerer i dag.
FOTO: LEIF STEINHOLT

Fem konsesjoner for
forskning og utvikling

ke laks fra LetSeas forsøksanlegg ved Slapøya. Avde-

LÆRLING: Andre Hanssen (18, til venstre) fra Søvik er lærling hos LetSea, og trives
godt med arbeidet. Her sammen med Tommy Vistnes, Tor Hugo Hestnes og Asgeir
Østvik.

FOU: Akkurat nå er Slapøya Nord den
eneste lokaliteten som LetSea bruker til
sine forsøk i fullskala oppdrettsanlegg.
Men selskapet har tre lokaliteter: På Havstein Sør – bare noen hundre meter unna
Slapøya Nord – er fortøyningene i ferd
med å komme på plass i disse dager.
Mens ytre Vassholmen, ved Husvær i Herøy kommune, har vært i bruk i noen år.
I tillegg har selskapet søkt om nok en
lokalitet på Seiskjæret utenfor Husvær,
og om å få gjøre en kveitelokalitet på Gjesøya utenfor Dønna om til en lokalitet for
laks.
Totalt disponerer LetSea fem forsknings- og utviklingskonsesjoner, hver på
780 tonn biomasse, som brukes på lokalitetene etter behov. En av konsesjonene
er selskapets egen, mens de fire andre tilhører fôrselskapet Biomar.
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Lovende pilot
Storsmolt koster mer før den
kommer ut i havet enn vanlig
smolt. Det tar man igjen med
god margin, viser LetSeas pilotprosjekt.
PROSJEKT. Et pilotprosjekt gjennomført av LetSea AS i 2015 og 2016, sammenligner laksesmolt som har tatt tre
forskjellige veger fra smoltanlegget i
Grytåga fram til å bli slakteklar fisk.
I januar 2015 ble 50.000 hundre
grams smolt fraktet fra Grytåga til
landanlegget på Bjørn på Dønna. Der
sto den til i juni, da den hadde blitt storsmolt på 490 gram som ble satt ut i
vanlige oppdrettsmerder ved Vassholmen i Husvær.
Under slaktinga i februar 2016 ble
denne laksen sammenlignet med laks
som ikke hadde vært innom et landanlegg.
Storsmolten som hadde fått vokse i
karene på Bjørn brukte mye kortere tid
på å nå slaktevekta på 5,5 kilo: Ni mot
16 måneder. Denne tilveksten var langt
over modellene som LetSea la til grunn
da forsøket startet.

PRØVER: Veterinær Asgeir Østvik tar prøver av laks på LetSeas oppdrettsanlegg ved Slapøya. Et pilotprosjekt selskapet gjennomførte i 2015 viser at det er god økonomi i å bruke storsmolt i lakseproduksjonen.
MINDRE LUSMIDLER. Storsmolten fra
Bjørn brukte også ti prosent mindre fôr
enn den andre laksen, og trengte mindre bruk av midler mot lakselus.
I forsøket til LetSea fikk storsmolten
fra Bjørn kun to behandlinger med slice
– et lusemiddel som er tilsatt laksefôret.
For smolten som har en lengre vokseperiode må man regne med fire lusebehandlinger til.
I LetSeas regnestykke gir dette en
utgift på 33 øre per kilo slaktet fisk for
den som fikk vokse i landanlegget på
Bjørn. Med ordinære produksjonsmetode er utgiftene til lusebehandling
oppe i 1,41 kroner per kilo.
TAR IGJEN KOSTNADEN. LetSea har
beregnet ei lang rekke innsatsfaktorer i
den totale produksjonskostnaden fra
smolt til slakteklar laks.
Tallene viser at storsmolten kostet
nesten tre ganger så mye som den ordinære smolten før den ble satt ut i havet
– 30 kroner per fisk mot 10,50.
Det tok man imidlertid inn i det videre forløpet: Å produsere et kilo fisk
på den ordinære måten kostet 20,20
kroner, mot 19,18 kroner med storsmolt.
– Storsmolten er mye dyrere å få ut i
havet. Det tar vi igjen etterpå med god
margin, konstaterer Kristian Johnsen,
daglig leder i LetSea AS.

Tekst og foto: Leif Steinholt

DAGLIG LEDER: Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea, har tro på storsmolt.

HUSEIER: Ved småskalaanlegget på
Solfjellsjøen på Dønna disponerer LetSea AS flere bygninger.

Storsmolten er mye dyrere å få ut i havet. Det tar vi igjen etterpå med god
margin.
Kristian Johnsen, daglig leder LetSea
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På sensommeren skal en
plan for utbygging av Skarvfeltet leveres til myndighetene.

Vi ønsker å komme i gang med
ny leteboring på feltet,
snarest.
konsernsjef Karl Johnny Hersvik

AkerBP
klar for
Snadd
NÆRMERE BESLUTNING. På Skarvfeltet er det full fart på utbyggingsprosjektet «Snadd», en investering anslått
av selskapet selv til 15-20 milliarder
kroner. Formålet er å få ut rundt 200
millioner fat gass og kondensat.
Selve konseptvalget er planlagt innen utløpet av første kvartal. Spesielt
teknologivalg knyttet til elektrisk oppvarming av havbunnsrør på feltet skal
være gjenstand for vurderingene som
gjøres.
En plan til myndighetene (PUD)
skal leveres innen fjerde kvartal i år. I
sommer planlegges ny firedimensjonal
seismikk i Skarv-området. Aktiviteter
på feltet kan komme allerede høsten
2018, slik at første gass fra fase en av
Snadd-utbyggingen kan komme om
bord før tiåret er omme.
TESTPRODUKSJON. Aker BP melder
at gjennomføringen av et prosjekt knyttet til produksjon på Skarv med lavt
trykk er gjennomført før årsskiftet.
Prosjektet har bidratt til å bremse fall i
produksjonen i eksisterende brønner på
Skarv-feltet.
I tredje kvartal lå produksjonen på
Skarv omkring 30.000 fat olje og gass
per dag, som er noe høyere enn tredje
kvartal.
Ytterligere boring (fase 2) planlegges
i periode 2019-2020. Plan for andre
fase av utbyggingen planlegges oversendt myndighetene i 2020, med produksjonsstart i 2024.
Aker BP har tro på å finne nye reser-

MYE SUBSEA: Snadd-prosjektet vil bli delt i to, med tre bunnrammer i hver fase.

ver i Skarv-området og signaliserer ambisjoner om ny leteboring.
– Vi ønsker å komme i gang med ny
leteboring på feltet, snarest, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik under et
besøk i Sandnessjøen.
Integrasjonen mellom Det norske
oljeselskap og BP Norge foregår fortsatt, i betydningen at funksjonsfordeling mellom organisasjonene i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen,
Harstad, og Oslo detaljplanlegges.
Aker BP har for tiden 13 ansatte ved
kontoret i Sandnessjøen, mens kravet i
Stortingets vedtak er 16, ved full drift
og boring på Skarv.
– Vi har ambisjoner om å øke aktivitetsnivået overalt, sier Hersviks.
GAMLE SYNDER. Hersvik sier en av
hovedstrategiene i Aker BP er å utnytte
at offshorenæringen har vært kronisk
dårlig på å gjennomføre prosjekter,
både på tid og kostnad. Spesielt innfor
boring mener han det er mulig å øke
produktiviteten dramatisk.
Aker BP har lansert en strategi der
langsiktige allianser med utvalgte leverandørbedrifter skal bidra til å senke
kostnader, og samtidig sikre avkastning
for de involverte. I september i fjor annonserte oljeselskapet en «utbyggingsallianse» med Aker Solutions og
Subsea 7.
Flere av spørsmålene fra salen var
knyttet til denne strategien, og om denne vil bidra til å inkludere eller ekskludere mindre leverandørbedrifter på

IMPONERT: Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i AkerBP, på besøk i subsea-anlegget
på Horvnes i Sandnessjøen. – Anlegget er så flott at det må ha vært bygd mens oljeprisen var høy, fleipet Hersvik.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
Helgeland.
– Jeg tror vi skaper større muligheter
for å delta, siden vi sitter som arkitekt
for hvordan alliansen skal utvikles, det
vil si vi tar ansvar for å ta med lokale leverandører, sa Hersvik.
Hersvik mener strategien i Aker BP
er et brudd med mangeårig praksis i
offshorenæringen, der hovedkontraktører fordeler underleveranser ned-

over, med fallende lønnsomhet for deltakerne lengst ute i verdikjeden.
– Jeg vil ikke ha leverandører som
ikke tjener penger, sa Hersvik, som
likevel understreket at han forventer
2017 vil bli et fortsatt «tøft år» for hele
offshorenæringen.
Morten Hofstad
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ILLUSTRASJON: AKERBP

Øyner en
«stand alone»
REGNSKAP: Da AkerBP presenterte
årsoppgjøret for 2016 i februar, oppga
selskapet en forventning om gjennomsnittlig driftskostnad i år på 11
dollar fatet.
Aker BP tjente 210 millioner dollar
(før skatt) i fjerde kvartal av en omsetning på 542 millioner dollar. I hele
2016 hadde selskapet inntekter på
1,26 milliarder dollar, og tjente 290
millioner dollar, før skatt.
I midten av januar sendte departementet ut tilbudet om tildeling i siste
lisensrunde (TFO 2016). Aker BP fikk
der fire nye lisenser i Norskehavet,
noen som en utvidelse av området
rundt Skarv, men også lenger nord,
nord for Norne.
– En lisens ligger i jomfruelig område med potensial for et nytt feltsenter (standalone potential), skriver
AkerBP i kvartalsrapporten.
AkerBP har foreløpig ingen letebrønner utenfor Nordland på planen i
år.
UTENFOR NORDLAND: Områder med
rosa farge er operert av AkerBP, og allerede utvidet med nye lisenser mot
nordøst.
KART: AKER BP
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BRUKER HAVET: Seløy Sjøfarm sitt oppdrettsanlegg for laks ved Innerodden i Gåsværfjorden, med lakseøya Lovund i bakgrunnen.

FOTO: HARRY MARTINSEN

Marin sektor er en viktig motor i nordlandsøkonomien, som kan bli
enda viktigere, fastslår en rapport som har kartlagt verdikjedene.

Kan bli sterkere
VIKTIG MOTOR. Hvor store ringvirkninger har egentlig fiskeri- og havbruksnæringa i Nordland i form av
salg, sysselsetting og innkjøp?
Og hvor store er disse næringene når
det kommer til sentrale faktorer som
omsetning, verdiskapning, salg og sysselsetting?
Svært store, ifølge en fersk rapport
som analyserer verdikjedene i marin
sektor i fylket. Eller som det står i rapporten:
«Gjennom koblinger mot leverandørnæringer og maritime næringer, er
marin sektor en viktig motor i nordlandsøkonomien».
Samtidig gjør rapporten det klart at
denne motoren har potensial til å bli
enda sterkere.
OPPDATERT FAKTAGRUNNLAG. Bak
rapporten står forskningsinstituttet
SINTEF ved enhetene Fiskeri og havbruk AS og Teknologi og samfunn i
samarbeid med Nordlandsforskning.
Forskerne har gjort en jobb for Nordland fylkeskommune, som har bedt om
et bedre og oppdatert faktagrunnlag til
bruk når politiske strategier skal utformes.
Politikere og næringsbyråkrater har i
alle fall fått et omfangsrikt dokument å
sette seg inn i: Hovedrapporten er på
113 sider, og fylt med tall, tabeller og
tilhørende analyser.
STORE TALL. Rapporten gjør det klart
at Nordland har den største samlede
produksjonen av fiskeri- og oppdrettsprodukter i Norge.
I 2015 ble det produsert rundt
265.000 tonn laks og sjøørret i fylket,

FAKTA
Marine verdikjeder
■ Nordlandsforskning, SINTEF Fiskeri og
Havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en ringvirkningsog varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringa i Nordland.
■ Analysen kartlegger blant annet de
marine verdikjedene på lokalt og regionalt nivå, og ser på innkjøpsmønsteret
innenfor fiskeri og havbruk.
■ Analysen er bestilt av Nordland fylkeskommune, og skal styrke faktagrunnlaget i de næringspolitiske debattene.
■ En omfangsrik rapport fra prosjektet
ble presentert på et seminar på Solfjellsjøen på Dønna i dag, mandag.

til en førstehåndsverdi på over ni milliarder kroner. Denne produksjonen
skjedde i cirka 650 merder fordelt på
114 forskjellige lokaliteter.
På fiskerisida ble det samme år lan-

det omlag 330.000 tonn fisk, skalldyr
og bløtdyr, til en førstehåndsverdi på
noe over tre milliarder.
Eksportverdien av fiskerisektoren i
Nord-Norge var i 2015 på vel 20 milliarder kroner. Av dette står Nordland
for litt over halvparten – 53 prosent.
Tallene viser også at marin sektor i
Nordland står for nærmere 40 prosent
av den totale eksportverdien i fylket.
Samtidig: Til tross for økende produksjon, har sysselsettinga innen sjømatnæringa i Nordland gått ned som
en følge av effektivisering og strukturrasjonalisering.
Når vi ser på hovedyrke, var cirka
3.200 personer sysselsatt i fangstleddet
i 2004. I 2014 var tallet redusert til
2.300.
I foredlingsindustrien – særlig filetindustrien – sank antallet bedrifter med
cirka en tredjedel fra 1995 til 2007,
mens sysselsettinga ble redusert med
37 prosent.

LOKALT EIERSKAP. På dagens seminar
snakket både regionale og lokale aktører om hva som må til for å gi den maritime motoren fart i Nordland i åra som
kommer.
Bjørn Gjellan Nielsen, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd med base
i Nordland, gjorde det klart at for den
som er opptatt av innovasjon, finnes det
mange støtteordninger å hente midler
fra.
Mens Jonny Berfjord, daglig leder i
Dønna Havfiske, fortalte om den lokale
rederisuksessen som nå omsetter for
110 millioner kroner i året og sysselsetter 22 årsverk.
– Det er ingen tvil om at lokalt eierskap har stor betydning for strategiske
vegvalg. De som er basert lokalt reinvesterer overskuddet i nye virksomheter,
primært lokalt, sa han.
Leif Steinholt

Mer konsentrert slakteristruktur
HAVBRUK: Slakting og eksport innenfor havbruksnæringa i Nordland
skjer nå ut fra 15 lokaliteter med hovedtyngde i Vesterålen og på Helgeland. Dette henger sammen med den
sterke konsentrasjonen på eiersida
kombinert med transportinfrastrukturen, ifølge den ferske verdiskapingsrapporten som Sintef fiskeri og
havbruk AS og Nordlandsforskning
har laget etter bestilling fra Nordland

fylkeskommune.
Det største slakteriet er anlegget til
Nordlaks i Stokmarknes, med anleggene til Marine Harvest på Herøy og
Nova Sea i Lurøy på de neste plassene. Slakteristrukturen har blitt stadig mer konsentrert, og cirka en
tredjedel av slakteriene har blitt borte
i løpet av de sju siste åra.
Innenfor den fiskeribaserte verdikjeden ligger tyngdepunktet for den

landbaserte foredlingsvirksomheten
nord i fylket, i kommuner i Lofoten,
Vesterålen og Salten.
Den konsentrerte slakteristrukturen kombinert med voksende produksjon bidrar til at havbruksnæringa er
en av de største brukerne av vegtransport i Nordland. Det er beregnet at
sjømatnæringa i 2015 sto for nesten
tjue prosent av tungtrafikken på vegene i fylket.
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I første kvartal gjør Atlantic Lumpus sin første leveranse av rognkjeks til oppdrettsnæringen.

– Som å sende
barna ut i verden

31

FAKTA
Atlantic Lumpus
■ Driver med oppdrett av rognkjeks.
Fisken spiser lakselus og skal selges til
lakseoppdrettere. Har investert 40 millioner i anlegget på Sleneset.
■ Innbetalt aksjekapital på 7 millioner.
Tore Larssen eier 58-59 prosent, Dan Kristian Larssen 30 prosent, Nistuå AS (romsdølen Nils Aakvik) 10 prosent. Resten
av de rundt 50 eierne har mindre eierposter. Ble børsnotert i starten av 2016.
■ Lurøy kommune ga i 2014 750.000 i lån
og 400.000 i etableringsstøtte. Dette var
den største støtten til en enkeltaktør fra
kommunens næringsfond noensinne.
■ Fikk tilsagn på 12 millioner fra Innovasjon Norge i 2015 – den største utbetalingen fra Innovasjon Norge det året.
■ Har seks ansatte, og søker etter to nye.

FØRSTE GANG. 180.000 rognkjeks på
35-40 gram skal leveres fra anlegget på
Moflagodden på Sleneset i Lurøy på
Helgeland.
– Vi har avtale med kunde om levering. Det blir en stor dag. Det blir som
å sende barna ut i verden, sier daglig leder Dan Kristian Larssen.
Det var i 2014 han fikk ideen til oppdrett av rognkjeks, som spiser lakselus
som er en utfordring for lakseoppdretterne.
– Jeg avbrøt havbruks- og ledelsestudiene i Bodø, sluttet i jobb der og sa fra
meg alle verv. Det har jeg aldri angret
på. Jeg lærte mer på tre de første månedene enn jeg gjorde i løpet av to år på
skolebenken.
OPP OG NED. For det har slett ikke
bare vært opptur etter at 29-åringen
flyttet hjem igjen. Han er oppvokst på
Nord-Solvær og i Træna. Oppdrett,
havbruk og gründervirksomhet ligger i
genene på farssiden.
Faren Hallstein Larssen drev lakseoppdrett gjennom Larssen Seafood i
Nord-Solvær. Dan Kristian tok fagbrevet i akvakultur der, og jobbet der frem
til faren solgte konsesjonen til Kvarøy
Fiskeoppdrett i 2010. Da reiste Dan
Kristian til Bodø for å gå skole. Og når
han treffer den eldre generasjon, forbinder de ham fortsatt med farfaren
Gunnar Larssen som eksperimenterte
med oppdrett på både kråkebolle, krabbe, kveite og mink – i tillegg til å drive
fiskemottak.
– Det har aldri vært et mål for meg å
starte egen bedrift. Men jeg er glad i å
jobbe og må gjerne ha flere baller i luften. Jeg har aldri vært en person som
klarer å jobbe åtte til fire-dager. Og jeg
hadde aldri klart å jobbe bare på kontor. Jeg er daglig leder, økonomiansvarlig, it-ansvarlig og tekniker i tillegg
til å jobbe i produksjonen. Perioder
med 12-15 timers arbeidsdager syv
dager i uken er helt vanlig for meg. Blir
det nødvendig med 19-20-timersdager
i perioder, justerer jeg meg inn igjen
med å jobbe åttetimersdager. Det normale er at jeg jobber i produksjonen
om dagen, er hjemme noen timer, og så
jobber jeg med det administrative om
kvelden.
Og døgnet rundt-jobbing for å kunne starte opp i det gamle trelastlageret
på Moflagodden, som han har tilrettelagt og utvidet fra 1200 til 1500 kvadratmeter. Han mistet aldri troen, selv
om nesten alle andre gjorde det.
ALT NYTT. – Rognkjeks er en ny art.
Resirkulering av sjøvann – som vi
driver med – er også ganske nytt. Bankene sa nei til nye arter etter at de hadde tapt mye på både kveite- og torskekonkurser, og ville ikke gi lån før jeg
hadde egenkapital. Innovasjon Norge

BARNA:Yngel svømmer rundt i karene, lykkelig utvitende om at de snart skal ut i det store havet og spise lakselus på laks.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL
sendte søknader i retur, og de fleste
eierne hadde mistet troen. Aksjonærene trodde ikke det kunne gå, og våget
ikke å garantere for millionbeløp. Generalforsamingen i starten av 2015 bestemte at vi skulle gå til skifteretten. Jeg
sto alene med alle aksjene, null i banken og nesten 20 millioner i kredittgjeld. Men Tore Larssen hadde troen.
– Får du dette til, Dan Kristian,
spurte han.
– Ja, selvfølgelig svarte jeg. Og da
hjalp han meg på veien videre. Tore og
Dan utgjør i dag styret og er de to største aksjonærene i selskapet.
Sakte men sikkert snudde det. Han
jobbet frem nye konsepter. Å gå hjem
og sove nyttet ikke. Han lå bare lys
våken. Innovasjon Norge og bankene
fikk troen igjen. Selskapet er finansiert
med 30 prosent innskutt kapital fra
eierne og tilskudd. Etter ni måneders
stopp var det på skinner igjen utpå sensommeren/tidlighøsten 2015.
PROSESSEN. Den første rogna er befruktet, og det har gått bra. Cirka
800.000 bitte små rognkjeks ligger nå i
startforingsavdelingen.
– Rogna ligger i 300 døgngrader, det
vil si 30 dager i ti dagers vanntemperatur, før den er klekkeklar. Vi har systemer som overvåker kontinuerlig. Dagen før den er klekkeklar, flyttes rognen over i startforingstankene jeg har
vært med å utvikle.

GRÜNDER: – Vi er kjent med, og svært opptatt av, utfordringene rundt sykdom,
sier rognkjeks- oppdretter Dan Kristian Larssen i Atlantic Lumpus.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL
Her skal fisken ligge i 6-8 uker før
den er stor nok til å flyttes i påvekstanlegget. Der er de cirka 4 måneder. Da
er de 35-40 gram, og er klare til å leveres til oppdrettere.
Og i slutten av første kvartal skjer
det. Den første leveransen til havbruksnæringen.
– Det blir som å sende ungene ut i
verden. Det er første generasjon. 2017
blir vårt første ordinære driftsår. Det
blir spennende å se hvordan resultatene
blir. Kanskje jeg da igjen kan oppleve å
få helgefølelse igjen.

– Du har startet oppdrett på en ny art,
og gjør også noe nytt ved å resirkulere sjøvann. Du er ikke redd for å jobbe med risiko?
– Hadde det ikke vært for alle utfordringene, hadde jeg kjedet meg. Vi
får til oppdrett på andre arter, hvorfor
skulle ikke rognkjeks fungere? Det har
vært utfordringer underveis, men det er
det alltid. Vi har fått det til. Og etter
hvert blir også drift i stamfiskanlegget
og andre prosjekter.
Lars Olve Hesjedal
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Store ressurser brukes på å utvikle nye konsept for lakseoppdrett. Noen m

Offshore oppd
NESTEN FPSO: Nordlaks sitt konsept for havgående oppdrettsanlegg har flere fellestrekk med et produksjonsskip for olje og gass.
FLERE VARIANTER. Hvilke konsept
som vil dominere framtidens lakseoppdrett er foreløpig for tidlig å si. Myndighetene har drysset ut forskningskonsesjoner for å bidra til finansiering
av ulike løsninger, noen havgående,
andre forbeholdt fjorder og lukkede
kystområder.
Ved søknadsfristens utløp i oktober
hadde til sammen 37 store og små
grupperinger søkt Fiskeridirektoratet
om 279 tillatelser på til sammen
217.200 tonn laks.
Et fellestrekk for de nye konseptene
er å komme opp med løsninger som
letter lusepresset, som gir mindre utslipp av biologisk materiale til vannmassene, og som i sum gir et mer kontrollerbart produksjonsmiljø.
LIGNER BÅT. Nordlaks i Stokmarknes
har utviklet et havgående anlegg, som i
størrelse og utforming har fellestrekk
med et offshore produksjonsskip
(FPSO). Selskapet søkte om 13 forskningskonsesjoner for å gå i gang med
bygging. De fikk 10.
– Vi har klaget på vedtaket, for vi
trenger 13, sier Lars Martinussen i Nordlaks til HavPuls.

– I påvente av utfallet av klagen, har
vi startet arbeidet mot potensielle leverandører av anlegget.
Martinussen mener konseptet vil gi
svar på både miljøutfordringer, og lette
arealkonflikter nært land når oppdrettsnæringen vil vokse.
– Vi planlegger å benytte storsmolt,
først ut i tradisjonelle kystnære anlegg
til fisken har blitt ett kilo, for så å sette
fisken ut i havanlegget fram til slaktevekt.
Nordlaks mener dette vil være en
driftsform som også kan lette lusepresset i kystnære farvann.
– Stor vannutskifting, men viktigst at
områder nær land blir brakklagt i perioder, er konseptet vi tror vil fungere for
å dempe forekomsten av lakselus, sier
Martinussen.
– Hva tenker dere om lukkede, kystnære
anlegg?
– Vi ser positivt på initiativer som
kommer fra andre aktører. Hvis noen
lykkes med lukkede anlegg, så vil vi
også ta det i bruk, sier Lars Martinussen.
DET FØRSTE. Salmar på Frøya har satt
sitt konsept «Havmerden» i produk-

ENORM: Denne enorme havmerden, som oppdrettsselskapet SalMar nå bygger i
Kina, er så stor at Goliat-plattformen ville fått plass innenfor merdringene.
FOTO: SALMAR, NTB/SCANPIX
sjon hos en leverandør i Kina, som det
første i sitt slag i verden. Anlegget på
hele 250.000 kubikkmeter skal etter
planen plasseres i Frohavet utenfor
Trøndelag tidlig i andre halvår 2017,
og blir en fullskala pilot der Salmar skal

prøve ut lakseoppdrett til havs.
Gigantkonstruksjonen er beregnet å
koste rundt 700 millioner kroner.
– Vi bygger på de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore, ifølge Sal-
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mener framtiden ligger langt til havs.

rett
ANIMASJON: NORDLAKS

AKER: En havgående, halvt nedsenkbar, oppdrettsmerd i stål er utviklet konsept i
samarbeid mellom Aker, Aker Solutions, og Norway Royal Salmon.
ANIMASJON: NRS
mar, og trekker på en rekke leverandører til offshorenæringen
Tre-fire mann skal kunne bo og jobbe på anlegget til enhver tid.
FLERE ÅRSAKER. Forskningssjef Arne

Fredheim ved SINTEF Fiskeri og havbruk ser flere årsaker til den store innovasjonsaktiviteten mot ulike offshoreløsninger.
– De siste tre-fire årene har det vært
en stagnasjon i hvor mye oppdrettslaks

EGG: Det eggformede konseptet til Marine Harvest for lukket oppdrett i fjordene,
har fått navnet «Marine Donut».
ANIMASJON: MARINE HARVEST
som kan produseres. Utviklingstillatelsene er en viktig driver, men indirekte
er det lakselusa som driver fram denne
utviklingen. Næringen får ikke vekst
uten at man har kontroll på lusemeng-

den, og offshoreanlegg kan være en av
løsningene, sier Fredheim til NTB.
Morten Hofstad
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STORSATSING: Fem oppdrettsaktører på Helgeland satser 70 millioner på et anlegg som fjerner lakselus med sjøvann. Fra venstre: Kristian Johnsen - LetSea, Jacob P.
Meland - Lovundlaks, Jan Erik Jakobsen - Seløy Sjøfarm, Jøran Olsen - Herøy Servicebåt AS, Jan Terje Mikalsen – Kobbvåglaks.
BEGGE FOTO: MORTEN HOFSTAD

Hydrolicer kalles systemet som skal fjerne lakselus med sjøspyling.

Satser 70
millioner
mot lakselus
FEM GÅR SAMMEN. Nystartede Hydro
Fish Care AS, med adresse Herøy, investerer nærmere 70 millioner i en innretning som skal fjerne lakselus med
bruk av sjøvann. Anlegget er bygd over
samme prinsipp som Marine Harvest
for tiden prøver ut på Helgeland.
Lovundlaks, LetSea, Kobbvåglaks,
Seløy Sjøfarm, og Herøy Servicebåt har
gått sammen om det nye firmaet, som
er planlagt å gi inntil ti helårs arbeidsplasser fordelt på 6-7 personer på anlegget, og to-tre på en servicebåt.
Hydro Fish Care AS settes opp med
en aksjekapital på 6,5 millioner kroner,
og ytterligere rundt 10 millioner i eierlån. Avlusingsanlegget leveres av Vaagland på Halsa i Nord-Møre.
– Vi er hver for oss små oppdrettere,

Laksen og lusas
biologi utnyttes til vår fordel. Laksen har en naturlig
preferanse for å
svømme mot strømmen.
som på denne måten skaffer oss vår
egen avlusingskapasitet, sier Jan Erik
Jakobsen fra Seløy Sjøfarm.
OGSÅ FOR ANDRE. Firmaet regner
med å bruke rundt en firedel av kapasi-

TEST: HydroLicer, er utviklet i samarbeid mellom Marine Harvest Region Nord og
Marine Harvests globale FoU avdeling, her i arbeid på et oppdrettsanlegg ved Åkerøya i Alstahaug.
teten til anlegget. Dermed vil de tilby
andre aktører i regionen å bruke anlegget. Selv om avlusing er sesongbetont,
med høysesong i august og september,
regner aktørene bak det nye firmaet å
kunne bruke anlegget det meste av året.
– Hvordan vurderer dere metoden med
vannspyling for avlusing, opp mot andre
metoder både i forhold til kostnad og miljøeffekt?
– Vi tror dette er framtida, sier Jakobsen.
Det understrekes at man fortsatt vil
bruke «skjørt» langs mærene for å
hindre lusepåslag, i kombinasjon med
lusespisende fisk som rognkjeks. Anlegget ventes levert i mars i år.

rede hatt et lignende anlegg til testing
på Helgeland gjennom høsten 2016.
– Prinsippet til HydroLicer er enkelt. Laksen og lusas biologi utnyttes til
vår fordel. Laksen har en naturlig preferanse for å svømme mot strømmen.
Med en skånsom fiskepumpe transporteres laksen gjennom et rør.
– På veien vil laksen stå mot strømmen og passere gjennom røret med halen først. Her tilsettes sjøvann i en spesiell formasjon, men dette vannet er
ikke kraftig nok til å stoppe laksen fra å
passere. Lusa som er festet til laksen
stoppes derimot av vannet, forklarer
produksjonssjef i Marine Harvest region nord, Roger Pettersen til kyst.no

HAR TESTET. Marine Harvest har alle-

Morten Hofstad
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STEMNING: Ute er det grått og kaldt, mens inne på «Naustet» er det varmt og god stemning.

I Bjørvika får publikum oppleve smak og lyd av kysten i nord.

Tar kysten til Oslo
KYSTKULTUR. Store konstruksjoner av
tre har blitt reist fem minutter fra Oslo
S. To av dem ser ut som enorme fiskehjeller, mens de andre to har vegger av
glass. Gjennom glassveggene kan man
se at forberedelsene er i gang. «Naustet» er, ikke så veldig overraskende, et
lite naust. Det er fullt av folk og liv,
med Rolling Stones og David Bowie på
anlegget. De fleste drikker
Isbjørn-Mack. Hvis de ikke har vært så
heldige å kapre en av sofagruppene i
retro stil, sitter de i rørstoler ved respatexbord. Navnene Jacobsen og Hamsun står i teakbokhylla.
– Dette er åpningen av Salt i Oslo. Men
hva er Salt, da?
– Salt er i utgangspunktet et kunstprosjekt, hvor vi har tatt inspirasjon fra
en fiskehjell/hesje for å så bygge opp en
arena med forskjellige bygninger. Bygningene kan benyttes til både kunstprosjekter, konserter, debatter, og egentlig
hva som helst, forteller Erlend Mogård-Larsen.
Han er en av initiativtakerne bak
Salt, og håper at prosjektet skal få folk
til å åpne øynene for en viktig del av
Norges kulturhistorie, nemlig havet og
kysten.
– Hvis man går på Folkemuseet på
Bygdøy, ser man at bare en bitteliten
del av utstillingen har fokus på kystkulturen. Resten handler om innlandsku-

FAKTA
Salt Oslo
■ Installasjonen skal stå i Bjørvika ut
oktober 2018, og bygger på prosjektet
som først ble reist på Sandhornøya i Gildeskål.
■ Idémaker og drivkraft har vært Erlend
Mogård Larsen fra Nesna, som har hatt en
lignende rolle i utviklingen av Trænafestivalen.
■Trekonstruksjonene er bygd etter modell av tørrfiskhesjer, og brukes som et
rammeverk for å bringe folk sammen til
kulturopplevelser.
■ Salt ønsker å rette publikums oppmerksomhet mot havet, og havets betydning for landets historie, kultur, verdiskaping, og framtid.
■ Nettside: www.salted.no

lturen. Akkurat det er viktig for prosjektet vårt. På mange måter representerer disse konstruksjonene her den
ryggmargen som vi kommer fra.
SJØ-INSPIRERT LYDKUNST. Det er
dessverre en sur, kald og grå ettermiddag i Oslo da gjestene får beskjed om at
«ilden er tent», og at det nå skjer noe
ute ved de store fiskehjellene. Likevel
er det noen som våger seg ut fra det
varme naustet for å se. Eller høre, da.
Et lydverk av kunstneren Jana Winde-

ren spilles over 16 ulike høytalere i den
største konstruksjonen, «Den Arktiske
Pyramiden». Lyden av hval, sjøkreps
og sei (!) fyller pyramiden.
«Árdna» (samisk: et sted med en
skatt), en av de to pyramidene med
glassvegger, fylles opp med folk. Her
skal snart Biosphere spille lydverket
«Polar Sounds». To av publikummerne har kommet langveis fra.
– Vi er egentlig i Oslo for å dra på
konsert med Ryan Adams, vi har aldri
vært her før! sier Judith.
Hun og Christina er fra Barcelona
og bor i London.
– Vi hadde vært og sett på Operaen
da vi så disse byggene som skilte seg
sånn ut fra resten. Etter vi hadde lest på
informasjonsplakatene utenfor, bestemte vi oss for å komme igjen senere
på kvelden, forteller Christina.
– Ja, også er det ganske varmt her
inne, sier Judith.
NYTT LIV. Foreløpig må man reise til
Oslo hvis man vil besøke Salt, men prosjektet skal etter planen flytte på seg.
Tidligere har de store fiskehjellene
stått på Langstranda på Sandhornøy.
Der kollapset den største konstruksjonen som følge av en storm i 2014, kort
tid etter åpningen. Salt ble lagt på is på
grunn av økonomiske vansker frem til
Oslo havn viste interesse for prosjektet.

De kunne stille med en tidligere parkeringsplass i Bjørvika på 5000 kvadratmeter. Det er ulike fordeler ved de to
forskjellige plasseringene.
– I nord var plasseringen helt fantastisk. Hjellekonstruksjonene er jo veldig
store, men landskapet rundt der var så
veldig mye større igjen. Det ble et veldig harmonisk møte rent visuelt og
kunstnerisk. Her i Oslo konkurrerer vi
med de store bygningene rundt, vi har
jo Opereaen rett ved. Men fordelen her
er at her får vi markedsført prosjektet.
Det settes av tusenvis av turister her
ved Operaen hver eneste dag, forteller
Erlend Mogård-Larsen
– Dette prosjektet skal være som et
bindeledd mellom by og havet. Og man
kan jo si at kysten i Norge starter faktisk her, innerst i Bjørvika ved Operaen, sier Mogård-Larsen.
– Gjennom oljealderen som vi har
hatt i 40 år nå, har kunnskapen og forståelsen for det at vi er et kystfolk blitt
mer og mer borte. Folk tenker at «havet er ikke noe som tilhører meg», men
det gjør det.
Og det er det vi har levd av i massevis av år.
Tekst og foto:
Therese Jægtvik
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IDEMAKER: Erlend Mogård-Larsen fra Nesna er en av initiativtakerne bak kunstprosjektet Salt Oslo.
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Hvorfor er det «miljøkjempere» som fører ordet
når det gjelder åpning av Lo-Ve-Se?

«Fake News»

kommentar
.

Idar Martin Herland er elektriker på
Kristin-feltet og lokaltillitsvalgt for Safe.

Burde ikke også forskere og fagfolk få
slippe til? Og hvorfor er det farlig å utrede om oljeleiting representerer en
fare for fiskeriene? Har vi ikke gode
nok fagmiljøer når det gjelder fiskeri?
Vet miljøorganisasjonene best? De «lever av miljøkampen». Kan det farge
meningene deres? Er det med landets
miljøvernere, som med presidenten
«you know where»? Er ikke fakta og
kunnskap ønsket inn i det offentlige
ordskiftet?
Skal vi også her hjemme basere politikken utelukkende på følelser og hva
«alle» tror?
Se på kartet. Det viser LoVeSe - et
enormt område. Det er også et enormt
omstridt område. Noen ønsker å utrede mulighetene for å sette i gang en
oljeleting (de røde punktene), mens
andre ønsker et fullstendig og varig
vern av hele området.
LITT FAKTA. Men jeg synes den offentlige debatten ligner stadig mer på amerikansk valgkamp. Jeg tror mange savner mer fakta. For eksempel:
■ Hvert år tas det ut cirka 35 prosent
av den nordøst-antarktiske torskebestanden (ca 900.000 tonn) i regulert
fiske.
■ EU havene er ikke tomme for fisk på
grunn av oljeproduksjon, men på grunn
av overfiske.
■ En verst mulig tenkelig oljekatastrofe i dette området vil ødelegge cirka
12 prosent av bestanden det året (altså
ca 1/3 av det årlige fisket).
■ Store hendelser er relativt sjeldne
her i Norge. Den første- og siste store,
hadde vi i 1977 på Ekofisk Bravo.
■ Vi har en veldig god regulering av
fisket. Derfor har vi fisk.
■ Vi har en veldig god regulering av
oljenæringen. Derfor har vi få ulykker.
Dessverre har Petroleumstilsynet og
Oljedirektoratet hatt seg et par hvileår,
der de har glemt den viktigste jobben,
nemlig sikker og miljøvennlig produksjon. Men ting tyder på at de nå har lest
igjennom og forstått oppgaven sin. De
tar tak igjen! Selskapene trenger
stramme tøyler! Både de som fisker og
de som produserer olje.
■ Totalt tar man ut over 2.300.000
tonn fisk per år i Norge - langs hele
kysten. En stor del av fangsten tas opp
der det er mange plattformer, og hoveddelen av petroleumsressursene tas
opp.
■ Få land i verden har flere operative
oljeplattformer enn Norge. Men likevel har vi mye fisk også. 50 år med oljeproduksjon har ikke utryddet fisken i
de «gamle» oljeprovinsene.
■ En konsekvensutredning betyr ikke
automatisk en åpning for oljeleiting.
■ Om man leter, er det slett ikke sikkert man finner noe. Men da har man i
alle fall bedre oversikt over hvilke ressurser landet sitter på.
ULV, ULV. Jeg synes ofte at den offent-

FISK OG OLJE: De omstridte områdene utenfor nordre Nordland og Sør-Troms.
lige debatten mangler fakta, Spesielt
gjelder dette når vi snakker om klima
og miljø. Ulvedebatten er et godt eksempel. Frontene er steile og bastante!
Debatten er fullstendig sort/hvit, og
føres stort sett av folk som ikke har noe
faglig bakgrunn, verken innen landbruk
eller rovdyrforvaltning. Det er følelser,
«alternative fakta» og «fake news» som
dominerer mediebildet.
Lever vi virkelig i 2017 i Norge?
Slik er det når vi kommer til LoVeSe
også. Vi må ha en debatt! Vi må vurdere ulike alternativer og konsekvenser.
Men vi må basere oss på fakta og ikke
følelser.
Selv er jeg elektriker, og har meget
liten kjennskap til både fiskeri og miljø.

Burde landets forskningsmiljøer ta noe
studiepoeng innenfor kommunikasjon
og mediestrategi også?
Men jeg kan lese. Da liker jeg ofte å
lese meningene til folk som har greie på
emnet jeg leser om. Som er utdannet
innenfor et felt og baserer sine synspunkter på forskning og empiriske
data.
Hvorfor er det ikke plass til slike folk
i mediebildet? Burde landets forskningsmiljøer ta noe studiepoeng innenfor kommunikasjon og mediestrategi
også? I tillegg til sin faglige utdannelse?
For å nå frem. Eller burde landets jour-

nalister øke sin kompetanse innenfor
feltene de arbeider? Slik at de kan forstå hva forskerne sier?
Eller foretrekker vi «Fake News»,
og «alternativ sannhet», krydret med
noen pupper og lår?
Idar Martin Herland
Skattebetaler, og far til tre
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I 2011 er «havrommet» brukt fem ganger. Men i 2016 er ordet
brukt omtalt 348 ganger på papir, og 3916 ganger på nettet.

Havrommet – visjon
eller virkelighet?
INNHOLD. Det foregår for tida en politisk flyttesjau. Noe forenklet handler
det om å tømme industrilokalene for å
kunne flytte inn i det nye havrommet.
Det viser at det kanskje er lettere å
snakke om det som skal skje i framtida,
enn å forstå hva som skjer i næringslivet
i dag.
Kysten har alltid vært viktig, ikke
minst for oss som bor i Nord-Norge.
Men kysten som begrep ble for smått.
Nå er det havrommet som gjelder.
Vi opplevde noe av det samme da
nordområdepolitikken ble overført fra
ren militær virksomhet, til et samlebegrep som også omfattet det sivile liv i
nord. Det skjedde nærmest over natta,
etter at tidligere utenriksminister Jonas
Gahr Støre i 2005 holdt en tale i
Tromsø.
Etter denne talen kunne vi med
stolthet flytte ut av trange kommunegrenser og inn i de grenseløse nordområdene.
Begrepet nordområdene ble fylt med
industriell tenking, med gruvedrift og
oljeboring. Og med ny kunnskapsproduksjon.
Innholdet lå hele tida foran oss.
MÅTTE FINNE NYE VISJONER. Det var
en visjon om hva som skulle skje, en visjon om framtida fordi nåtida var preget av et synkende folketall og utstrakt
fraflytting, ikke minst fra kystnære områder.
Etter hvert gikk mye av lufta ut av
den industrielle satsinga. Oljeprisene
sank og ringvirkningene fra denne næringa var mildt sagt begrenset. Det
samme gjaldt satsinga på mineralnæringa, ei næring som kontinuerlig møtte veggen i form av mangel på politiske
virkemidler.
Fordi man ikke evnet å se det grønne
skiftet som foregikk og foregår i den
nordnorske industrien, ble industri
nærmest et fyord.
Dermed måtte kan finne på nye visjoner å strekke seg etter. Man snakket
om den blåe økonomien i kombinasjon
med et grønt skifte.
Imens fortsatte nordlendingen å høste av havet. Villfisk og oppdrett gjorde
seg mildt sagt godt bemerket i eksportstatistikken, men ble aldri en reell del
av nordområdesatsingen før det politiske Norge oppdaget tallmaterialet
som viste at disse næringene betydde
mye mer enn visjoner om olje og mineraler.
Men å trekke denne næringa inn i
nordområdesatsinga var ikke udelt enkelt.
KOM OSS TIL UNNSETNING. Skiftende
regjeringers kvotepolitikk sendte det

MIDT I ROMMET: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre prøver å sette ord på hvem som hører hjemme i Havrommet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

kommentar
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Arne O. Holm

meste av næringas overskudd ut av
landsdelen. Oppdrettsnæringa fikk
skjeve blikk på grunn av blant annet luseplage og bruk av antibiotika.
En fornuftig og rettferdig forvaltning av det vi i dag høster fra havet ble
for komplisert i en forenklet politisk
hverdag.
Da kom Havrommet med stor H oss
til unnsetning.
Havrommet lå foran oss, klart til å
innredes med nye visjoner som kunne

erstatte de gamle, uten samtidig å
snuble i trådene som lå igjen etter ommøbleringen av kvoter og oppdrettskonsesjoner.
I 2011 klippet daværende næringsminister Trond Giske snora til det som
var starten på havrommet, et nytt
forskningssenter på NTNU i Trondheim. Livet under havoverflata i
Trondheimsfjorden skulle utforskes.
Det skulle likevel gå noen år før «havrommet» inntok førsteplassen som
buzz-ord knyttet til nordområdene.
En gjennomgang av norske papiraviser illustrerer poenget.
I 2011 er «havrommet», som begrep, brukt fem ganger. I 2013 og 2014
begynner begrepet sin klatring på den
politiske karrierestigen, med henholdsvis 20 og 37 omtaler.
Derfra og fram til i dag eksploderer
det nærmest. I 2016 er havrommet omtalt 348 ganger på papir, og 3916 ganger på nettet.
Og der står vi i dag.
DET NYE BUZZ-ORDET. Et begrep de
færreste av oss hadde hørt om for et

par-tre år siden, står plutselig øverst på
den politiske agendaen. Begrepet er begjærlig grepet av alle rikspolitikere som
valfarter nordover for å dele sine visjoner om framtida.
For noen av oss er havet fortsatt et
dekkende begrep for ressurser som blir
forvaltet, og som skal utvikles utenfor
vår langstrakte kyst.
Men det politiske Norge trengte en
ny start i ressursforvaltningen av våre
havområder.
Nordområdesatsingen har alltid vært
preget av en visjonær retorikk, og etter
hvert som andre visjoner ikke har latt
seg gjennomføre, var det åpenbart på
tide med en ny.
Så får vi bare håpe at denne visjonen
blir fylt med et innhold som sikrer
vekst i både økonomi og folketall i
nord, til glede for hele nasjonen.
Arne O. Holm
Redaktør, High North News
Nordområdesenteret

V
Vii satser offensivt i Skarvområdet

Aker BP har ambisjoner om vekst og økt virksomhet, dette gjelder også i Norskehavet.
Vii har styrket vår stilling på Norsk sokkel med tildeling av 21 nye lisenser i siste
V
tildelingsrunde.
I sommer planlegges innhenting av ny firedimensjonal seismikk i Skarvområdet og vi
har tro på å finne nye ressurser i området. Ny leteboring planlegges i 2019, i tillegg
legg til
boring av 3 brønner for utbyggingen av Snadd fase 1.

Skarvfeltet opereres av Aker BP
BP,, partnere er Statoil, DEA Norge og PGNiG
Skarvfeltet ligger 210 km fra Sandnessjøen hvor Aker BP har forsyningsbase og kontor for driftsstøtte.
Helikopterbasen ligger i Brønnøysund. Oljeproduksjonen lastes til skytteltanker for direkte transport til markedet og gassen eksporteres via 80 km langt gassrør til Åsgard transportsystem.
Aker BP er et fullverdig oljeselskap med aktiviteter innen leting, utbygging og drift. Selskapet er en betydelig operatør på de
den
n norske kontinentalsokkelen med lisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og hadde en samlet 2016-produksjon på omlag 118200 fat oljeek
oljeekvivalenter
vivalenter
per dag. Vi
Vi har i dag rundt
r
1300 ansatte fordelt ved hovedkontoret som ligger ved Fornebu utenfor Oslo og ved avdelingskontoren
avdelingskontorenee i Stavanger
Stavanger,,
Trondheim,
T
rondheim, Sandnessjøen
Sandness
og Harstad. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet på nors
norsk
k sokkel.

