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Endelig
i Oslo
I vår 20. utgave siden starten i 2012, er vi glade for
at HavPuls for fø
første gang når lesere i Oslo og det
øvrige sentrale østlandsområdet. Dermed er vi
faaktisk omtrent helt landsdekkende. Dette er gjort
mulig gjennom godt samarbeid med våre partnere
siden starten, Finansavisen og Hegnar Media.
Skulle vi ikke dukke opp i din postkasse, er bladet
vårt nedlastbart digital på www.havpuls.no.
Vårt mål med bladet er å fo
ortelle om folk og firma
som jobber i havnæringene i nord - primært i
Nordland - fo
or lesere over hele landet. På fe
emte
året har vi ikke sluppet opp for gode historier,
snarere tvert imot. Spennende mennesker med
kunnskap og tiltakslyst bygger landet, bokstavelig talt, og medvirker til at hele Norge tar del
i vekst og fremgang.
Vi har over noe tid sett at havbruk og offshore er
to sektorer som i stadig større grad utvikler seg
parallelt. Ungdom med høyere utdanning kan
like gjerne fåå relevant arbeid på hjemstedet, ikke
sjelden på en øy langs kysten, i havbruk som i offshore. De to næringene viser på enkelte felt tegn
til å vokse sammen. For eksempel tegnes nå
fremtidens oppdrettsanlegg basert på ombygde
borerigger. Og begge næringer svinger med
natur og konjunktur, spennende fo
or både investorer og ansatte.

Foto: Morten Hofstad

NÅ KOMMER RIGGENE: Leverandører på Helgeland har tilsammen over 20 brønner i sikte på sokkelen
de neste to-tre årene.
Side 4-5, 6-7, og 23

I denne utgaven forteller vi om hvordan havbruksnæringen for tiden bobler av kreativitet for å berede
grunnen for ny vekst. Det handler om å takle
biologiske- og miljøutfordringer som fø
ølger av
mye fisk på et begrenset område. Løses utfo
ordringene, spår både politikere og eksperter at havbruk blir en enda viktigere pilar fo
or Norge i årene
som kommer.
Offshorenæringen har slitt tungt noen år med lav
oljepris og barberte investeringsbudsjett. Nå
kommer signalene nærmest på ukentlig basis at
hjulene har begynt å svirre igjen. Utbyggingsprosjektene kommer, og riggene hentes ut av opplag. Kostnadskutt hos både oljeselskap og
leverandører har beredt grunnen for en ny start.
Som det hevdes av noen helgelendinger i denne
utgaven av HavPuls: «Bunnen ble passert for to år
siden»!
God lesning!
Foto: Mariann Vatne

FLYTTET HJEM: Den ene tok doktorgrad i medisin, den andre ble sivilingeniør i offffsshorenæringen.
Nå har begge gått til havbruksnæringen på Helgeland.
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Olje- og gassklynge Helgeland (OGH) har store forventninger til utviklinge

– Passerte bunne
SER OPPGANG: Olje- og gassklynge Helgeland, fra venstre: Charles Lien (Bring),
Ståle Edvardsen (Asco), prosjektleder i OGH Andreas Inselseth.
FORLATT BUNN. – Aktiviteten i basemiljøet i Sandnessjøen var på sitt laveste i 2014, sa Asco-sjef Ståle Edvardsen i januar 2015. Målt i antall tonn
gods over kai, så har den spådommen
slått til. Selv om nedturen har vært
bratt fra eventyrsesongen 2013, og en
dupp denne våren, mener leverandørmiljøet på Helgeland at de nå har god
oversikt hva som kommer av aktivitet
ut 2019.
Og det er mye.
MYE BORING. Minimum ti brønner
skal bores, i hovedsak arbeids- og
utstyrskrevende produksjonsbrønner
på Aasta Hansteen (Statoil) og Snadd
(Aker BP). Men antall brønner kan fort
bli 12-15, iberegnet letebrønner som
har vært diskutert av diverse aktører. I
tillegg er det ventet at aktiviteten innenfor vedlikehold og modifikasjon
skal ta seg opp igjen.
Og om et drøyt år skal feltsenter
nummer tre utenfor Nordland, Statoils
gassfelt Aasta Hansteen, settes i drift.
– Feltsenter nummer tre er 50 prosent mer enn to, som Ståle Edvardsen
uttrykker det.
KLYNGE. Olje- og gassklynge Helgeland består av rundt 50 små og store
bedrifter i Sandnessjøen, Mo i Rana,
Mosjøen, Nesna, Brønnøysund og
Meløy som til sammen utgjør et industrimiljø med stor bredde og stadig
voksende erfaring i offshorenæringen.
– OGH er den største industriklyngen i Nord-Norge, sier leder av styringsgruppa, Charles Lien, leder styringsgruppen i OGH og jobber til daglig i Bring International & Offshore.
– Bedriftene på Helgeland har blitt
flinke til å bruke hverandre, sier prosjektleder i OGH, Andreas Inselseth,
som har bakgrunn som boreleder på
rigg i Statoil.
GOD DIALOG. Optimismen som nå spirer etter en periode med lite å bite i,
bunner i dialogen med de ledende operatørselskapene på sokkelen utenfor
Nordland; Statoil og Aker BP.

FAKTA
Bredt samarbeid
■ Olje- og gassklynge Helgeland,
www.oljegassklyngehelgeland.no, omfatter rundt 50 bedrifter på Helgeland
med til sammen rundt to tusen ansatte.
■ Fokusert rundt fire virksomhetsområder; Base og logistikk, V&M, fabrikasjon,
avfallshåndtering.
■ Siden juni 2015 har OGH vært en del av
det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og tildelt
ARENA-status i en hard konkurranse.

Samarbeidsordningene
som er etablert på
Helgeland gjør oss
samlet sett dimensjonert for å ta større jobber.
Ståle Edvardsen, Asco
OGH oppfatter nå viljen til å skape
industriaktivitet i land er reell og
økende. Toppfolk fra Aker BP tilbrakte
tidligere i mai en uke i Sandnessjøen
for å informere og bygge relasjoner til
leverandørmiljøet.
Statoil har over en lengre periode
jobbet på lignende vis knyttet til Johan
Castberg-utbyggingen, og videreutviklingen av Norne-feltet.
– De to oljeselskapene samarbeider
allerede her på Helgeland. Det skaper
muligheter også for oss, sier Charles
Lien.
– Samarbeidsordningene som er etablert på Helgeland gjør oss samlet sett
dimensjonert for å ta større jobber, sier
Ståle Edvardsen.

NY SESONG: Subseafartøyet North Sea Giant ved kai på Horvnes i mai ved oppstart av prosjekt på ga

UTBYGGING. Statoil har signalisert at
Johan Castberg-utbyggingen utenfor
Finnmark vil få investeringsbeslutning i
løpet av året, med tilhørende kontrak-

ter til prosjektet som totalt er estimert
til en investeringskostnad omkring 50
milliarder kroner.
– Vi har som ambisjon å skape så

store regionale ringvirkninger som mulig, og vi ser at det vokser fram konkurransedyktige leverandørmiljøer i nord,
sa anskaffelsesdirektør i Statoil, Marit
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en for leverandører i offshorenæringen de neste to-tre årene.

en for to år siden

assrørledningen Polarled.
Lind i forbindelse med et leverandørseminar om Johan Castberg i Harstad
tidligere i vår. Statoil viser til egne rapporter som estimerer leveranser fra be-

BEGGE FOTO: MORTEN HOFSTAD

drifter i nord på anslagsvis 1,7 milliarder kroner.
På Helgeland hersker det store forventninger til prosjektet, siden en rekke

komponenter til prosjektet er lignende
de som er levert fra Helgeland til Aasta
Hansteen-prosjektet.
– Vi har gode forhåpninger til leve-

ranser fra Helgeland, sier Andreas
Inselseth.
Morten Hofstad
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Ett år fra nå skal Aasta Hansteenplattformen være på plass ute
på feltet vest av Bodø.

På vei
til Norge
PÅ VEI HJEM. Transporten av skroget
til Aasta Hansteen-plattformen er ventet til Stord i slutten av juni. Der starter
jobben med å klargjøre den bøyelignende konstruksjonen fra horisontal til
vertikal stilling i vannet.
Dekket til plattformen er planlagt å
ankomme fra verftet i Sør-Korea rundt
fire måneder senere, i slutten av oktober. Da skal begge de enorme konstruksjonene være klare til sammenstilling ved at dekket flytes inn over skroget.
Vinteren vil gå med til sammenkobling og klargjøring på Stord.
UTSLEP. Værvinduet for utslep av
plattformen til Aasta Hansteen-feltet
vest av Bodø åpner i april. Prosjektledelsens målsetting er at hele jobben
med klargjøring på Stord skal være ferdig, slik at man får utnyttet sommermånedene mest mulig med oppankring
og klargjøring til produksjonsstart ute
på feltet.
November 2018 er prosjektledelsens
målsetting for å åpne kranene for gassproduksjonen.
LAV BEMANNING. De Statoil-ansatte
som skal jobbe på Aasta Hansteen-fel-

tet i driftsfasen, er i all hovedsak på
plass, ifølge prosjektledelsen. Plattformen vil ha maksimalt 108 lugarplasser i
boligkvarteret, men de tre vaktlagene i
turnus vil bli langt færre.
Det faste mannskapet på Aasta
Hansteen-plattformen, ved normal
driftssituasjon, vil være i størrelsesorden 20-25 for hvert av i alt tre
turnus-lag.
Landorganisasjonen i Harstad vil
trolig telle 15-20 personer, som skal
stelle med daglig drift, vedlikehold og
modifikasjon, og reservoarteknikk.
BUDSJETTET. I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen i fjor høst, ble det
oppgitt en prislapp for feltutbyggingen
Aasta Hansteen (unntatt rørledningen)
på 37,7 milliarder kroner, opp rundt 15
prosent fra anslaget i plan for utbygging og drift i 2013.
– Holder budsjettet?
– Ett år utsatt produksjonsstart har
påvirket kostnadene, selv om vi generelt har hatt god styring. Og budsjettet
vil holde til tross for at svakere norsk
krone har gitt et påslag, sier Torolf
Christensen.
Morten Hofstad

FARVEL: Skroget til Aasta Hansteen-plattformen på lasteskipet Dockwise Vanguard da frakten av ko

Kan bli 12
Statoil-brønner
Boringen på Aasta Hansteenfeltet kan bli utvidet med flere
letebrønner.
RIGG. Erfaringsvis skaper boring jevn
og god aktivitet på land, med båttrafikk, og en mengde vare og tjenester over kai – i tillegg til helikoptertrafikken.
Statoil planlegger for at boringen
av produksjonsbrønner på Aasta
Hansteen-feltet kan være i gang tidligst i november i år. Sju produsentbrønner er planlagt i første fase av
feltutbyggingen.
Men kontrakten på leie av riggen

Transocean Spitsbergen er på seks
faste brønner, med opsjon på ytterligere seks til.
Statoil signaliserer at opsjonene kan
bli brukt på letebrønner i området
omkring Aasta Hansteen.
– Vi ser på muligheten for å utnytte
riggen til leteboring, sier Torolf
Christensen.
TO ÅR. De sju produksjonsbrønnene
vil ta anslagsvis 12-14 måneder å bore,
ifølge prosjektledelsen. Hvis ytterligere fem brønner blir boret er det
grunn til å anta at riggen kan bli værende i det nordlige Norskehavet i
omkring et par år.

STOR KONTRAKT: Fullt utnyttet kan kontrakten Statoil har med Transocean
Spitsbergen gi sammenhengende riggaktivitet utenfor Nordland i et par år.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN
■ Gassfunnet Snefrid Nord vurderes
tilknyttet Aasta Hansteen-plattformen
allerede i startfasen av feltsenterets
levetid. En beslutning om dette plan-

legges i løpet av sommeren.
Morten Hofstad
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nstruksjonen fra verftet i Sør-Korea til Stord startet i april.

VANNRETT: Skroget fløtes ombord i lasteskipet. På Stord skal skroget rettes opp i
loddrett stilling før dekket flytes over og kobles sammen.
FOTO: STATOIL
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FERDIG: Aasta Hansteen-feltet slik det ferdig installerte feltsenteret skal ta seg ut
på feltet vest av Røst i 2018.
ILLUSTRASJON: STATOIL
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REKORDPROSJEKT: Fra arbeidet med leggingen av Polarled sommeren 2015. I sommer tømmes rørledningen for vann og fylles med gass. Det 482 kilometer lange røret
går fra Nyhamna til Aasta Hansteen.
FOTO: EVA SLEIRE, STATOIL

Arbeidet på en rørledning som setter verdensrekord er snart over.

Polarled snart klar
KLARGJØRING. I mai og juni i år tømmes gassrørledningen Polarled for
vann, og fylles med naturgass fra landterminalen i Aukra utenfor Molde.
– North Sea Giant skal assistere
vanntømming og gassfylling i rørledningen, opplyser kommunikasjonsleder
Lisbet Kallevik i statlige Gassco.
Statens selskap for å administrere
rørledningene på norsk sokkel, Gassco,
overtok operatøransvaret for Polarled
fra Statoil 1. mai. Gassco har inngått
avtale med Statoil for å gjennomføre
operasjonene i sommer.
TØMMES OG FYLLES. Da den 482 kilometer lange, og 36 tommer store gassrørledningen ble lagt i 2015, ble røret
forlatt på havbunnen fylt med behandlet sjøvann. I forkant av at gassproduksjonen er planlagt startet høsten 2018,
må rørledningen tømmes for vann og
fylles med naturgass fra land-terminalen på Nyhamna.
Denne operasjonen omfatter blant
annet at et «tog» bestående av 7 «pigger» vil drives gjennom rørledningen
ved hjelp av gass fra Nyhamna. Mellom
piggene vil det være nitrogen, vann tilsatt glykol, og til slutt glykol.
Nitrogenet vil drenere ut vann fra
T-koblingene, som er installert langs
rørledningen, og glykol skal hindre
isdannelse i røret når gass introduseres.
North Sea Giant skal ligge ved rørledningens endestasjon for å operere
ventiler nede på nær 1300 meters hav-

HOVEDVEI FRA NORD: Rørledningen
Polarled blir en ny hovedtransportåre
for gass gjennom Norskehavet.
FOTO: WINTERSHALL
dyp ved hjelp av skipets fjernstyrte
undervannsfartøyer, samtidig som utstyr skal sendes ned, og hentes opp med
kran.

GJØR JOBBEN: Subseafartøyet North Sea Giant ruver ved kai på Horvnes.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

SPART PENGER. Prosjektlederne Håkon Ivarjord og Alfred Øijord er godt
fornøyd med at Polarled har kommet
på plass, til en prislapp nærmere fire
milliarder kroner lavere enn 11 milliarder som var budsjettert. Røret skal være
det største i sitt slag i verden, som er
lagt på et havdyp på 1.300 meter.
– Arbeidet har gått veldig bra fra
starten, forteller Ivarjord.
– Vi har hatt et lite, kompakt prosjektteam, som kom rett fra andre lignende prosjekt. Dermed har vi kunnet
dra nytte av erfaringer og kostnadsbesparelser mellom prosjektene, sier Iva-

rjord.
Prosjektet ble planlagt og budsjettert
i høykonjunktur, men gjennomført i en
periode da aktiviteten i bransjen avtok.
Prosjektlederne legger ikke skjul på at
dette har medvirket til at prisene i prosjektet kom gunstig ut for Statoil.
– Etter god planlegging, kunne vi gå
mot markedet på rett tid, sier Håkon
Ivarjord.
– Forenklinger i design og gjennomføring, sammen med godt samarbeid
med våre leverandører, har også bidratt
til at vi fikk vi ned prisen, sier Alfred
Øijord.

LEDIG KAPASITET. Når Aasta Hansteen er i full produksjon vil dette feltet
bare legge beslag på mellom en tredel
til halvparten av rørledningens transportkapasitet.
Til sammen seks koblingspunkter er
satt inn i rørledningen langs røret, som
legger til rette for tilknytning av andre
felt som måtte komme langs røret gjennom Norskehavet. I tillegg er endestykket i nord tilpasset framtidig tilknytning til nye gassfelt.
Morten Hofstad
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De utdannet seg egentlig i andre retninger, men Kine Edvardsen og Hege S

Fant andre mul
NY JOBB. – Med tanke på den utdanningen jeg har tatt, var det kanskje ikke
akkurat fisk jeg hadde sett for meg å
jobbe med, sier brasøyværing Kine Edvardsen om jobben hun begynte i hos
Nova Sea for et års tid siden.
29-åringen (30 i november) er selskapets første ansatte med doktorgrad,
og har kontoret sitt i hjemkommunen
Herøy. I 2015 avla hun doktorgraden
ved Universitetet i Bergen, om virusinfeksjoners virkning hos mennesker med
autoimmun Addisons sykdom.
– Det har ingenting med fisk å gjøre,
fastslår hun.
LENGTET HJEM. Nå er hun produksjonsbiolog i Nova Sea, og jobber med
biologiske data for laksen, følger opp
produksjonen på sjø med hensyn til
blant annet lus og behandling for produksjonsområde sør, og er selskapets
rognkjekskoordinator.
Det er med andre ord et stykke unna
det hun har forsket på før. Den eneste
erfaringa hun har med fisk, er den som
naturlig følger med oppveksten på ei øy
på Helgelandskysten.
– Da jeg var ferdig med doktorgraden, var det vanskelig å få relevant jobb
innenfor akademia. Jeg lengtet egentlig
etter å flytte hjem, men tenkte i utgangspunktet at det ikke fantes noen
jobbmuligheter for meg her. Men så
dukket denne opp, og jeg søkte, forteller hun.
– Det er nok kanskje først og fremst
det som handler om systematikk og
organisering som jeg drar nytte av fra
utdannelsen min. Det biologiske er jo
litt ulikt på fisk og mennesker, men jeg
klarer å henge med, sier hun.
NYTT TERRENG. Nova Sea har hovedsete på Lovund i Lurøy, men har også
en base med fem ansatte i Færøyvågen
på Herøy. Fra kontorbygget på kaia har
de utsikt til Dønnamannen og bruene
som kobler øyene sammen lenger nord.
Rett over sundet ligger Hestøya, der
Marine Harvest slakter 60.000 tonn
laks i året.
Der holder også Seløy Undervannsservice til, og – enn så lenge – det tidligere søsterselskapet Seløy Aquaservice,
som Nova Sea nylig kjøpte opp. Daglig
leder Hege Storheil (42) var eneste ansatt som ble med over til det som nå heter Nova Sea Aquaservice AS, og som
server eieren med service, inspeksjon
og vask av nøter.
Dette er også nytt terreng for henne.
For i likhet med Nova Sea-kollega
Kine Edvardsen, var det ikke denne
bransjen hun så mot da hun flyttet tilbake til Helgeland, med en Cand.scient. i Natur-, helse- og miljøvern etter
5,5 år med studier i Bø i Telemark, til
ei stilling innenfor miljørettet helsevern i Alstahaug.

UT AV KONTORET: Produksjonsbiolog
Kine Edvardsen (t.v.) og daglig leder
Hege Storheil i henholdsvis Nova Sea og
Nova Sea Aquaservice har det naturskjønt utenfor kontorveggene sine på
Herøy, her med Dønnamannen til høyre
i bakgrunnen.
– Da jeg kom til Sandnessjøen,
trodde jeg at miljørettet helsevern var
eneste typen jobb som passet for meg
her. Men så viser det seg at det finnes
masse muligheter, sier hun.
Siden har hun jobbet med HMS og
kvalitet i Sandnessjøen Engineering,
Ruukki, Aker Solutions og Helgeland
V&M – selskaper som alle er tilknyttet
petroleumsnæringa. Men så begynte
nedgangstidene der, og i november i
fjor skiftet hun beite.
– Jeg hadde fortsatt jobb, men jeg så
hvilken vei det gikk, og derfor søkte jeg
meg hit, forteller hun.
Det er første gang hun er i ei daglig
leder-stilling.
– Det er litt annerledes, men spennende. Jeg har masse å lære, spesielt det
å sette meg inn i utstyr og hvordan arbeidet ute på båtene fungerer. Der har
jeg lite erfaring, men heldigvis skal vi
ha en egen fartøyansvarlig, sier Storheil, som nå er i gang med å ansette 15
nye medarbeidere til Nova Sea Aquaservice – blant 80 søkere.
OPP OG NED. I ei tid der petroleumsnæringa er preget av nedskjæringer og
lav aktivitet, har flere funnet veien over
til oppdretts- og maritim næring.
– Det er en klar bevegelse den veien.
Det er vel naturlig, når den ene skjærer
ned og den andre vokser, sier Storheil.
For mens oljeprisen er lav, er lakseprisen høy.
– Sånn sett sitter vi på en gylden
gren her på Helgeland, som har begge
næringer, kommenterer Ken Tollaksen
mens vi tar morgenferga over til jobb
på Herøy.
For et år siden gikk også han fra
Aker Solutions til Seløy Undervannsservice, og dagpendler til Herøy fra
Sandnessjøen.
Storheil pendler bare inntil videre.
Nå som Nova Sea eier hele Aquaservice, er det ikke lenger naturlig at hun
deler lokaler med Seløy Undervannsservice. Da får hun kontor i hjembyen

NYE I NOVA SEA: Kine Edvardsen (t.v.) er produksjonsbiolog i Nova Sea på Herøy, og Hege Storheil er
Sandnessjøen, der Nova Sea også har
en selger, mens de tre fartøyene og resten av Aquaservice-basen skal være i
Stokkvågen.
ØKTE KOMPETANSEKRAV. I likhet
med petroleumsnæringa, er også havbruksnæringa mannsdominert. Mange
av arbeidsplassene krever ikke høyere

utdanning fra universitet eller høgskole, der jentene er i flertall, mens guttene fortsatt dominerer på yrkesfagene
som direkte fører inn i mye av de maritimrelaterte næringene, enten det er på
båt eller land.
Når oppdrettsselskapene ansetter
folk med doktorgrad, er det et bilde på
at næringa har blitt mer avansert etter
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Storheil fant jobb i havbruksnæringa på Helgeland.

igheter

Jeg tenkte først at det ikke fantes noen
jobbmuligheter for meg her.
Kine Edvardsen, hjemflyttet herøyfjerding med doktorgrad

BASE: Hege Storheil (t.v.) og Kine Edvardsen foran kontorbygget i Færøyvågen, der Nova Sea har sin base i Herøy.

LEVER AV HAVET: Her i Færøyvågen
har Nova Sea sin Herøy-base (til venstre
i bildet). Rett over sundet ligger Hestøya, der Marine Harvest har slakteri. Til
sammen står de to selskapene for
enorme verdier av oppdrettslaks, og i
tillegg en rekke arbeidsplasser i tilknytning til produksjonen, som for eksempel selskapet Nova Sea Aquaservice, som er i ferd med å ansette 15.

Det viser seg at
det finnes masse muligheter.
Hege Storheil, Nova Sea Aquaservice

r daglig leder i Nova Sea Aquaservice AS. Ingen av dem hadde tenkt at de skulle jobbe i havbruksnæringa.
hvert som den vokser og utvikler seg,
med større krav til formell kompetanse.
Denne utviklinga er også ei åpning for
flere kvinner inn i bransjen.
Ifølge daglig leder i Nova Sea, Odd
L. Strøm, er det mange av de ansatte
som ikke er utdannet spesielt mot oppdrettsnæringa.
– Når selskapet vokser, blir det stør-

re behov for generell økonomisk og administrativ kompetanse på linje med
andre selskap. I tillegg har vi behov for
de fleste andre generelle fagområder
som tilpasses vår drift, som veterinærer,
biologer, sjømenn, tekniske-, data- og
humanistiske fag. Den tidligere typiske
utdanningen var akvakulturstudier på
ulike nivå. Det er fortsatt nødvendig,

samtidig som vi trenger spesialister,
sier han.
KJØNNSFORDELING. I Nova Sea er
kvinneandelen litt over 30 prosent.
Den høyeste andelen er innenfor administrasjon og industri.
– Sjøproduksjon har tradisjonelt
vært svært mannsdominert, men her ser

vi en positiv trend med stadig flere jenter som tar utdanning i akvakultur og
kommer inn i sjøproduksjonen. Vi har
kvinner i sjøproduksjon både på røkternivå, driftsleder og produksjonsbiologer, sier Odd L. Strøm.
De to produksjonsbiologene som
selskapet ansatte i nyopprettede stillinger i fjor, er begge kvinner.
– Vi har blitt godt mottatt, og trives
veldig godt. Det virker som at folk
synes det er positivt å få flere kvinner
inn i næringa, sier både Kine Edvardsen og Hege Storheil.

Tekst og foto: Mariann Vatne
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VIL VOKSE: Daglig leder Odd Strøm hos Nova Sea gleder seg til det nye kontorbygget står ferdig på tomta til høyre rett bak ham. Nybygget vil koste 55 millioner. – Da er
vi også rustet for fremtidig vekst, sier han.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Nova Sea flytter administrasjonen ut av fiskebruket de har holdt til
i siden starten, og flytter i helt nytt bygg.

Bygger ny kai og
nytt kontorbygg
AMBISJONER. – Vi har ambisjoner om
fortsatt vekst. Det gamle lokalet er etter hvert alt for lite for oss, og vi bygger
derfor nytt og samlokaliserer med
slakteriet, sier daglig leder Odd Strøm
til Helgelands Blad.
Det nye bygget blir på rundt 600
kvadratmeter, og skal bygges på påler
utenfor den eksisterende moloen, på
andre siden av slakteriet. Av utforming
blir det identisk med det eksisterende
bygget, som ble satt opp i 2012.
– Virksomheten vår har vokst formidabelt de siste årene, og lokalene vi
er i nå, er for små. Vi diskuterte om vi
skulle bygge ut eller bygge nytt nærmere slakteriet. Vi valgte det siste, slik at
vi kan samlokalisere ledelsen og administrasjonen med industrien.
FOR FRAMTIDEN. Det nye bygget blir
like futuristisk som det som alt står der.
Mellom de to blir det bygget gangbro i
tredje etasje, som skal linke de to byggene sammen.
Til sammen 25 personer skal flytte
fra det gamle til det nye kontorbygget.

PÅ PÅLER: Det nye bygget blir stående på påler på høyre siden av moloen, som
tidligere var eid av Kystverket. Design og utforming blir den samme som på det eksisterende bygget.
– Det nye blir stort nok til å ta fremtidig vekst i administrasjonen.
TROR PÅ VEKST. Nova Sea omsatte i
fjor for smått vanvittige 2,5 milliarder
kroner, og satt igjen med et overskudd
på én milliard.
– Dere har tro på fortsatt vekst i laksemarkedet?
– Vi har ambisjoner om fortsatt

vekst. Laksen er etterspurt over hele
verden, så markedet er ikke noe problem. Det er heller grunnlaget for å
kunne produsere som er utfordringen.
FERDIG I 2018. Det nye administrasjonsbygget skal bygges i to trinn.
– Trinn en er ny kai. Den skal stå
ferdig til i juli. Da får vi en ny brønnbåt
inn, og kaia blir losseplass for den. Et-

FAKTA
Familieforetak i
milliardklassen
■ Nova Sea kontrolleres av familien Olaisen på øya Lovund på Helgeland. Marine
Harvest eier direkte og indirekte til sammen 48 prosent.
■ Konsernet har 33,33 heleide, og fire deleide laksekonsesjoner fra Vega i sør til
Gildeskål i nord. Største eier i Sundsfjord
Smolt.
■ Produserte 37.000 tonn laks i fjor, omsatte for nær 2,6 milliarder kroner, og satt
igjen med en milliard, før skatt.

NY KAI: Foran det nye kontorbygget
blir det kai til en splitter ny brønnbåt.
ter ferien begynner vi på selve bygget.
Tegningsgrunnlaget eksisterer jo allerede, så vi regner med å være ferdige i
løpet av første kvartal 2018. Da skal vi
være samlokalisert og ferdig innflyttet,
avslutter Strøm.
Rune Kr. Ellingsen

HAVPULS
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Vår visjon er «Den perfekte balanse».
Nova Sea skal med fokus på ffiiskevelfferd og bærekraftig drift optimalt utnytte
sin produksjonskapasitet.
Alle i og rundt Nova Sea skal ggjjenkjenne verdiene vi jobber etter:
regionalt eierskap, anerkjennelse og tillit.

www.novasea.no
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Tredje på topp i
Som nyvalgt leder i Industri Energi, er
Frode Alfheim den tredje på toppen i forbundet
som organiserer mange av de som jobber med
olje og gass. Han vil ha en offensiv oljepolitikk
– og minske avstanden til fiskerinæringa.
LANDSMØTE. Den siste helga i april
var det landsmøte i Industri Energi –
LOs fjerde største fagforbund, med
60.000 medlemmer. Der ble Frode Alfheim (49) valgt til ny leder, etter å ha
vært nestleder siden 2010.
Alfheim kommer opprinnelig fra øya
Dønna på helgelandskysten, og gikk på
Sandnessjøen videregående skole fra
1983 til 1986.
Sandnessjøen var også stedet han
hadde et av sine første oppdrag som
forbundsleder, da han holdt tale under
en brønsj på hotell Kysten før avmarsjen til toget 1. mai.
VÅR VIKTIGSTE NÆRING. Industri
Energi har mange medlemmer innenfor olje- og gassektoren, og i talen tok
Alfheim utgangspunkt i hvordan velferdsstaten har blitt til gjennom politisk
styrt utnytting av Norges naturgitte
ressurser – ikke minst olje og gass.
– Ansvarlige sosialister kan ikke si
nei til inntektene fra vår viktigste næring, sa Alfheim, og gjentok Industri
Energis gamle krav om å konsekvensutrede de omstridte områdene utenfor
Lofoten og Senja for oljeutvinning.
Samtidig poengterte han at dette må
skje i sameksistens med fiskerinæringa.
Alfheim ser svært positivt på de
enorme investeringene som skal komme i olje- og gassfelt utenfor Finnmark
det nærmeste tiåret.
– Tre nye felt skal åpnes utenfor
Hammerfest innen 2025. Vi snakker
om investeringer i størrelsesorden 150
til 200 milliarder kroner. Jeg er stor
optimist når det gjelder Finnmark.
Hadde jeg vært 18 år og ugift, var det
Finnmark jeg ville ha flyttet til! sa han.
Samtidig håper han på mer aktivitet
utenfor Helgeland.
– Jeg har en viss optimisme når det
gjelder Helgeland, og tror vi vil se økt
aktivitet ut fra Brønnøysund og Sandnessjøen i åra som kommer, sa den
ferske forbundslederen.
KUNNE BLITT OPPDRETT. Etter talen
skulle Alfheim videre til 1. mai-arrangementene i Mosjøen og Mo i Rana.
Men først tok han seg tid til en prat –
om olje kontra fisk, blant annet.
– Jeg er opptatt av å minske avstanden mellom oss og fiskerinæringa, forteller Alfheim, som studerte fiskeri og
akvakultur etter videregående, og fort
kunne ha havnet i oppdrettsnæringa.
– Men på denne tida var det ganske
flatt og mange konkurser der, minnes
han.

FAKTA
Frode Alfheim
■ Ble valgt til leder i LO-forbundet Industri Energi på landsmøtet i slutten av
april.
■ Bor på Jessheim. Kommer opprinnelig
fra Dønna på Helgeland.
■ Er 49 år, gift, og har to barn.

Hadde jeg vært
18 år og ugift,
var det Finnmark jeg
ville ha flyttet til.
Frode Alfheim

OLJEREKKA: Regner vi med Industri
Energis forløper NOPEF, er Frode Alfheim den tredje forbundslederen i oljerekka.

INDUSTRIPOLITIKK: Frode Alfheim er
opptatt av industripolitikk. Det kom
tydelig fram i talen han holdt i Sandnessjøen 1. mai.
Etter en periode med arbeid på aluminiumsverket i Mosjøen, fikk Alfheim
i stedet jobb som ungdomssekretær på
LOs distriktskontor i Bodø. Dermed
ble han sugd inn i organisasjonsapparatet til Arbeiderpartiet og LO, og siden har han tatt stadige steg oppover på
stigen. Det har blitt til en reise hvor
engasjement for industri- og næringspolitikk har stått i sentrum.
– På distriktskontoret i Bodø hadde
jeg en sjef som var svært opptatt av industripolitikk, så jeg fikk inn ballasten
relativt tidlig, konstaterer Alfheim.
Denne ballasten kunne han bygge
videre på som politisk rådgiver i nærings- og handelsdepartementet under
regjeringa Jagland i 1996-97, og som
oljesekretær i LO og LO Industri fra
1998 til 2003.

STORE SKO. Fra 2004 til 2006 var
Frode Alfheim nestleder i Norsk Oljeog Petrokjemisk Fagforbund
(NOPEF). Da slo forbundet seg sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, og Industri Energi var et
faktum. I fire år var han det nye forbundets ansvarlige for fagligpolitisk
avdeling, før han ble valgt til nestleder i
2010, og altså leder nå i vår.
Alfheim overtok vervet etter Leif
Sande, som hadde ledet Industri Energi
siden etableringa i 2006, og var forbundsleder i NOPEF i seks år før dét.
– Det er store sko å fylle?
– Ja, og det er mange som sier det.
Og når jeg tenker etter, er jeg faktisk
bare den tredje forbundslederen i oljerekka. Før Leif Sande ble leder i
NOPEF, hadde Lars Anders Myhre
vært det siden oppstarten i 1977, sier
Alfheim, og nevner fagforeningskjempen som ledet NOPEF i samfulle 23
år.
– Så det er ikke bare ett, men to par
store sko jeg skal fylle, smiler han.
OLJEPOLITIKK. Arbeiderpartiets landsmøte i midten av april gikk inn for å
konsekvensutrede Nordland VI for
oljeutvinning, området vest for Lofoten som strekker seg sørover til havet
utenfor den nordligste delen av Helgeland.
Vedtaket var et kompromiss mellom
de som vil konsekvensutrede både
Nordland VI og Nordland VII og
Troms II lenger nord, og de som sier
nei til utredning av hele havområdet
utenfor Lofoten og Senja.
– Jeg synes det var et ganske så fornuftig vedtak, sier Alfheim.

1. MAI-TALE: Den siste helga i april ble Frode Alfheim val
– Industri Energi vil ha utredet alle
de tre områdene. Men vi godtar at det
er politikerne som bestemmer, og med
dette vedtaket har vi kommet mye lenger enn før. Nå vil vi avvente neste
gang forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten skal revideres. Da vil vi
ta fram vedtaket vårt igjen, sier han.
LØSNINGSROM. Alfheim ser spor fra
Aps landsmøtevedtak i Konkraft-rapporten fra 2016, en rapport om mulighetene innenfor petroleumsindustrien
som Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO med
Fellesforbundet og Industri Energi sto
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i oljerekka

lgt til leder Industri Energi. Den påfølgende mandagen, 1. mai, hadde han et av sine første oppdrag som forbundsleder, da han holdt tale i Sandnessjøen før toget skulle gå.
bak. Sjøl ledet han arbeidet med rapporten.
– Jeg tror Konkraft-rapporten ble
viktig, for den skisserte noen løsningsrom, sier han.
Alfheim mener at det er mye som
kan gjøres for å redusere spenningene
mellom petroleumsnæringa og fiskeriene.
– Vi kan for eksempel samordne innsamlinga av seismikk, og få selskapene
til å samarbeide om felles bruk av oljerigger. Det vil gi mye mindre arealkonflikter.
ARBEIDSPLASSER. Framover ønsker

Alfheim å samarbeide mer med organisasjonene innenfor fiskeri og havbruk,
og forbundene som organiserer ansatte
innenfor fiskeindustrien, som Norsk
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).
– 20.000 arbeidsplasser i utlandet er
basert på fisk fra Norge. Hvordan skal
vi få disse arbeidsplassene hit? For meg
er det viktig å være med på å utvikle en
politikk som kan bringe flest mulig tilbake, sier han.
– Det samme gjelder arbeidsforholdene innenfor oppdrett og fiske. Vi
trenger å skape godt betalte arbeidsplasser, ellers blir det utlendinger som

fyller dem også, sier Alfheim, og nevner tre stikkord i så måte: Langsiktighet, helårsdrift og teknologi.
TEKNOLOGI. Hvordan fiskeri- og havbruksnæringa utvikler og utnytter ny
teknologi er noe Frode Alfheim er spesielt opptatt av. Her mener han at den
har mye å lære fra petroleumsindustrien.
– Oppdrettsnæringa blir jo også kritisert for å ikke være bærekraftig, og å
ødelegge miljøet. Her kan teknologien
gi oss nye løsninger, på alt fra hvordan
vi får best mulig effekt fra fôringa til
håndteringa av avfall, sier han.

– Og jeg synes det er interessant å se
på hvordan vi utnytter verdikjeden
knyttet til petrokjemi. Merdene og nøtene – det er jo plast, alt sammen. I dette
ligger det muligheter for å utvikle produkter som kan gi arbeidsplasser.
– Vi er ikke enige med Fiskarlaget
om alt, men jeg synes at vi har en god
dialog. Det vil jeg videreføre. Som arbeidstakere har vi jo mange felles interesser ute i havet, for eksempel når det
gjelder sikkerhet, sier den ferske forbundslederen i Industri Energi.

Tekst og foto: Leif Steinholt
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SUPERTANKER: Nordlaks sitt konsept for havgående oppdrettsanlegg har flere fellestrekk med et produksjonsskip for olje og gass.

ANIMASJON: NORDLAKS

Fiskeridirektoratet får mange søknader om utviklingstillatelser.

– Stor kreativitet
VEKST PÅ VILKÅR. Norsk produksjon
av laks har knapt vokst de siste årene,
en følge av at myndighetene ikke har
tildelt nye konsesjoner. Myndighetene
har valgt en strategi der ny vekst i næringen skal kobles mot innovasjon, for å
møte utfordringer knyttet til biologi og
miljø. Gjennom bruk av såkalte «utviklingstillatelser», finansierer produksjonen av fisk i stor grad kostnader knyttet
til utvikling av nytt utstyr og kunnskap.
TO ÅR. Åpning for å søke om utviklingstillatelser ble innført 20. november
i 2015, som en toårig prøveordning.
Utviklingstillatelsene er sammen med
andre tillatelser til særlige formål, for
tiden eneste mulighet til nye tillatelser
som kan gi økt produksjon i Norge.
For å få en slik tillatelse må det vises
til konsepter som utvikler teknologi
som kan bidra til å løse en eller flere av
de areal- og miljøutfordringer næringen står overfor, og skal samtidig gi
forbedringer av fiskehelse, miljø, eller
forebygging mot lus eller andre sykdommer på fisken.
STOR INTERESSE. Flere titalls søknader ligger fortsatt til behandling hos
Fiskeridirektoratet. Foreløpig har tre
konsepter fått grønt lys, blant dem havgående stålkonstruksjoner fra Salmar
og Nordlaks. Videre har ytterligere
fem søkere fått tilbakemelding om at
deres konsept anses å falle innenfor formålet med ordningen, og hvor det arbeides med å fatte tilsagn om tildeling.
– Ordningen med utviklingstillatelser har utløst voldsom kreativitet. Vi
har fått inn mange søknader, og mange
er fortsatt ikke behandlet, sier seksjonssjef Anne Osland i Fiskeridirektoratet.
– Vi konstaterer at ordningen har
lansert mange nye teknologiske løsninger, mye spennende, sier Anne Osland,
som ikke vil utpeke noen tydelige trender i forslagene som har kommet inn,
eller forskuttere hvilke konsepter som
vil kunne påregne velvilje i tiden fremover.
Morten Hofstad

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

LUKKET: Det eggformede konseptet til Marine Harvest for lukket oppdrett i fjordene er ett av fire løsninger selskapet jobber
mer.
ANIMASJON: MARINE HARVEST
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STOR KONSTRUKSJON: «Marine Donut», smultringen, sett i forhold til en supplybåt.
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ILLUSTRASJON: ØPD AS

Marine Harvest mener lukket,
flytende anlegg, kan være svar
på fremtidens utfordringer. Målet er pilotanlegg i Herøy.

Vil ha
smultring
FLERE KONSEPT. Marine Harvest jobber med fire konsepter i separate søknader om utviklingstillatelser, hvorav
tre fortsatt er med i konkurransen.
■ I Sogn og Fjordane vil konsernet
teste ut oppdrett i bulkskip.
■ Marine Harvest har et konsept for
lukket sjøanlegg de kaller «egget».
■ «Smultringen», Marine Donut, er et
konsept Marine Harvest gjerne vil vise
fram. Søknaden på dette konseptet er
på åtte lisenser, på til sammen 6.240
tonn.
I TELEMARK. Smultringen er utviklet
av firmaet ØPD AS som har eget produksjonsanlegg i Bamble i Telemark.
Marine Donut er et lukket oppdrettsanlegg, bygd i gjenvinnbart polyetylen,
nedsenket i vann. Vannet i anlegget
skal skiftes ut hver time gjennom pumpeanlegg. Målet er en ny type anlegg
som er kost-nytte effektivt, miljøvennlig, og setter god fiskevelferd i sentrum.
– Dette er helt ny og svært spennende teknologi. Med dette konseptet,

viser Marine Harvest at vi virkelig ønsker å utvikle måten vi produserer laks
på. Målet vårt er å lage sunn og smakfull mat på en enda mer bærekraftig og
kostnadseffektiv måte, ifølge konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.
PILOT I HERØY. Målet, hvis endelig tilsagn om nødvendige utviklingstillatelser kommer, er å bygge et pilotanlegg
med fem enheter i nærheten av
slakteriet Marine Harvest har i Herøy.
Direktør for Marine Harvest Region
Nord, Turid L. Solheim, ser fram til å
teste teknologien.
– Vi ser at det er mest krevende å
holde stor fisk fri for lus, og har hatt et
ønske om å teste lukket teknologi den
siste perioden før slakt. Det blir derfor
svært spennende å følge dette prosjektet fremover, sier Solheim.
FRA TRE KILO. Tanken er å produsere
fisk fra en størrelse rundt tre kilo til
slaktestørrelse, den fasen av veksten

LUKKET: Konseptet er lukket fra omgivelsene og bygd i et resirkulerbart materiale.
ILLUSTRASJON: ØPD AS

FAKTA
Fakta

TESTES I NORD:Turid L. Solheim er regiondirektør for Marine Harvest, Region
Nord.
FOTO: MARINE HARVEST
som er mest utsatt for påslag av lakselus.
– Vi ønsker å produsere anlegget i
Norge. Årsaken til at vi planlegger å
legge dette i nærhet til slakteriet på
Herøy, er at region nord er en geografisk stor og viktig region for Marine
Harvest, og byr dessuten på røffe værforhold, forteller Nils Johan Tufte og
Geir Andersen i ØPD AS.
Tanken er å produsere fisk fra en
størrelse rundt tre kilo til slaktestørrelse, den fasen av veksten som er mest
utsatt for påslag av lakselus.
– Vårt konsept vil håndtere lus, gi
mindre svinn i produksjonen, bedre fô-

■ Diameter: 54,5 meter, lengde: 171, 4
meter, høyde: 16,5 meter. Innvendige
mål: 16,2 meter x 14,7 meter.
■ Volum: 22 000 kubikkmeter. Maksimal
vannutskiftning: 22.000 kubikkmeter i
timen.
■ Foreslått utsett av 200.000 fisk i hver
enhet.
■Teknologien eies av ØPD Donut Technologies AS, men er utviklet og produseres av ØPD AS.

rfaktor, og bidra til generelt frisk fisk,
sier de to.
ETT ÅR. Hvis Fiskeridirektoratet gir
endelig grønt lys, etter allerede å ha bekreftet at konseptet er kvalifiser for
ordningen med utviklingstillatelser,
mener ØPD at et pilotanlegg skal kunne være klart for utsett av fisk i løpet av
et års tid.
Det er på det rene at smultringen representerer «flere hundre millioner» i
investeringskostnad, foreløpig uten at
prislappen spesifiseres noe nærmere.
Morten Hofstad
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TESTKJØRING: Hydrolicer er klar til levering fra verftet i løpet av disse dager, her fra en testkjøring hos leverandøren.

FOTO: PRIVAT

De fem gikk sammen om å satse 70 millioner kroner på en flåte
som kan være en løsning på plagene med lakselus.

Klar med lusefanger
GIKK SAMMEN. De er et knippe mindre aktører på forskjellige felt innenfor
havbruk på Helgeland. Sammen fant de
ut at et felles løft kunne løse felles utfordringer.
– Vi har diskutert ulike konsepter siden februar 2016, og kom etter hvert
fram til at vi ville satse på en flåte som
arbeidsplattform. Vi sto igjen med femseks teknologier å velge mellom, og
landet på Hydrolicer, som er bygges
hos Vaagland Båtbyggeri i Halsa på
Nordmøre, forteller Tommy Ole
Olsen, som er daglig leder i Hydro Fish
Care AS.
Investeringen er på rundt 70 millioner kroner. Så langt er fire ansatte rekruttert til firmaet Hydro Fish Care
AS, men ytterligere to skal på plass før
anlegget er i full drift.
– Vi vurderer å bygge ytterligere ett
servicefartøy, som igjen vil kreve femseks ansatte.
VANN. Hydrolicer bygger på en teknikk som benytter kun vannstrøm, ingen medikamenter, for å fjerne lusa fra
fisken. Laksen har en naturlig preferanse for å svømme mot strømmen.
– Best mulig fiskehelse, og minst
mulig belastning, er målet med denne
teknikken, sier Olsen, men legger ikke
skjul på at det er en krevende øvelse å ta
bort mest mulig lakselus og samtidig
ivareta fiskens velferd, sier Olsen.
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 strøm,
som får lusa til å løsne fra laksen. Deretter filtreres lusa ut, og samles opp på
lekteren.

FAKTA
Hydro Fish Care AS
Stiftet og eies av fem havbruksaktører på
Helgeland.
■ LetSea AS, F&U-selskap på Helgeland,
som driver fullskala forsøk på fisk i oppdrett. Omsatte i 2015 for 212 millioner
kroner.
■ Lovundlaks AS, familieeid lakseoppdretter på øya Lovund på Helgeland. Omsatte i 2016 for 285 millioner kroner.
■ Seløy Sjøfarm As, familieeid lakseoppretter fra Herøy på Helgeland. Omsatte i
2015 for 161 millioner kroner.
■ Herøy Servicebåt AS, servicefirma fra
Herøy på Helgeland. Omsatte i 2015 for
13 millioner kroner.
■ Kobbvåglaks AS, familieeid lakseoppdretter fra Herøy på Helgeland. Omsatte i
2015 for 89 millioner kroner.

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.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

– Systemet har vist seg å virke, og er
nå en av flere teknikker som brukes for
å holde lakselusa i sjakk. Oppdrettere
bør uansett variere hvilke tiltak som
brukes for å unngå resistens hos lusa,
forteller han.
FOR ANDRE. De fem eierne vil med
dette ha skaffet seg større kapasitet til
avlusing enn de trenger selv innenfor
egen produksjon.
Til sammen har de fem eierne i dag
produksjonskapasitet på vel 10.000
tonn maksimalt tillatt biomasse, og vil
normalt kunne behandle egen fisk med
Hydrolicer i løpet av 10-12 dager.
– Vi er derfor åpne for å selge kapasitet til andre aktører, sier Tommy Ole
Olsen.
Morten Hofstad

VANNET GJØR JOBBEN: Konseptet bygger på at vannstrøm fjerner og samler opp
lakselus, uten bruk av tilsetningsstoffer eller medikamenter.
FOTO: PRIVAT
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For Statoil, lisenspartnerne og riggens mannskaper dreier det seg om en e

Fremtidsbrønn
MYE MER. I september plasserer Songa
Enabler borekronen i mudderet på
Sentralbanken, nesten 500 kilometer
nord for Finnmarkskysten – kloss til
delelinjen mot Russland. For Statoil, lisenspartnerne og riggens mannskaper
dreier det seg om en enkel rutineoperasjon.
For alle oss andre dreier det seg om
noe mye mer: et sprang inn i olje-Norges fremtid.
KALD KRIG. År er gått og regimer har
falt siden Oljedirektoratet i 1976 våget
å sende et fartøy inn i det omstridte
området for å samle inn de første linjene med 2D-seismikk. Den kalde krigen
var på sitt mest intense, og et sovjetisk
marinefartøy fulgte operasjonen med
pågående interesse.
Forklaringen var åpenbar: Det østlige Barentshavet var et sovjetisk innlandshav, base- og treningsområde for
den mektige Nordflåten og fylt av
oversjøiske og undersjøiske hemmeligheter. Lyttekabler lå som spagetti på
havbunnen, og strategiske atomubåter
listet seg nordover med missiler forhåndsinnstilt mot Washington, New
York og andre storbyer i NordAmerika – skygget av vestlige angrepsubåter i en dødelig katt og mus-lek på
300 meters dyp.
Det dreide seg om en alltid pågående, skjult konfrontasjon mellom
supermaktene, og Gråsonen lå i sentrum for det hele.
BARENTSHAVETS SMÅGUTTER.
Straks seismikkfartøyets luftkanoner
smalt i hydrofoner og sonarer, boblet
russernes irritasjon og mistenksomhet
over. I en krass manøver krysset den
sovjetiske fregatten inntrengerens kjølvann. Lyttekabelen ble kuttet og gikk
til bunns. En stram kunngjøring fulgte
fra Kreml: et nytt nedslagsfelt for sovjetiske testraketter var opprettet. Store
deler av Gråsonen ble stengt for internasjonal skipstrafikk.
«Den gangen ble episoden oppfattet
som dramatisk – forståelig nok,» sier
professor Egil Bergsager, sjef for ODs
ressurskontor.
«Vi kunne vanskelig gjøre annet enn
å trekke oss ut.»
SMÅGUTTER. Samme år fulgte jeg som
ung reporter tråleren Gargia gjennom
samme farvann, fra Hammerfest til
Novaja Semlja. Havet lå i et skimrende
arktisk sommerlys, og fralandsvinden
bar med seg eimen av lyng og våt jord.
Vi møtte den sovjetiske armadaen på
Østbanken, tre gigantiske røykspyende
moderskip, betjent av en sverm av rustbrune fiskebåter, som sendte tonn etter tonn med råvarer inn i fabrikkhallene. De gjorde storfangst. Vi fisket
med lovlig maskevidde. Vi fikk ingenting.
«Vent, så skal du få se litt av virkeligheten,» sa skipper Arne Jensen, ung og
fandenivoldsk som han var. Han la kur-

RIGGEN: Songa Enabler skal gjøre operasjonen på sensommeren.

FOTO: SCANPIX

Straks seismikkfartøyets luftkanoner smalt i hydrofoner og sonarer, boblet
russernes irritasjon og
mistenksomhet over.

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».

sen rett sørover, mot fyret på Rybachi.
Et kvarter gikk. Så fosset tre slanke jagere mot oss, mørke og truende. Vi
dreide av – i god avstand fra den sovjetiske grensen. Nordflåten regjerte.
Vi var Barentshavets smågutter.
FIRE GANGER SVERDRUP. I dag er det
hele historie. Torskestammen overlevde yngeldrapet og er nå sterkere enn

noensinne – takket være internasjonale
reguleringer. Bolsjevikenes imperium
falt med Muren i 1989/91. Tjue år seinere ble delelinjen i omstridt område
endelig fastlagt. Seismikkbåtene kunne
omsider gjenoppta jobben som ble avbrutt i 1976.
Tallene sier det meste: lukningen på
det første prospektet som skal bores,
Korpfjell, er på hele 850 kvadratklilometer, fire ganger større enn gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.
Om strukturen er fylt, kan den inneholde 10 milliarder fat olje og gass og
bli det største funnet på norsk sokkel
noensinne.
Samtidig er geologien i Barentshavet
komplisert. Vi kjenner ikke den underjordiske lagpakkens kvalitet, og vi vet
ikke hvilke konsekvenser jordskorpens
bevegelser har hatt.
Sannsynligheten er likevel høy for at
Korpfjell-boringen vil tilføre oljeNorge en ny gigant med flere hundre
millioner fat utvinnbar olje, i beste fall
flere milliarder.
EN NY PETROLEUMSPROVINS. Det er
bare begynnelsen. Utenfor kysten av

FLERE SPENNENDE: Letebrønnen Korpfjell ligger helt n
Vest-Finnmark er Statoil, Lundin, Eni,
OMV og en rekke andre oljeselskaper i
ferd med å utvikle funn, som kan ha et
samlet volum på to-tre milliarder fat.
På Nordkappbanken granskes de gjenstridige saltstokkene, som kan skjule reservoarer med tilsvarende kvanta, og
Oljedirektoratet la nylig fram tall som
indikerer at det jomfruelige Barentshavet nordøst skjuler 8-10 milliarder fat
utvinnbar petroleum.
Siden oljealderens begynnelse rundt
1970 – for 47 år siden – har vi produsert og solgt om lag 25 milliarder fat
olje og 2100 milliarder kubikkmeter
gass. Vi har minst like mye igjen, og
mer enn halvparten ligger i Barentshavet.
Det som nå skjer på Loppahøyden i
vest og Korpfjell i øst er derfor innledningen på en epoke, som kommer til å
vare i ytterligere 50 – 100 år.
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nkel rutineoperasjon, men ikke for alle oss andre.

nen Korpfjell

ordøst i den tidligere «gråsonen» inn mot Russland.
RUSSLANDS FREMTID. Ser vi lenger
øst, inn i Russlands arktiske områder,
er de potensielle reservene enda større.
Karahavet alene sies å inneholde 80-90
milliarder fat, og Laptevhavet omtales
som et nytt Saudi-Arabia under vann.
Russlands fremtid er i vesentlig grad
knyttet til ressursene i Arktis, og de skal
fraktes til markedene – enten over land,
gjennom Nordøstpassasjen eller vestover, gjennom Barentshavet.
Det stiller oss overfor diplomatiske,
politiske og økonomiske muligheter og
utfordringer av ypperste viktighet, selv
i sanksjonenes tid. Fortsatt vekst i Russland er i Vestens og vår interesse – med
ressursene i nord som fundament. Det
vil styrke velstandsutviklingen og
demokratiet. Riktignok er det østlige
Barentshav ikke lenger et rent russisk
innlandshav, men Kola er fortsatt base
for landets strategiske missilubåter, et

ILLUSTRASJON: STATOIL

nøkkelelement i maktbalansen.
BALANSERE INTERESSER. Vi må derfor opptre med realisme og balansere
mellom Russlands, Vestens og våre
egne interesser, i brobyggingen og det
gode naboskaps ånd. Om vi for tiden
ikke kan bistå russerne med miljøvennlig arktisk boreteknologi, kan vi kanskje
invitere dem inn på norsk sokkel – i
større grad enn hittil.
Vi må samtidig opprettholde vår tilstedeværelse i de veldige havområdene,
som folkeretten har gitt oss ansvaret
for. Under den kalde krigen levde vi
under USAs atomparaply, men amerikanerne er strukket til bristepunktet
av militære utfordringer i Asia og Midtøsten. De har ikke den samme interessen for nordområdene som før. Vi må
derfor ta ansvaret med større alvor og
flere midler enn vi gjør i dag.

Vil det politiske flertallet ikke bygge
ut vårt militære nærvær, må vi bygge ut
den sivile aktiviteten: infrastruktur på
Finnmarkskysten, fiske og oljevirksomhet til havs.
NORGES FREMTID. Det reiser et nytt
avgjørende spørsmål: hvordan skal vi
prosessere og transportere de store
mengdene olje og gass, som letingen
etter hvert vil påvise? Vi har et nedbetalt rørsystem i Nordsjøen og Norskehavet, og bøyelastere kan lett ta oljen
fra produksjonsskip ute i havet til terminalene på Kontinentet.
Ut fra rene lønnsomhetsbetraktninger er svaret antakelig enkelt, men
her finnes det klare politiske og strategiske hensyn å ta, spesielt til de nye
generasjoner som vil bygge mye av sin
velstand på rikdommene i nord. En øde
kyst vil underminere folkeretten og

våre langsiktige strategiske interesser.
Oljevirksomheten må derfor avspeiles i
økt virksomhet på land selv om tallknuserne vil hyle i protest.
10 VIKTIGE ÅR. Hvis Songa Enabler
begynner boringen i september, har vi
det første svaret i oktober. Funn som
gjøres nå og i de nærmeste årene, vil
antakelig først bli bygd ut nærmere år
2030.
De beste hodene i det høyt kvalifiserte vestlandsmiljøet må derfor sette
seg sammen med de beste hodene i
nord og legge planene som ivaretar alle
interesser – i nord og i sør, nasjonalt og
lokalt.
Korpfjell er bare begynnelsen, og vi
har ti år på oss. Det er år som bør brukes godt.
Alf Reidar Jacobsen
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Kina er på full fart inn i russisk arktis, via nordøstpassasjen.

Sanksjoner har drevet
Russland mot øst
YAMAL LNG. Sanksjonene mot Russland fra mars 2014 siktet mot å hindre
eksport av vestlig teknologi og kapital,
om enn ikke russiske leveranser av olje
og gass i Europa.
Utbyggingen av «megaprosjektet»
Yamal LNG ved Karahavet i Vest-Sibir
var etter lang planlegging besluttet
noen måneder før, i desember 2013.
Sanksjonene har ført til at Russland
styrker energisamarbeidet med Kina.
UTFORDRENDE PROSJEKT. Selve dimensjonene setter selv norske milliardutbygginger i skyggen. Det omfatter et budsjett på rundt 225 milliarder
kroner. Om det holder gjenstår å se.
Forventede investeringer på norsk sokkel i år er 120 mrd. Selve LNG-anlegget blir med 16,5 mill. tonn flytende
gass årlig tre-fire ganger større enn
Snøhvit LNG. Den eneste fordel utover et stort landbasert gassfelt på over
900 milliarder kubikkmeter må være at
nedkjølingen blir lettere når temperaturen i området kan synke ned mot minus 50. Det første av tre byggetrinn er
ventet i drift i oktober.
Opprinnelig var Yamal LNG tale
om et samarbeid, 80-20, mellom russiske Novatek og franske Total. Russerne manglet LNG-teknologi, og med
Total som partner ble entreprisen kanskje ikke uventet betrodd Technip. De
to franske selskapene kom inn før sanksjonene og ble værende. Technip allierte seg med japanske selskap med erfaring fra LNG etter at japansk atomkraft ble diskreditert, og dannet Yamgaz.
SVIGERSØNN. En av eierne av Novatek, Gennady Timchenko, havnet raskt
på USAs sanksjonsliste, og tiltakene
rammet også Novatek, som viste til at
de ikke har interesser i Ukraina. Gjennom selskapet Volga Group har Timchenko og Novateks direktør Leonid
Mikhelson majoritet i Novatek. Men
både Gazprom og Total er inne på
eiersiden. De to ingeniørene er også
tungt inne i det russiske petrokjemiselskapet SIBUR (Sibir-Ural) med 27 000
ansatte, sammen med blant andre Putins svigersønn.
LNG-anlegget er bare en del av utbyggingen. Investeringer i infrastruktur inkluderer flyplass, gasskraftverk og
utskipningshavnen Sabetta. Her bidrar
den russiske stat. Den har også lettet på
Gazproms eksportmonopol og
forespeilet skatte- og avgiftslettelser for
å gjøre prosjektet lønnsomt.
KINA STERKT INN. Kina har vist interesse for ressursene i nord, og har fra
2012 prøveseilt Den nordlige sjørute
(NSR). Kineserne var på plass alt fra
2013, for å erstatte kull og redusere sitt
store forurensningsproblem. Deres
oljeselskaper er blant verdens aller stør-

SNART KLAR: Første gass fra fabrikken Yamal LNG planlegges før året er omme.
ste. I 2013 gikk CNPC gikk inn med 20
prosent og skrev en 20 års kontrakt på
levering av 3 mill. tonn gass årlig. Den
nye presidenten Xi lanserte Belt and
Road-strategien over sjø og land, som
vel ikke direkte omfatter Nordområdene.
Den nye situasjonen i 2014 gjorde at
de russiske myndighetene raskt pekte
på muligheten for kinesisk kapital og
teknologi til erstatning for vestlig.
CNOOC sikret seg gjennom datterselskap i juli 2014 en stor utstyrskontrakt
på 13 milliarder kroner. Det bygges
kjempestore moduler, byggeklosser på
opp til 7000 tonn, slik at en unngår for
mye arbeid i det kalde nord. Dette har
først til stor trafikk langs NSR i det
siste.
Som oppfølging av Belt and Road
ble Silk Road Fund opprettet i desember 2014 med en kapital på godt over
tre hundre milliarder kroner. Fondet
gikk våren 2015 inn med knapt ti posent i Yamal LNG. Kinesiske interesser
sitter følgelig med nesten en tredel ved
at Novatek har solgt seg ned, men beholder majoritet med 50,1. Samtidig
innvilget fondet et større lån, og to kinesiske statsbanker stilte så i 2016
enorme 100 milliarder kroner til disposisjon. Samme utvikling ser vi i
SIBUR. Først kjøpte Sinopec seg inn
med ti prosent i 2015. I januar fulgte
Silk Road Fund opp med ytterligere ti.
TRANSPORT SJØVEIEN. Kinesiske
interesser er dessuten gjennom for-

FOTO: NOVATEK

TIL KINA: Kineserne har engasjert seg tungt i at gass fra Yamal LNG skal kunne nå
det kinesiske markedet med skip via Nordøstpassasjen.
skjellige selskap kommet inn med halvparten av eierinteressene i 14 av de 15
nye LNG-tankerne som bygges som
ledd i prosjektet i Sør-Korea. De spesialbygde isbrytertankskipene skal kunne forsere opp til 2,1 meter tykk is og
gå i skytteltrafikk fra Sabetta østover i
sommerhalvåret og vestover i vinterhalvåret, til den nye LNG-terminalen i
Zeebrugge for omlasting. Disse tankerne alene betyr investeringer på
35-40 milliarder kroner. Sovcomflot
(SCF) har alt overtatt den første, som
kom til Sabetta i mars. Mannskapet fikk
hilse på Putin i forbindelse med hans

besøk i Nordområdene under den store
arktiske konferansen i Arkhangelsk i
slutten av måneden.
Skipet er oppkalt etter Christophe
de Margerie, etter Totals toppsjef som
omkom i en flystyrt utenfor Moskva
høsten 2014. Konferansen avspeiler
den vekt russerne legger i utviklingen
av ressursene i Arktis.
Leiv Nordstrand
■ Artikkelforfatteren er historiker og
forfatter, har vært tilknyttet Nord Universitet.
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TEMA: AKERBP

SER PÅ MULIGHETENE: Karl Johnny Hersvik (t.h.), konsernsjef i Aker BP på besøk i subsea-anlegget på Horvnes, sammen med kommunikasjonsdirektør Olav Fjellså
(t.v.).
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Mer samarbeid, mer innkjøp, mer aktivitet. Ledelsen i AkerBP er i
ferd med å rulle ut ny milliardinvestering på Skarv.

Vil gjøre mer i nord
STOR UTBYGGING. Skarv-feltet er
inne i sitt femte driftsår, og operatørselskapet AkerBP rykker stadig nærmere en utbygging av olje- og gassfeltet
vest av Sandnessjøen, som samlet er anslått til å koste omkring ti milliarder
kroner.
Utbyggingen av Snadd-feltet har
vært gjennom investeringsbeslutning i
Skarv-lisensen, og plan for utbygging
og drift er planlagt sendt til myndighetene i løpet av høsten.
– Vi kommer til å bestille det mest
tidskritiske subsea-utstyret allerede i
høst, sier kommunikasjonsdirektør
Olav Fjellså til Helgelands Blad.
Fjellså antyder dessuten at Snaddprosjektet, som hittil har vært planlagt
delt i to faser med produksjonsstart i
henholdsvis 2020 og 2024, studeres
slått sammen til en gjennomføringsfase, med samlet investeringsestimat
rundt 10 milliarder kroner.
Boring av produksjonsbrønner, aktiviteten som normalt gir god aktivitet i
land, planlegges uansett startet i løpet
av neste år.
LOKALE INNKJØP. Våren har blitt
brukt på møter med lokale bedrifter, og
kommunale- og fylkeskommunale
myndigheter, for å berede grunnen for

større lokal aktivitet.
– Vi skal ha minst like stort aktivitetsnivå lokalt som vi har hatt, eller
større, sier Fjellså.
Skarv kjøper varer og tjenester for
flere hundre millioner kroner i året. Ett
grep for å øke aktiviteten lokalt på Helgeland er å legge til rette for større
grad av leveranser fra regionen i feltets
driftsfase.
– Vi har fått innspill om større grad
av desentralisert innkjøpsstrategi, der vi
vil benytte vår lokale organisasjon til å
bidra til utformingen av kontraktsvilkår. Vi må bli flinkere til å legge til
rette for lokalt kontraktinnhold, sier
Fjellså.
MER VED NORDLAND. Uavhengig av
Skarv-utbyggingen ser AkerBP på mulighetene for å øke aktiviteten utenfor
Nordland.
– Vi er et selskap som skal bli større.
Derfor har vi satt av 2,5 milliarder dollar til oppkjøp på norsk sokkel, sier
Fjellså.
Neste år planlegges en letebrønn
utenfor Helgeland, fortrinnsvis i et område som kan knyttes til Skarv, hvis
funn. Men nord for Skarv og Norne er
AkerBP operatør for flere lisenser, som
studeres for boring.

MYE SUBSEA: Snadd-prosjektet er delt i to faser, men vurderes slått sammen til en.
ILLUSTRASJON: AKERBP
– Vesentlige funn der kan gi egne
feltsenter, sier Fjellså, som er varsom
med å understreke at det må bores og
gjøres funn før man begynner å snakke
om nye utbygginger. Likeså i Barentshavet, der selskapet er operatør for en
av de mest spennende lisensene helt
nord mot grensen til Russland.
SKOLE. I Sandnessjøen ser AkerBP på
muligheten for å slippe flere aktører til
i subsea-anlegget på Horvnes, enten
det er aktører fra andre bransjer, eller

elever fra yrkesfag på Sandnessjøen
videregående.
Skolen har fått to offshore livbåter,
som for tiden ligger på Holmen. Skolen vil også få et brukt «juletre» (kontroll- ventiler) fra Jette-feltet i Nordsjøen, som kan benyttes til å «mekkes»
på i skolens verksted.
En bred samarbeidsavtale med
Nordland fylkeskommune blir i disse
dager fornyet for noen år framover.
Morten Hofstad
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SISTE TILVEKST: Lager og verksted for subseautstyr på Horvnes i Sandnessjøen drives av Statoil og AkerBP i fellesskap.

Grafen på motsatt side viser hva som skjedde i Sandnessjøen da
basefunksjoner til Skarv-feltet ble lagt til byen.

Hva som skjer når oljeindustrien ruller inn
VOLDSOM EFFEKT. Norge så det først
i Stavanger på 1970-tallet, så i Kristiansund, i Hammerfest – når oljeindustrien ruller inn utløses store investeringer og mye tilstøtende aktivitet.
Basefunksjonene i forbindelse med
Skarv-feltet ble lokalisert til Sandnessjøen gjennom vedtak i Stortinget i desember 2007. De påfølgende årene utløste omfattende investeringer i basebyen, i både offentlig og privat regi.
Lokaliseringen av basefunksjoner, og
en lokal AkerBP-organisasjon til Sandnessjøen, utløste en investeringsboom
stedet ikke har sett maken til siden
SIVA-anlegget ble reist på midten av
1970-tallet, første gangen Helgeland

skulle ta del i oljeeventyret.
Grafen (motsatt side) illustrerer
hvordan lokale aksjeselskap økte investeringene over fem ganger, fra et mangeårig normalnivå godt under en milliard. Bedriftenes omsetning i den samme tidsperioden vokste omkring en
milliard til 2,4 milliarder i 2015.
I selve baseanleggene på Horvnes er
det lagt ned omkring halvannen milliard kroner i offentlige og private investeringer. I Sandnessjøen har private og
offentlige investorer brukt ytterligere
7-800 millioner på to moderne hoteller, sammen med kulturhus og badeland, og kjøpesenter.
Det er verdt å bemerke at store deler

av disse investeringene er løftet av lokalt eller regionalt basert kapital. Helgelandsbase Holding, den dominerende aktøren innenfor eiendomsutvikling på Horvnes, har rundt 40 prosent
eierskap fra Sandnessjøen og Helgeland. Alstahaug Havnevesen KF har
bygd, eier og driver kaianleggene, en
sentral del av infrastrukturen på baseområdet. Nordland fylkeskommune
har vært en trofast partner for Alstahaug kommune i Horvnes-utbyggingen gjennom tilskuddsordninger.
LOKAL KAPITAL. Investeringene i hotell og kjøpesenter, er løftet av kapital
fra Sandnessjøen og Mo i Rana. Kul-

turbadet, til nær 300 millioner, ble til
gjennom et stort offentlig og privat
spleiselag, der også de produserende lisensenes eiere i Norskehavet Nord
bidro betydelig. Resultatet var at kommunens andel av investeringen til slutt
endte litt i overkant av halvparten av
totalsummen. I første hele driftsår,
2016, solgte Kulturbadet billetter for
nær 11 millioner kroner, og hadde nær
en kvart million enkeltbesøk til ulike
arrangementer.
Sandnessjøen har i løpet av få år forandret helt karakter, og har fått moderne servicefunksjoner som kan måle
seg i kvalitet med sammenlignbare steder over hele landet.
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FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

NYBYGG: Kulturbadet preger offshorehavna Sandnessjøen.
FOTO: STEINBJØRN MENTZONI
Landsdelens to dominerende banker, Sparebanken Nord-Norge, og
Helgeland Sparebank, har vært de
dominerende bankforbindelsene i investeringsprosjektene.
Skarvbeslutningen utløste som vi ser
av noen nøkkeltall en økende aktivitet,
som har gjennomsyret hele lokalsamfunnet.
En annen indikator på økonomisk
aktivitet er vekst i varehandel, som i perioden 2008-2016 vokste med 22,6 prosent til 112.813 kroner per innbygger i
Alstahaug kommune. Veksten i perioden er den høyeste blant de fire regionsentrene på Helgeland.

RETT TIL VÆRS: Investeringer i Alstahaug perioden 2007-2015, målt på anleggsmidler i aksjeselskap med adresse i Alstahaug.
GRAF: KARSTEN ARNTSEN
Handel per innbygger i Alstahaug
har i mange år ligget rundt toppen i
hele landet, takket være et stort omland
som benytter servicefunksjoner i regionsenteret Sandnessjøen.
FOLKETALL OPP. Andre tall bidrar til å
underbygge inntrykket av kraftig vekst
i økonomisk aktivitet i Alstahaug. I perioden år 2000-2012, fikk Alstahaug
500 flere arbeidsplasser, til totalt 3.931.
Hele fire tusen arbeidsplasser i en kommune med rundt 7.400 innbyggere, har
sammenheng med stor grad av
innpendling fra nabokommunene.
Av disse er 2.385 jobber knyttet til

bedrifter, en vekst på 287 i den nevnte
tidsperioden, resten i offentlig sektor.
Dette er en vekst i sysselsetting som er
helt på topp i Nordland. Tallene er
hentet fra undersøkelsen Telemarksforskning gjorde i forbindelse med
kommunereformen.
I perioden 2007-2016 har innbyggertallet i Alstahaug vokst med 230. I
samme periode har innbyggertallet i
nabokommunen Leirfjord vokst med
93.
I tidsrommet 2006 til utgangen av
2016 har folketallet i HALD-kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord, og
Dønna) i snitt vokst med knappe to

hundre til nær tretten tusen.
September 2014 ferdigstilte Avinor
en betydelig oppgradering av Sandnessjøen Lufthavn Stokka, med forlenget
rullebane til 1.199 meter. Samlet har
Avinor investert rundt 120 millioner i
flyplassen. I perioden siden Skarv-beslutningen i 2007 har passasjertrafikken
over Stokka omtrent doblet seg. Første
kvartal 2017 var veksten 15,5 prosent,
klart i tet blant de fire flyplassene på
Helgeland.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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TEMA: AKERBP

NYTT ANSIKT: Sandnessjøen har forandret totalt karakter ti år etter Skarv-vedtaket.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

ETTER TOPPEN. Tross all denne utviklingen, merkes stagnasjonen som offshorenæringen har vært gjennom. Men
det som merkes mest umiddelbart lokalt er at de store byggeprosjektene er
over. Dermed avtar aktiviteten i byggog anleggsnæringen, som igjen har stor
sysselsettingseffekt. Likevel har prosentvis arbeidsledighet på Helgeland
falt, og ligger under snittet for fylket og
landet for øvrig.
Sommeren 2014, halvannet år etter
at produksjonen startet på Skarv-feltet,
startet raset i oljeprisen. Effektene av
industriens generelle oppbremsing, har
hatt effekt på arbeidet med å utvikle
leverandørindustri på Helgeland.
Men tunge løft for nødvendig infrastruktur ble tatt før oljeselskapene kut-

tet investeringsbudsjettene. I Sandnessjøen ble subsea-senteret på Horvnes
åpnet våren 2016. Og ute i havet har et
bredt partnerskap, ledet av Statoil, lagt
gassrørledningen Polarled fra Nyhamna opp til Aasta Hansteen-feltet.
Begge er sentrale faktorer for å utløse
flere feltutbygginger i Norskehavet
Nord, og kan samtidig bidra til å utvikle en landbasert servicenæring på
Helgeland som får større volum å jobbe
med.
Siden 2012 har noen titalls offshorejobber falt ut i Sandnessjøen. Samtidig
har sykehuset fått rundt 50 nye jobber
knyttet til avdeling for rehabilitering,
og flere nye firma knyttet til havbruksnæringen har kommet til.
Lokalt utdanningstilbud har utviklet
seg med lokalt arbeidsmarked. Sandnessjøen videregående skole tilbyr linjevalgene brønnteknikk, maritim linje,

FOTO: MORTEN HOFSTAD

sammen med elektro og mekaniske fag.
Søkningen til brønnteknikk falt brått
da riggselskapene kuttet læreplasser.
AKTØRENE. Blant offshoreleverandører er det Aker Solutions og Score
Group som dominerer i Sandnessjøen.
Førstnevnte har beholdt rundt 40 ingeniører, og valgte å beholde 10-15 ansatte i verkstedanlegget på Strendene,
selv om store leveranser til Statoils
Aasta Hansteen-prosjekt er levert.
Den operative basedriften domineres av Asco, som vant baseoppdrag
fra Statoil, i tillegg til oppdraget knyttet AkerBP (Skarv). Helgelandsbase
driver i denne situasjonen først og
fremst med eiendomsforvaltning, og
har sikret leiekontrakter med Statoil
for eksisterende anlegg til 2028.
Leverandørsammenslutningen Helgeland V&M har trappet betydelig ned

aktiviteten i takt med reduserte VMbudsjetter på sokkelen.
Oppsummert har Sandnessjøen og
offshore-tilknyttet industri på Helgeland tatt store sprang, direkte som følge
av Skarv-prosjektet. Omfattende kapasitet i infrastruktur er på plass, og kan
utvides ytterligere med enkle grep.
Fokus ligger i første rekke på å utvikle en større leverandørnæring, etter
hvert som operatørselskapene igjen løsner på investeringsbudsjettene. Noen
spennende letebrønner er varslet utenfor Nordland.
En åpning for leteboring i området
Nordland VI, vest for Lofoten, kan få
stor betydning for basebyen Sandnessjøen i årene som kommer.
Morten Hofstad

HAVPULS
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Vi ser etter løsninger for Norges
største fornybare eksportnæring –
havbruksnæringen.
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TEMA: DØNNA HAVFISKE

Haler opp fisk
for over 100 mill.
Fisk verdt nærmere 110 millioner ble halt opp av Dønna Havfiskes ringnotfartøy «Åkerøy» i
fjor. På mange tokt sto skipper
Oddmund Holmen (60) til rors.
– Jeg synes de har vært dyktige,
sier han om det lokale trekløveret bak selskapet.
REDSKAPSBYTTE. På det grå dekket
luktet det av sjø og fisk. Innerst hang en
diger rull som kraftige tau ble kveilet
av, før de forsvant inn i ei åpning
sju-åtte meter oppe på veggen midt
imot; som om en enorm slange hadde
blitt frigjort fra en kjempes trådsnelle.
Med jevne mellomrom ble rullen
stanset og tauene buntet sammen, eller
karene rådførte seg med hverandre om
neste trinn i arbeidet.
Alle bar hjelm, bortsett fra én, som
nøyde seg med ei svart skyggelue. Han
var til gjengjeld tydelig da han sa fra om
hvordan jobben skulle gjøres.
Oddmund Holmen (60) hadde byttet fiskeredskap før.
FRA KOLMULE TIL SILD. For sju år siden fikk Oddmund Holmen ny arbeidsgiver. Da mønstret den erfarne
skipperen av den Leirfjord-baserte tråleren «Straumberg», for å styre skuta
hos Dønna Havfiske AS.
Denne solfylte fredagen i mai er
Holmen med når selskapets ringnotfar-

tøy «Åkerøy» ligger ved kai hos Øksningan Notbøteri for å rigge om til et
annet fiske. Fisket etter kolmule er over
for i år, og kolmuletrålen skal av for å
gi plass til nota som brukes i jakta på
nordsjøsild.
– Vi startet sørvest av Irland rett etter jul, forteller Holmen, mens tau og
etter hvert trålposen ruller forbi i en arbeidsoperasjon som tar noen timer.
– Sjølve trålposen er på 800 meter. I
tillegg kommer 160 meter tau og cirka
1.200 meter vaier når alt er ute. Bare
åpninga er 220 meter brei og 130 meter
høy, anslår han.
– Merker du stor kvalitetsforskjell på
ulike tråler?
– Ja, ja. Denne er vi veldig fornøyd
med. Vi fikk den for et og et halvt år siden, så dette er andre sesongen vi
bruker den. Du ser det på hvor mye fisk
du fanger; antall tonn per fisketime,
svarer Holmen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

TAU: Mye
tau skal ordnes. Espen
Andreassen
(til venstre)
og Jonny Pedersen gjør
jobben.

TRÅLEN AV: Dønna Havfiskes ringnotfartøy «Åkerøy» skal på sildefiske, og kolmuletrålen lagres på la
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ERFAREN: Oddmund Holmen (60) har 38 år bak seg som fiskeskipper. – Jeg synes
de har vært dyktige, sier han om trekløveret bak Dønna Havfiske AS.

VED NOTBØTERIET: Dønna Havfiskes «Åkerøy» ruver godt der den ligger ved kai
hos Øksningan Notbøteri, med Dønnamannen i bakgrunnen.

and hos Øksningan Notbøteri. Skipper Oddmund Holmen (til venstre) og styrmann Jan Øyvind Honningsvåg passer på at alt går riktig for seg.
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TEMA: DØNNA HAVFISKE
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

BYGD SEG OPP. Knappe 13.000 tonn
kolmule hentet trålen til «Åkerøy» opp
av havet fra kolmulefisket startet i vinter og til det var ferdig utpå vårparten.
Det var mest av samtlige av de 69 kolmuletrålerne og pelagiske trålerne som
har kolmulerettigheter i Norge. Også i
fjor var «Åkerøy» størst på kolmule i
Norge, med nærmere 10.000 tonn.
Fangstene kan stå som en illustrasjon
på hvordan Dønna Havfiske har bygd
seg kraftig opp etter at selskapet begynte å markere seg i en tøff bransje på
siste halvdel av 1990-tallet.
Den gang lå årsomsetninga på trefire millioner kroner.
I fjor halte «Åkerøy» opp fisk til en
omsetningsverdi på nesten 110 millioner. Når diverse skatter og avgifter var
betalt, satt Dønna Havfiske-konsernet
igjen med brutto salgsinntekter på 104
millioner – 15 millioner mer enn de 89
millionene i 2015.
Det ga et driftsresultat på 26,6 millioner, opp ni millioner fra 2015. Mens
årsresultatet ble på 18,8 millioner, litt
over ei dobling fra året før.
– Forskjellen henger sammen med
kvote- og prisvariasjoner, sier daglig leder Jonny Berfjord, som har tatt den
halvtimes lange kjøreturen fra Dønna
og til Øksningan i nabokommunen
Herøy mens redskapsbyttet foregår.
– Ser vi det over tid, var 2015 et
rimelig dårlig år. Mens 2016 går inn i
historia som et veldig bra år for pelagisk fiske. Vi driver i ei syklisk næring,
som gjør at det er snittet over tid som
teller, sier han.
STØRRE KVOTER. Veksten til Dønna
Havfiske har skjedd gjennom ei lang
rekke store investeringer, hvor nye
båter har blitt kjøpt og gamle solgt,
samtidig som selskapet har skaffet seg
stadig større kvoter.
– Vi har tøyd strikken så langt vi kan
og fylt opp skikkelig, bekrefter Jonny
Berfjord.
Med kvotene som gjaldt i fjor, kunne
«Åkerøy» fiske tusen tonn lodde, 2.700
tonn norsk vårgytende sild, 2.700 tonn
nordsjøsild, 3.700 tonn makrell og
10.500 tonn kolmule.
– Det hadde ikke vært noe problem å
fiske mer, hvis vi hadde hatt muligheten. Nå er «Åkerøy» ute to hundre
dager i året. Den hadde fint klart tre
hundre, sier Berfjord, som anslår at 95
prosent av fangsten blir landet i Norge
etter auksjonsrundene som følger når
fisken er om bord og har blitt meldt inn
i et eget system på internett.
– Mesteparten går til anlegg på Vestlandet; Haugesund, Måløy, Egersund.
Vi leverer også litt på Island og litt i
Danmark. Men norsk fiskeindustri er
veldig konkurransedyktig, sier han.
LOKALT EID. Sammen med Arnt Inge
og Geir Ove Aaker – sistnevnte den
andre skipperen på «Åkerøy» – sørger
Jonny Berfjord for at Dønna Havfiske
AS er lokalt eid. Gjennom to investeringsselskaper eier de omtrent en
tredjedel hver, Berfjord med en litt
større andel enn de to andre. For de tre
eierne har havfisket vært god butikk: I

PÅ BRUA: Skipper og eier Geir Ove Aaker (fra venstre), daglig leder og eier Jonny
Berfjord og skipper Oddmund Holmen ser positivt på framtida til Dønna Havfiske.
fjor kunne de dele et aksjeutbytte på
åtte millioner kroner.
Sjøl understreker Berfjord det lokale
eierskapets betydning for lokalsamfunnet.
– Det betyr at overskuddet blir reinvestert lokalt, både i egen og annen
virksomhet, sier han.
Samtidig kan Jonny Berfjord stå som
et bilde på Dønna-selskapets vekst og
ekspansjon: I februar i fjor ble han
gjenvalgt som leder i Fiskebåt, organisasjonen til den norske havfiskeflåten.
TRADISJON. Hos Øksningan Notbøteri har Dønna Havfiske fast lagringsplass for nøter, garn og annet utstyr
som ikke er i bruk. Bedriften – som
egentlig heter Mørenot Øksningan AS,
etter at Mørenot-gruppen kjøpte opp
aksjemajoriteten i 2010 – har oppdrettsnæringa som hovedkunde, men
server også de som driver med fiske.
– Det er artig å være med på å holde
fiskeritradisjonene i hevd, sier daglig
leder Odd Gunnar Endresen, mens han
styrer tau og trål over golvet i den
øverste etasjen i den omfangsrike fiskerihallen, og ned i et stort rom under
seg.
Når «Åkerøy» ligger ved kai på Øksningan, er det fin utsikt fra brua og mot
Dønnamannen et lite stykke nordover
langs leia. I Åkervågen, ikke så mange
kilometer videre, pleier båten å ligge
når den ikke er ute på fiske. Her har
Dønna Havfiske – i samarbeid med
Dønna kommune – fått bygd ei ny
fiskerihavn, som ble tatt i bruk for to år
siden.
Dermed har de også gitt nytt liv til
en tradisjon som sto sterkt på denne
delen av Dønna i tidligere tider, før den
siste snurperen ble kondemnert på
1980-tallet. Samtidig har de gitt nye
dønnværinger muligheten til å livnære
seg av fiske langt til havs. Blant dagens
18 faste ansatte og de to lærlingene, har
de fleste adresse i Dønna kommune.
– Jeg synes de har vært dyktige med å
bygge seg opp. Og det er fint at de har
klart å få en stamme med lokalt ansatte,
sier skipper Oddmund Holmen.
– Dette er et godt rederi å være ansatt i, fastslår han.
SKIPPER I 38 ÅR. Holmen kommer fra
Godøy i Giske kommune utenfor Ålesund, og bør vite hva han snakker om.
– Jeg har vært heltidsskipper siden
jeg var 22. Det vil si i 37-38 år. Jeg har
vært på forskjellige båter, og ei stund

Det lokale eierskapet betyr at overskuddet blir reinvestert lokalt, både
i egen og annen virksomhet.
Jonny Berfjord, daglig leder i Dønna Havfiske AS

hadde jeg båt sjøl. Den solgte jeg for
tjue år siden, forteller han.
– Så det begynner å bli noen timer
oppi den stolen, sier Holmen og nikker
mot den brune skinnstolen på brua som
gir skipperen god oversikt over panelet
med instrumenter og skjermer som han
har i en halvsirkel foran seg. Gjennom
høye vinduer brua rundt kan han følge
med på det som foregår ute på havet.
– Hva er den største forskjellen fra da
du startet og til i dag?
– Stort sett alt. Båtene, instrumentene. Det er som dag og natt. Nå har du
mye mer å hjelpe deg med – mange flere maskinelle hjelpemidler. Og alt er
mye større.
– Hadde du valgt samme yrke på nytt?
– Ja. Skulle jeg startet på nytt, ville
jeg valgt det samme. Så dette er noe jeg
godt kan anbefale for dagens unge.
Samtidig tenker jeg at det er viktig at
de ikke bare blir fiskere, men at de tar
ei utdanning – blir skipper, styrmann,
stuert, maskinist. Da har de langt flere
alternativer.
FAMILIELIV. En annen stor forskjell fra
den gang da, er hvor lenge fiskerne er
ute på havet og hvor mye tid de får
hjemme.
Mannskapet på «Åkerøy» går i to
skift, med åtte-ni – av og til ti – personer på hvert. I utgangspunktet er de
borte i fire uker, og deretter like lenge
hjemme – og med rom for å flekse etter
behov. Når året gjøres opp, skal alle ha
hatt 110 dager til havs.
– For 30 år siden var du gjerne borte
åtte-ni måneder i året. Om vinteren
kunne du være borte tre måneder i
strekk. Det var ikke spesielt familievennlig, sier Oddmund Holmen, som
sjøl har tre barn og fem – når vi snakker
sammen, snart seks – barnebarn.
– Nå har vi arbeidstid mer lik den de
har i olja, sier han.
NYE TOKT. De som mønstrer på
«Åkerøy» i dag, må planlegge livet ut
fra et årshjul som tar dem med på lodde- og kolmulefiske om vinteren, fiske
etter nordsjøsild om våren og sommeren, og etter makrell og norsk vårgytende sild når september har kommet og videre utover høsten.
Nå er det altså nordsjøsilda som står
for tur, og med Oddmund Holmen
som skipper når sildenota skal i havet
en gang i siste halvdel av mai.
– Nei, jeg får gå ned og se hvordan
det går med arbeidet, sier han, og tar på
seg kjeledress og skyggelue igjen. Kort
tid etter er han tilbake på dekk, der de
siste tauene til kolmuletrålen blir kontrollert.
«Åkerøy» skal snart ut på nye tokt.
Og hale opp fisk for nye millioner.

Tekst og foto: Leif Steinholt

FAKTA
Dønna Havfiske AS
■ Fiskeriselskap basert i Dønna kommune på Helgeland.
■ Eies av Jonny Berfjord (35,69 prosent),
Arnt Inge Aaker (32,86 prosent) og Geir
Ove Aaker (31,44 prosent) gjennom selskapene Dønna Invest AS og Dønna Invest AS 2.
■ Jonny Berfjord er daglig leder, mens
Geir Ove Aaker er skipper om bord på selskapets ringnotfartøy «Åkerøy».
■ «Åkerøy» ble bygd ved Eidesvik skipsbyggeri i 2003, er 69,99 meter lang, 14,05
meter brei og har en bruttotonnasje på
2.302.

AV RULLEN: Mye tauverk skal havne på rett plass når kol
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LANGT OPP: Kolmuletrålen må heises opp noen meter før den kan lagres.

KONTROLL: Mannskapet på «Åkerøy» har mye tau å kontrollere.

SKIPPER: Eier Geir Ove Aaker er også
skipper på «Åkerøy».

muletrålen til «Åkerøy» skal kveiles av og legges på lager.

RULL: Rullen begynner å bli tom, trålen
har kommet på lager.

LAGRING: I den store fiskerihallen sørger Odd Gunnar Endresen, daglig leder ved
notbøteriet på Øksningan, for at trålen til «Åkerøy» blir godt lagret.
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Det er blåst nytt liv i det tidligere steinbitanlegget
på Tomma. Det gir også medvind for resten av
øysamfunnet ytterst i Nesna, som snart har flerdoblet barnetallet på øya.

Ny giv med
rognkjeks
RENSEFISK. Steinbiten er borte, og anlegget er under betydelig ombygging.
Nå er det rensefisken rognkjeks som gir
ny aktivitet i de svære hallene på Nesset.
10. april kom den første fisken – ferdig klekt og fraktet fra samarbeidspartneren Nordland Rensefisk på Lovund i
nabokommunen Lurøy. 250.000 små
rognkjeks som svømmer rundt i runde
kar.
Tomma Rensefisk AS har tillatelse
til å produsere fem millioner fisk i året,
men legger seg i første omgang på totre millioner. Første egenklekking skjer
i mai, og deretter skal det gå slag i slag
med nye generasjoner av rognkjeks
som skal ut og spise lakselus i merdene
til eierne Nova Sea og Tomma Laks.
– På sikt er målet at vi også skal selge
til eksterne, sier daglig leder Runar
Fjellgaard.
De siste årene har antallet
rensefiskoppdrettere økt, og nå er det
fire på Helgeland. Rensefisken brukes
for å holde lusetallene nede, som et
forebyggende tiltak for redusere behovet for avlusing og behandling av oppdrettslaksen. Både Nova Sea og Tomma Laks trenger mer rensefisk enn de
får tak i i dag.
FLERE FOLK. Satsinga innebærer ei
investering på rundt 25 millioner kroner. I hallene på Nesset er det stor aktivitet; nesten alt på innsida skiftes ut.
Systemer og maskiner, elektrisk anlegg
og kar. Det er omtrent bare klekkerenna som står igjen fra den forrige produksjonen her.
Med satsinga følger nye arbeidsplasser og nye innbyggere. Per nå har
Tomma Rensefisk ansatt seks personer,
og i løpet av høsten vil de være syv-åtte.
I full produksjon vil selskapet trenge
mellom åtte og ti ansatte.
– Med en gang jeg så annonsen,
tenkte jeg at dette var drømmejobben,
smiler biologisk ansvarlig Ivana Steiro.
Hun har mastergrad i akvakultur,
men først og fremst erfaring med laks.
– Rognkjeks er en ny art for meg,
men det er kjempespennende, sier hun.
I januar flyttet hun hit fra Gjøvik,
med mann og to små barn. Mannen,
som er utdannet samfunnsøkonom,

I GANG: Daglig leder Runar Fjellgaard og biologisk ansva
opp til to-tre millioner.

FAKTA
Tomma Rensefisk AS

VIL LAGE ATTRAKTIVE BOLIGTOMTER: Kjell Dahl er en av nøkkelpersonene i det
som skjer av næringsaktivitet på Tomma. I bakgrunnen ligger Vikfjæra (t.v.) og området som etter planen skal reguleres til boligområde på Husby. – Vi trenger hus til
folk, sier han.
flyttet fra jobb i bistandsorganisasjonen
Forut, men har begynt å studere på
Nord universitet Nesna nå. Hun angrer ikke på valget de har tatt.
– Vi trives veldig godt. Det er fint å
bo her med barn. Vi er mye ute, og det
skjer noe hele tida. Det er jo ei eventyrøy, smiler hun.
– Og så er folk veldig hyggelige og
hjelpsomme. Vi ble tatt så godt imot,
sier hun.
Selv har de blant annet bidratt med å
lage treningsstudio i lokaler på skolen.
– Det er morsomt. På et sted som
Tomma må man lage mye av moroa
selv. Vi har til og med skaffet oss hund!
Jeg savner ikke kjøpesenter og by.
BARNEHAGE. En annen tilflytterfamilie har også to små barn, og én har fire,
også de tilknyttet Tomma Rensefisk.
Seks av disse barna er under skolealder,
og dermed er det igjen behov for et
barnehagetilbud på øya – nesten ti år
etter at den forrige barnehagen ble lagt
ned.
– Vi jobber med saken nå, og ser på

FLYTTET HJEM: Elin Skjefstad lengtet
hjem til Tomma, og skiftet jobb fra helseomsorg til oppdrettsbransjen og
Tomma Laks. Hun gleder seg over flere
unge folk på øya.
hvilke muligheter som finnes, forteller
Nesna-ordfører Hanne Davidsen, som
har hatt møte med lokalutvalget om barnehageoppstart på Tomma til høsten.
Dette er altså ei øy som kun har syv
innbyggere i skolealder per nå – fem av
dem i ungdomsskolealder. Prosentmessig er det derfor ei voldsom øking av

■ Produserer rognkjeks, og holder til på
Nesset, Husby, på Tomma i Nesna kommune.
■ Har en produksjonstillatelse på fem
millioner fisk, men årlig produksjon vil
ligge på to-tre millioner.
■ Eies av Nova Sea (30 prosent), Tomma
Laks (30), Kjell Dahl Holding (30) og Runar
Fjellgaard (10).
■ Daglig leder er Runar Fjellgaard. Styreleder er Bjørnar Olaisen.
■ Fikk den første fisken i anlegget 10.
april, og regner med at den skal være leveringsklar fra oktober i år.

barn på øya.
Skoleelevene har bare undervisning
på Tomma enkelte dager i uka, og tar
ferga til skolen på Nesna de andre dagene. Ei øking i antall skolebarn vil gi
bedre grunnlag for åpen skole her ute
hver dag, hvis ønskelig, slik det har
vært «i alle år», inntil for noen år siden,
da elevtallet var begynt å bli kritisk lavt.
– Jeg tror dette med barnefamilier er
en suksessfaktor. Kommer det først
noen, så øker sjansen for at det kommer
flere, sier Ivana Steiro.
– LIKER Å JOBBE. Det er Nesset AS
som eier eiendom og anlegg på Nesset,
der Tomma Rensefisk har virksomheten sin. Nesset AS er først og fremst
Kjell Dahl, som var med på oppstarten
av lakseoppdrett her for 30 år siden.
Han er også en av eierne i Tomma
Rensefisk.
73-åringen vandrer rundt i arbeidsklær og svære støvler, han skal bare
tømme et lass med betong og ordne
noe annet. Kjell Dahl er visst en mann
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arlig Ivana Steiro i Tomma Rensefisk AS startet med 250.000 rognkjeks i april, og skal øke gradvis

Med en gang jeg så annonsen, tenkte
jeg at dette var drømmejobben.
Ivana Steiro, Tomma Rensefisk AS

som kan ordne det meste. Han er fortsatt ansatt i Tomma Laks, som Kjell
Dahl – Holding, om du vil – eier 51
prosent av, selv om han overlot daglig
leder-ansvaret til sønnen Dag Ivar for
et par års tid siden. Men å pensjonere
seg, har han ikke tenkt å gjøre.
– Jeg liker å arbeide. Og det er ingen
som har sagt meg opp ennå, gliser han.
HJEMFLYTTET. Tomma Laks har cirka
15 ansatte. En av dem er Elin Skjefstad,
hjemflyttet tommaværing. Hun husker
at det var 350 innbyggere på øya her
for 30 år siden. I dag er det under en
tredjedel. Likevel lengtet hun tilbake.
Hun sa opp jobben som hjelpepleier på
et sykehjem i Bodø, flyttet sørover, og i
fjor begynte hun å jobbe i Tomma
Laks, i en helt ny bransje for henne.
– Så det er jo noen av oss som flytter
tilbake, sier hun og legger til:
– Det var ikke noe vanskelig valg for
meg, jeg hadde lengtet hjem i flere år.
Det er her jeg skal være, sier hun, og
gleder seg over flere tilflyttere i forbindelse med virksomheten på Nesset.
– Det er kjempeartig. Øya trenger
masse kvinnfolk. Unge kvinnfolk, sånn
at det blir flere barn!
BOLIGTOMTER. Tomma Laks og Kjell
Dahl er også involvert i arbeidet med
en ny reguleringsplan for øyas sentrum,
Husby, sammen med pukkverket
Gabbro Nors eier Stian Fuglstad, i et
selskap som kalles Tomma Utvikling
AS.

Kjell Dahl peker mot Vikfjæra like
nedenfor kirkegården.
– Der vil vi mudre ut, endre denne
moloen litt, og lage havn, sier han, og
peker videre mot de to haugene like
ved.
– De vil vi sprenge ned, fylle i fjæra
som ligger imellom, og lage et område
for boligtomter.
Målet er å lokke tilflyttere med spektakulære tomter helt nedi sjøkanten.
Selv om innbyggertallet på Tomma har
gått kraftig ned gjennom årene, har
folk beholdt husene sine – som hytter
og fritidshus. Øya er et av de mest naturskjønne stedene på Helgelandskysten, ideell for både fjellfolk og padlere.
– Vi mangler rett og slett hus til folk,
sier Kjell Dahl.
– Men ei boligtomt i strandkanten,
med flytebrygge rett utenfor døra. Det
skulle vel være attraktivt?
Kjell Dahl har bodd på Tomma det
meste av sitt liv.
– Når var storhetstida for Tomma, med
tanke på næringsaktivitet?
– Det er jo nå! Det har vel aldri vært
så mange arbeidsplasser her som nå,
sier han og trekker fram pukkverket
Gabbro Nor, med sine 40 ansatte.
Mange bor imidlertid andre steder,
og pendler til jobb på Tomma.
– Men det tenkte vi å få en slutt på,
bare vi får opp noen flere hus! gliser
han.

Tekst og foto: Mariann Vatne
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Dobler i
Barentshavet
LETING: De uoppdagede oljeog gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt, viser nye beregninger fra Oljedirektoratet.
OD har kartlagt den østlige delen av
Barentshavet nord – et område på om
lag 170.000 kvadratkilometer, 10.000
kvadratkilometer større enn den norske
delen av Nordsjøen. En stor del av dette ligger i det tidligere omstridte området, og mesteparten av den nye informasjonen er samlet inn etter at delelinjeavtalen med Russland fra sommeren
2011.
Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50
til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
Ressursene i det nye området er anslått til 1,4 milliarder standard kubikk-

meter oljeekvivalenter. Det er like stort
som 14 Johan Castberg-felt, og mer
enn fem ganger Snøhvit-feltet.
– Tallet er naturligvis usikkert. Det
kan vise seg å være lavere eller det kan
være mye høyere, sier oljedirektør
Bente Nyland i en pressemelding, men
antyder at 60 prosent av ressursene trolig er væske, og resten gass.
NYE BEREGNINGER: Oljedirektør Bente
FOTO: MORTEN HOFSTAD
Nyland.

Mye nytt i nord
KONSESJONSRUNDE: Årets TFO-runde er av departementet utvidet til å
gjelde 34 blokker i Norskehavet, og 53 i Barentshavet.
– Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt
tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utvidelsen av
TFO-området for TFO 2017 er den nest største noen gang og den største
som har vært i Barentshavet. Dette er avgjørende for god ressursforvaltning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
Søknadsfristen er satt til 1. september.

MER BORING:
Regjeringen vil
ha flere rigger i
arbeid, og
pøser på med
nytt leteareal.
FOTO: DEA NORGE

GÅR SAMMEN: Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe
i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH).
FOTO: PRIVAT

Danner nytt havbrukskonsern
FUSJON: Midt-Norsk Havbruk AS og
børsnoterte NTS-gruppen har bestemt seg for å gå sammen til ett selskap.
Transaksjonen gjøres ved at NTS
ASA kjøper alle aksjene i Midt-Norsk
Havbruk AS med oppgjør i NTS-

aksjer. Handelen verdsetter det oppkjøpte selskapet til 1,43 milliarder
kroner og gir selgerne to tredeler av
aksjene i NTS ASA.
– MNH og NTS har gjennom år
levert gode resultater. Vi skal fortsatt
utvikle suksessoppskriftene og gjøre

mer av det de enkelte selskapene er
gode på hver for seg. Samtidig får det
nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger
som effektiviserer verdikjeden og
redusere de biologiske kostnadene i
bransjen, sier sjef i NTS, Harry Bøe i

en melding.
Til sammen blir de to aktørene et
konsern som driver både oppdrett og
service i havbruksnæringen.
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INGEN FUNN:Transocean Spitsbergen var leid inn av Repsol Norge AS.
FOTO: PER KARLSSON

Repsol boret tørt
LETEBORING: Repsol Norge AS
boret tørt i et forsøk på å påvise mer
gass i området 80 kilometer nordvest
for Aasta Hansteen-feltet utenfor
Røst.
Ifølge Oljedirektoratet påviste riggen Transocean Spitsbergen to lag
med fjell som har reservoarkvalitet,
til sammen rundt 200 meter i høyde.

«Reservoarbergartene har kun
svake spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr», ifølge meldingen.
Riggen gikk til britisk sektor for å
bore tre brønner for Statoil, før den
kommer tilbake til Aasta Hansteen
mot slutten av året for å starte produksjonsboring på feltet.

Selø
øyy Sjøfarm 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

Lørdag
L
ørdag 2
24.
4. juni:
juni:

Henning
Henning
Kvitnes
K
vitnes
RUSTES OPP: KV Svalbard får forsterkede lenser om bord, etter at Kystverket
har inngått avtale om leveranse og opplæring med DESMI.
FOTO: RUNE BERGSTRØM, KYSTVERKET

Skaffer
lenser for is
OLJEVERN: Kystverket anskaffer mer
hardføre lensesystemer for bruk i
isfylte farvann. Dermed får oljevernberedskapen på Svalbard, i Varangerfjorden og i Oslofjorden tilgang til mer hardføre lensesystemer.
– Et viktig steg for oljevernberedskapen i Arktis, sier skipssjef Endre
Barane på KV Svalbard i en pressemelding.

Systemet vil bli montert på kystvaktskipet KV Svalbard, i tillegg til
utplassering på oljeverndepotene til
Kystverket i Vadsø og i Horten.
Det forsterkede utstyret blir tilgjengelig fra høsten 2017, og blir en
viktig ressurs for oljevernberedskapen i havområdene rundt Svalbard, i
Varangerfjorden og i Oslofjorden.
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Ser økt aktivitet
FORVALTNING: Helgeland Invest tok lakse-bølgen i fjor,
men ser tegn til oppsving på
Helgelandsbase i år.
Helgeland Invest, som ble til ved sammenslåing av Helgeland Invest i Sandnessjøen og ROI Invest på Mo, tjente
16,6 millioner i fjor, i stor grad på
grunn av medeierskapet i Vigner Olaisen AS på Lovund, som kontrollerer
Nova Sea.
Regnskapet for 2016 gjøres opp med
samlede verdier i Helgeland Invest på
360 millioner, etter at eierne er tilgodesett med åtte millioner i aksjeutbytte, ifølge årsrapporten.
Helgeland Invest eier 37,9 prosent
av Helgelandsbase Holding på Horvnes i Sandnessjøen, og skriver at årsresultatet i basekonsernet endte med et
tap rundt tre millioner i fjor.
Utsikter til økt riggaktivitet trekkes
fram som et vesentlig lyspunkt for basedriften i år.
Aasta Hansteen-utbyggin- gen skal
settes i drift i løpet av neste år, og allerede nå begynner utstyr til prosjektet å
ankomme baseanleggene på Horvnes.
«Det forventes økt etterspørsel etter

SJEF: Ståle Indregård er administrerende direktør i Helgeland Invest.
både bygg og uteareal for lagring i
2017. Det samme gjelde operasjonelle
aktiviteter på basen», heter det i årsberetningen, som også legger vekt på ut-

fallet av politiske beslutninger rundt
Nordland VI.
En annen stor investering er eierskapet til halvparten av Mo Industri-

FOTO: MORTEN HOFSTAD

park, som gjorde opp fjoråret med et
overskudd nærmere 20 millioner.
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En svakhet ved konsesjoner og rettigheter til naturressurser er tendens til konsentrasjon på færre hender.

Hvem skal høste?
MER ENN SKATT. Økonomer mener at
næringer som utnytter naturressurser
er spesielt lønnsomme og må kunne
bidra til fellesskapet ut over vanlig
skatt. Før gjaldt det mest konsentrerte
ressurser utnyttet i bergverk og kraftanlegg. Så kom oljen. Nå er det blitt
mer aktuelt også for vindkraft og fisk.
Men hvem skal være med og høste i
offentlig sektor – staten, fylkeskommunene eller primærkommunene?
Her har det siden striden om konsesjonslovene etter 1905 vært et fordelingsproblem. Da gjaldt det særlig
vannkraft. Såkalte vertskommuner ville
dele med staten. Siden meldte kraftfylkene seg på. Kommunereformene i
seksti-syttiårene skapte «det nye fylket» med egen økonomi og egen skatt.
De store kraftfylkene ville ha sin del.
Det bidro til at primærkommunene
dannet LVK.
ORGANISERT. Fordelingsproblemene,
og at båndlegging av areal hindrer
kommuner fra å få utnyttet sine ressurser, har de siste tiår ført til at ulike
typer primærkommuner opptrer organisert:
■ Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 1977 (LVK, 173 medl.)
■ Utmarkskommunenes Sammenslutning 1996 (USS, 83)
■ Landssammenslutninga av norske
Vindkraftkommuner 1999 (LNVK, 49)
■ Nettverk fjord og kystkommuner
2009 (NFKK, 69)
Noen har overlappende profil. Kystfylket Nordland er også landets nest
største kraftfylke og har mange medlemmer både i LVK og kystnettverket
NFKK. Gildeskål, Bø og Hamarøy er
nye i NFKK i år. Kystkommuner kan
også være potensielle vindkraftkommuner. Vindkraft i Norge er mye en kystnæring, og det kan komme rene havvindparker også her for å utnytte det nye
store norske havrommet. Vi ser at ledige offshore-fartøyer kan få oppdrag.
Nordland har seks medlemmer i
LNVK, fire av dem på Helgeland.
I et Finnmark med lite vannkraft er
vind aktuelt. Kvalsund og Båtsfjord er
med i både LNVK og NFKK. De to
vindparkene i Måsøy og Lebesby kan få
følge av en stor park hvor finske interesser står bak. Eventuell elektrifisering
på sokkelen lengst i nord er vanskelig
når det er dårlig med både nett og kraft
i fylket.
KONSENTRASJON. Utnytting av naturressurser er oftest regulert. En svakhet ved konsesjoner og rettigheter er
tendens til konsentrasjon på færre hender. De kan bli verdipapir og «privilegier» som får sin egen etterspørsel. For
å motvirke shopping av rettigheter har
staten tidvis innført aktivitetsplikt.
Vassdragsreguleringsloven av 1911
innførte tidsfrister for utbygging. Arealavgift til staten for tildelte oljeblokker
ble innført i 1997 for å vekke sovende
lisenser. Satsene ble hevet så kraftig i
2006 at selskapene begynte å levere til-

GULL I HAVET: En sildesnurper på feltet utenfor Træna på Helgeland med fjellkjeden De syv søstre badet i vintersol.
FOTO: SEVERIN ANDRE BJØRNVOLD
bake blokker. Fiskeridirektoratet har
luftet tanken om å inndra ubrukte lokaliteter i oppdrett. Aktivitetsplikten for
trålere er for tiden tema. Det er ellers
bare staten som tar «ressursrenten» i
oljesektoren – den er jo en offshorenæring. Siden det er blitt lite ilandføring i
Norge, fins det få oljekommuner, og de
har ikke organisert seg.
VILLFISK OG OPPDRETT. Fisk er normalt en spredt ressurs, men er blitt
konsentrert eiermessig. Og i fiskeoppdrett er det i tillegg blitt stordrift i anlegg med opp mot tusen tonn. Historisk har fiskeriene vært en fri næring,
og det var lenge få såkalte institusjonelle hindringer. Det har endret seg.
På et fiskerlandsmøte i kjølvannet av
«jobbetiden» under første verdenskrig
sa fiskeridirektør Asserson at det ikke
var statens oppgave å gjøre folk rike.
Det spørs om den ikke har ytt et bidrag
til det nå. Gjennom konsesjoner, kvoter
og «strukturering» er deler av flåteleddet blitt mer lønnsomt. En ressursrente
til det offentlige er utredet, sist fra
Eidesen-utvalget som leverte innstilling før jul.
Men så langt har bare oppdrett av
laksefisk resultert i ekstra offentlig uttelling. Oppdrett som primærnæring
med spredt eierskap og «sjøleierdemokrati» ble oppgitt etter «lakseberg» og
salgslagskonkurs i 1991. Konsernene
har konsolidert og stabilisert næringen.
Men i tillegg til store sjøanlegg skjer
det også en konsentrasjon på landsiden
ved færre slakterier, en slags ny fiskeindustri, dit fisken føres med store
brønnbåter. Næringens lokale forank-

ring er en del steder svekket, arbeidsplasser og inntekt flyttet ut. Noen
kommuner er blitt mer passive vertskommuner med en håndfull ansatte
knyttet til fôring og fiskestell. De vil ha
arealavgift for lokaliteter som en kompensasjon, og de mener det vil gi insentiv for tilrettelegging.
BETALING FOR LAKSEKONSESJONER.
Etter modell av oljenæringen har utdeling av laksekonsesjoner siden 1981
foregått i konsesjonsrunder, men uregelmessig. Myndighetene har også
brukt ordningen til å strekke næringen
geografisk, bl.a. gjennom en særskilt
konsesjonsrunde lengst i nord i 1989.
Etter den fulgte en lang stopp uten nye
runder fram til 2002 og 2003, da den
lange laksestriden med EU ebbet ut. Ti
nye land med Polen i spissen kom inn i
EU fra 2004 og skapte et indre marked
med en halv milliard forbrukere. Tiden
syntes inne for ny ekspansjon.
Siden konsesjonsrunden i 2003 har
staten krevd betaling ved tildeling, i
første omgang bare til seg selv. I 2006
var noen kommuner frampå med krav
om arealavgift. De måtte nøye seg med
rett til eiendomsskatt fra 2008, noe som
ikke gir de store inntekter i forhold til
for eksempel kraftverk.
Etablering av NFKK fra 2009 falt
sammen med en ny konsesjonsrunde og
oppnevning av et sjøarealutvalg. Fjordkommuner med lakseelver kan få
båndlagt areal, og vil gjerne som utmarkskommunene ha en kombinasjon av
bruk og vern. Betalingen for de 65 tillatelsene skulle staten og fylkene dele
60-40. NFKK var gjerne en reaksjon

også på det.
I en foreløpig siste runde på 45 konsesjoner i 2013 ble det motsatt - primærkommunene skulle få 40 %, fylkene ingenting. Tildelingen inkluderte
en budrunde for 15 konsesjoner, hvor
stykkprisen endte på 55-65 mill. kr. For
de 30 andre, derav noen øremerket kysten lengst i nord, var kravet 10 mill. Av
godt over en milliard innbetalt deles
nesten en halv milliard ut til kommunene.
AREALAVGIFT. Forslag om en løpende
arealavgift minner om årlig konsesjonsavgift i kraftsektoren og kan redusere
konsesjonsrundenes karakter av tilfeldige gavepakker med ujevne mellomrom. Men avgift ble avvist av Stortinget
i 2015. I eventuelle nye runder skal
betaling fordeles 20-10-70 på stat, fylker og kommuner. De 80 samlet til
kommunesektoren legges inn i et havbruksfond.
Eksisterende anlegg kan nå søke om
å få øke biomassen med 5 % mot 1
mill. kr, også det en engangsbetaling.
En løpende tildeling av såkalte utviklingskonsesjoner er noe nytt. De skal
være tidsbegrenset og gratis. Men blir
det tale om kjempestore offshoreanlegg, og utenfor grunnlinjene eller
12-mila, kan det, som med havvind,
oppstå nye fordelingsproblemer.
Leiv Nordstrand
■ Artikkelforfatteren er forfatter og
historiker, tidligere tilknyttet Nord
Universitet.

38

NR 2 – 2017

HAVPULS

Ingen oljeselskap kan få blanko fullmakt til utvinning, mot noen fjottpenger og fagre løfter, som
de vil løpe fra ved første mulighet. Det har hendt
før! Det må vi si nei til!

JA til KU!

kommentar
.

Idar Martin Herland er elektriker på
Kristinfeltet og lokaltillitsvalgt for Safe.

GJENNOMSLAG. På landsmøtet til Arbeiderpartiet i år, ble det flertall for
sentralstyrets kompromissforslag om
konsekvensutredning (KU) av Lofoten
Vesterålen og Senja. Man har laget et
forslag som det skulle være mulig å få et
flertall for i Stortinget.
Det er bra!
Jeg er leder i Oljeindustriens Arbeidersamfunn, og vi har arbeidet aktivt
for dette, via Arbeiderpartiet i Bergen
og Hordaland Arbeiderparti. Verden
trenger energien, kystbefolkningen
trenger arbeid, staten trenger klingende mynt i statskassen og penger til det
grønne skiftet. Vinn, vinn, vinn. Og
vinn. Så dette er bra! Men vi må sørge
for at man kjører en skikkelig KU.
STILLE KRAV. Men hva er en KU i denne sammenhengen?
Jo, det er en demokratisk prosess
som skal se til at alle berørte parter blir
sett og hørt. Man ser også på konsekvenser av virksomheten og følger den
kan få for andre næringer, miljø, lokalsamfunn osv. Man må få frem hele bildet, og alle fakta må på bordet. Det er
meget viktig! Man må sørge for at alle
sider kommer frem. Det er også i denne prosessen man har mulighet til å utforme skikkelige krav, til hvordan en
eventuell utvikling/oppstart skal foregå.
Vi i Oljeindustriens Arbeidersamfunn har et par absolutte krav, som vi
mener må inn som forutsetninger, allerede nå. Det er at loven om Petroleumsvirksomheten, de 10 oljebud, må
følges, og at en fremtidig produksjon
foregår så skånsomt og sikkert som mulig. Ellers kan det bare være med hele
saken. Man må altså både sørge for sysselsetting og aktivitet i Norge og høy
grad av sikkerhet. Ingen oljeselskap kan
få blanko fullmakt til utvinning, mot
noen fjottpenger og fagre løfter, som
de vil løpe fra ved første mulighet. Det
har hendt før! Det må vi si nei til!
GRØNT FOND. Videre ønsker vi at
deler av overskuddet fra olje- og gassproduksjon i disse områdene blir øremerket til å effektuere det grønne skiftet. I motsetning plastposeavgift, flyseteavgift osv, ville vi da fått muskler til å
utrette noe. Men da må man opprette
et eget fond for dette. På lik linje med
Statens Pensjonsfond Utland.
Per i dag mangler det penger til et
slikt løft. Det vil si, man har mye penger. Men de brukes i stor grad til å kjøpe aksjer og gatestumper i det store utland. Mesteparten av «miljøavgiftene»
går rett inn i det store sluket. Vi kunne
tenkt oss en skikkelig satsning på fremtiden vår, her hjemme. Ikke bare i ord.
Men i handling. Men da trengs penger.
Her har vi en gylden mulighet til å få til
noe konkret!

KONSEKVENSER: I en konsekvensutredning ser man på konsekvenser av virksomheten og følger den kan få for andre næringer, miljø og lokalsamfunn, skriver Idar Martin Herland. Bildet er fra vinterfisket i Lofoten.
FOTO: MORTEN HVAAL, NTB SCANPIX
BORE. En ting man kunne brukt litt av
disse pengene til, var å bore injeksjonsbrønner på sokkelen. Da ville den allerede miljøvennlige produksjonen her i
Norge, blitt enda mer miljøvennlig. I
dag er dette en for stor kostnad å legge
på lisenshaverne. Men hvorfor ikke
bruke litt av statens del av inntektene?
Da ville man også få økt aktivitet i næringen.
Når det gjelder sikkerhet, er det en
sak med mange ulike sider. Man må
blant annet styrke områdeberedskapen.
Da snakker vi både for å berge folk,
men også om å verne miljøet ved eventuelle uhell. Ikke bare «egne» hendelser. Ressursene vil også være tilgjengelige ved andre hendelser. Men da må
det defineres på forhånd hvordan beredskapen skal være. Kravene må også
ligge fast etterpå.
Som ufravikelige.
BEREDSKAP. Utbyggingen av Aasta
Hansteen og områdeberedskapen på
Halten Nordland kan være et eksempel
på hvordan dette ikke må gjøres. Der
var beredskapskravene klare. Selskapet

som leverte plan for utvinning og drift
(PUD) beskrev hvordan de ønsket å
gjøre dette på en god måte, i forkant.
De fikk godkjent sin søknad. Men i etterkant, når plattformen er ferdig, ønsker man å fravike det man opprinnelig
hadde som forutsetninger. Slik oppførsel er ikke holdbar. Man vet hva man
søker om. Da må man forholde seg til
det om man får innvilget sin søknad.
En annen ting som bekymrer oss, er
den generelle sikkerheten på sokkelen.
I følge Petroleumstilsynet er sannsynligheten for en storulykke større nå enn
før. Nærmest ukentlig rapporteres det
om uhell. Ikke fordi man ikke vet hvordan man skal unngå slike uhell, men
fordi noen skal spare penger. Det virker som om operatørselskapene har feil
fokus og mangler ledelse med operativ
erfaring. Det kan gå bra det. Om man
lytter til dem i organisasjonen som har
den nødvendige erfaringen. Men de
virker ikke å være interessert i lytting.
De er heller ikke veldig lærevillige, når
uhellet først er ute.
TURER FRAM. Det som skremmer oss

aller mest, er at det virker som om
hverken tilsynsmyndigheter, direktorater eller Stortinget lenger har noe de vil
si. (Eller tør å si...?) Oljeselskapene
turer frem som de vil, uten å bry seg om
hverken samfunnsansvar eller norsk
lov. Men hvem må stå til ansvar den dagen det smeller skikkelig? Direktørene
i oljeselskapene har nok allerede sine
gylne fallskjermer ferdig pakket i skapet. De kommer ikke til å lide noen
nød.
Blir det en ny «Kings Bay» historie?
Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, departement og politikerne må ta
tilbake myndigheten og råderetten! De
må bruke eiermakten sin! Ressursene
der ute i havet er vår felles eiendom.
Enten vi snakker om olje eller fisk. Vi
må ta vare på begge deler. Vi må sørge
for at våre interesser blir ivaretatt.
Slik kan vi ikke fortsette, om vi skal
gi selskapene adgang, til våre mest sårbare områder.
Idar Martin Herland
Skattebetaler og far til tre
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Mens verden i manges øyne er i ferd med å gå fullstendig av skaftet, møtes altså likevel disse internasjonale toppene til et fredelige
møte i en fredelig del av verden.

Da Lavrov snudde seg og
Tillerson falt ut av bildet
CLOSE ENCOUNTER. Jeg prøvde meg
på en «selfie» forleden. Som vanlig
uten hell. Sergej Lavrov snudde seg i
det jeg fant utløserknappen. Rex Tillerson falt ut i venstre billedkant. Sjøl var
jeg innpå med bare noen hårtuster.
Alt lå til rette for en historisk øyeblikk, foreviget på digital film. Men selfiekompetansen sviktet også denne
gangen.
Det kunne skjedd verre ting.
Som for eksempel at den internasjonale storpolitikken gjorde Arktis til en
arena for konflikt i stedet for fredelig
dialog.
HAVETS GRUNNLOV. I Arktis og nordområdene gjelder en helt spesiell
grunnlov. Havretten kalles den, og er
retningsgivende for all aktivitet som
skjer nettopp til havs. Eller som Store
Norske Leksikon definerer det:
«Havrett, felles betegnelse på de
folkerettsregler som regulerer statenes
myndighetsutøvelse på havet».
Innenfor havets grunnlov er det særlig regulering av fiskeriene og grensedragninger som har stått i fokus. Ikke
minst handler det om en anerkjennelse
av at fisken som metter en hel verden,
og sørger for velferd og overskudd i
kyststatene, blir regulert på tvers av nasjonale grenser. Det betyr for eksempel
at Norge og Russland diskuterer seg
fram til en bærekraftig fangst av fisk,
framfor en nasjonalt bestemt beskatning. Det siste kunne ganske kjapt ha
ført til tomme hav og øde kystlandskap.
Dermed er jeg tilbake til den mislykkede selfien.
For kort tid siden møttes åtte utenriksministre i Fairbanks, Alaska. Til sammen representerte de medlemslandene
i Arktisk Råd, et internasjonalt samarbeidsforum på regjeringsnivå.
Annet hvert år møtes disse landene
på ministernivå. For to år siden røk Canada og Russland så uklar, at Russland
valgte å holde sin utenriksminister
hjemme. Derfor ble det heller ikke noe
toppmøte.
ÅRETS VIKTIGSTE MØTE. I mai i år,
derimot, var de der alle sammen.
Også de som kriger mot hverandre
andre steder i verden.
Vert for møtet i Fairbanks var den
amerikanske utenriksministeren. Rex
Tillerson. En tilsynelatende, og jeg understreker tilsynelatende, humørløs kar
med lang erfaring ikke minst fra oljevirksomhet i nordområdene. Han var
styreleder i ExxonMobil helt fram til i
fjor, og hadde en helt sentral posisjon i
selskapet også under Exxon Valdez-forliset i 1989.
Like foran og til siden for Rex Tillerson denne torsdagen i mai, den rus-

SELFIE: Russlands utenriksminister Sergey Lavrov (bak til høyre), fotograf Arne O. Holm (delvis til venstre). Rex Tillerson skulle
vært med i bildet.
FOTO: ARNE O. HOLM
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Arne O. Holm

siske utenriksministeren Sergej Lavrov.
Lavrov har vært utenriksminister helt
siden 2004. Det er i seg selv imponerende. I tiåret før dette var han Russlands FN-ambassadør. Mer politisk
tyngde er knapt mulig å samle for en
mann.

Og altså i samme lokale vår egen
utenriksminister Børge Brende, i tillegg til fem andre arktiske utenriksministre.
Mens verden i manges øyne er i ferd
med å gå fullstendig av skaftet, møtes
altså likevel disse internasjonale toppene til et fredelige møte i en fredelig
del av verden.
De holder i små glass, vedtar uttalelser, og spiser middag sammen.
De diskuterer hvordan vi fortsatt
skal kunne ha en fredelig utvikling i
nordområdene, men snakker også sammen om Syria, Ukraina, Libya og
Nord-Korea.
Alt sammen skjer i lys av nordområdenes egen grunnlov, Havretten.

ledning, og det er ingen grunn til å tro
at proteksjonisten Donald Trump har
som mål å fikse dette problemet. Han
er uansett for opptatt av å skape nye internasjonale konflikter, til å ha tid til å
løse gamle problem.
Men USA praktiserer for alle praktiske formål traktaten.
Det ble altså ingen ting av den planlagte selfien i Fairbanks forleden. Men
til gjengjeld ble det avholdt et internasjonalt toppmøte som kan vise seg å
være det viktigste i sitt slag så langt i år.
At det ble avholdt på vår egen hjemmebane, i respekt for Havretten, gjør
det ikke mindre viktig for en nasjon
som skal høste av havets ressurser i all
framtid.

VÅR EGEN HJEMMEBANE. Og for ordens skyld. USA har ikke ratifisert
Havrettstraktaten. Ikke minst Russland
minner om dette ved enhver mulig an-

Arne O. Holm
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