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Havbruk offshore
Illustrasjon: Viewpoint Seafarm

Bruken av
havet
I denne utgaven av HavPuls tar vi fo
or oss hvordan
havbruks- og offshorenæringen viser ytterligere
tegn til å nærme seg hverandre. I den grad vi kan
snakke om en norskutviklet teknologi, så kommer
denne fra de teknologiske kvantesprang som er
tatt på sokkelen. Vi tenker først og fremst på
undervannsteknologi, boreteknikk, og skipsdesign og utstyr. Det er ikke tilfeldig at amerikanske NASA holder kontakt med hva som skjer i den
norske offshorenæringen. Å sende mennesker til
Mars, og jobbe med roboter på flere hundre
meters havdyp, har flere fe
ellestrekk.
Havbruksnæringen er inne i en voldsom ekspansjon,
drevet av eventyrlig økonomisk avkastning.
Utfordringene for videre vekst er av både teknologisk og biologisk art. Spørsmålet er hvordan
produsere mer fisk, uten at dette går på akkord
med naturmiljøet. Hvordan skaffe
fe større mengder
fô
ôr til laksen, hvordan fåå laksen til å vokse raskere,
hvordan hindre spredningen av fiiskesykd
dommer og
lakselus, hvordan utvikle produksjonsanlegg som
møter utfo
ordringene knyttet til videre ekspansjjon.
Svarene på noen av utfordringene kan ligge i offshorenæringen. Salmar på Frøya mottok nylig det
første havgående oppdrettsanlegget fra verftet, og
er klar til start. Vi skriver i denne utgaven om ideene
som ligger på bordet hos Nova Sea på Helgeland.
De vil benytte en ombygd boreplattform som base
fo
or en stor havfarm. Nordlaks i Vesterålen er klar til
å bygge et havanlegg på størrelse og faasong med
produksjonsskipene på Norne og Skarv.
Det planlagte testsenteret for «havromsteknologi»
i Sandnessjøen fø
øyer seg inn i det samme bildet;
olje og laks kan dra nytte av hverandre.

Illustrasjon: Viewpoint Seafarm

LAKSERIGG: Hvem kunne forestilt seg at borerigger skulle være aktuelle plattformer for lakseoppdrett?
Side 6-9

Myndighetene stiller opp med nye lakseko
onsesjoner,
men bare hvis oppdretterne kan komme opp med
nye ko
onsepter som representerer teknologiske eller
biologiske nyvinninger. Ordningen med utviklingskonsesjoner har utløst voldsom aktivitet og
kreativitet på tegnebrettene kysten rundt.
Myndighetene har i valgkampen fåått kritikk fo
or at
tildelinger knyttet til de mange søknadene går for
tregt. Nye teknologiske konsept tar gjerne flere år
å utvikle i full skala, så vi er enig i at Fiskeridirektoratet burde sette større faart på behandlingen av
søknadene.
Mens laksen har hatt fe
ete dager, har olje og gass
gått gjennom tidenes hestekur etter tre år med
krafttig prisfaall. Etter at oljeselskap og leverandører
har justert kostnadssiden, peker pilene igjen oppover. De mange søknadene om nytt leteareal på
norsk sokkel er en bekrefttelse på at offshorenæringens død er sterkt overdrevet. Og det skal
alle som lever av statens oljepenger være veldig
glade for.

Foto: Mariann Vatne

FLYTTET HJEM: Spennende jobb i Marine Harvest fiikk NTNU-studentene Eline Flæsen Dalen til å flytte «hjem».
Side 26-27
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Klokken nærmet seg 02 om natten, og et uvilkårlig
gisp unnslapp de fleste da fakkelen ble tent og ildsøylen løftet seg mot nat

Snøhvit – et mi
JUBILEUM. Snøhvit og Hammerfest
LNG har rundet 10 år. Nord-Norges
eneste landanlegg for petroleum har etter en vanskelig start forvandlet seg til
en pengemaskin – for samfunnet, for
vertsbyen Hammerfest og for Statoil. I
de neste 30 årene vil milliardene fortsette å strømme inn til glede for felleskassen. Og det beste av alt: eventyret
har skjedd uten skader på fisk, fugl eller
sjøpattedyr.
ØYEBLIKKET. For alle tilstedeværende i
LNG-fabrikkens kontrollrom på Melkøya tirsdag 21. august 2007 var øyeblikket historisk. Klokken nærmet seg 02
om natten, og et uvilkårlig gisp unnslapp de fleste da fakkelen ble tent og
ildsøylen løftet seg mot nattehimmelen.
«Herregud, den må være seksti meter høy!»
Noen minutter tidligere hadde en
operatør berørt en knapp på datamaskinens tastatur. Et elektrisk signal hadde
på millisekunder forflyttet seg gjennom
den fiberoptiske kabelen til ventiltreet i
rammen over Snøhvitbrønn D1, som
sto på havbunnen som et overdimensjonert akvariehus i gulmønjet stål.
I det iskalde mørket 143 kilometer
fra kysten var de hydrauliske ventilene
begynt å synge. Brønnstrømmen hadde
våknet til liv – først som små kontrollerte drypp, siden som en sydende foss
av glykol, hydrokarboner og vann. Det
hadde tatt 26 år. Det hadde kostet blod,
svette og tårer. Nå var kretsløpet i gang
mellom reservoaret i jura sandstein og
prosessanlegget på land. Det kom til å
fortsette til porene i sandsteinen var
tømt. Underveis ville hydrokarbonene
bli forvandlet til hard cash i kuldeboksen og avle nye milliarder i Oljefondets felleskasse. Mange trodde at det
hele ville være slutt om 50 eller 100 år
når Snøhvit og de andre gassfeltene i
Barentshavet var tappet ut. Jeg var
blant de heldige som fikk oppleve starten. Jeg kjente heten fra den buktende
gassflammen som symbolet på noe helt
annet: en evighetsmaskin som kom til å
gi avkastning i mange generasjoner
fremover.
«Fantastisk,» mumlet en opprømt
operatør ved siden av meg. «Det er
først når det er liv i flammetårnet at vi
vet at vi er på rett vei.»
UNDERGANGSFANTASIER. En systematisk utforskning av de enorme
strukturene på Haltenbanken og
Tromsøflaket ble etter årelang strid
iverksatt sommeren 1980. Fire år seinere ble gassfeltet Snøhvit funnet, men
jubelen tok raskt slutt. Den ble i stedet
erstattet av en ny og bitter strid, som
kom til å prege nordnorsk debatt i ytterligere 25 år. I stedet for å takke Herren for en undersjøisk skatt av umåtelige dimensjoner i en industrifattig
landsdel som vaklet fra krise til krise,

kommentar
.

Forfatteren og journalisten Alf R.
Jacobsen (67) er født og oppvokst
på Fuglenes i Hammerfest. Hans
barndomshjem ligger bare noen få
hundre meter fra LNG-fabrikken.

ble petroleumsnæringen demonisert.
Utvinning av olje og gass ble fremstilt
som en ulykke på linje med svartedauen, en dommedag som ville utsette
befolkningen for alle tenkelige og utenkelige pinsler. Naturen ville bli ødelagt,
fisken drept og samfunnet gå til
grunne.
I jubileumsåret fremstår Hammerfest LNG som beviset på at undergangsfantasiene var feil. Naturen er nærmest urørt, havet bugner av liv og best
av alt: fra havbunnen er det til nå hentet og foredlet gass og lettolje for mer
enn 100 milliarder kroner, hvor av 55
milliarder har gått inn i den statlige felleskassen. Før de nåværende påviste
ressursene er tappet ut en gang rundt
2050, vil mange titalls nye milliarder
avleire seg i budsjetter og oljefond, til
fremtidig glede for unge og eldre. Mellom 500 og 1000 arbeidsplasser er
skapt, og en hittil betalt eiendomsskatt
på nesten to milliarder har gitt vertsbyen Hammerfest en standard og velstand vi bare kunne drømme om da jeg
vokste opp. Verdens mest energieffektive og miljøvennlige LNG-fabrikk er
blitt en suksess. Den demonstrerer at
fortsatt industrialisering og modernisering er nøkkelen til landsdelens fremtid.
OLJEPOLITISK GREP. Suksessen skyldes ikke minst et snedig oljepolitisk
grep som i vår tid er nesten glemt: de
multinasjonale oljeselskapene ble på
slutten av 70-tallet tvunget til å betale
for å få adgang til sokkelen nord for 62.
breddegrad. Mange av prosjektene
døde og ble glemt, men to fikk varig
verdi: den avanserte forskningen på fle-

FAKTA
Melkøya
■ Antall skipslaster LNG: Nærmere 800.
Verdiskapning: Over 100 milliarder NOK.
■ Statens andel: Om lag 55 milliarder.
Eiendomsskatt til vertsbyen: 1,9 milliarder.
■ Re-injisert CO2 fra brønnstrømmen: 4,8
millioner tonn.
■ Ansatte: 319 Statoil, og 200 hos leverandører.
■ Produksjonsrekord 2016: 4,49 millioner
tonn LNG. Levetid: 2050.

TI ÅR: Snøhvit LNG på Melkøya utenfor Hammerfest.
rfasestrøm og kryogen teknologi, som
fant sted i høyskolemiljøet i Trondheim.
Flerfase rørtransport har alltid vært
ansett som ett av petroleumsindustriens
mest kinkige og nerveslitende problem.
Straks ventilene åpnes, vil brønnstrømmen blåse fra reservoaret til overflaten
med eksplosiv hastighet. Trykket i den
brennhete cocktailen er formidabelt,
og strømmen er ustabil: den inneholder
som regel både gass, kondensat og
vann. Trykket er samtidig brønnstrømmens motor, som driver den gråbrune
flommen mot land. Men et undersjøisk
transportrør kan aldri legges i en rett
linje. Det følger havbunnens konturer
som en berg- og dalbane, ofte med flere
hundre meters høydeforskjell. Jo nærmere brønnstrømmen kommer land,
desto mer synker trykket. Hastigheten
reduseres, og temperaturen faller – fra

90 grader mot null.
UFORUTSIGBAR OG INTRIKAT. Det er
i overgangene at den sydende miksturen av gass, olje og vann røper sin sanne
natur – som uforutsigbar, intrikat og til
tider farlig. Under gitte trykk- og temperaturforhold vil vann og gass søke
sammen og danne en islignende substans som kalles hydrater, først som
slush, siden som klebrige klumper.
Hydratene vil avleire seg på rørledningens innside og gradvis gjøre passasjen
trangere – til transporten blokkeres
helt og veldige væskeansamlinger oppstår.
Hvis det skjer, er krisen et faktum.
Produksjonen vil stanse. All virksomhet
må stenges ned til problemet er løst,
inne i et stålrør 3-400 meter under havets overflate. Det er en situasjon som
alltid vil innebære høy risiko og sviende
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ttehimmelen: «Herregud, den må være seksti meter høy!»

illiardeventyr
æren.»
Fra 1984 bevilget Statoil årlige millionbeløp til Institutt for kjøleteknikk,
hvor Brendeng og hans studenter begynte den møysommelige konstruksjonen av laboratorieutstyr som kunne
reprodusere det som skjedde inne i de
gigantiske varmevekslerne med spiralrør av aluminium. De var hjertet i alle
moderne anlegg for kondensering av
naturgass, og de måtte analyseres – millimeter for millimeter, kuldegrad for
kuldegrad.
«Vi hadde en brukbar oversikt og
hadde noen år tidligere laget det første
dataprogrammet som simulerte prosessen. Det var varmeveksleren som var
problemet. Den visste vi svært lite om.
Veksleren var ‘a black box’. Vi måtte
åpne den, om vi skulle komme videre.»
Ti år og sju doktorgrader seinere var
kuldeboksens gåter løst. Norge og Statoil var blitt medlemmer av den eksklusive klubben som behersket termodynamikk og kryogen teknologi. Et nytt
fundament for Hammerfest LNG var
lagt.

FOTO: STATOIL

tap.
I årtier løste offshoreindustrien problemet ved å satse på installasjoner til
sjøs. Uhyrer av stål eller betong ble
konstruert og plassert på feltene. De
bar kompliserte prosessmoduler hvor
brønnstrømmen ble behandlet før
ilandføring. Med døgnbemanning
vokste det fram hele byer på havet som
skinnende vitnesbyrd om norsk ingeniørkunst. Det var gode og trygge løsninger, men de var kostbare.
I mellomtiden hadde flere fremragende forskere ved SINTEF i Trondheim og Institutt for energiteknikk på
Kjeller søkt etter andre metoder. Det
var fristende og formodentlig langt billigere å sende brønnstrømmen direkte
til land, i rå og ubehandlet form. Før
det kunne skje, måtte de uregjerlige
problemene knyttet til korrosjon og
hydratdannelse bli løst.

Tidlig i 1980-årene ble det reist et
flerfaselaboratorium i Trondheim der
en serie forsøk ble gjennomført med nitid grundighet, betalt av oljeindustrien.
Forskningen muliggjorde undervannsløsningen for Snøhvit – med datastyrte bunnrammer og flerfasetransport
i et 143 km langt undervannsrør, som i
2007 var verdensrekord.
«Den virkelige revolusjonen på
Snøhvit er den som har funnet sted under vann,» sa prosjektleder Gunnar
Myrebøe. «En operatør skal i prinsippet styre prosesser som tidligere krevde
innsats av 3-400 mann. Det er et sprang
rett inn i fremtiden.»
KRYOGEN TEKNOLOGI. Den andre
forutsetningen for Snøhvit-utbyggingen var forståelsen av kryogen teknologi, et studium som ble utviklet av
professor Einar Brendeng ved Institutt

for kjøleteknikk. Naturgass blir flytende og klargjort for skipstransport
gjennom rensing og nedkjøling til minus 162 grader, en prosess i flere trinn
som er en av petroleumsindustriens
mest avanserte og krevende disipliner.
Da Brendeng begynte sine eksperimenter, var det bare ett selskap i hele verden som behersket teknologien, og som
hadde tilnærmet monopol på leveranser til LNG-industrien.
«Vinteren 1984 skjønte vi at gassen
på Tromsøflaket ikke ville bli utbygd
uten store kostnadsreduksjoner,» fortalte Brendeng siden. «Det måtte
forskning til. Vi foreslo derfor at Statoil
skulle finansiere et forskningsprogram,
som tok sikte på å bygge opp en selvstendig norsk kompetanse på LNG.
Deretter overtalte vi noen unge og begavete studenter til å ta doktorgraden.
Det er de som skal ha den egentlige

MIN BARNDOMS LANDSKAP. Den
dramatiske sommeren 2007 forlot jeg
Melkøya utpå morgensiden. Ventilene
på feltet var åpnet, gassen beveget seg.
Med reservoartrykket som drivmekanisme forplantet bevegelsen seg gjennom
rørledningen til væskesamleren og derfra inn i den kompliserte kuldeboksen –
en seier for politisk og vitenskapelig pågangsmot.
Startfasen ville bli lang med reparasjoner, justeringer og utskiftninger,
men fabrikken var i gang. Mellom Tarhalsen og Skipsholmen gnistret havet i
sølv og kobolt – av samme kulør som
karbonstålet i rørledningen som
snodde seg over pløyemerker og undersjøiske kløfter helt ut til de massive
bunnrammene i nordvest. Over kjøletårnene, tankene og rørgatene på Melkøya hvelvet den arktiske himmelen seg i
alle skalaens nyanser: kruttgrått og bomullshvitt i nord, fersken og perlemor i
sør.
Det var min barndoms landskap –
vakkert, majestetisk og ensomt. Noen
betraktet offshorebransjen som en inntrenger i idyllen, men jeg så det ikke
slik. For meg hadde ensomheten vart
lenge nok. Jeg elsket vitaliteten og
spenningen, lyden av hammerslag og
pressluftbor, pumper og turbiner i arbeid. Det var de egentlige arktiske lydene – ikke måkeskrik og bølgeskvulp,
men bråket fra dieselmotorer, filetmaskiner og vinsjer som stønnet under
vekten av tunge lass. Industriens daglige symfoni hadde altfor lenge vært
fraværende, men nå var noe i ferd med
å skje – presist uttrykt i vertsbyen
Hammerfests valgspråk: «Menneskets
flid overvinner naturen».
Alf Reidar Jacobsen
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TEMA: NOVA SEA

SPEKTAKULÆRT: Riggen vil bli ankret opp i åpent hav, utenfor skjærgården.
Mannskapene bor og jobber på plattformen, og får forsyninger med støttefartøyer
eller helikopter.

Ankre opp en boreplattform
utaskjærs, er i kortform konseptet som Nova Sea mener kan bli
framtidas oppdrettsanlegg.

Laksefarm
på havet
■ Produksjon: 15.000 tonn fisk
■ Areal: 15.000 kvadratmeter
■ Volum: 600.000 kubikkmeter
■ Investering: 650 millioner kroner
LAKS I OLJE. Hvem kunne forestilt seg
at en boreplattform kan bli hjem for et
matfiskanlegg for laks?
Hvis oppdrettskonsernet Nova Sea
fra Lovund på Helgeland, og deres
samarbeidspartnere, får gjennomslag
for nye utviklingskonsesjoner, kan denne visjonen bli virkelighet.
Konseptet bygger på at flytende

boreplattformer for tiden ligger i opplag. Plattformene har stor bæreevne,
stor stabilitet, og lang teknisk holdbarhet. Ved å fjerne boreutstyret, og sette
om bord varelager, boligkvarter for
røktere, energiforsyning og andre nødvendige komponenter i en moderne havfarm, så kan en slik plattform tjene
som base for en svært betydelig lakse-

LAKSERIGG: Offshore lakseoppdrett, slik Veiwpoint Seafarm og Nova Sea planlegger, basert på en o
produksjon – plassert ute i åpne farvann.
SØKNAD. Daglig leder i Nova Sea,
Odd Strøm, anslår at prosjektet – avhengig av type rigg som blir valg, vil
kreve investeringer i størrelsesorden
650 millioner kroner.
– Klarer de dette, så får de et billi-

gere konsept enn det Salmar investerer
i, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea.
Den betydelige kapitalinnsatsen er
blant annet avhengig av hvor mange
utviklingskonsesjoner prosjektet eventuelt får. Søknaden til Fiskeridirektoratet lyder på 20 konsesjoner, med mulighet til å produsere 15.600 tonn laks i

Prosjektet er kjempespennende, m
mange forhold, samtidig som inv
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mbygd boreplattform påmontert stålmærer.
året, i 600.000 kubikkmeter mærevolum.
Til sammenligning har Nova Sea i
dag 37,3 matfiskkonsesjoner (hel- og
deleid), som i fjor ga en produksjon på
37.000 tonn (sløyd vekt).
– Vurderer dere å ta med flere eiere når
prosjektet eventuelt skal finansieres?
– Prosjektet er et samarbeid mellom

gründerne og Nova Sea. Hvordan den
endelige sammensetningen av eierskapet blir får vi avvente og se. Det viktigste for oss nå er å sikre fremdrift i
prosjektet, det vil si å gjøre nødvendig
arbeid i prosjektet parallelt med behandling av søknaden, sier Strøm.
– Og en forutsetning i prosjektet er de
omsøkte 20 tillatelser?

– Ja. Utfallet av søknaden er jo avgjørende. Prosjektet er kjempespennende, men det er åpenbart knyttet risiko til mange forhold, samtidig som
investeringskostnadene blir veldig store.
– Jeg ser et par ubesvarte spørsmål
med disse havfarmene; klarer de å
bygge anlegg som er robuste og flek-

sible nok til å tåle all slags vær og vind,
og vil fisken tåle brutalt vær, sier analytiker Giskeødegård.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE➤➤➤

men det er åpenbart knyttet risiko til
vesteringskostnadene blir veldig store.
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TEMA: NOVA SEA

TENKER OFFSHORE: Daglig leder i Nova Sea, Odd Strøm.

FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

BESKYTTER FISKEN: Stålpaneler på sidene i mærene skal bidra til å beskytte fisken
både mot urolig hav, og påslag fra lakselus som lever i det øverste vannlaget.

ARBEIDSPLATTFORM:Veiwpoint Seafarm mener konseptet med en halvt nedsenkbar boreplattform er svært godt egnet som arbeidsbase for et stort havgående oppdrettsanlegg.
➤➤➤FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

PLANLEGGER TEST. Detaljer om konseptet i søknaden om utviklingskonsesjoner som ligger til behandling i Fiskeridirektoratet er ikke kjent for offentligheten, kun noen overordnede hovedpunkt ligger ute på prosjektets hjemmeside.
Viewpoint Seafarm AS, med adresse
i Haugesund, ledes Kåre Olav Krogenes. Han planlegger nå uttesting av
konseptet.
– Vårt mål er å gå i testbasseng med
en 1:50 skalamodell i uke 47 (andre
halvdel av november), sier Krogenes.
Hvor testene skal utføres er ikke
endelig avklart, men offshoregiganten
Aibel har EPCI-kontrakt (engineering,
procurement, construction and installation), så testene vil bli gjennomført i
nært samarbeid med dem.

Viewpoint Seafarm AS
➤ Partnere: Oppdrettskonsernet Nova
Sea AS, offshoreleverandørene Aibel og
Moss Maritime, oppdrettsleverandøren
Mørenot Aquaculture, Icon.

– Vi har en avtale med Moss Maritime (eies av italienske Saipem), som
hjelper oss med å plukke ut kandidater.
Noen ser attraktive ut, men vi har ikke
bestemt oss, sier Krogenes.
FIRE PILARER. Viewpoint-konseptet
hviler på fire hovedpilarer.
■ Komplett: Man vil få en komplett
havfarm med integrerte systemer for
prosessering og fôring, service og vedlikehold, leveranser av fisk i store
brønnbåter, samtidig som mannskaper
får gode bo- og arbeidsforhold ute på
feltet.
■ Miljø: Utaskjærs oppdrett eliminerer

Vårt mål er å gå i testbasseng med en
1:50 skalamodell i uke 47.
biologisk påvirkning i fjordsystemene.
Anlegget vil være selvforsynt, og produserer sin egen elektrisitet. Mærsystemene vil ikke ha bevegelige deler, slik
at risiko for slitasje på nøter elimineres.
Mannskapene vil være beskyttet av lukkede gangveier i hovedstrukturen.
■ Effektivitet: En konstruksjon som
fremmer effektiv produksjon og økt
velvære for fisken. Et lite og effektivt

mannskap jobber på anlegget med alt
nødvendig utstyr tilgjengelig. Stor avstand til andre havfarmer bidrar til å
redusere smittefaren.
■ HMS: Faste servicesystemer gir rask
og effektivt service og vedlikehold. Ytre
stålbarrierer beskytter mannskap, fisk,
og konstruksjon fra ytre krefter.
Morten Hofstad
FORNØYD: Nordlaks er fornøyd med
at myndighetene gikk med på å øke
antall konsesjoner til selskapet konsept for havgående oppdrettsanlegg,
fra 10 til 13. Dermed sier Nordlaks at
de går i gang.
ANIMASJON: NORDLAKS
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FAKTA
Nova Sea
■Tall: Omsatte i 2016 for 2,56 milliarder
kroner (1,8 mrd i 2015), driftsresultat 967
mill (502 mill i 2015), netto resultat 775
mill (425 mill i 2015). Aksjeutbytte for
2016: 500 millioner.
■ Per første halvår i år har Nova Sea et
driftsresultat omkring 570 millioner, ifølge foreløpige tall fra Marine Harvest.
■ Produksjon: 37.000 tonn laks i 2016.
33,3 heleide matfiskkonsesjoner, medeier i ytterligere fire. Nova Sea eier majoritet i Sundsfjord Smolt/Helgeland Smolt.
■ Eiere av Nova Sea AS: Marine Harvest,
direkte/indirekte 48 prosent. 52 lokalt
eierskap, kontrollert av Vigner Olaisen
AS.

HJEMMEHAVN: Nova Seas nye brønnbåt, «Steinar Olaisen», ved kai i hjemmehavnen på lakseøya Lovund.

FOTO: THERESE JÆGTVIK

Navnet måtte bli «Steinar Olaisen», etter Nova Seas grunnlegger.

Døpte brønnbåt
til 350 millioner
MILEPÆL. Anskaffelsen av en egen hypermoderne brønnbåt er en vesentlig
milepæl for et lokalt eid havbruksselskap som Nova Sea. Rasjonale for å eie
framfor å leie, er bedre kontroll med
hele den daglige operasjonen som
strekker seg over kystlinjen i Nordland,
fra Sømna i sør til Gildeskål i nord.
Interessen for å jobbe om bord, viser
ytterligere hva slags begivenhet dette
er. Da Nova Sea søkte om mannskap på
den nye brønnbåten «Steinar Olaisen»,
fikk de 750 kvalifiserte søkere fra fire
land, mange fra offshorenæringen.
– Vi har søkere fra Færøyene, Danmark, og Sverige, men 95 prosent av
søkerne er norske, sa operasjonsleder
Arnt-Erling Paulsen til Helgelands
Blad.
GUDMOR. Folk begynte å komme til
kaia på Lovund en halvtime før dåpen,
og da seremonien startet var det mer
eller mindre fullt. Det ble kø opp
trappa til båten da publikum fikk gå om
bord.
Om bord på båten fikk de oppmøtte
gå rundt og se på båten og fasilitetene

IKKE CRUISESKIP: I skylounge på «Steinar Olaisen» kan mannskapet ta seg en
dukkert i skipets jacuzzi.

FAKTA
Nybygget
■ Pris: 350 millioner.
■ Kapasitet: 80 meter lang, med en lastekapasitet på 3.600 kubikkmeter, kan båten frakte rundt 500 tonn levende slaktefisk.
■ Leveranse: Skrog og råbygg ble ferdigbygget i Romania. Båten ble ferdigstilt på
Aas mekaniske verksted på Vestnes i
Møre og Romsdal.

som de ville. Det ble servert litt å bite i,
og selvfølgelig champagne.
Dåpen av nybåten ble foretatt av
gudmor til båten Tove Hele Os, fra
Lovund.
– Det har vært en helt fantastisk dag,
og det er som om jeg har svevd på en
sky hele helga, forteller Aino Olaisen,
datter av gründer Steinar Olaisen, og
medeier i Nova Sea.
UTSTYR. Båten har bekvemmeligheter
og utstyr som kan måle seg med hva
som helst som seiler langs kysnte.

FOLKEFEST: Et spent publikum venter på kaia på Lovund før dåpsseremonien.
FOTO: THERESE JÆGTVIK
– Vi har 11 enmannslugarer med
toalett og dusj, treningsrom, kino og jacuzzi oppe på skyloungen, så det er en
veldig bra utstyrt båt, forteller skipper
på båten, Stein-Erik Olsen.
Han var også skipper på «Novatrans», den forrige brønnbåten til Nova
Sea.
– Den største forskjellen på den nye

båten, er først og fremst at det er mye
større kapasitet på «Steinar Olaisen».
«Novatrans» lastet kanskje maks 160
tonn, mens denne er over 400 tonn, så
det er en stor økning, sier han.
Therese Jægtvik
og Morten Hofstad
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TEMA: NOVA SEA

STØRRE SMOLT: Driftsleder ved Helgeland Smolt AS, Liza-Mari Widnes Isaksen, har
sendt rundt 9 millioner fisk ut i merdene fra anlegget i Reppen. Jo større smolt, jo
kortere tid fram til slakteklar vekt i sjøen.
FOTO: YNGVE BROX GULDBJØRNSEN

NYBYGG KYSTEN RUNDT: Helgeland Smolt-anlegget i Rødøy, er ett av mange som for tiden bygges

Milliarder pøses inn i nye smoltanlegg kysten rundt. – En god grunn til det,

Større smolt, rask
BOOM. I midten av september åpnet
nyanlegget til 340 millioner som Helgeland Smolt har bygd i Rødøy i Nordland. Nordlaks har bygd et lignende
anlegg i Hamarøy, og SalmoBreed bygger i Salten.
Til sammen er dette investeringer til
en milliard kroner. I tillegg investerer
«alle» de store lakseselskapene i ny
smoltkapasitet; Salmar, Lerøy, Cermaq, Norway Royal Salmon, Grieg
Seafood, og flere til.
Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i
Nordea ser en begrunnelse for disse
investeringene, som laksenæringen ikke
nødvendigvis liker å snakke så høyt om.
– De siste årene har det skjedd en
revolusjon innenfor smoltproduksjonen. Ved produksjon av storsmolt i
landanlegg (ung fisk opp til 500 gram,
mot tidligere 70-100 gram), reduseres

FAKTA
Eierne
■ Konsern: Sundsfjord Smolt AS eier Helgeland Smolt, 100 prosent.
■ Eiere: Sundsfjord Smolt AS eies av
Nova Sea (73,6 prosent), Lovundlaks AS
(16,4), Gildeskål Forskningsstasjon AS og
Selsøyvik Holding AS med 5 prosent hver.
■Tall: Sundsfjord Smolt AS omsatte for
120,7 millioner i fjor, og tjente netto 14,5
millioner.

omløpshastigheten i havet. Dermed
kan produksjonsvolumet av slakteklar
fisk økes. Under gitte forutsetninger er
det faktisk mulig å se for seg en dobling
av volumet - uten at antall matkonsesjoner økes vesentlig, sier den erfarne
analytikeren i storbanken Nordea.
Analytikeren peker på Færøyske Ba-

Allerede neste år kan vi se en vekst i det
norske slaktevolumet på 5-8 prosent,
basert på laks satt ut som storsmolt.
Kolbjørn Giskeødegård, analytiker i Nordea

kkafrost, som gjennom større smolt vil
kutte vekstperioden i sjøen fra 18 til 12
måneder.
– En våt drøm i næringen er å kunne
komme opp i to produksjonssykluser
innenfor et 24 måneders «vindu»
(brakklegging, produksjon, utslakting)
per produksjonssone, der man i dag
bare klarer en syklus. Men dette vil nok
kreve at smolten settes ut ved 700
gram, og der er vi ikke i dag.
– Så du frykter ikke en boom på tilbudssiden som følge av de omfattende investe-

ringene i smoltanlegg?
– Dette vil gi en gradvis vekst i slaktevolum. Men allerede neste år kan vi
se at 5-8 prosent av det norske slaktevolumet vil være basert på laks satt ut
som storsmolt, sier Kolbjørn Giskeødegård.
OMFATTENDE. Byggingen av anlegget
til Helgeland Smolt i Rødøy startet
høsten 2014. Da ble tomta ryddet og
klargjort for bygging. Ved årsskiftet
2014-2015 var det tid for byggestart og
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STARTEN: Veien fram mot slakteklar laks starter med klekking av rogn. Ved oppstarten av anlegget til Helgeland Smolt ble tre millioner rognkorn lagt inn, slik Isaksen demonstrerer.
FOTO: YNGVE BROX GULDBJØRNSEN

mener analytiker.

kere produksjon
ved årsskiftet 2015-2016 ble den første
rogna satt inn i anlegget. Første smolt
ble levert ut av anlegget i oktober 2016,
seks måneder før opprinnelig plan. Totale byggekostnader beløper seg til
rundt 340 millioner kroner.
Anlegget inneholder syv avdelinger
fra klekkeri til påvekst, og kan håndtere
både salt- og ferskvann. Samlet volum i
kar er 21.700 kubikkmeter. Ved maksimal produksjon kan en høste 7-8 millioner settefisk årlig, med en snittvekt
på 250-300 gram. Nytt vann hentes fra
kraftstasjonen i nærheten og avløpsvannet renses før det slippes ut.
LEVERANDØRER. Største leverandør
til anlegget er Krüger Kaldnes, som er
prosessleverandør. Overhalla Betongbygg har stått for levering og oppsetting av kar og bygningsmassen.

I tillegg har en rekke andre leverandører vært inn i bildet, mange av dem
lokale firmaer fra Gildeskål, Meløy,
Rødøy og Sandnessjøen. Polarplast fra
Gildeskål har levert det meste av
plastrør, Solhaug bygg har levert innredning av bygg, Halsa Bygg VVS og
Halsa Sveis har levert rekkverk og
gangbroer. For Rødøy sin del har både
Rødøy Elektro og Rødøy Mek. fått levere relativt store oppdrag.
I tillegg til lokal catering og annen
handel fra lokale leverandører. SINUS
fra Sandnessjøen har levert det elektriske anlegget, hvor Rødøy Elektro
har vært underleverandør, opplyser
daglig leder, Tor-Arne Gransjøen.
– Som stor aktør har vi ett ansvar å ta
vare på og bygge opp gode lokale leverandører, disse skal jo serve oss i årene
som kommer.

GOD START. Gransjøen forteller videre
at anlegget i Reppen på det nærmeste
er i full produksjon og har per i dag 16
ansatte. Hovedsakelig fra Meløy og
Rødøy.
– Produksjonen så langt har gått bra
uten de helt store problemene underveis, det er hittil levert 9 millioner fisk
siden oktober 2016, fisk som har klart
seg godt etter sjøsetting.
– Som ansvarlig for driften i Helgeland Smolt er jeg også meget fornøyd
med at vi har klart å rekruttere svært
mange kompetente folk lokalt som etter litt opplæring og med støtte fra miljøet i Sundsfjord Smolt har fått opp en
stor og god produksjon på kort tid.
Yngve Brox Guldbjørnsen
og Morten Hofstad

FORSØK:Tor Hugo Hestnes er avdelingsleder for fullskala forsøk i LetSea
AS. Han har stor tro på bruk av storsmolt
i oppdrettsnæringa.
FOTO: LEIF STEINHOLT
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Der verdiene sk
MIDT I GOLFSTRØMMEN: Nova Sea-anlegget ved øya Sanna i Træna drar nytte av det tempererte og livgivende vannet fra Golfstrømmen som siver oppover kysten. Her har seilskipet Stats

En krone tjent på oppdrett av laks, skaper mer enn en krone i ringvirkninge
EVENTYRLIGE TALL. Tabellen viser et
litt tilfeldig utvalg av sjømatbedrifter
og et knippe av deres leverandører i et
lite geografisk avgrenset område fra
Polarsirkelen i nord til Vega i sør. Som
vi ser av tallene passerte fjorårets omsetning fem milliarder kroner, og netto
overskudd endte nær 1,2 milliarder
kroner. En gjennomsnittlig resultatmargin på 23 prosent.

Best i klassen er lille Kobbvåglaks i
Herøy, som tjente 40 øre per omsatt
krone – helt i landstoppen blant norske
sjømatbedrifter i fjor.
Lovundlaks tar sølvplassen med 36
prosent, mens Nova Sea tar bronse
med 30 prosent.
DRIVER UTVIKLINGEN. For å få et grep
om hvilken verdiskaping bedrifter som

disse representerer, er overskuddet til
lokale eiere bare første linje i analysen.
Nova Sea har tidligere fortalt at de
kjøper varer og tjenester fra leverandører over hele landet for mer enn hva
selskapet omsetter i løpet av et år. Årsaken er blant annet fôr som kjøpes inn
på lengre avtaler.
Det er på det rene at den yrende næringsaktiviteten helt ut mot de ytterste

holmer og skjær driver fram utvikling
av samferdsel, skaper kompetansearbeidsplasser og skaper befolkningsvekst, dette bidrar igjen til å holde liv i
nærbutikker og andre servicefunksjoner.
Ta bort havbruksnæringen og hele
kystsamfunn ville klappe sammen.
RINGVIRKNINGER. Sintef har gjort
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FRA LOVUND: Laks fra Nova Sea brukes servere blant annet hos Alex Sushi i Oslo,
der Nova Sea er medeier.
FOTO: ALEX SUSHI

VIL ØKE VERDIEN: Nova Sea driver egen filetproduksjon på Lovund.
FOTO: LARS OLVE HESJEDAL

REGNSKAPSTALL
REGNSK APSTALL 2016
2016
Firma
Nova Sea
Lovundlaks
Aquarius
Arctic Fish Export
Arne Bjørnvold
Bra-Vask
Dønna Havfiske
Grytåga Settefisk
Kobbvåglaks
Kvarøy Fiskeoppdrett
LetSea
Maritime Venture
Norsk Fisketransport
Nothuset
Seløy Sjjøfarm
Vega Sjøfarm
Vegalaks
Slipen Mekaniske
SUM

kapes

raad Lehmkuhl ankret opp i anledning Trænafestivalen i sommer.

Omsetning
2564
285
298
18
20
52,7
83
75
180
574
32 2
142
41 1
35,6
19 2
75,2
73,7
107
5508,2

Netto resultat
775
102,5
31
0,5
3
6,7
18,8
3
72,7
25
60
11,7
58
1,8
52,5
24
24,7
2,5
1273,4
( Tall i millioner kroner)

FOTO: THERESE JÆGTVIK

er andre steder i samfunnet, ifølge en Sintef-analyse.
målinger av verdiskapingen fra fiskeri
og havbruk, og kommer sjømatnæringen i Nordland leverte et bidrag til
Brutto Nasjonalprodukt (BNP) på 21,7
milliarder kroner i 2015, og en sysselsetting i fylket på 13.980 årsverk, tilsvarende 33 prosent av den samlede verdiskapingen i den norske sjømatnæringen, og 27 prosent av årsverkene i den
norske sjømatnæringen.

Av samlet verdiskaping på 21,7 milliarder, utgjorde primærproduksjonen
mindre enn halvparten (10.6 milliarder). Resten (11,1 milliarder) er da
ringvirkninger til samfunnet for øvrig.
I 2015 ble det produsert rundt
265.000 tonn laks og sjøørret i Nordland, til en førstehåndsverdi på over ni
milliarder kroner. Denne produksjonen
skjedde i cirka 650 merder fordelt på

114 forskjellige lokaliteter.
Tradisjonelt fiskeri, samme år, landet omlag 330.000 tonn fisk, skalldyr
og bløtdyr, til en førstehåndsverdi på
noe over tre milliarder.

svarer rundt 12.000 arbeidsplasser, ifølge Sintef-analysen. Rapporten viser
også at leverandørene til oppdrett- og
sjømatnæringa sto for verdiskapning på
24,5 milliarder kroner i fjor.

HELE LANDET. Rundt 9.500 jobber i
Norge skapes direkte hos teknologi- og
serviceleverandørene, mens resten av
næringslivet får ringvirkninger som til-

Morten Hofstad
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TEMA: STATOIL

TO SLIKE: Stril Poseidon vil få selskap av et lignende beredskapsfartøy utenfor
Nordland.
FOTO: MØKSTER

LEGEBEREDSKAP: Sikorsky S-92 fra Bristow på basen i Brønnøysund. Helikopteret
blir tilknyttet legevaktberedskap.
FOTO: KARIN BREMSETH

Med Aasta Hansteen i drift, har
Statoil måttet utvide beredskapsplanene utenfor Nordland.

Ny beredskap
for Norskehavet
GRØNT LYS. Etter diskusjon, ikke
minst de offshoreansatte, ga Petroleumstilsynet i august grønt lys for endringer i områdeberedskapen for området Halten Nordland (fra Njord i sør til
Aasta Hansteen i nord).
Årsaken til behovet for å gjøre endringer, kommer av at Aasta Hansteenfeltet skal settes i produksjon med en
flytende plattform høsten 2018.
ENDRINGER. De geografiske avstan-

dene fra land, og eksisterende offshoreinstallasjoner lenger sør på sokkelen,
måtte besvares med endringer i skipsog helikopterberedskapen:
■ Det kommer et ekstra, nytt beredskapsfartøy, som erstatter dagens safetybåt på Norne. På strekningen
Åsgard-Aasta Hansteen blir det dermed
to fartøyer som kan drive
brannbekjempelse, oljevern,
slepeberedskap, og livredning.
■ Redningshelikopteret blir fortsatt

ENORMT OMRÅDE: Beredskapssoner strekker seg fra Åsgard i sør til Aasta Hansteen i nord (Snefrid)
stasjonert på Heidrun-plattformen,
med avløsning tilgjengelig innen tre
timer (fra Kristiansund). Et mer moderne helikopter, med større kapasitet
anskaffes innen 3-5 år. I den forbindelse vurderes å bygge en ny hangar på
Heidrun.
■ I Brønnøysund skal man teste i ett år
en døgnberedskap på legevakttjeneste
basert på dagens tilbringerhelikopter,

som benyttes på Norne og Skarv. Dermed er i prinsippet helikopterberedskapen økt fra en til to maskiner for å
dekke ambulanseoppdrag.
VESENTLIG STØRRE. Statoil har altså
fått myndighetenes godkjentstempel på
at de oppfyller myndighetskravene med
helikopter på Heidrun og to båter.
– Men vi ser at Halten Nordland nå
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KART: STATOIL

blir et vesentlig større geografisk område å dekke i en nødsituasjon. Derfor
utvider vi beredskapen med å innlemme tilbringerhelikopteret i Brønnøysund i beredskapen, sier HMS-sjef i
Drift Nord i Statoil, Andreas Sandvik.
Den nye beredskapen skal være operativ fra 1. november i år, eller når produksjonsboringen på Aasta Hansteen
starter.

– Hvorfor mener dere at dette opplegget
er godt nok?
– Vi setter opp en lik modell i alle
våre operasjonsområder. På Halten
Nordland forsterker vi normal beredskap med legevaktfunksjonen i Brønnøysund, sier Sandvik.
SAMARBEID. Feltsentre som har andre
operatørselskap enn Statoil, som Skarv

og Njord, kjøper seg inn i områdeberedskapen som Statoil har etablert. Dette
gjelder også for operatører som har
riggaktivitet i området, eventuelt de må
leie inn ekstra kapasitet.
– Hvordan er grensegangen til den sivile redningsberedskapen?
– Hovedredningssentralen vil koordinere alle oppdrag. Vårt primære ansvar er begrenset til sikkerhetssonen

rundt installasjonen, som er på 500 meter. Utenfor denne starter den sivile beredskapens ansvar.
– Alle alvorlige hendelser vil automatisk ledes av HRS, med bistand fra
vår sentral på Sandsli utenfor Bergen,
sier Andreas Sandvik.
Morten Hofstad

16

NR 3 - 2017

HAVPULS

TEMA: STATOIL

SNUOPERASJONEN: Skroget ankom på båt i vannrett stilling. Ved bruk av ballast, ble konstruksjonen snudd til loddrett posisjon.

Går alt etter planen skal Aasta Hansteen-plattformen være klar til utslep i a

Gigant-plattformen
TO KOLOSSER. To enorme konstruksjoner på til sammen 70.000 tonn blir
til verdens største flytende produksjonsplattform i sitt slag når Aasta
Hansteen-plattformen klargjøres i løpet av vinteren.
Planen er at hele konstruksjonen
skal være klar til utslep fra Stord til feltet vest av Bodø i april neste år.
Går alt som planlagt skal ventilene
åpnes for gassproduksjon om et år fra
nå.
KLARGJORT. I sommer kom skroget til
Spar-konstruksjonen til Stord med et
tungløftfartøy fra verftet i Sør-Korea.
Skroget ble fløtet av transportskipet i
vannrett stilling, og deretter rettet opp
til loddrett posisjon ved bruk av ballast.
Dekket med prosessanlegg og boligkvarter har blitt ferdigstilt i så stor grad
som mulig i dokken hos Hyundai. Prosessanlegget har til og med vært trykksatt med gass, noe Statoil sier er uvanlig før installasjon på feltet. Hensikten
er å være så klar som mulig til oppstart
av produksjonen mens man fortsatt er
nær land.
VENTER PÅ STORD: Skroget til Aasta Hansteen-plattformen venter i fjorden utenfor Kværner Stord.
Morten Hofstad

FOTO: ESPEN RØNNEVIK/STATOIL
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PROSPEKTER: Statoil har identifisert en rekke prospekter i området rundt feltsenteret Aasta Hansteen, og vil bruke borekampanjen til flere letebrønner.
KART: STATOIL

Ser flere boremål
LETING. Boringen av produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet
skal etter planen starte i november.
Transocean Spitsbergen skal bore
åtte brønner på feltet.
I kontrakten med riggen ligger en
mulighet til å bore ytterligere fire
letebrønner på feltet.
– Vi har påvist fem reservoar, i tillegg til de tre som nå bygges ut, sier
prosjektleder Torolf Christensen.
TRENGER MER. Fra før er gassfunnet
Asterix (anslått til 16 mrd kubikkmeter gass) erklært som en tilleggsreserve til Aasta Hansteen. Men rør-

ledningen Polarled har foreløpig god
plass, og produksjonen på Aasta
Hansteen-feltet vil starte å falle (gå
av platå) relativt raskt etter oppstart.
Derfor er Statoil opptatt av å modne
tilleggsreserver allerede nå.
■ Statoil mener å kunne dokumentere at byggefasen har gitt inntekter
til leverandørbedrifter på Helgeland,
og øvrige Nord-Norge, på i overkant
av 1,1 milliarder kroner. Det er før
boringen starter.
Morten Hofstad

FOTO: ESPEN RØNNEVIK OG ROAR LINDEFJELL/STATOIL

pril 2018.

n er på vei
SOM SIST: De tre bunnrammene som allerede er utplassert på Aasta Hansteen, ble bygd i Sandnessjøen. Nå skal en lignende konstruksjon leveres med
et sugeanker.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Landet mer stålarbeid

FERDIG TESTET: Dekket til Aasta Hansteen har blitt testet så langt mulig i dokken
på verftet i Korea. Senere i høst vil dekket bli koblet sammen med skroget som venter på Stord.
FOTO: EVA SLEIRE/STATOIL

NY AKTIVITET. Det siste halvannet
året har Aker Solutions-anlegget i
Sandnessjøen gått på sparebluss med
7-8 lokalt ansatte. Nedtrappingen
startet etter at den forrige Aasta
Hansteen-kontrakten var gjennomført og levert, og Aker Solutionskonsernet mistet den omfattende
vedlikeholdskontrakten med Statoil
på hele norsk sokkel.
I juli plasserte Statoil nok en
havbunnskonstruksjon til Aasta
Hansteen-feltet, satellitten Snefrid
Nord, i Sandnessjøen. Selve bunnrammen og tilhørende sugeanker
skal leveres fra Sandnessjøen, identisk med tre lignende konstruksjoner
levert og utplassert på Aasta Hansteen-feltet for to år siden.
Plan for utbygging og drift (PUD)
på Snefrid Nord budsjetterer en to-

talramme for prosjektet på 1,2 milliarder kroner, inkludert boring og
andre leveranser.
NESTE SOMMER. Prosjektet i Sandnessjøen vil på det meste sysselsette
rundt 30 personer, som Aker Solutions håper å rekruttere lokalt, sier
Svein Oskar Nuland, som leder
verftsaktiviteten i Aker Solutions fra
sin posisjon ved det store offshoreveftet i Egersund.
Leveransen fra Sandnessjøen er
planlagt på forsommeren neste år.
Subsea7 skal gjøre installasjonsarbeidet, og levere feltinterne rør. Forrige gang plasserte Subse7 arbeidet
med de avanserte rørkonstruksjonene til anlegget på Strendene.
Morten Hofstad
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På toppmøte i Harstad
KONFERANSE. Petro 2017 i Harstad
fikk besøk av både olje- og næringsminister, sammen med rundt hundre
bransjefolk og andre interesserte.
Representanter for industrien i
nord trakk de fram behovet for å skape
arbeidsplasser og verdier i lokalsamfunnene i Nord-Norge, og argumenterte for at Nord-Norge har et stort
behov for kompetansearbeidsplasser,
og at leverandørbedriftene i landsdelen må brukes i større grad.
– Budskapet vårt ble godt mottatt
og ble debattert på det politiske topp-

møtet som fulgte vår presentasjon,
forteller Andreas Inselseth, som er
prosjektleder i Olje- og gassklynge
Helgeland.
– Både politikere og ledere fra ulike
oljeselskaper var tydelige på at fremtiden ligger i nord. Det er et stort behov for å skape større ringvirkninger i
Nord-Norge og for å spille på lag med
eksisterende næringer.
– Aktivitetsnivået er på vei opp og
jeg er positiv til fremtiden for nordnorsk petroleumsindustri, sier Inselseth.

SNAKKET TIL TOPPENE: Andreas Inselseth, prosjektleder i Olje- og gassklynge
Helgeland holdt innlegg på Petro 2017 i Harstad.
FOTO: PRIVAT

NESTE GULROT: Produksjonsskip med et omfattende havbunnsanlegg er planen for Johan Castberg.

SKISSE: STATOIL

Levert-rapporten fra Kunnskapsparken i Bodø setter tall på fjorårets nedtur for offshore leverandører i nord.

Nedturen i rene tall
LAVESTE PÅ SEKS ÅR. I fjor leverte industrien i Nord-Norge varer og tjenester for 3,17 milliarder kroner til petroleumssektoren – en nedgang på 32 prosent fra 2015.
Tallene kommer fram i den årlige
«Levert»-rapporten fra Kunnskapsparken Bodø. Ikke siden målingene startet
i 2010, har verdien av leveransene vært
lavere. I 2016 var det 1.674 årsverk forbundet med leveransene – 536 færre
enn året før, ifølge rapporten.
FALT MEST I NORDLAND. Det største
fallet kom i Nordland. Her ble omsetningen fra leveransene halvert. Ett år
utsatt oppstart av produksjonsboring
og produksjon på Aasta Hansteen-feltet
er sterkt medvirkende til at aktiviteten
fikk en såpass brå nedtur. Boringen er
nå planlagt startet i november i år, og
feltsenteret ventes satt i drift med gassproduksjon fra fjerde kvartal neste år.
I Troms falt leveransene med 29,9

prosent, mens Finnmark hadde en nedgang på 10,3 prosent fra 2015.
– Fallet fra 2015 til 2016 ble noe
større enn leverandørene selv ventet.
Men vi sporer optimisme hos leverandørene, og da særlig i Nordland og
Finnmark, skriver Petro Arctic i rapporten.
FORVENTNINGER. Forskerne understreker at det er knyttet betydelig optimisme blant bedrifter som er intervjuet, til at byggeoppdrag til Johan
Castberg-feltet er ventet i relativt nær
framtid. Statoil-prosjektet til rundt 50
milliarder, innebærer en omfattende
subsea-anlegg, og et flytende produksjonsskip.
■ Tallene i rapporten bygger på intervjuer med 251 bedrifter, hvorav 198 bedrifter med faktiske leveranser.
NTB, Morten Hofstad

KOMMER: Riggen Transocean Spitsbergen skal starte borekampanjen på Aasta
Hansteen-feltet i november, med støtte fra landbasene på Helgeland.
FOTO: PER KARLSSON
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Alle med interesse for energi- og miljøpolitikk må sette seg inn i
hva denne grafen innebærer.

Forbruket snart i 100
BAKGRUNN
.

NEDTUREN. Da oljeprisen startet nedturen fra 120 dollar sommeren 2014,
var det noen, inkludert statsministeren
i Norge, som fikk vann på mølla og
mente at prisfallet var en bekreftelse på
at oljealderen var på hell.
Men se på grafen; jo mer prisene falt,
jo mer vokste forbruket. I år har økonomien i de 35 viktigste industrilandene skutt fart etter vedvarende problemer etter finanskrisen. Verdensøkonomien er på vei ut av dødvannet. Da stiger behovet for energi. Blant annet
derfor sier Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin siste prognose at
daglig oljeforbruk for første gang vil
vokse forbi 100 millioner fat om dagen
en gang i fjerde kvartal neste år.
Forbruket av olje på verdensbasis har
med andre ord vokst rundt ti prosent,
mens det har vært «krise». Av de rundt
100 millioner fatene som snart selges
hver dag, kommer to millioner fat fra
Norge. Noe særlig mer ser det ikke ut
til at vi vil greie å produsere, tross at
enorme Johan Sverdrup i Nordsjøen
kommer i produksjon snart.
TO TIÅR FRAMOVER. Et annet analysemiljø, som leses av alle med interesse for energi, er BPs årlige «Statistical Review of World Energy».
Overordnet forventes det at verdensøkonomien vil doble seg i løpet av to
kommende tiår, og dermed vil løfte to
milliarder mennesker ut av fattigdom.
En viktig endring i BP-prognosene
siste to år er at de har nedjustert veksten i verdens samlede energikonsum i
2035, fra 37 til 35 prosent. Nedjusteringen kommer etter tegn til større
energieffektivitet. Men spesielt Kina,
hjulpet av India og land i Afrika, vil
være motoren i forbruksøkningen av
alle former for energi.
BP tror at oljeforbruket vil vokse nye
ti prosent til 2035, til 110 millioner fat
om dagen. I 2050 begynner det å bli
vanskelig å spå, men BPs mest pessimistiske alternativ sier at verden fortsatt vil forbrenne 100 millioner fat olje
om dagen om 33 år.
«Oil vil forbli en betydelig energikilde i mange tiår», skriver BP-analytikerne.
MER GASS. En karbonkilde som vil
vokse kraftig er naturgass, spesielt
LNG (som produseres på Melkøya). Vi
ser allerede at norsk gass, spesielt gass
fra Norskehavet, konkret bidrar til at
britiske kullkraftverk blir stengt.
Halvparten av veksten i energikonsum kommende 20 år vil bli dekket av
fornybar og atomkraft. Men i 2035 vil
fornybar og vannkraft fortsatt bare utgjøre 15-17 prosent av verdens energiforbruk.
I 2035 vil olje, gass og kull fortsatt
utgjøre 75 prosent av verdens energiforsyning, ned fra 85 prosent i prognosen for to år siden.

OLJEBOOM: Grafen viser utviklingen i
verdens daglige oljeforbruk siden andre
kvartal 2013. IEA forventer at 100 millioner fat om dagen vil bli passert omtrent
på denne tid neste år.
GRAF: IEA
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Forbruket av olje vil fortsette å vokse
i 20 år, men utfordres av nullutslipp i
transportsektoren. Veksten i CO2 utslipp bremser opp til en tredel av veksttakten de siste to tiår, men vil likevel
fortsette å øke noe.
Så langt noen av de fremste analysemiljøene i verden.
ALT VI KAN LEVERE. Så hva er konsekvensen for den norske debatten?
Det er i alle fall ingen grunn til å tro
at kjøpere av norsk olje og gass vil forsvinne i minst en generasjon framover.
Verden trenger fossile energikilder
som produseres så rent og ansvarlig
som mulig. Skulle Norge trappe ned
olje og gassproduksjonen, så vil bortfallet fylles av andre leverandører, med
andre standarder og kvaliteter. Gassen i
Norskehavet vil bli stadig viktigere i
verden der ute.
Og selvsagt må all vår kompetanse
og erfaring benyttes til å gi verden større energieffektivitet, og mye energikilder. Verden kommer til å trenge alt
vi kan levere.
Morten Hofstad

8850 Herøy – mob: 905 85478 – post@kobbvag.no
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Gullkysten i n
GULL I HAVET: En sildesnurper på feltet utenfor Træna på Helgeland med fjellkjeden De syv søstre badet i vintersol.
FOTO: SEVERIN ANDRE BJØRNVOLD

Petroleum og fisk representerer årlige eksportinntekter fra NordNorge i området 70-80 milliarder kroner. Og det vil komme mer
av begge deler.
Offshorefeltene Skarv, Norne, Snøhvit, og Goliat får snart selskap
av Aasta Hansteen og Johan Castberg. Og i Barentshavet fortsetter spennende letekampanjer.
Helgeland står alene for rundt fem prosent av all lakseeksport i
verden, og lokal verdiskaping er enorm.

MIDT I LIVET: Norne-feltet.

FOTO: STATOIL

GIGANT PÅ VEI: Aasta Hansteen-plattform, sammenlignet med noen andre kjente
landemerker.
ILLUSTRASJON: STATOIL
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nord
PÅ FEMTE ÅRET: Skarv-feltet står foran
en omfattende utbygging.
FOTO: BP

HELIKOPTER: Brønnøysund er heliport
for Norskehavet Nord.
FOTO: STUART CONWAY

BASE: Subseafartøyet North Sea Giant
ved kai på Horvnes i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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LITEN STORSPISER: Rognkjeks knasker lakselus, og vokser seg etter hvert større i
selskap med laksen i mærene.
FOTO: MARIANN

FRA BIL: Rundt 30.000 rensefisk ble lastet fra tankbil, til tankene i om bord på M/S
Skarsfjord.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

ShellSea AS mener det ligger forretning i frakt av rensefisk med
små brønnbåter.

Ut på tur
med små
krabater
PÅ LASTEBIL. En tankbil lastet med
rognkjeks og berggylt fra et klekkeri i
Rissa ankom Sandnessjøen en kveld i
september. Ved kai i Vågen ventet fartøyet Skarsfjord, nybygget som ble levert fra Slipen tidligere i vår. Skarsfjord
har brønner ombord til frakt av levende
fisk. Fartøyet er meget godt egnet til
frakt av små rognkjeks.
22.500 rognkjeks og 7.500 berggylt
ble lastet om bord i Skarsfjord fra tankbilen, og fraktet nordover til et oppdrettsanlegg Marine Harvest driver i
Gildeskål.
Dermed var ShellSea AS i gang med
en virksomhet de tror har gode utviklingsmuligheter.
VIL BYGGE BÅT. ShellSea AS ble stiftet
i 2016 av Henry Morten Thomassen,
Vegard Morskogen Forfang og Fredrik
Nordøy.
– Vi har jobbet med dette i to år, og
har vurdert ulike alternativer. Et forprosjekt er gjennomført i samarbeid

med Sintef og Innovasjon Norge, forteller Thomassen.
– Produksjonen av rensefisk øker, og
bruken ute i laksemærene viser god effekt på lusenivået. Men logistikken
rundt bruken av rensefisk har vært utfordrende. Vi vil bidra til å heve standarden på frakten av rensefisken, sier
Thomassen.
Derfor mener ShellSea at små, spesialtilpassede båter for frakt av rensefisken vil være etterspurt.
– Vi har allerede landet flere fraktavtaler, men er åpen for flere, sier Thomassen.
Foreløpig leier firmaet båtkapasitet,
men ambisjonen er å bygge et nytt fartøy, spesialtilpasset til formålet.
EGEN PRODUKSJON. Ecomarin Seafarm AS, er allerede i gang med å pro-

LEVENDE FRAKT: ShellSea AS ser behov for små, spesialtilpassede brønnbåter til
frakt av rensefisk ut til lakseanleggene.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
dusere rensefisk i landanlegget på
Bjørn i Dønna.
– Produksjonen har gått godt i år, og
den er økende. I den forbindelse er det
behov for å transportere rognkjeksen
trygt og sikkert ut til mæranleggene.
Dette er et behov også hos andre. Det-

Vi har allerede landet flere fraktavtaler,
men er åpen for flere.
Henry Morten Thomassen

te har gjort at vi har vært på jakt etter
en liten brønnbåt. Til vi får på plass et
spesialfartøy leier vi inn «Skarsfjord»
til dette formålet, forteller Per Kristian
Nordøy, som er sentral i prosjektet
gjennom eierskap til kompetanseselskapet LetSea AS og den overbyggende
eieren Ecomarin AS.
Morten Hofstad
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OPPBEMANNER: Sivilingeniørene Sindre Schulstock (t.v.) og Erik Havikhagen (t.h.) er de to sist nyankomne til Avanti Engineering på Nesna. Selskapet ansatte også en
ingeniør i august. Dermed har utviklingsleder Johan Moflag (i midten) gått fra å være alene på Nesna-avdelinga til å ha tre kolleger med seg.
BEGGE FOTO: MARIANN VATNE

Avanti Engineering på Nesna
arbeider tett med fiskeindustrien i utviklingen av sine roboter.

Bygger roboter
NABOLAG. De jobber i lokalene som
tidligere huset produksjonen av den berømte «Nesna-lobben», fottøy som
holdt folk i hele Norge tørre og varme
på beina vinteren igjennom.
Men for Avanti Engineering er det
roboter som gjelder.
Lokalene på Nesna er ikke helt tilfeldig valgt, fordi samarbeidspartnerne
Norway Fishtech, og Nordland Sett
Vaks holder til vegg i vegg.
Avanti har hovedkontor i Mo i Rana,
men ei avdeling på Nesna, som tidligere i år ansatte to sivilingeniører. De
ansatte også én sivilingeniør i august.
Dermed har de nå gått fra å være én ansatt til fire på FoU-avdelinga deres på
Nesna.
GRÜNDER. Utviklingsleder Johan Moflag har jobbet på Nesna siden han startet i Avanti Engineering i 2002. Ingeniørfirmaet driver med elektro og automasjon, og har nå konsentrert FoUvirksomheten på Nesna rundt robotikk
og maskinsyn.
For tre år siden startet de et samarbeid med Nordland Sett Vaks og Norway Fishtech (begge eid av Pharmaq),
og har arbeidet med å automatisere vaksineringsmaskinen deres.

FAKTA
Avanti Engineering
■ Ingeniørfirma etablert i 1993. Jobber
med kunder innenfor industri, fiskeri, og
kommuner. I de senere år har bedriften
etablert en portefølje av egenutviklede
produkter.
■ 16 ansatte i Mo i Rana og Nesna.
■Tall: Omsatte for 17,8 millioner i fjor (15
mill. året før). Netto resultat på 1,2 millioner i fjor (0,85 mill. året før).

– Det er jo litt spesielt at vi var her
på samme sted, uten å vite om hverandre, sier Moflag, som etter hvert flyttet inn i samme lokaler som samarbeidspartnerne.
– Nå utvider vi både fordi vi har økt
oppdragsmengde for dem, men også
fordi vi vil konsentrere den FoU-virksomheten vi har her. Siden jeg er utviklingsleder, vil jeg kunne følge arbeidet
tettere hvis det foregår her som jeg har
kontor, sier Moflag.
ROBOT-VERKSTED. I det gamle
Lobben-bygget ved fergeleiet har
Avanti verksted, der de utvikler roboter
og jobber med ulike prosjekter.

MYE Å GJØRE: En av maskinene som Avanti Engineering jobber med på Nesna.
– Vi har drevet en del utvikling som
nå industrialiseres. Vi har en del robotoppdrag som skal ut, både for fiskeriog for stålbransjen. Men det var fisk vi
egentlig startet med, og dette med maskinsyn på fisk er det få som driver
med. Det har tatt ganske bra av, robotisering er litt i vinden for tida, og i

Nord-Norge er det ikke mange som
driver med dette. Dermed har vi også
fått en liten tjuvstart på de andre, sier
Moflag.
Mariann Vatne og
Morten Hofstad
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PÅ TEGNEBRETTET: Snadd-prosjektet på Skarv, slik det ser ut på tegnebrettet
med seks nye havbunnstasjoner.
ILLUSTRASJON: AKERBP

Snadd-plan klar før jul
UTBYGGING: Operatørselskapet på
Skarv-feltet, AkerBP, er på
oppløpssiden med plan for utbygging
og drift av Snadd-feltet, et prosjekt
som er kalkulert til i overkant av ti
milliarder kroner.
I lisensen har det gått en diskusjon
om hvorvidt prosjektet bør deles opp
i to faser.
– Departementet ønsker en samlet
PUD, med detaljert beskrivelse av

første fase, sier Ole-Johan Faret, som
er pressetalsmann i AkerBP.
Hvorvidt prosjektet faktisk blir
delt i to, er foreløpig uklart. Første
fase, med tre gassproduserende
brønner, skal etter planen settes i
drift over produksjonsskipet på Skarv
i 2020. Holder denne tidsplanen, kan
det bli boring på feltet allerede neste
år.

Anlegget står der,
men trenger større aktivitet.

Vil lage testsenter
for hav-teknologi
DELER PLASS. AkerBP stiller sin del av
subseasenteret på Horvnes til disposisjon for en ny storsatsing på testing av
ny teknologi til havs.
– Vi tror dette kan være oppe og gå
ved inngangen til 2019, og stiller vår
del av anlegget på Horvnes til disposisjon, sier Olav Fjellså, som jobber med
forretningsutvikling i oljeselskapet
AkerBP.
FISK OG OLJE. Prosjektet med å etablere et testsenter for teknologi som benyttes i både offshore- og havbruk- og

fiskerinæringen, har pågått nærmere et
års tid, etter at ideen ble unnfanget på
et møte der næringssjef Stig Gøran
Olsen i Alstahaug, Øystein BarthHeyerdahl, og Jan Sandbukt i Sentrum
Næringshage deltok.
Nå er endelig et forslag til forprosjekt, med en kostnadsramme på nær-

STÅR KLART: Subsea verksted og lager på Horvnes i Sandnessjøen drives i samarbeid mellom Helge
mere en million kroner, klart. AkerBP
forplikter seg til å dekke en firedel av
kostnadene. En søknad om prosjektmidler vil bli sendt til Nordland fylkeskommune.
Prosjekteier er Kunnskapsparken

Vi tror dette kan være oppe og gå ved
inngangen til 2019, og stiller vår del av
anlegget på Horvnes til disposisjon.

Helgeland, og prosjektleder er Jan
Tore Bø.
ARBEIDSPLASSER. Det er ingen hemmelighet at subsea-senteret på Horvnes
til 170 millioner, så langt ikke har gitt
de lokale effektene av leveranser og arbeid, som mange hadde håpet. Men
olje og gass, og havbruksnæringen, får
stadig flere fellestrekk ved lignende
bruk av teknologi og arbeidsmåter.
Ideen er å koble disse to giga-
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landsbase, Statoil og AkerBP.
ntnæringene i et felles utviklingsmiljø
med basis i anlegget som allerede står
der.
KARTLEGGING. Forprosjektet skal
kartlegge behovet, og hvilke leverandører i regionen som kan være aktuelle for
å levere tjenester inn til et testsenter.
«Målsettingen er at prosjektet leder
frem til etablering av et kommersielt
testsenter for havromsteknologi, som
skal bidra til lokal og regional verdiska-
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FOTO: HELGELANDSBASE

ping og arbeidsplasser», heter det blant
annet i prosjektbeskrivelsen.
I tillegg ser man for seg å trekke inn
regionens prosessindustri og kraftproduksjon til et slikt testsenter.
Morten Hofstad
PROSJEKTLEDER: Jan
Tore Bø.
FOTO: KENNETH STENSRUD

FAKTA
Initiativtakere
■ Alstahaug kommune
■ Ocean Technology AS (eies av Ø.B.
Heyerdahl, Jan Tore Bøe, Ivar Larssen,
Olav Botn)
■ LetSea AS, Nova Sea AS, Marine Harvest, Norsk Institutt for Bioøkonomi
(NIMIO), Nord Universitet, Sentrum Næringshage, Kunnskapsparken Helgeland.
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TEMA: MARINE HARVEST

MILLIARDBEDRIFT: Herøy-anlegget med fjellkjeden De Syv Søstre i bakgrunnen, produserer fisk med en anslått salgsverdi i området tre-fire milliarder kroner i året.

«Alle» har målsettinger om HMS, men tallene fra
Herøy er det trolig få som kan vise maken til.

Feiret åtte år
uten skader
MILEPÆL. Slakterianlegget til Marine
Harvest i Herøy på Helgeland, feiret
nylig at 140 egne ansatte, og innleide
leverandører, har jobbet i åtte år uten
en eneste personskade som har forårsaket fravær.
– Jeg kjenner ikke til noen lignende
virksomhet som kan måle seg med dette, sier Odd Richard Wiik-Iversen, som
er leder for virksomheten.
Da milepælen skulle markeres i Her-

øy fikk bedriften besøk fra konsernledelsen.
INKLUDERER ALLE. Bedriftens tall viser at de ansatte har jobbet nær to millioner timer uten at noen har pådratt
seg skader som har utløst fraværsdager.
Dette til tross for at anlegget benytter
maskiner med potensiell skadefare, ansatte bruker kniver, det løftes tungt, og
statisk belastning kan være et risikomo-

ment.
Skadestatistikken omfatter også
leverandører som til stadighet er inne
på anlegget for å drive service eller reparasjoner.
– Alle innleide er inkludert i tallene,
sier Wiik-Iversen, som sier bedriften
registrerer alle uønskede hendelser i et
eget system, som brukes til å følge opp
med målrettede tiltak. Bedriften har
også et heltidsansatt hovedverneom-

MARKERING: Et knippe av de ansatte på anlegget i Herø
lund, Truls Larsen, Frode Strømberg, Håvard Bjertnes, Sof
Tom Snorre Leirvik.
bud.
Senere i høst inviterer Marine Harvest hele kommunen på fest i Herøyhallen, forhåpentligvis uten at det oppstår fraværsskader på dansegulvet, som
Wiik-Iversen bemerker.
NÆRINGSPARK. Slakteri- og pakkerianlegget på Herøy produserer rundt
70.000 tonn laks i året, som transpor-
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TRENGER FOLK: Roger Pettersen, produksjonssjef i Marine Harvest, Region
Nord.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Får søkere fra hele landet
REKRUTTERING: Marine Harvest,
region nord, forteller at de rekrutterer nøkkelfolk med relevant utdanning fra Finnmark i nord, til Oslo i
sør.
– Vi har hentet inn en teknisk
koordinator som jobbet i leverandørindustrien offshore. En utlyst stilling
i fjor som prosjektleder fikk søkere
fra Tromsø i nord, forteller produksjonssjef Roger Pettersen, som sitter i
regionadministrasjonen i Sandnessjøen.
I sommer har Marine Harvest søkt
etter biologisk controller og opera-

FOTO: TRINE M. ALBRIGTSEN

sjonskoordinator til administrasjonen
i Sandnessjøen. Til sammen 24 søkere meldte seg.
– Vi har fått utrolig mange sterke
søkere, og ser akademisk bakgrunn
med både bachelor eller doktorgrad,
sier Pettersen.
Han merker seg også at søkere har
yrkesbakgrunn fra offentlig forvaltning og konkurrerende virksomheter.
– Næringen trenger flere akademikere, så denne responsen på utlyste stillinger er utrolig artig for oss,
sier Roger Pettersen.
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øy markerte gode HMS-resultater. Fra venstre: Sten Storrø, Jon Ingar Tustervatn, Jan Magne Bergfie Gustavson, Henry Sortland, Johanne Falch, Øyvind Sjåvik, Einar Roan, Tommy Johansen og
PRESSEFOTO

teres ut med trailer. Mengden tilsvarer
3.500-4.000 billass til en verdi et sted
mellom tre og fire milliarder kroner.
Vertskommunen og noen leverandører har de siste årene investert tungt i
en næringspark omkring slakterianlegget på Hestøya. Kommunen har blant
annet satset rundt 40 millioner på industrikai, tilpasset de stadig større brønnbåtene som frakter inn levende fisk til

Marine Harvest.
Kassefabrikken Bra Kasser AS, vegg
i vegg, omsetter årlig for rundt 55 millioner. Seløy Undervannsservice AS
har sin landbase i den samme næringsparken.
Morten Hofstad

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
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TEMA: MARINE HARVEST

REKRUTTERING: Elise Flæsen Dalen står på stand for Marine Harvest på messe i
Sandnessjøen, med besøk av 180 tiendeklassinger fra ytre Helgeland.
ALLE FOTO: MARIANN VATNE

TILBAKE: Elise Flæsen Dalen (28) er sandnessjøværing, men har bodd i Trondheim
de siste årene. Nylig flyttet hun «hjem» til jobb hos Marine Harvest på Herøy, sammen med samboer og barn.

Etter åtte dager i ny jobb på militærflyplassen Kjeller, vendte
logistikkingeniør Elise Flæsen Dalen (28) snuten nordover, og
valgte jobb hos Marine Harvest på Herøy.

Gikk fra fly til fisk
REKRUTTERING. – Egentlig siktet jeg
meg mest inn mot å jobbe i et stort selskap, litt uavhengig av bransje, forteller
sandnessjøværingen, mens hun står på
stand for Marine Harvest i hjembyen
på yrkes- og utdanningsmesse med
distriktets tiendeklassinger.
– Hva skal man si til tiendeklassinger
for å lokke dem til Marine Harvest og oppdrettsnæringa?
– Neei... tenker hun.
– Det er jo en spennende bransje
med mange muligheter, godt arbeidsmiljø, og så synes jeg det er veldig
spennende at det er så internasjonalt.
Oppdrettsnæringa involverer så mange
forskjellige fag, men jeg snakker jo
gjerne varmt om mi utdanning. Den
kan brukes til så mangt, og handler mye
om å se helheten i hele verdikjeden, sier
hun.
– BRATT LÆRINGSKURVE. Det har
gått to måneder siden hun begynte i
jobben som forbedringskoordinator i
Marine Harvest på Herøy.
– Det har vært en bratt læringskurve.
Jeg hadde ingen erfaring fra fiskeri- og
havbruksnæring, men det er veldig
spennende, folk er åpne og trivelige, og
jeg har fått være med på mye allerede,
blant annet på Aqua Nor, forteller hun.
– Generelt handler jobben mye om
effektivisering, struktur og prosedyrer,
sier hun.
FØRST TIL OSLO. Etter endt utdanning
som logistikkingeniør ved NTNU i
Trondheim, flyttet hun først til Oslo
for å jobbe ved flyplassen på Kjeller.
Meninga var at samboer og barn skulle
flytte etter, men etter bare åtte dager i
ny jobb, fikk hun tilbud om jobb i Ma-

NY ERFARING: Elise Flæsen Dalen har hatt en bratt læringskurve etter hun begynte i Marine Harvest, i ei næring hun ikke
hadde noe erfaring fra.
rine Harvest, og slo til på den.
Det angrer hun ikke på.
– Den var mer faglig spennende for
meg, det er ei spennende næring, og et
stort selskap med mye potensiale også i
framtida, mener hun.

HJEM TIL HELGELAND. Nå har samboer og datter på fem kommet flyttende etter til Herøy. Kommunen har
hjulpet godt til med å skaffe både barnehageplass og bolig, forteller Dalen.
– Det viktigste for meg var ikke å
flytte «hjem» til Helgeland, det var litt

tilfeldig. Jeg kom først og fremst på
grunn av jobben, men så er det jo veldig
hyggelig å ha familie i nærheten, sier
hun.

Mariann Vatne
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Vil frakte
LNG i nord
LOGISTIKK: Bergensrederiet CRYO
Shipping AS etablerer LNG sjøtransporttilbud i Nord-Norge, og er den
første aktøren som tilbyr konkurransedyktig og bærekraftig LNGinfrastrukturløsning i de nordligste
fylkene, ifølge pressemelding.
Rederiet vil legge til rette for frakt
på sjø, mot landtransport som er
eneste alternativ i dag.
Kystverket har konkludert med at
CRYO Shipping sitt sjøtransporttilbud i Nord-Norge vil ha en stor nytteverdi for både miljø og samfunn og
har derfor tildelt rederiet 9,3 millioner i tilskudd for å realisere transportløsningen.

NYTT KONSEPT: CRYO Shipping sitt LNG skip som skal betjene Nord-Norge.

STORSATSING: Matthias Gardarsson tok gevinsten fra Leirfjord med til Island.

PRESSEFOTO

FOTO: ODDVAR ULVANG

Trapper opp på Island
Leirfjordselskapet Salmus solgte begge sine to matfiskkonsesjoner til Nova Sea i 2013, og skaffet seg med det 79,1 millioner kroner startkapital.
SATSER: De to eierne, Matthias Gardarsson og sønnen Kristian Matthiasson,
etablerte selskapet Arnarlax for å satse

videre på oppdrett i hjemlandet Island.
Ved utgangen av 2016 var Salmus,
som ikke har egen operativ drift, opp-

ført med et lån på 250 millioner kroner
– over fem ganger bokført egenkapital.
Dette er et lån til foretak i samme konsern, fremgår det av notene i årsregnskapet.
Det er bare et foretak i konsernet
som kan låne ut et såvidt høyt beløp til
Salmus, nemlig SalMar.

Salmus er 50 prosent eid av SalMar
og det resterende 50 prosent er eid av
investeringsselskapet Edinborg. Sistnevnte er eid 50/50 av Matthias Gardarsson og Kristian Matthiasson.
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Fransk medeier i Can AS
INVESTERER: CAN France gikk i
sommer inn med frisk kapital i Can
AS, og blir medeier med daglig leder
Lars Erik Berntzen.
– Gjennom tilførsel av frisk kapital,
så er selskapet nå godt posisjonert mot
både eksiterende marked og nye markeder, sier Berntzen.
– Deres erfaring og kompetanse innen disse områdene vil danne grunnlag for Can AS sin satsing mot landbasert industri og tilføre oss konkurran-

sefortrinn i det norske markedet. Dette samtidig som CAN AS sin betydelige kompetanse innen olje & gassindustrien vil styrke CAN France sin internasjonale satsing.
Can AS har i høst vunnet to nye
rammekontrakter på norsk sokkel.
– Vi ser gryende tegn til at industrien begynner å bevege seg mot et
noe mer normalisert marked, sier
Berntzen.
SJEFEN: Lars Erik Berntzen fra Lurøy, daglig leder i Can AS.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Ikke nok
gass i
Korpfjell
Operatøren Statoil fant gass,
men ikke drivverdige mengder,
da årets mest omtalte letebrønn, Korpfjell i Barentshavet
nordøst, ble boret i sommer.
LETING: Brønnen ble satt i et område
som tidligere var den omstridte sonen
mellom Norge og Russland, Gråsonen.
– Vi har hele tiden påpekt den store
geologiske usikkerheten knyttet til
Korpfjell. Det største spørsmålet var
om vi ville finne noe i det hele tatt. Og
ved et funn – om det var gass eller olje,
sa Jez Averty, Statoils letedirektør da
resultatet ble kunngjort.
– Korpfjell er en sjeldent stor struktur på norsk sokkel og har vært omfattet av stor interesse. Det har fra mange
hold blitt knyttet spenning til resultatet
av den første brønnen i dette nye området i Barentshavet. Det har derfor vært
viktig for oss å få gjennomført denne
boringen, sier Averty.
Gassfunnet er anslått til mellom 40
og 75 millioner fat oljeekvivalenter (612 milliarder standardkubikkmeter

SKUFFELSE: Letebrønnen Korpfjell, nordøst i Barentshavet, slo ikke til slik mange hadde håpet.
med gass).
Det er ikke stort nok til å være mulig
å utbygge på en lønnsom måte i et om-

råde totalt uten infrastruktur.
■ Statoil skal uansett bore en brønn til
i Korpfjell-lisensen neste år, og delta i

KART: STATOIL

andre partneropererte brønner i området.
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Lær algedyrking på nett
KURS: Val videregående skole i NordTrøndelag var en av de første i Norge
som fikk tildelt konsesjon for
makroalgedyrking, og har samarbeid
med forskningsinstitusjoner som SINTEF og NIBIO og kommersielle
aktører som Seaweed Energy Solutions og Seaweed AS.
I samarbeid med Norges Vel utviklet Val FoU AS i 2016 et nettbasert
kurs innen makroalgedyrking. Kurset
gir grunnleggende kunnskap om algebiologi, utstyr og teknikker, prosesse-

ring og mattrygghet, kvalitetssikring,
verdikjedeutvikling og bedriftsetablering, melder Val FoU.

KAN BLI STORT: I 2050 kan Norge høste 20 millioner tonn dyrket tang og
tare til en verdi av 40 milliarder kroner, ifølge Halvor Mortensen i Val FoU
AS.
PRESSEFOTO

Satser på lukket anlegg
LUKKET: Eidsfjord Sjøfarm i Vesterålen
har søkt om 17 utviklingstillatelser i
Nordland for utvikling av lukkede anlegg
i sjø. Rolls-Royce, AKVA Group, Sterner
og Askvik Aqua er med på å utvikle et
unikt lukket oppdrettsanlegg der fisken
er beskyttet fra ytre påvirkninger.

KONTRAKT: Branndører fra Rapp
Bomek i Bodø skal installeres på Johan Castberg-skipet.
PRESSEFOTO

Først ut på Castberg
LEVERANSE: Rapp Bomek AS i Bodø og
Statoil signerte i sommer en rammeavtale på leveranse av branndører til Johan
Castberg-feltet. Avtalen er tallfestet til
27,2 millioner, og er først ut med regionale leveranser til den kommende feltutbyggingen.

NYBYGG: Jakobsen Mek. verksted på Sleneset leverte nylig denne 49 fot lange servicebåten til Bra-Vask. Nå får selskapet nye
eiere, Hans Ivar Meyer og Jan Rydheim.
FOTO: FRODE JOHANSEN

Kjøper Bra-Vask
STOR INTERESSE: Regjeringen har
mottatt søknader om nytt leteareal
fra i alt 39 selskaper.
FOTO: DEA NORGE

Rekordinteresse
for leting
SØKNADER: Ved søknadsfristens utløp
1. september hadde til sammen 39 selskaper levert søknader om nytt areal i de
best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel i årets konsesjonsrunde i
modne leteområder, TFO 2017, melder
departementet.
Antallet søknader mottatt i år er over
50 prosent høyere enn i fjor (TFO 2016),
og rundt 20 prosent høyere enn tidligere
rekord i antallet søknader som ble levert i
TFO 2014.

Hans Ivar Meyer og Jan Rydheim fra Sandnessjøen har
kjøpt Bra-Vask AS med rundt 50
ansatte.
OPPKJØP. Bra-Vask AS driver med
vask og vedlikehold av oppdrettsnøter i
sjøen. Rundt 50 ansatte, hvorav et par
titalls dykkere, jobber to skift på firmaets fire servicebåter. Virksomheten
foregår fra nord for Bodø til Velfjord i
sør.
I fjor omsatte Bra-Vask for over 52
millioner, og tjente 6,8 millioner, netto. Firmaet hadde ved årsskiftet en
egenkapital på 12,5 millioner, ifølge
årsregnskapet. Bra-Vask opererer på

kontrakt med flere oppdrettsselskaper i
regionen, blant annet Marine Harvest.
Selger er Bra-Vask Holding, som
eies av Torbjørn Grimstad. Kjøper er
nyetablerte Ryme Group AS, som etter
handelen vil bli eid 60-40 mellom Hans

Ivar Meyer og Jan Rydheim fra Sandnessjøen.
Meyer har i mange år jobbet i utlandet i flere toppstillinger i offshoreindustrien, mens Jan Rydheim driver sitt
eget dykkerfirma i Sandnessjøen.

Asco leverer til Lundin
BASE: Asco Norge er tildelt forsyningsbase-kontrakt for Lundin Norway
sine aktiviteter i Barentshavet. Aktivitetene
som skal drives fra Hammerfest, har en varighet på fire ganger to år.
– At Lundin velger oss for sine base- og
forsyningstjenester også i Barentshavet, er

svært viktig for oss og vil danne grunnlaget for vår videre satsing og utvikling i
nord, sier konsernsjef i Asco Norge, Runar
Hatletvedt. Asco etablerte seg i Hammerfest i 2016 i forbindelse med en kontrakt
med OMV.
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GLOBALT SELSKAP
med sterk lokal forankring

HAVNEVIK

www.marineharvest.com
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SER MULIGHETER: Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea, og prosjektleder for arbeidet med å skape verdier av overskuddsmateriale fra oppdrett. I første omgang vil selskapet lage et pilotanlegg på Dønna.
FOTO: LEIF STEINHOLT

LetSea studerer om man kan gjenvinne avfall og
fôrrester fra oppdrett, og bruke dette til annen
biologisk produksjon.

Oppdrett av børstemark kan bli industri
PROSJEKT. LetSea AS i Sandnessjøen, i
samarbeid med Sintef Ocean, og fôrselskapet Biomar, har startet et prosjekt
for å kartlegge hvorvidt man kan skape
kommersiell gjenvinning av avfallsstoffer fra oppdrettsanlegg.
Utslipp fra oppdrettsanlegg og tilgang på fôr er begge utfordringer knyttet til videre vekst i havbruksnæringen.
Prosjektet i LetSea vil se på hvor mye
uspist fiskefôr i sjøen som kan gjenvinnes. Næringsstoffer som går til
spille fra oppdrett kan bidra til å redusere oksygennivået i vannmassene
(eutrofiering), som igjen har negativ effekter i form av masseoppblomstring av
enkelte arter, som igjen forrykker den
naturlige balansen i området som påvirkes.
«Fôrressurser som ikke blir utnyttet
av fisk kan gjenvinnes i egen fôrsyklus
eller annen produksjon», skriver LetSea i søknaden om prosjektmidler fra
Regionalt forskningsfond, RFF Nord.
STOR ETTERSPØRSEL. Ideen LetSea
ønsker å forfølge går ut på å fange overskuddsmateriale fra oppdrettsanlegg,
og benytte disse til å utvikle biologisk
slamrensing, som igjen kan brukes til
oppdrett av børstemark – et viktig råstoff for produksjon av fiskefôr.
Børstemark selges i dag som agn,
fersk eller frossen, som fôr, eller som
fôringrediens til reker og en rekke
fiskearter. Ifølge LetSea omsettes det

FAKTA
Deltakere i prosjektet
■ LetSea ble startet i 1996, og har per i dag 34 ansatte, hvorav 5 med mastergrad og 2
med doktorgrad. Selskapet omsatte for 322 millioner i fjor, og oppnådde netto resultat på
60 millioner.
■ Forsøksstasjonen er landets største private forsøksstasjonen med 112 småskala forsøksmerder, og forsøk i fullskala merder. LetSea har de siste årene også etablert aktivitet
på land med forsøk i kar, og oppdrett i resirkulering er et felt hvor selskapet skal etablere
en betydelig virksomhet i de nærmeste årene. LetSea selger årlig ca 30.000 merddøgn i
forsøk, og det gjennomføres 12-15 prosjekter årlig.
■ Åkerblå Nord AS, etablert i 2016 i Sandnessjøen og tilbyr veterinær- og miljøtjenester
rettet mot havbruksnæringen.
■ Fôrselskap BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs hele kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

rundt 6.000 tonn børstemark årlig på
det globale markedet.
– Etterspørselen etter børstemark er
stor, mens tilgangen er begrenset, som
følge av at mesteparten, rundt 5600
tonn, høstes fra naturlige bestander i et
omfang som ikke er bærekraftig, ifølge
LetSea.
De resterende 400 tonn kommer fra
forsøk på oppdrett i Nederland, Wales
og USA.
– Fôrprodukter som inneholder
børstemark, er i premium-segmentet
når det kommer til kvalitet, og har en
rekke positive effekter på oppdrettsartene. De er derfor høyt etterspurt og tilsvarende priset, ifølge LetSea.

TESTE TEKNIKK. LetSea mener nyvinningen i et slikt prosjekt er knyttet til å
komme fram til teknologiske løsninger
for en intensiv produksjon av bunnlevende arter.
– Slike løsninger kan være nyttig for
de som slipper ut avfallet ved at de slipper å betale for å kvitte seg med avfallet
og lokalmiljøet gjennom redusert forurensning av nærmiljøet.
– Det er også nyttig for fôrprodusenter fordi det kan gi tilgang på nytt marint råstoff uten ytre miljøbelastning.
Videre kan prosjektet være nyttig fordi
det omfatter teknologi som kan være
nyttig for andre næringsaktører og kan
ha overføringsverdi til produksjon av
nye marine arter. Kunnskapen som

ETTERTRAKTET: Børstemark kan leve av reststoffer fra o
genereres i prosjektet, vil ha høy overføringsverdi til annen marin
biomasseproduksjon.
Et lukket kretsløp for bruk av næringssalter og fôrrester til annen biologisk produksjon kan ha særlig relevans
for landbaserte oppdrettsanlegg, og
lukke anlegg i sjø, men også for mer
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HANDEL: Ordfører Hanne Davidsen og Arve Ulriksen fra Mo Industripark har i
sommer gjennomført handelen på industriområdet i Langsetvågen på Nesna,
der Westcon Helgeland har sitt anlegg.
PRESSEFOTO

Enige om tomtesalg
INDUSTRI: Mo Industripark har
kjøpt tilleggsareal i Langsetvågen i
Nesna kommune, med sikte på å
skape økt aktivitet i tilknytning til
etablert anlegg med tørrdokk og kai
hos Westcon Helgeland AS.
Westcon Helgeland opplevde litt
redusert aktivitet i året som gikk,
men lønnsomheten er fortsatt god.

oppdrett, og er selv en viktig ingrediens i fiskefôr.
tradisjonelle oppdrettsanlegg i sjø.
BYGGE PILOTANLEGG. LetSea ønsker
å bygge et pilotanlegg for biologisk
håndtering av avfall på anleggene selskapet driver både på land og sjø i Dønna kommune på Helgeland.
Vi ser uansett kunnskaps-genereri-

FOTO: STEIN JOHNSEN/SCANPIX, SAMFOTO

ngen i prosjektet som første del av et
langsiktig bidrag til et mer bærekraftig
oppdrett, og understreker dette ved å
ville knytte en nærings-phd til hovedprosjektet.
Morten Hofstad

60 millioner i inntekter, og overskudd på 4,3 millioner kroner i fjor,
mot 63 millioner i salg året før og
overskudd på sju millioner, burde
være brukbart i en periode der offshorenæringen har vært i knestående.
Firmaet, som eies 42 prosent av Arnt
Skogsøy, hadde 39 ansatte i året som
gikk.
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FLYTENDE:Turbiner til Statoils flytende vindfarm Hywind Scotland slepes ut fra Stord og gir oppdrag til offshorefartøyer.

FOTO: SOLSTADFARSTAD

Vindkraft er en del av «Det grønne skiftet», også i Norge. Det er
blitt en ny kystnæring, for de fleste anleggene ligger på kysten.

En ny kystnæring
MER FART. I Norge dreier vindkraft
seg så langt om en landbasert næring.
Et norsk prosjekt for en vindfarm på Siragrunnen, ganske nær land, fikk avslag
på konsesjon i 2016. Men i våre naboland er det kommet offshore vindfarmer.
I 2016 kom det fart i investeringene i
norsk vindkraft, med vedtak om utbygginger for minst 16 mrd. kroner. Fosen
Vind DA, kostnadsregnet til 11 mrd.
kroner bidro selvsagt sterkt til dette.
Det begynner å bli dimensjoner over
de sist anlagte. Midtfjellet i Fitjar er det
største i drift og har en installert effekt
på 112 MW (112 000 KW). Tellenes i
Sokndal og Lund lengst sør i Rogaland
har en installert effekt på 160 MW og
ventes å produsere 560 GWh. Fosen
Vind er omtalt som det største landbaserte vindkraftprosjekt i Europa. Når
alle de seks planlagte parkene på
Fosen-halvøya, på Hitra og i Snillfjord
er ferdige i 2020, skal de gi 3,4 TWh.
Foreløpig betyr vindkraft lite i norsk
kraftforsyning. I april 2017 utgjorde
den bare 1,6 prosent av norsk kraftproduksjon. Norge har hatt relativt lave
kraftpriser, så det har vært problemer
med lønnsomheten om vindkraften
skulle selges i Norge. Utenlandskabler,
norsksvenske elsertifikater og opprinnelsesgarantier gjør det lettere å eksportere grønn kraft.

FRA LISTA TIL BÅTSFJORD. De norske
vindparkene er spredt langs hele kysten
fra Lista til Båtsfjord. Midtnorske Nærøy, som begynte med én turbin i 1998,
var fullt utbygd i 2008 og eies av fylkesverket i Nord-Trøndelag. Et tidlig anlegg var Kvalheim Kraft fra 2001, kanskje ikke uventet anlagt på det vindfulle
Stadlandet. Smøla vindpark ble bygd i
2002-2005 og er den ene av tre som
eies og drives av Statkraft.
Vest-Agder og Rogaland ligger nær
det europeiske kraftmarkedet og har
kabelforbindelse dit. Lista vindpark er i
drift, og Egersund-regionen markerer
seg som et ledende sentrum sør i Rogaland. Her er to større utbygginger i
gang, Egersund foruten Tellenes.
Begge skal begynne å levere i høst.
Som med vannkraft er det kommet
motstand mot vindkraft ut fra miljøforhold som støy fra vindmøllene og negative følger for fuglelivet.
UTENLANDSK. Vindkraft er blitt en internasjonal bransje, og Norge er knyttet opp mot et nordisk og europeisk
kraftnett. Norske aktører som Statkraft, Statoil og Fred Olsen Renewables opererer både i Norge og utenlands, og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) har deltatt i finansiering. Fred Olsen er i Norge på Lista.
Statoil har solgt seg ut av norsk landba-

sert vindkraft og satser heller på havvind ute.
Utenlandsk kapital er involvert i flere av de større norske prosjektene. Midtfjellet i Fitjar ble bygd med nesten
350 mill. kr i Enova-støtte og siden
styrket gjennom svensknorske elsertifikater for grønn energi, en ordning siden 2012. Men oljeprisfallet dro med
seg kraftprisene nedover, og bidrog til
at danske Dong solgte seg ut av norsk
vindkraft, i dette tilfelle til tyske Aquila
Capital, som nå har majoritet. Aquila
har sete i Hamburg og var alt inne i
norsk vannkraft fra før.
Tysk kapital er ellers med i Egersund og via skånske Eolus Vind AB, et
selskap fra 1990 har hatt konsesjon på
Øyfjellet ved Mosjøen. Helgeland har
både store kraftanlegg og kraftkrevende industri, men Vefsna er vernet
mot utbygging. Fosen er et samarbeid
mellom Statkraft (52 prosent),
TrønderEnergi (8 prosent) og Nordic
Wind DA (40 prosent), det siste et konsortium av Credit Suisse, BKW/Bern
og institusjonelle investorer.
OFFSHORE. Til nå har offshore vindfarmer dreid seg om faste installasjoner i
grunne farvann på havbunnen. Men
Statoil bygger det som etter sigende er
den første flytende vindparken utenfor
Peterhead i Skottland og har fått ame-

rikansk lisens på et havområde utenfor
New York.
Både på østkysten av USA og i Japan
er det mangel på grunne farvann nær
land for faste anlegg. Japan leter jo etter alternativer til atomkraft etter
Fukushima-havariet. Havbaserte vindmøller har alt gitt noen oppdrag til
norske offshorefartøyer, og europeisk
verftsindustri bygger serviceplattformer og til og med spesialfartøy til å installere og betjene denne nye offshorenæringen.
VINDKRAFTKOMMUNENE. Landssammenslutninga av norske Vindkraftkommuner (LNVK) ble etablert alt i 1999
og har nå rundt 50 medlemmer. De er
spredt langs hele kysten, pluss noen i
innlandet. Det dreier seg mest om distriktskommuner som er rene vertskommuner.
LNVK arbeider for å oppnå fordeler
og ytelser til lokalsamfunnene, slik vannkraftkommunene har fått. Foreløpig
må vertskommunene nøye seg med å
forhandle seg fram til avtaler med utbyggerne. Disse avtalene kan for eksempel gå ut på forbedret infrastruktur
og ulike former for sponsing.
Leiv Nordstrand
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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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Kan vi ikke bare stenge Kina som et klimatiltak?

Skål for fossilt
brennstoff!

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

FOLKETALL. Verden styrer mot stupet.
Om kun få år vil vi være 9 milliarder
mennesker. Forurensning, overbefolkning og kamp om resurser kommer til å
gi oss store utfordringer. I grunnen er
vi der allerede.
Har man problemer, må man finne
syndebukker. Det er en naturlov. CO2utslipp har et voldsomt fokus. Fossil
brennstoff, og produsentene av det, er
syndebukk nummer en.
I den forbindelse kom jeg over en
interessant artikkel skrevet på bakgrunn av en rapport.
Overskriften er slik:
«Just 100 companies responsible for
71% of global emissions, study says»
Med andre ord har man funnet synderne. Kan vi ikke bare legge dem ned?
Tenk det!
71 prosent av verdens utslipp kommer fra kun 100 selskaper. Og kullproduksjonen i Kina står for hele 14,32
prosent.
Kan vi ikke bare stenge Kina? Det
ville jo virkelig være et godt klimatiltak!
Selv om kineserne antagelig ville protestere...
KINA. Men før vi drar noen forhastede
slutninger, kan vi jo se litt nærmere på
Kina. Det er et stort land. Faktisk er
rundt hver femte verdensborger en kineser. 20 prosent av verdens befolkning
bor i landet. Og hva bruker de egentlig
all denne energien til? Jo, de produserer blant annet varer til hele resten av
verden.
Se deg rundt. Velg de 10 første tingene som du omgir deg med. Se hvor
de er produsert. Antageligvis vil de
fleste være produsert i dette gigantiske
landet. Og billige varer, gitt!
Her er vi ved et viktig punkt man
ofte glemmer i miljødebatten: Hvem
bruker energien - egentlig?
Hver eneste verdensborger forbruker energi og resurser. Og ingen mer
enn oss i Vesten. Vi er faktisk helt avhengige av det for å overleve. Ikke bare
vi i Vesten - vi er alle oljoholikere.
Om ganske få år kommer vi til å bli 9
milliarder mennesker. Det er jo det
egentlige problemet her. Vi blir for
mange mennesker i forhold til de resursene man har til rådighet.
Her hjemme på bjerget mener mange, tydeligvis i ramme alvor, at vi må
legge ned landets oljeindustri. I mine
ører høres det like idiotisk ut som å
stenge Kina.
Landet trenger pengene, og verden
trenger energien. Hvordan skal vi ellers

Hvem bruker
energien egentlig?

KREVER UTVIKLING: 1,3 milliarder kinesere forventer økonomisk utvikling, de også. Her fra silkemarkedet i hovedstaden Beijing.
FOTO: KNUT FALCH/SCANPIX
finansiere alle de gode formålene? Og
per i dag er verden helt avhengige av
energien som fossile kilder gir.
Det gjelder faktisk livet!
PARADOKS. Jeg tenker at det beste
middelet for å «redde» verden er å få
kontroll på befolkningsveksten. Da er
utdanning, likestilling og økning i verdens fattige lands velferdsnivå, helt avgjørende. Og prevensjonsmidler. Men
det kommer på kjøpet. Når kvinnene
blir likestilt, får utdanning og blir yrkesaktive, går fødselstallene ned. Som i
den rike delen av verden. Barnedødeligheten likeså.
Men det er jo et paradoks. Det vil
også kreve energi. Sånn sett kan vi si at
vi må bruke mer energi, for å redusere
fremtidig energiforbruk. Verdens fattige må få «lys i lampen» om de skal
komme seg ut av fattigdommen. Å
slutte å bombe de allerede fattige landene er sikkert også lurt. Både for miljøet og for utviklingen deres.
Men det betyr selvfølgelig ikke at vi i
den vestlige verden ikke kan redusere
vårt forbruk. Eller rettere sagt overforbruk. Men det betyr heller ikke at vi

kan «stenge kranene». Verden er helt
avhengige av fossilt brennstoff i mange
år enda. Fordi de fornybare kildene
enda ikke vil strekke til. Regnestykket
går rett og slett ikke opp uten. Å være
mest mulig miljøvennlig både når man
produserer og bruker produktene er en
selvfølge. Der må vi ikke fire på kravene.
NYE KILDER. I følge bransjen selv, er
det rundt 300 cruiseskip i verden. I
2022 ser de for seg å frakte 30 millioner
passasjerer per år. Fly, til og fra, hører
også med.
Men kull, olje og gass vil jo en dag ta
slutt. Uansett. Hva da? Jo, da må de nye
energikildene være ferdig utviklet. Det
vil kreve ressurser og forskning. Et
munnhell som går igjen i miljøkretser,
er at «steinalderen ikke tok slutt fordi
man gikk tom for stein» Og det er helt
korrekt. Den tok slutt fordi man utviklet nye verktøy. Med de gamle hjelpemidlene! Men man kastet ikke steinredskapene før de nye av metall var ferdige.
Derfor må vi bruke energien og verdiene olje og gass gir oss, til å skape

dette nye! Kanskje vi skulle ha øremerket en del av oljeinntektene til å realisere det grønne skiftet? Fremfor å subsidiere el-biler til egen befolkning, burde vi kanskje søke å finne løsninger på
de globale utfordringene?
Derfor ønsker jeg at vi utbringer en
skål! For fossilt brennstoff! De er våre
dagers steinredskaper, som skal bringe
oss over til neste «alder».
SPØRSMÅLENE. Når vi er ferdige med
det, må vi fortsette med miljødebatten.
Men den må handle om disse tingene:
– Hvordan kan vi redusere vestens
overforbruk?
– Hvordan kan vi fordele verdens resurser bedre?
– Hvordan finansierer vi det grønne
skiftet?
– Hvordan sikrer vi verdens befolkning nok vann?
– Hvordan erstatter vi fosfor (hovedbestanddelen i kunstgjødsel - verdens
kjente forekomster tar snart slutt)?
Idar Martin Herland
Skattebetaler og far til tre
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Oljeselskapene manøvrerer i et politisk landskap hvor et stort
politisk flertall ønsker høy produksjon, mens et blokkerende
mindretall ønsker rask nedskalering.

Hva om de oppførte
seg som politikere
OMSTILLING. Oljeselskapene dreier
gradvis sine investeringer vekk fra olje
og over i annen teknologi. Kravet om
omstilling kommer fra alle kanter. Så
omstillingsvillig som politikere på valg,
blir likevel selskapene neppe noen
gang.
Og akkurat det er jeg glad for.
Situasjonen er allerede krevende nok
både for leverandørindustrien og ansatte i oljebransjen, om ikke selskapene
skulle omstille seg i et tempo som om
de var mulige stortingskandidater hele
gjengen.
NY FORSVARSPOLITIKK. Jeg tenkte på
det forleden da en av de fremste kandidatene til å bli Norges neste utenriksminister, Espen Barth Eide, hoppet
opp på en kasse foran Stortinget og
proklamerte en mulig ny norsk forsvarspolitikk med Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon.
På kassen, med håndholdt mikrofon,
slo han fast at Arbeiderpartiet helt sikkert, eller i alle fall litt sikkert, eller
kanskje muligens, ville gjennomgå nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt.
Det kaller jeg omstilling tilpasset en
valgkamp som ikke gikk på skinner for
det tidligere så statsbærende partiet.
OPPLØST FORLIK. Nærmest ut av ingen ting, ble et bredt og i tillegg brutalt, forsvarspolitisk forlik gjenstand for
en mulig oppløsning – under forutsetning av at velgerne valgte seg Arbeiderpartiet i innspurten av valget. Uttalelsen, som i realiteten var pakket inn i
tykke lag av bomull, vakte naturlig nok
begeistring på Andøya. Mange har
lenge hevdet at nedleggelsen, som Ap
har stilt seg hundre prosent bak, var
både feil begrunnet og feil kostnadsberegnet.
Noen dager før valget mente altså
Ap muligens det samme.
Valgkampen har i tillegg dreid seg
om kommune- og fylkesgrenser, også
det en reform preget av sterk omstillingsvilje blant politikerne. Gjennom
skiftende regjeringer har både Høyre
og Ap skiftet standpunkt til tvangssammenslåing. Høyre har kjempet mot Aps
ønske om å bruke tvang, mens Ap i
denne valgkampen sto sammen med regjeringspartner Sp i kampen mot Høyres bruk av tvang.
HELT UFORUTSIGBART. Fjerning av
formueskatten var lenge en kampsak
for både Høyre og Fremskrittspartiet.
Men det var før valgkampen. Nå vil
Høyre bare fjerne litt av formue-

OPPRØRT HAV: Oljeselskapene kjemper ikke bare med vær og vind, men også med et stadig mer omskiftelig politisk klima.
Her er riggen Polar Pinoeer på Skarv under november-stormen «Berit» i 2011.
FOTO: TRANSOCEAN
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skatten, mens Frp ville vinne velgere i
innspurten på å heller fjerne eiendomsskatten.
Imens fortsetter oljeselskapene sin

gradvise strategiendring. De manøvrerer i et politisk landskap hvor et stort
politisk flertall ønsker høy produksjon,
mens et blokkerende mindretall ønsker
rask nedskalering.
Det er vanskelig å tenke seg et mindre forutsigbart marked.
I Nord-Norge, som aldri for alvor
kom inn i den operative delen av oljebransjen, er omstillingen i full gang.
Selv om optimistene spår 3000 nye
oljearbeidsplasser i nord, er den vegeterende konsulentbransjen på full fart
over i nye markeder. Tidligere såkalte
oljekonsulenter har forlatt energisektoren og jobbet seg inn mot oppdrett
og fiskeri. Der finner de en tryggere
havn, og etter hvert også større avkastning.

TURISME SOM OLJE. Gjennom den nå
avsluttede valgkampen er det skapt et
inntrykk av at turismen er framtidas
olje for nordlendingene.
Det gir paradoksalt nok også et håp
for oljebransjen.
For hvordan skal vi fly, seile eller
kjøre turistene inn i landsdelen uten at
oljebransjen etterfyller drivstoff til
transportmidlene?
Arne O. Holm
Redaktør
High North News

Full gass for Snadd

Skarv-skipet* i Norskehavet skal levere bærekraftig produksjon i verdensklasse i flere tiår til.
For å få det til, må vi lete, finne og bygge ut satellittfelt i nærområdet. Nå gir vi gass for Snadd:
Snadd er et 60 kilometer langt gassfunn vest for Skarvfeltet. Vårt mål er å levere plan for utbygging og
drift (PUD) for Snadd-feltet til myndighetene i fjerde kvartal 2017, med produksjonsstart fra første fase
(sør) i 2020. Utvinnbare reserver for Snadd er estimert til om lag 32 milliarder Sm3 (200 millioner fat)
oljeekvivalenter, og investeringskostnadene er anslått til 10,8 milliarder kroner.
Skarvområdet preges av full aktivitet døgnet rundt – året rundt.
Vårt mål er å fortsette slik i flere tiår til.

Skarvfeltet ligger 210 kilometer fra Sandnessjøen, hvor Aker BP har forsyningsbase og kontor for driftsstøtte.
Helikopterbasen ligger i Brønnøysund. Oljeproduksjonen lastes til skytteltanker for direkte transport til markedet
og gassen eksporteres via et 80 kilometer langt gassrør til Åsgard transportsystem.
Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske
kontinentalsokkelen, og har lisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den samlede produksjonen
i 2016 var på om lag 118 200 fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet har rundt 1300 ansatte ved hovedkontoret
som ligger ved Fornebu utenfor Oslo og ved avdelingskontorene i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og
Harstad. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet.

*Skarvfeltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg.
Undervannsbrønner er knyttet opp til FPSO-en via havbunnsrammer. I illustrasjonen er Snadd-feltet det lange, blå «røret» i nedre, venstre del.

