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Aasta Hansteen-feltet, 11. november
kl. 07.47, havdyp: ca 1.250 meter

Boret
går!

Foto: Transocean

Økende
interesse
Høsten i politikk og samfunnsliv har vist en tilsynelatende voksende interesse i samfunnsdebatten
fo
or forvaltningen av landets naturressurser.
Krevende tema som avkastning fo
or samfunnet,
prosjektøkonomi, langsiktige oljepriser, er gjenstand for vidløftige diskusjoner der mer eller
mindre skråsikre profe
etier verserer.
Kongeriket Norge er saksøkt fo
or brudd på miljøparagrafen i Grunnloven i fo
orbindelse med 23.
konsesjonsrunde i Barentshavet. På den ene
siden vil en eventuell seier i Tingretten bli brukt
til å argumentere fo
or slutt på oljeboring i Barentshavet. Staten avfe
eier søksmålet, som et forsøk på
å «amerikanisere» det norske folkestyret, der
rettsapparatet kan brukes til å endre legitime
demokratiske prosesser. Det gjenstår å se hvem
av partene som har utholdenhet til å fø
øre saken
helt opp til Høyesterett.
Problemene på Goliat brukes som nok et bevis på
at Barentshavet bare vil bringe tap og elendighet
fo
or landet. Goliat er først og fremst et eksempel
på hva som kan skje når en offshore-installasjon
sendes ut på fe
eltet før den er helt ferdig.
Reparasjoner og ombygging ute på fe
eltet er
ekstremt dyrt. De som leter etter skikkelige skandalefe
elt bør se nærmere på Yme, plattfo
ormen som
ble bygd og installert, men måtte fjernes og hugges
opp før den hadde produsert en dråpe olje.

Foto: Leif Steinholt

PÅ FISKETUR: Vi har vært på sildetokt med MS Åke
erøy og Dønna Havfiske AS. Fangsten var feit og fiin, men ble litt
mindre enn planlagt.
Side 22-29

Leterefusjonsordningen, at Staten betaler store
deler av letekostnadene, er også under angrep.
Der er det verdt å lytte til direktør i Oljedirektoratet,
Bente Nyland, som kan fortelle at ordningen vil gi
staten en netto kontantstrøm på 2.000 milliarder
kroner, etter at letekostnadene er trukket fra. 500
av disse milliardene kommer fra Norskehavet. Så
å dekke kostnadene i skattejakten over skatteseddelen må være blant landets beste investeringer..
Oljefo
ondet overrasket mange med å be Finansdepartementet om fullmakt til å selge seg ut av
oljeaksjer. I debatten ble dette av noen sett på som
(nok) et signal om at oljealderen går mot slutten.
Det er derimot grunn til å høre mer på faagfolkene,
som begrunner ønsket med fornuftig argumentasjon om å spre statens risiko
o. Oljeaksjer har nemlig
vist seg å svinge mer i verdi enn oljeprisen, som
staten fra fø
ør er massivt eksponert mot.
Uten den boblende debatten hadde kanskje ikke
disse momentene kommet opp i dagen.
Da gjenstår bare oppfordringen: Kjør (mer) debatt!

Foto: Arvid Mikalsen

BORESTART:: Nå er det mindre enn et år til kranene skal åpnes fo
or gass fra Aasta Hansteen-feltet. Aktiviteten tar
seg nå krafttig opp både på land og ute på feltet.
Side 10-15
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Kampen mot åpning av Lofoten og Vesterålen for oljeleting har et ekko i no

Olje i Lofoten: H
GUDS GAVE. For all tenkning rundt
fisk og industri er det essensielt å forstå
et enkelt biokjemisk faktum: Fisk er en
av Guds gaver til menneskene, men den
er ømfintlig. Den råtner. Hvis fisk skal
kunne transporteres fra fiskefeltene til
forbrukerne, må den konserveres.
Svært mye av den industrielle oppfinnsomhet de siste 100 årene har derfor
vært konsentrert om å finne svar på det
grunnleggende spørsmålet: hvordan
kan fisk konserveres slik at den når
fram til de som skal spise den med mest
mulig av sin opprinnelige smak, friskhet og konsistens i behold?
Salting, tørking og røyking var de
urgamle konserveringsmetodene. De
ga utmerkede produkter med en innebygd svakhet: salget skjedde først og
fremst til markeder i Sør-Europa,
Afrika og Latin-Amerika, der folk var
fattige og betalingsevnen svak. Prisen
ble lav, og utbyttet dårlig for fiskere,
arbeidere og bedrifter. 1930-årene var
en sammenhengende krisetid for fiskeriene. Havet svulmet av fisk, men prisene var katastrofale.
Så seint som i desember 1939 ble
førsteklasses torsk betalt med 1,5 øre
per kilo. For mange familier betydde
det den rene skjære nød.
NYE METODER. Mange vitenskapsmenn og industrialister var derfor begynt å tenke på om det fantes andre konserveringsmetoder som kunne tas i
bruk, og som kunne gjøre fisk til et fristende produkt for konsumentene i Berlin, Paris og London, der det fantes
mer penger, og man kunne få en bedre
pris. Gjennombruddet kom i to nasjoner som var langt mer industrialisert
enn Norge: Tyskland og USA.
I Lübeck hadde industribyggeren
Rudolf Baader i 1939 presentert den
aller første filetmaskinen, som var et
mekanisk vidunder der et sinnrikt system av roterende kniver skar nydelige
fileter av hvitfisk som torsk og hyse.
Baader ville redusere det manuelle
blodslitet i fiskeindustrien, og han lyktes. Den første maskinen kunne i teorien erstatte tolv mann.
Samtidig hadde oppfinneren Clarence Birdseye i USA konstruert den
første platefryseren, som raskt og effektivt gjorde det mulig å dypfryse Baaders
fileter. De kunne deretter oppbevares
på fryselager i månedsvis og transporteres over hele verden uten å bli ødelagt. Det dreide seg om en teknologisk
revolusjon, som på få år skulle flytte
fisk inn i supermarkedenes frysedisker
over hele verden, der torsk og sei i delikat cellofan kunne konkurrerer med
pizza, kylling og pasta om de godt betalende kundenes gunst.
ET KJEMPESTINKDYR. Til havs var en
lignende revolusjon i gang. Mens vi i
begynnelsen av det 20. århundret fortsatt fisket med små åpne båter og bronsealderteknologi, hadde våre konkurrenter utviklet otertrålen, som ble dratt
av store og kraftige dampskip med hele

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 LNGfabrikken.

Nord-Atlanteren som operasjonsområde. Effektiviteten var enestående. 200
trålere med en besetning på 8000 mann
kunne bringe like mye fisk på land som
våre 110 000 fiskere til sammen.
Normalt ville en fiskerinasjon ha
ønsket teknologiske fremskritt velkommen. Trålerne ble i stedet oppfattet
som en voksende trussel med et luende
hat som kommer til uttrykk den dag i
dag. «Trålfisket historie er kort,» skrev
Nordlys i 1926. «En havbunnens præriebrann tør være den mest rammende
karakteristikk når det gjelder å tyne
organisk liv. En præriebrann er imidlertid renslig nok i sine virkninger.
Tråleren er en havenes forpester, et
kjempestinkdyr.»
Demoniseringen førte til et av de
mest bisarre resultater i norsk industris
historie. Mens nasjoner som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania,
Portugal, Sovjetunionen, Island og
Færøyene hadde flere tusen trålere i
fangst på alle hav, innførte Norge i
1939 totalforbud mot trålfiske. Unntak
ble gjort for elleve eksisterende trålere.
De ble til gjengjeld pålagt å salte all
fangst om bord. Fersk fisk fra slike
stinkdyr skulle ikke landes i norske havner, og slett ikke til store fabrikker med
filetmaskiner og fryseskap.
TYSK STORINDUSTRI. Baaders og Birdseyes teknologi ble av den tyske invasjonshæren våren 1940 bragt til Norge,
som i Tusenårsriket var tiltenkt rollen
som hovedleverandør av proteinrik fisk
til Hitlers armeer. I løpet av et par år
anla tyskerne verdens største og mest
avanserte fiskeindustri i Trondheim,
Bodø og Svolvær. Frostfilet i Bodø
hadde alene 14 platefrysere med en
total kapasitet på over 50 000 tonn råstoff årlig, hinsides noe tilsvarende i vår

SAMEKSISTENS: Fisk og olje tåler å høstes, side om side, er argumentasjonen fra vår kommentator.
historie.
Til tradisjonalistenes og Norges Råfisklags forferdelse ville okkupantene
og NS bruke trålfisk for å holde fabrikkene i gang. For råfisklaget, som nylig
var gitt lovfestet enerett på all omsetning av fisk på førstehånd, syntes
undergangen nær. For å unngå trålerne, erklærte laget at norske fiskere
kunne gjøre jobben. Allerede i august
1940 ble en avtale signert om å levere
200 000 tonn råstoff årlig til priser som
gradvis økte til 40 øre per kilo. I mellomkrigstiden hadde avsetningsproblemene ridd fiskerinæringen som en
mare. Nå var problemene med et fingerknips løst. For første gang på mange år
begynte fiskerne å tjene penger. Gjeld
ble betalt, nøden overvunnet.
For den tyske krigsøkonomien fikk
avtalen stor betydning. Det er grunn til
å anta at det som følge av avtalen ble levert 200 til 500 millioner kilo fisk i løpet av krigen, noe som antakelig til-

svarte nærmere en milliard middagsmåltider, eller stridsrasjoner om man
vil. Saken som ble reist mot Råfisklaget
i 1945 for økonomisk landssvik druknet
i en storm av protester, og laget ble i de
følgende år et maktsentrum av umåtelig styrke i nordnorsk samfunnsliv.
Den betente avtalen med okkupantene
ble retusjert fra historien. Med stigende
selvtillit hevdet mytebyggerne at råfiskloven alene hadde løftet Nord-Norge
ut av mellomkrigstidens nød. Samarbeidsavtalen med tyskerne ble i stor
grad glemt. Men det var den som hadde
gjort monopolistens stilling urokkelig.
HATKAMPANJE. APs sosialøkonomer
møtte massiv motstand da partiet etter
krigen lanserte et nytt forsøk på å rasjonalisere fiskeriene. En hovedsatsing ble
gjort av sjokoladeprodusenten Freia,
som med statlig velsignelse investerte
millioner i pionerbedriften Findus. Ved
hjelp av trålere og samtidens mest mo-
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ordnorsk historie.

Historiens ekko
ikke ville nå de arktiske strøk. De som
trodde det, tok feil. En fiskeindustri
som ikke arbeider på matvaremarkedets
premisser og med den beste av all teknologi, kan ikke overleve. Men de som
vil forandre seg og fortsatt har evnen,
vil greie seg. For ute i verden finnes det
millioner av mennesker som etterspør
fisk, hvis vi kan levere riktig kvalitet til
riktig tid og riktig pris – kort sagt, fisk
som er riktig konservert.
FRA FISK TIL OLJE. Og hva så, etter at
Nord-Norges befolkning i årtier hadde
bekjempet sine egne interesser med
nebb og klør og stanset ethvert forsøk
på industrialisering og urbanisering,
hva skjedde? Jo, Hainn Der Oppe så i
nåde til oss og ga oss en helt ny sjanse.
Vi fant olje og gass i Barentshavet, og
alle indikasjoner og beregninger viser
at det høyst sannsynlig finnes mye mer
også utenfor Nordre Nordland og
Troms.
Men hva gjorde vi? Tok vi mot
denne nye Guds gave med bønn om tilgivelse for at vi hadde vanskjøttet våre
andre verdier på en så fatal måte? Lovpriste vi denne skjebnens tilfeldighet,
som nok en gang kunne redde oss fra
vår dårskap?
Nei, himmelen forby! Vi satte i gang
på samme måte som før og forsøkte å
demonisere olje- og gassindustrien på
nøyaktig samme måte som vi i år etter
år demoniserte forsøkene på å modernisere og effektivisere fisket og bygge
de store og livskraftige samfunnene
som en moderne industri ville kreve.
Ferskfisktråling og dypfrysing var pinner til landsdelens likkiste og ville legge
kysten øde, sa motstanderne. Olje og
gass var hundre ganger verre, og den
største ulykke som foreløpig hadde
rammet oss, stakkars nordlendinger.

FOTO: STEINBJØRN MENTZONI

derne teknologi skulle en helt ny merkevareindustri bygges, basert på landsdelens eget råstoff.
Men Findus ble bekjempet med
nebb og klør av fiskere, organisasjoner
og konkurrenter i en hatkampanje som
knapt har sidestykke i norsk næringslivs
historie. I dag er bare drømmen tilbake. Norsk fisk har ikke et eneste
varemerke som er internasjonalt anerkjent. I frysediskene i Wien, Brussel og
Napoli finnes ingen genuint norsk etikett som forbrukerne øyeblikkelig
gjenkjenner og vil ha, fordi vi over år
har bevist at vi kan levere riktig kvalitet
til riktig pris.
Noe av forklaringen er åpenbart at
moderne industri krever store investeringer i fabrikkbygninger, maskiner,
markedsføring og merkevarebygging.
Fisk kjemper om en posisjon i verdens
tøffeste marked, det globale matvaremarkedet, som igjen domineres av multinasjonale giganter og butikkjeder

med enorm makt. Marginene er små og
blir presset hele tiden. Bare de beste,
mest rasjonelle og leveringsdyktige
overlever. Det betyr at maskinene ikke
kan stå stille. Tilførslene av råstoff må
være store, og de må være jevne. Industrialisering, slik pionerene så det, krevde derfor utvikling av byer og vekstsentra langs kysten med store bedrifter
og en rasjonell flåte av effektive helårsbåter. Det var en utvikling som byråkrater, fiskeriorganisasjoner og mange
intellektuelle var rasende imot. Å være
for trålere og byer i Nord-Norge var –
og er – en synd langt verre enn skjørlevnet, fyll og hor. I en lang årrekke
ville flertallet ikke forsone seg med at
verden hadde endret seg politisk, økonomisk og teknologisk. Den romantiske visjonen av fiskarbondens avsondrete idyll ble opphøyet til et jesuittisk trossystem, og nåde den som mente
noe annet! Nord-Norge ville stå utenfor, i troen på at endringenes stormkast

DEBATT I 45 ÅR. Den ødeleggende debatten har rast i mer enn 45 år, siden
Nord-Norges politikere tidlig i
1970-årene første gang ba om å få del i
oljeeventyret. Frykten for et massivt
oljesøl som kan ødelegge livet i havet,
har dominert opinionen til tross for at
utredning etter utredning har påvist det
motsatte – med Utredningen om Lofoten og Barentshavet (ULB) fra 2003
som den grundigste og beste.
Det blir fortsatt hevdet at havområdene i nord er særlig sårbare på grunn
av de store fiskerikdommene. Men
ULB fastslo nok en gang at et oljesøl
ikke vil medføre skader på voksen fisk,
yngel og rauåte (fiskens viktigste føde),
fordi fisken svømmer bort. Skadene på
fisk ved leting, produksjon og transport
til havs vil derfor være minimale selv
om et uhell skulle skje. Rent faktisk har
virksomheten vært i gang på Tromsøflaket i 37 år uten at en eneste fisk er
blitt drept.
Det ULB derimot viser er at skade
kan oppstå på fiskeegg og larver, som i
en kort periode av året befinner seg i
avgrensede områder på sokkelen (f.eks.
torskelarver/egg i Lofoten/Troms i

noen våruker). Men selv i det absolutt
verst tenkelige tilfellet, med et kjempeutslipp under ekstremt ugunstige
værforhold midt i gytesesongen, vil
skadene være begrenset. Om et utslipp
varer i 14 dager (Bravoutblåsingen ble
stoppet etter åtte dager!), vil 90-95 prosent av biomassen klare seg. Med et
middeltall for en årsklasse torsk på 450
000 tonn, snakker vi om et teoretisk tap
på 22 500 til 45 000 tonn, som med en
kilopris på 15 kroner tilsvarer et samlet
økonomisk tap i størrelsesorden 330 til
670 millioner kroner, målt over årsklassens levetid på 15 år. Det gir et mulig
årlig inntektstap på 20 til 45 millioner
kroner i det verst tenkelige tilfellet.
Folk skal vite at forskerne i disse tallene
har langt inn svært høye sikkerhetsmarginer. Det er brukt tall for
oljekonsentrasjon og dødelighet som
aldri er påvist under reelle oljesøl. Effekten av oljevern og oppsamling
(30-70%) er heller ikke lagt inn.
Mange mener derfor at tapene kommer til å bli langt mindre ved et utslipp
i Lofoten selv midt i gytesesongen –
om det oppstår tap i det hele tatt. I tillegg er sannsynligheten for et slikt oljesøl mikroskopisk. Det verst tenkelige
kan bare skje med 10 000 års mellomrom.
MÅ VEIES. Det teoretiske tapet på noen
titalls millioner årlig må selvsagt veies
mot inntektene som olje og gass gir, og
som årlig har løpt opp i flere hundre
milliarder. Siden starten har petroleumsvirksomheten bidratt med ufattelige 13 500 milliarder kroner til vårt
brutto nasjonalprodukt, og da er ringvirkningene ikke tatt med.
Et oljeutslipp er alltid en trist og
oppskakende hendelse, uansett hvor
det skjer. Men skadene vil ikke være
ubotelige og vare i all fremtid, som
noen hevder. Havet er robust. Erfaringene viser at situasjonen vil være normalisert 7 til 10 år etter et utslipp.
ULB bekrefter kort sagt det alle tidligere utredninger har slått fast: risikoen i Nord-Norge er omtrent den
samme som i Nordsjøen. Den ligger
godt innenfor politisk akseptable grenser. Alle som ferdes på sjøen vet naturligvis at det innebærer risiko. Når vi
likevel gjør det, skyldes det at man har
veid risikoen for tap mot sjansene for
gevinst. I olje og gass står det mellom
teoretiske tap på noen titalls millioner
med flere tusen års mellomrom, og faktiske årlige inntekter på milliarder av
kroner. For de fleste som lurer på hva
man skal leve av i Nord-Norge i kommende år, vil valget være lett. Vi må gå
etter storgevinsten.
Derfor må regjeringen nå ta en djerv
beslutning, og åpne hele kysten for petroleumsvirksomhet, iberegnet Lofoten
og Vesterålen. Feltene i Barentshavet
og Norskehavet må bindes sammen. En
endelig sluttstrek må settes for 45 år
med debatt og usikkerhet.
Alf R. Jacobsen
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FØRSTE SATELLITT: Nær fem år etter at produksjonen startet på Skarv-feltet, kommer planen for videreutvikling av funn i nærområdet.

Nye byggeplaner på norsk sokkel for rundt 100 milliarder kroner er ventet f

Julenissen kom
BOOM. I hele 2016 ble det levert byggeplaner for norsk sokkel på 26 milliarder kroner. Bare i desember i år leveres
det planer verdt over 100 milliarder
kroner, ifølge en oversikt laget av Sysla.
Da Statistisk sentralbyrå presenterte
sine estimater for oljeinvesteringer i
2018, var anslaget for neste års investeringer i 2018 på 144,3 milliarder kroner. Men i disse tallene var prosjektene
som er ventet presentert i desember
ikke med.
Ofte tildeles vesentlige kontrakter i

sammenheng med at Plan for utbygging og drift (PUD) blir overlevert
myndighetene. Derfor kan man legge
til grunn at årets julepakker til leverandørindustrien vil slå inn i tallene allerede neste år.
SKARV. AkerBP har lenge gått svanger
med Snadd-prosjektet, en satellitt til
Skarv, et satellitt-prosjekt til feltsenterets FPSO som selskapet selv har antydet vil koste omkring 10 milliarder kroner.

Investeringene handler om boring av
brønner fra til sammen seks havbunnstasjoner med tilhørende rørledninger
og styringskabler, og noe modifikasjon
på Skarv FPSO. I november fikk AkerBP myndighetenes aksept til å døpe om
prosjektet fra Snadd til «Ærfugl», etter
en navnekonkurranse blant lesere av
Helgelands Blad og HavPuls.
– Vi er imponert over engasjementet, sier Olav Fjellså i Aker BP.
88 forslag kom inn, og daglig leder
for Score AS i Sandnessjøen, Snorre

Sørensen, leverte vinnerforslaget.
CASTBERG. En annen godbit som er
ventet i desember, er PUD for oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet. I
konsekvensutredningen estimerer
Agenda Kaupang norskandelen i prosjektet til 47,8 prosent, tilsvarende
rundt 23,4 milliarder kroner.
Rundt tre prosent av totalkostnaden
på rundt 50 milliarder, er estimert å
havne blant nordnorske leverandørbedrifter. Rapporten anslår at 250 millio-
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DET NESTE STORE: Produksjonsskip med et omfattende havbunnsanlegg er planen for Johan Castberg-feltet mellom Hammerfest og Bjørnøya.
SKISSE: STATOIL

FOTO: BP

LANGT OG SMALT: «Ærfugl» ved Skarv feltsenter er 60 kilometer i utstrekning.
KART: AKERBP

før jul.

mmer tidlig i år
ner kan tilfalle «nordnorsk verkstedindustri», trolig i hovedsak firma på Helgeland.
Av konkrete produktleveranser som
omtales i utredningen finner vi såkalte
sugeanker, som tidligere er produsert
både hos Aker Solutions i Sandnessjøen, og hos Momek på Mo.
Prosjektleder i Olje- og gassklynge
Helgeland, Andreas Inselseth, er optimistisk i forhold til at bedrifter på Helgeland vil vinne kontrakter på Johan
Castberg. Det er spesielt på fabrikasjo-

nssiden at Inselseth ser muligheter for
store leveranser, blant annet fra Aker
Solutions i Sandnessjøen, Momek
Group i Rana, og Westcon Helgeland på Nesna.
– Disse bedriftene er alle involvert i
forespørsler mot Johan Castberg og har
potensiale for store oppdrag. Mye av
kapasiteten på fabrikasjon i NordNorge ligger her på Helgeland, sier
Inselseth, som understreker at prosjektet vil være «helt avgjørende» for om
bedrifter i nord vil fortsette å jobbe

mot olje- og gassindustrien.
Utredningen understreker at det
hefter vesentlig usikkerhet ved tallene,
siden de regionale virkningene har
sammenheng med hvem som vinner
oppdragene.
Erfaringene fra både Skarv og Aasta
Hansteen er at de regionale leveransene har blitt større enn estimert på forhånd.
Utredningen spår at leveransen fra
nord i driftsfasen vil bli hele 40 prosent
av de årlige driftskostnadene (1,15 mrd

per år) over feltet levetid på 30 år. Leveransene fra Hammerfest, i hovedsak
knyttet til basedrift, estimeres til 176
millioner i året.
■ Andre prosjekt på norsk sokkel som
er ventet presentert for myndighetene
før jul er Snorre Expansion (Statoil, 22
mrd), Fenja (VNG, 10 mrd), Yme (Repsol, 8 mrd), Valhall Vestflanke (AkerBP, 7 mrd), Storklakken (AkerBP).
Morten Hofstad
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Satser på roboter
INSPEKSJON OG VERKSTED: Sandnessjøen Offshoreservice AS, med adresse Mosjøen, er tuftet på datterselskapene Verkstedhotell Sandnessjøen
AS, SOS Inspection AS.
Verkstedhotellet har vært i drift et
par års tid i basemiljøet på Horvnes i
Sandnessjøen. SOS Inspection favner
litt bredere, og har i det siste investert
i flyvende droner og svømmende
ROV-er.
– Vi kan gjøre undervanns inspeksjoner og tjenester til en langt rimeligere pris enn ved bruk av dykkere,
samt med mye høyere sikkerhet, forteller Fredrik Nicolaysen, som driver

virksomhetene sammen med sin far,
Harry Nicolaysen.
Firmaet jobber blant annet med inspeksjon under vann, inspeksjon av
skrog, innvendig og utvendig rør-kontroll, inspeksjon av sjøkabler, driver
bistand under søk og redning.
– Vi bruker blant annet 3D printerteknologi til å lage skreddersydde prototyper for uttesting, forteller Nicolaysen.
INSPEKSJON: Sandnessjøen Offshore
Service jobber med ROV (bildet), og flyvende droner til inspeksjon både under og over vann.
FOTO: FIRMAET

MER MOT JUL: Daglig leder i Nova
Sea, Odd Strøm.
FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

Slaktet
mindre
i sommer
TREDJE KVARTAL. I perioden juliseptember slaktet Nova Sea på Lovund 9.431 tonn laks, mens de
samme periode i fjor slaktet 13.051
tonn, ifølge rapport fra medeier
Marine Harvest. Nedgangen har
sammenheng med at slakteriet sto
stille i juli for vedlikehold og modifikasjoner.
– Lavere volum i tredje kvartal
kompenseres med høyere volum i
fjerde kvartal, så for året som helhet er volumene slik de skal være.
Ellers har det vært et kvartal med
gode sjøtemperaturer og god tilvekst i produksjonen i sjøen, opplyser daglig leder Odd Strøm.
GODT ÅR. Ifølge hovedtall fra Marine Harvest, oppnådde Nova Sea
en driftsmargin på 2,33 euro per
kilo fisk i tredje kvartal, som skulle
tilsi et driftsresultat omkring 175
millioner kroner i tredje kvartal. Så
langt i år skal dermed Nova Sea ha
tjent omkring 750 millioner fra
driften, ifølge rapportene fra Marine Harvest. Til sammenligning
endte fjoråret med et driftsresultat
på 967 millioner.
EKSTRA UTBYTTE. I vår betalte
Nova Sea 500 millioner kroner i
aksjeutbytte til eierne for regnskapsåret 2016. I kvartalsrapporten
fra Marine Harvest framgår det at
Nova Sea har betalt ut ytterligere
150 millioner til eierne i tredje
kvartal, som et ekstraordinært utbytte, noe også Odd Strøm bekrefter.
Morten Hofstad

STÅR KLART: Subsea verksted og lager på Horvnes i Sandnessjøen drives i samarbeid mellom Helgelandsbase, Statoil og
AkerBP.
FOTO: HELGELANDSBASE

Fylkeskommunen
støtter testsenter
Nordland spytter penger inn i
Havromsteknologi-prosjektet.
FORPROSJEKT: Nordland fylkeskommune har bevilget 285.000 kroner til
forprosjektet Testsenter for Havromsteknologi, som tenkes etablert i
subsea-anlegget på Horvnes i Sandnessjøen.
– Vi tror at et slikt testsenter vil
kunne bety mye for næringslivet på
Helgeland. Det gjelder både mulighe-

tene for innovasjon og verdiskapning
gjennom samarbeid mellom næringsliv,
forskning og virkemiddelapparatet, sier
fylkesråd for næring Ingelin Noresjø
(KrF).
– Et eventuelt testsenter vil kunne
koble flere av de sterke næringene på
Helgeland sammen. En større del av
verdiskapingen i de ressursbaserte næringene vil kunne skje i regionen, ved at
aktørene får utført testing på Helgeland fremfor å måtte frakte utstyr ut av
regionen, sier Noresjø.

■ Samarbeidspartnere i prosjektet er
Kunnskapsparken Helgeland, Aker BP,
Alstahaug kommune, Marine Harvest,
Ocean Technology, Nova Sea, LetSea
AS, NIBIO, Nord Universitet, Sentrum Næringshage. Sintef Helgeland og
havbruksklyngen NCE Aquaculture vil
også bli invitert inn i prosjektet.
Morten Hofstad
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Med mindre enn et år til planlagt start av produksjon på Aasta Hansteen, ø

Riggen borer fo
BORESTART. I morgentimene lørdag
11. november, gikk borekrona ned
gjennom havbunnsramma som ble
bygd hos Aker Solutions i Sandnessjøen, og borekampanjen på Aasta
Hansteen var offisielt i gang. Riggen vil
trolig bruke det meste av 2018 på å
bore de åtte produksjonsbrønnene. I
kontrakten har Statoil dessuten opsjon
på ytterligere fire brønner, som trolig
vil bli brukt på leteboring i det samme
området.
VED LAND. Helga før hadde riggen
kommet inn under land utenfor Sandnessjøen for å laste utstyr. Et helikopter
fra Airlift tok av fra Stokka med statslos
Leif Morten Slotvik om bord. Losen
ble satt om bord på riggen, som fortsatte innover mot Løkta, der den ble
møtt av et ankerhåndteringsfartøy og et
par supplybåter.
– Hva er forskjellen på å lose en slik
rigg, sammenlignet med tradisjonell skipsfart?
– Vi seiler som et vanlig skip inn til
lokasjonen hvor plattformen skal ligge.
Med det maskineri og antall propeller
som plattformen er utstyrt med, kompenseres det greit for vær, vind og
strøm under seilasen, forteller Slotvik.

REKORD: Borekrona fra Transocean
Spitsbergen på veg ned i bakken på ca
1250 meter, det hittil største havdyp for
produksjonsboring på norsk sokkel. I alt
åtte produksjonsbrønner skal bores på
Aasta Hansteen-feltet. Borestart skjedde
11. november.
FOTO: TRANSOCEAN/STATOIL

SJEF OM BORD: Plattformsjef Transocean Spitsbergen, Kenneth Sandberg,
hadde noen hektiske døgn mens riggen
lå oppunder land og fikk om bord utstyr
fra basen i Sandnessjøen.
FOTO: LEIF MORTEN SLOTSVIK

SMULT FARVANN. Riggen valgte å
stoppe på Stifjorden, framfor å gå helt
inn på Alstenfjorden, fordi det man
trenger er smult farvann i lasteoperasjonene.
På Stifjorden holdes riggen på plass
«på DP», som det heter. «Dynamisk
Posisjonering» er et satellittsystem som
kommuniserer med navigasjonsutstyret
på riggen, og automatisk kan holde riggen på eksakt samme sted ved hjelp av
til sammen åtte kraftige vribare propeller. Dermed settes det ikke anker for å
holde riggen på plass.
MYE LAST. Formålet med besøket er å
ta inn last fra Horvnes, som skal brukes
på boreoperasjonene på feltet langt ute
i havet vest av Bodø.
– Plattformen lastes opp med det
nødvendige utstyret som skal brukes
for å bore de første seksjonene på feltet.
Det brukes totalt tre forsyningsskip,
som henter last fra basen i Sandnessjøen og leverer ut til plattformen, forteller plattformsjef Kenneth Sandberg,
som selv er fra Molde.
– Det er mye utstyr som skal lastes i
løpet av perioden på et par døgn, sier
Sandberg.
– Mange arbeidsledige oljearbeidere
er nå kommet i arbeid igjen. Det samme gjelder sjøfolkene på supplyskipene.
Samtidig ser vi stor aktivitet på basene i
Brønnøysund og Sandnessjøen, sier
rigg-skipperen.
Morten Hofstad

VED ÅSVÆR:Transocean Spitsbergen på vei inn mot Åsvær utenfor Dønna, der losen ble satt om bord fra helikopter.
FOTO: LEIF MORTEN SLOTVIK

SJELDENT SYN:Transocean Spitsbergen på Stifjorden n
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ker aktiviteten kraftig både ute på feltet og i land.

r fullt på Aasta

ord for Løkta i Dønna første helga i november. Helikopter fra Brønnøysund anløper for mannskapsbytte, og utstyr lastes om bord fra skip.

FOTO: ARVID MIKALSEN

12

NR 4 - 2017

HAVPULS

TEMA: AASTA HANSTEEN

MYE RØR: Rørhåndtering er en svært viktig del av aktiviteten på en offshorebase. Fredrik Nordnes konstaterer at lagerhallene i subsea-anlegget for tiden fylles opp av
mengder spesialutstyr til Aasta Hansteen og Skarv.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Skrur rør daglig
Når riggene kommer, trengs
det mye rør. Basemiljøet i Sandnessjøen har i høst fått et nytt
redskap som både skal spare
penger, og skape mer jobb.
NYTT REDSKAP. Tidligere i høst fikk
basemiljøet i Sandnessjøen et redskap
som skal bare tid, kostnader, transport,
og samtidig skape mer arbeid for flere
leverandører på basen. En hydraulisk
skrumaskin for rørkoblinger har så
langt fungert slik det var planlagt.
– Etter seks ukers bruk har vi hatt
rundt 120 operasjoner med skrumaskinen, forteller Fredrik Nordnes, som er
driftsansvarlig på subsea-anlegget i
Sandnessjøen på vegne av Statoil og
Aker BP.
Siste uka i november ventet 30 nye
jobber i forbindelse med ny mobilisering til boringen på Aasta Hansteenfeltet.
JOBBE LOKALT. Det er Oss-Nor AS i
Kristiansund, som har hatt leveransen
av maskinen, og ansetter i disse dager
en egen lokal operatør på utstyret.
– I tillegg til planlagt aktivitet, har vi
nå har kunnet løse oppgaver kjapt og
effektivt her lokalt i verkstedet, noe
som har spart både tid og kostnader.
– Skrumaskinen genererer også annen mobiliseringsaktivitet hit til Helgeland, som igjen gir regionen syne-

VIKTIG REDSKAP: Skrumaskinen i subsea-anlegget på Horvnes, opereres av
Oss-Nor AS.
FOTO: PRIVAT
rgier i form av mere aktivitet lokalt
både i forkant, under og etter utstyret
har vært i bruk. Mere aktivitet generer
behov for flere tjenester og personell
som også gir synergier til annet næringsliv lokalt, sier Nordnes.
SKRUSTIKKE. Utstyret vi snakker om
en «rør-tang», en 12 tonn tung hydraulisk drevet skrustikke, som med stor
kraft kan skru fra hverandre, og skru
sammen, rørkoblinger til bruk offshore. Slikt utstyr har så langt kun stått
på landbaser i Bergen, Florø, Kristiansund, og Hammerfest.
– Med subsea-anlegget på plass kan
vi skru sammen rør som er på vei både

ut og inn fra feltene, et arbeid som er
veldig upraktisk å gjøre i Kristiansund
eller Hammerfest. Derfor har vi jobbet
med ei løsning i Sandnessjøen, sier
Tommy Øvstebø i Statoil, som forbereder subsea-operasjoner på Aasta
Hansteen-prosjektet.
– Subsea-anlegget er en veldig viktig
brikke for å dra nytte av utstyret. Vedlikehold blir mye enklere å gjøre i
Sandnessjøen, enn alternativene i Bergen eller Kristiansund, sier Øvstebø.
JOBB FOR ANDRE. Målet er at utstyret
skal utløse jobb for andre lokale bedrifter.
– Når utstyr skrus fra hverandre, skal

dette vaskes og kontrolleres. Kanskje
må noe repareres, kanskje trenger noe
utstyr overflatebehandling, før det hele
skal skrus sammen igjen, sier Fredrik
Nordnes.
– En annen sideeffekt er at utstyr
som er inspisert og skrudd sammen
igjen, kan bli lagret i anlegget på Horvnes til framtidig bruk, sier Nordnes, og
viser rundt i lagerhaller som allerede på
det nærmeste er fylt opp av et utall høyt
spesialiserte rør-deler og koblinger
som nå kan håndteres med den hydrauliske tanga.
– Hvor ligger den økonomiske gevinsten
i å gjøre mer lokalt?
– Det viktigste for økonomien er
geografisk nærhet til riggene som er i
operasjon. Jo kortere tid riggene må
stanse operasjon på grunn av feil på utstyr, jo mer spart. Vi sparer mange millioner, ved en eventuell hendelse på utstyr, på å ta utstyret inn til Sandnessjøen, sier Øvstebø.
– Logistikken er enklere. Det blir
mindre tungbil på veiene, mindre
CO2-utslipp, og færre tunge løft. Dessuten er dette i tråd med våre forpliktelser i regionen, sier Tommy Øvstebø i
Statoil.
■ Kontrakten mellom Statoil og
Oss-Nor AS har åpning for at andre
operatører kan benytte rør-tanga i
Sandnessjøen på sitt eget utstyr.
Morten Hofstad
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KLARGJØRING: Magne Grolid er ferdig
med et 20-tommers rør som veier 2,5
tonn.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Rør i
lange
baner
Når riggene kommer ute på
sokkelen er håndtering av rør
noe av det viktigste som skjer
på en landbase. Derfor er det i
disse dager full aktivitet i rørhallen hos Ramco på Horvnes.
AVGJØRENDE. Magne Grolid og Roy
Ingebrigtsen har vært ansatt i Ramco i
Sandnessjøen i nærmere ti år. Håvard
Øhlen kom til i 2010. Sammen har de
drevet en virksomhet som ikke er så
synlig, men like fullt er helt avgjørende
for at supplybåtene skal komme og gå
mellom riggene ute i havet og landbasen på Horvnes.
Rørhåndtering er nemlig essensielt
på en offshorebase.
KVALITET. Rør benyttes til flere kritiske operasjoner i boringen ute på riggene. Selve borestrengen skrus sammen på riggen, med ei borekrone nederst, som tygger seg ned gjennom fjellet. Når boret har gått en stund, må
borehullet forsegles med stålrør av
større diameter, som støpes fast i fjellet
med betong – dette er «casing», eller
foringsrør.
Rørkvaliteten er avgjørende for at
boreoperasjonen skal gå mest mulig
problemfritt ute på feltet. Og der kommer Ramco-gutta inn i bildet.
Jobben i rørhallen på Horvnes handler om klargjøring av mange typer stålrør, vaske og smøre gjenger, måle og
inspirere, slik at hvert rør til slutt får et
godkjentstempel, et eget sertifikat.
Rørene til Statoils operasjoner kommer til Sandnessjøen fra basen i Florø,
der Statoil har sitt hovedlager. Ramco
er etablert med egne folk og anlegg i
Florø, Sandnessjøen og Hammerfest. I
perioder har trioen i Sandnessjøen
pendlet til Hammerfest for å håndtere
rør for Ramco på basen i Rypefjord.

TI ÅR:Trioen Håvard Øhlen, Roy Ingebrigtsen, og Magne Grolid har drevet rør-service for Ramco i Sandnessjøen i ti år.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
JOBB HELE HØSTEN. I forkant av borestart på Aasta Hansteen-feltet, har båtlaster med rør ankommet Horvnes, og
Ramco-gutta er for lengst i gang med
klargjøring av de første rørlengdene
som skal ut på feltet.
I starten settes fire-fem lengder med
30 tommer store rør, som hver veier
10,5 tonn. Deretter går man over til
diameter på 20 tommer i noen hundre
meter nedover i fjellet, der rørlengdene

veier 2,5 tonn. Deretter noe mindre
diameter, og så videre.
DRAHJELP. Aasta Hansteen-boringen
vil gi jevn aktivitet på Ramco-anlegget i
Sandnessjøen gjennom hele 2018.
– Olje og gassklynge Helgeland har
vært flinke til å gi oss drahjelp i en
bransje der mange aktører for tiden har
overkapasitet og kniver om jobbene,
sier Magne Grolid.

Grolid er også storfornøyd med at
subsea-anlegget på Horvnes nylig fikk
en kraftig hydraulisk rørtang, som brukes til å åpne og sku sammen rør-koblinger.
– Rørtanga vil kunne medvirke til å
trekke mer arbeid til hele basemiljøet,
sier Grolid.
Morten Hofstad
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ANKOMST: Plattformdekket ankom Westcon i Ølen torsdag 30. november fra
verftet i Sør Korea.
FOTO: STATOIL

STARTSKUDDET: Prosjektdirektør Torolf Christensen i Statoil (t.h.) trykker på knappen og starter kut
VENTER: Skroget venter i sjøen utenfor Stord.

FOTO: ESPEN RØNNEVIK/STATOIL

Nå starter
sammenstillingen

Morten Hofstad

Trykket på st
MER Å GJØRE. Aasta Hansteen-satellitten Snefrid Nord gir fem måneder med
økt aktivitet hos Aker Solutions på
Strendene.
Representanter fra Aker Solutions i
Egersund, og Statoils prosjektledelse
for Aasta Hansteen, var med på å markere starten på arbeidet med den første
Aasta Hansteen-satellitten Snefrid
Nord hos Aker Solutions i Sandnessjøen.
– Den første av forhåpentlig mange
tilleggsressurser til Aasta Hansteen,
sier prosjektleder Helge Hagen i Statoil.

INNSPURTEN. 30. november gled
transportskipet White Marlin inn
mot kaiene i Ølen i Hardanger, etter
å ha vært et par måneder i sjøen på
tur fra verftet i Sør-Korea. På ryggen
bar skipet hele dekkskonstruksjonen
til Aasta Hansteen-plattformen, som
nå skal kobles sammen med skroget.
Skroget har ligget klar på fjorden
utenfor Kværner-verftet på Stord etter en lignende skipstransport fra det
samme verftet.
TESTET PÅ LAND. Statoil har lagt
vekt på at dekket, med boligkvarter
og prosessanlegg, skulle være så ferdig som mulig før avreise fra verftet.
Statoil har til og med trykksatt prosessanlegget med gass på land. Dette
for å sikre høyest mulig ferdig-grad
før sammenstilling med skroget, og
påfølgende utslep til feltet, som er
planlagt så tidlig som været tillater
det våren 2018.

Aker Solutions har startet på nok et opp

FERDIG: Slik blir plattformen til Aasta
Hansteen, en konstruksjon av
Spar-typen, den første i sitt slag på
norsk sokkel, og størst i verden.
ILLUSTRASJON: STATOIL

FORTSETTELSE. I sommer fikk Aker
Solutions i Sandnessjøen oppdraget
med å lage ei bunnramme og sugeanker
til Snefrid Nord – en ren kopi av havbunnsrammene bedriften tidligere har
levert til Aasta Hansteen-feltet.
– Det som er nytt denne gang, er at
også sugeankeret skal leveres fra Sandnessjøen. Sist ble det kjøpt fra Polen,
sier Svein Oskar Nuland, leder for fabrikasjon og offshore ressurser i Aker
Solutions.

– Vi har bygd opp betydelig subseakompetanse, og målet er å bli så selvstyrt som mulig her oppe. Dette er et
kjærkomment prosjekt for oss. Det er
jo markedet som bestemmer aktiviteten, men vi har klart å klore oss fast og
mener vi er godt posisjonert for eventuelle prosjekter som kommer i landsdelen, sier Nuland om virksomheten i
Sandnessjøen.
SKAL BORES. Inkludert i boreprogrammet er også Snefrid Nord, som
befinner seg helt nede på 1.312 meters
dybde.
– Og den gir oss 9-12 måneder ekstra på å modne fram andre funn i området, sa Helge Hagen.
Aasta Hansteen vil trenge flere ressurser etter hvert. 80 km unna ligger
det store gassfunnet Asterix.
– Det finnes masse muligheter i
området. Vi ser blant annet etter funn
som kan dele kostnaden ved å ta Asterix
inn mot Aasta Hansteen, sa Hagen.
Mariann Vatne
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Flytter
nærmere
«hjemme»
UKEPENDLER. Johan Andreas Johansen fra Brasøy i Herøy på Helgeland,
har flyttet fra Skottland og jobber nå
nærmere «hjemme» på Statoils tre
egenopererte offshore feltsenter i
Nord-Norge.
– Jeg begynte som vedlikeholdssjef
i Harstad 1. august. Jeg er ansvarlig
for vedlikehold av Norne og Aasta
Hansen, og Johan Castberg kommer
med etter hvert som den er på plass i
nord.
Johansen ukependler fra Bergen
til Harstad, og er periodevis innom
basemiljøet i Sandnessjøen for å
drive planlegging med sine to
Statoil-kolleger i Nordland – Kjell
Magne Tysnes som jobber med logistikk og marine operasjoner, og
Fredrik Nordnes på subsea-anlegget.
Johansen kommer fra stillingen
som ansvarlig for driftsforberedelsene til det Statoil-opererte Marinerprosjektet vest for Shetland, med
base i Aberdeen fra mars 2013.
– Jeg fulgte også byggingen av

ttingen av stålet.

FOTO: MARIANN VATNE

pdrag knyttet til Aasta Hansteen.

HJEM FRA SKOTTLAND: Johan Andreas Johansen fikk med seg ligacupfinalen mellom Aberdeen og Inverness
under oppholdet i Skottland.
FOTO: ROSS JOHNSTON
Mariner-plattformene i Sør Korea
gjennom hele byggeperioden. Vi
hadde 12-15 mann fra driftsorganisasjonen innplassert i prosjektet, og
siste seks måneder økte vi dette til
35.
– Da jeg byttet til ny jobb i Harstad var driftsforberedelsene ferdigstilt, driftsorganisasjonen rekruttert
og klare til å reise ut i havet for å jobbe på Mariner plattformene.
Nå ser Johansen fram til spennende utfordringer med både levetidsforlengelse på Norne fram mot
2036, og at Aasta Hansteen-plattformen skal settes i drift om et års tid.
Johan Castberg-utbyggingen har så
vidt kommet inn i anskaffelsesfasen,
så det blir en stund til feltet vil gi
vedlikeholdsarbeid.
– Det blir mange interessante
oppgaver framover, sier Johan Andreas Johansen til HavPuls.
Morten Hofstad
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artknappen

KUTTER STÅL: Den datastyrte plasmaskjæreren hos Aker Solutions kutter stål til
Statoil-installasjonen på Snefrid Nord.
FOTO: MARIANN VATNE
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STORT UTEAREAL: Slik ser Westcon Helgeland for seg utviklingen av eksisterende anlegg i Langsetvågen på Nesna, et arbeid
som gjøres i samarbeid med Mo Industripark.
ANIMASJON: MIP

Slipen i Sandnessjøen og Westcon Helgeland på
Nesna ligger begge i startgropa med omfattende
investeringer.

To verft
med store
byggeplaner
SKIP. De ligger begge ved skipsleia
langs Helgelandskysten. Begge er
skipsverft som planlegger å investere
flere hundre millioner i større anlegg.
Slipen Mekaniske i Sandnessjøen
er en tradisjonsrik bedrift som har drevet service og nybygg i nærmere hundre år. Bedriften eies av familien Jakobsen, som det siste tiåret har opplevd
gode år med hovedsakelig reparasjon
og service. Nybygg i stor skala ble gitt
opp for en del år tilbake.
NYBYGG. Nå legges planer for å investere 150-200 millioner i en ny over-

FAKTA

FAKTA

Westcon Helgeland

Slipen Mekaniske

■ Eiere: Westcon Yards (50 pst), Arnt
Skogsøy (42), Webe Buschmann (8).
■ Omsetning 2016: 60,5 millioner, netto
resultat: 4,3 millioner, egenkapital: 25,8
millioner.

■ Eiere: Slipen Holding AS (100 pst), som
eies av Birger, Knut, Arnt, og Nina Jakobsen.
■ Omsetning 2016: 107 millioner, netto
resultat: 2,5 millioner, egenkapital: 23
millioner (i holding).

bygd tørrdokk, i tillegg til eksisterende
beddinghall og utendørs bedding.
Den nye storhallen planlegges 130
meter lang, og 40 meter bred, med en
høyde på 40 meter over bakkenivå. Det

nye bygget vil være 10 meter høyere
enn dagens store hall, og nesten 50 meter lenger. Selve dokken vil være 120
meter lang, 28 meter bred, og cirka 37

NY STORDOKK: Slik kan Slipen Mekaniskes nye tørrdokk
meter i høyde fra vannspeil til krankrok.
– Det er et stort løft, men vi har tro
på at det blir et bra prosjekt, både ut fra
det grunnlaget vi har lagt økonomisk
og markedsmessig, og den muligheten
det gir for å øke tilfanget av arbeid. Vi
ser for oss at vi kan gå fra dagens 65 ansatte til kanskje oppunder 100, sier
Arnt Jakobsen til Helgelands Blad.
– Dette handler om å skaffe seg en
posisjon som foretrukket leverandør.
Vi har alt av infrastruktur man trenger
for å drive et godt skipsverft rundt oss
her i Sandnessjøen.
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k bli seende ut, hvis politikerne tillater ei delvis omregulering. Planutvalget har nå gitt klarsignal for å starte planarbeidet for å tilrettelegge for utbygginga.
STØRRE BÅTER. Slipen har allerede
fått klarsignal for å tilrettelegge dagens
beddinghall til å kunne ta inn for eksempel hurtigbåter og mindre båter.
– Med den nye hallen vil vi kunne ta
inn større båter og rette oss mer mot
det markedet. Båtene blir jo større,
både fiskebåtene og supplybåtene, og
de vokser ut av anlegget vårt i dag, sier
Jakobsen.
– Ved å flytte mye av produksjonen
inn i et mer tidsriktig og moderne anlegg, så rigger vi oss for de neste 30
årene, i hvert fall, og legger grunnlaget
for neste generasjon Slipen-ansatte,

sier Jakobsen.
Politikerne har gitt grønt lys for å
starte arbeidet med en ny reguleringsplan, inkludert konsekvensutredning av
prosjektet.
NESNA. I nabokommunen Nesna, jobbes det også med omfattende utvidelse
av eksisterende anlegg. Westcon Helgeland, i samarbeid med Mo Industripark, har kjøpt et areal på totalt 600
dekar fra Nesna kommune, som nå
prosjekteres med flere industrikaier, og
en tørrdokk.
Planen er en videreutvikling av pro-

sjektet «Rigg i nord» fra 2015, som
også tok utgangspunkt i Langsetvågen
som sted for utvalgte typer av industriell utvikling, blant annet riggvedlikehold.
Kommunen er tiltenkt rolle som tilrettelegger for infrastruktur og boliger.
Utviklingsprosjektet vil foregå de to
nærmeste årene.
BORERIGGER. I dag disponerer Westcon Helgeland en overbygd tørrdokk,
og et industrikai med 40 meter dybde. I
utviklingsprosjektet ligger planer for til
sammen fire kaier, og en tørrdokk på
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160 x 36 meter.
– Vi ser også på en større dokk, med
kapasitet for å landsette borerigger, sa
Jan Gabor fra Mo Industripark på
Nordområdekonferansen i Bodø i
oktober.
– Det er viktig å presisere at vi ønsker ikke å bli en forsyningsbase, i konkurranse med anleggene i Sandnessjøen. Vårt prosjekt vil bare bidra til å
styrke regionens kapasiteter – i sum, sa
Gabor.
Mariann Vatne, Morten Hofstad
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OPPKJØP: LetSea har kjøpt seg inn i konseptet til Biolaks AS i Bergen, som foreløpig bare eksisterer på tegnebrettet.

LetSea AS kjøper seg opp i Biolaks AS, som har
søkt om fem helt spesielle utviklingstillatelser.

Vekstvinner
kjøper i Bergen
TIL TOPPS. Dagens Næringsliv kåret i
november LetSea AS til «Årets Gaselle», etter to forutgående kåringer som
fylkesvinner i Nordland. Virksomheten
med en superlønnsom innovasjonsbedrift imponerte juryen, som sendte firmaet fra Helgeland helt til topps i den
eksklusive kåringen.
– Våre ansatte har både doktorgrader og universitetsutdannelse. Vi rekrutterer bredt og er avhengig av ungdom som vil satse på fremtidens næring
og matproduksjon. Derfor er denne
prisen viktig både for Dønna, distriktet
og hele havbruksbransjen. Den viser at
det går an å lykkes, selv for oss som
bokstavelig talt startet med en robåt, sa
daglig leder Kristian Johnsen under
prisutdelingen i Oslo.
NY TEKNIKK. De to gründerne Per
Kristian Nordøy (styreleder) og Kristian Johnsen hviler ikke på sine laurbær. Nylig annonserte LetSea at de har
kjøpt 50 prosent av Bergens-firmaet
Biolaks AS, der Jan Erik Kyrkjebø spiller en sentral rolle. Prisen er ikke kjent.
Biolaks har utviklet en teknologi for
lukkede anlegg, som gjør at utslipp kan
gjenvinnes og bli til energirikt råstoff.
Biolaks er nå blant søkerne på nye utviklingstillatelser.
Søknaden er basert på en ny teknologi for «sirkulær økonomisk havbruk»
der alt biologisk materiale og CO2,
som kommer fra produksjon av oppdrettsfisk i lukket merd, samles opp og

FAKTA
Dette er LetSea
■ Eiere: Kapnord Fond i Bodø (50,4 prosent), BioMar (33,3), Ecomarin (14,3), Kristian Johnsen (cirka 2 prosent).
■ Omsetning 2016: 323 millioner, netto
resultat: 59,6 millioner.
■ Hovedkontor i Sandnessjøen, forsøk
drives hovedsakelig i land- og sjøanlegg i
Dønna.

blir til oksygen og råvarer som igjen
kan benyttes i produksjon av oppdrettsfisken.
Prosessen skjer i det Biolaks kaller
en «bioreaktor», som benytter fotosyntese til å stimulere vekst av mikroalger,
som er selve opphavet til de sunne
omega-3 fettsyrene i det marine miljø.
– Dette er helt i tråd med de strategier som vi i LetSea jobber etter, sier
Kristian Johnsen.
BÆREKRAFT. For LetSea har som forretningside å lete etter nye løsninger
for å utvikle en enda mer bærekraftig
oppdrettsnæring.
– Våre erfaringer med lukket merd
til storsmoltproduksjon, og de teknologiske løsningene som Biolaks har utviklet, er svært interessante å prøve ut i
praksis, noe som blir vår oppgave i prosjektet. Dette kan bli en perfekt form
for gjenvinning og resirkulering.
– Det vil ta tid og det er kostbart,

men her kommer ordningen med utviklingstillatelser virkelig til sin rett,
sier Johnsen.
LUKKET MERD. Biolaks har utviklet en
lukket merdkonstruksjon, som er koblet fysisk sammen med en bioreaktor
via nye subsea-innretninger. Gjennom
sondemålinger, kontinuerlig overvåkning og styringssystemer kan produksjonen optimeres og biproduktene utnyttes lokalt, samtidig som man unngår
utslipp.
Samtidig som utslipp forhindres,
stenges lakselus ute ettersom anlegget
er lukket. Ny teknologi brukes til å desinfisere alt vann som tas inn i merdene,
noe som også vil redusere risikoen for
sykdom. Med denne teknologien kan
lokaliteter langs kysten tas i bruk som
ikke egner for tradisjonelle merder.
– Prosjektet inneholder nye tekniske
innretninger med stor innovasjonshøyde som blant annet vil sikre en ren
vanngjennomstrømning og en bedre fiskevelferd, heter det i en presentasjon
fra LetSea.
Morten Hofstad

HEDER OG ÆRE: Kronprins Haakon
overrakte trofeet som bevis på at Kristian Johnsen og LetSea AS er årets Gaselle, kåret av Dagens Næringsliv.
FOTO: JAVAD PARSA, DAGENS NÆRINGSLIV

ANIMASJON: BIOLAKS
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STARTET I DET SMÅ: Sjøanlegget på Solfjellsjøen i Dønna har vært basis for utvikling av kompetansebedriften LetSea AS.
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GULLKYSTEN I

FOTO: STATOIL

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

HAVPULS

NORD
FEM ÅR: Nyttårsaften har Skarv-feltet
produsert olje og gass i fem år. Nå kommer en ny stor utbygging på feltet.
FOTO: BP

20 ÅR: Norne har produsert olje og gass
i 20 år, og skal fortsette med det et par
tiår til.
FOTO: MARIANN VATNE

BASE: Horvnes i Sandnessjøen betjener
snart tre felt i drift, og all leting utenfor
Nordland.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

LAKS: Helgeland alene leverer laks for
rundt ti milliarder kroner til kunder over
hele verden.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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SKIPPER PÅ BRUA: Oddmund Holmen (60) kommer fra Godøy utenfor Ålesund, og har arbeidet som skipper hos Dønna Havfiske i sju år. Det blir mange timer på brua før «Åkerøy» er framme

Fiskelykken er en
Ringnotfartøyet «Åkerøy» henter verdier i
100-millionersklassen opp av havet, og gir gode
inntekter til rederi og mannskap. Men det er ikke
bare å hive ut nota og vente på pengene.
Det kan gå skikkelig skeis, også.
FORLØSENDE ORD. – La gå la gå la gå
la gå la gå!
Stemmen var rolig, men myndig og
bestemt, da skipper Oddmund Holmen
(60) kom med de forløsende ord. I en
drøy time hadde han studert de lysende
skjermene foran seg, der lydbølgene
som sonaren hadde sendt gjennom de
enorme vannmassene kunne leses som
tydelige signaler i skarpe farger.
Sakte hadde han manøvrert seg inn
mot en sildestim. Nå gikk nota ut i havet.
Fra Holmens plass oppe på brua
kunne han skimte skikkelser som bevegde seg i mørket på dekket nedenfor.
650 tonn sild var igjen på kvoten. Hvor
mye ville komme opp i kveldens første
kast?

på sildefiske
.

HavPuls mønstret på Dønna Havfiskes
ringnotfartøy «Åkerøy», og ble med på
sildefiske 300 nautiske mil ute i Norskehavet. På de neste åtte sidene kan du
lese om turen.

ÅKERØY VII. 29. august 1994 ble et
nytt selskap stiftet, Dønna Havfiske AS.
12. mars 1995 ble det registrert i
Brønnøysundregistrene. Da sommeren
kom, ble selskapets første båt tatt i
bruk, den 26 meter lange kystfiskebåten «Åkerøy».
Når Oddmund Holmen er på silde-

fiske langt til havs, står det «Åkerøy»
på skiltet på styrhuset, og fortsatt er det
Dønna Havfiske som eier båten.
Ellers er det mye som skiller: Det
handler om ei lang rekke bytte av båter
gjennom de 22 åra som har gått, der
dagens 70 meters ringnotfartøy «Åkerøy» er den sjuende med samme navn.
Det handler om oppkjøp som har
gitt stadig større fiskekvoter.
Og det handler om millioner.
Mange, og stadig flere millioner.
Det kommer vi tilbake til.
FRA TRÆNA TIL STORHAVET. – Jeg
regner med rundt 26 timers gange utover.
Opplysninga kom fra Oddmund
Holmen en lørdag ettermiddag i mid-

300 MIL: Novemberettermiddagen
kommer sigende, og vest for Træna ligger ei rosa rand nærmest horisonten.
Lang ut dit skal «Åkerøy», på sildefiske
300 nautiske mil fra land.
ten av november, mens «Åkerøy» var i
ferd med å sige ut fra kaia på Husøy i
Træna.
Fangsten fra den forrige turen var
akkurat ferdig levert på fiskemottaket
til Modolv Sjøset AS, litt over tusen
tonn sild. Nå skulle «Åkerøy» ut på sitt
neste tokt, 300 nautiske mil ut i storhavet – hundre mil utenfor den norske
200-milsgrensa, i den internasjonale
sonen.
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e på fiskefeltet.

n svikefull venn
I havna på Husøy lå enda en sildefisker ved kai, «Vendla» fra Austevoll.
Rett bortenfor fryseskipet «Langfoss»,
der det ble lastet om bord sild som
skulle til Polen.
– Det kommer til å være rundt 25
båter der ute når vi kommer fram. Ikke
bare norske, men også noen russiske, sa
Holmen.
Ei nautisk mil er 1.852 meter. 300
nautiske mil blir 555 kilometer. Det er
litt mer enn avstanden fra Sandnessjøen
til Nordreisa i Nord-Troms målt i ei
rett linje. Fra Træna blir det nesten
halvveis til Island.
Snart hadde «Åkerøy» Lovund kneisende opp fra havet på babord side, før
kursen ble satt vestover. Langt der
framme, i skillet mellom en mørknende
himmel og et enda mørkere hav, fortalte ei smal, rosa stripe om sola som
hadde sunket bak en lang og svakt buet
horisont.
FRA FJÆRFE TIL REDERI. Etableringa
av Dønna Havfiske i 1994, kom som en
direkte følge av at det største fiskebåtrederiet i Dønna hadde gått konkurs
noen år tidligere.
– I 1991 kom daværende ordfører
Finn Hjortdahl og spurte næringssjefen
i Dønna kommune om han ville være
med på å prøve å starte et nytt rederi.

Slik ordlegger Jonny Berfjord seg
når han skal fortelle om hvordan det
hele startet. Næringssjef den gang var
den samme Berfjord. I dag er han
Dønna Havfiskes daglige leder, og altså
en nøkkelperson i selskapets historie
helt fra den spede begynnelse.
– Vi jobbet mye med å få tilbake
konsesjonen etter det forrige rederiet,
uten å få det til, og ga det opp i 1993. I
den samme perioden hadde kommunen
satt av fondsmidler til et prosjekt for
oppstart av fjærfeproduksjon, som ikke
ble en realitet. Vi hadde altså ledige
fondsmidler, og et ønske om å starte et
rederi. Dermed startet arbeidet med å
få både aktive fiskere og politikerne
med på planene, forteller han.
Initiativet førte til at flere fiskere
meldte seg på og gikk inn med penger.
Det samme gjorde Dønna kommune.
– Kommunen tok den største risikoen. Uten den, hadde det aldri gått.
Av den første aksjekapitalen på 2,6 millioner, kom 1,4 fra kommunen, sier
Berfjord.
LENGER UT. Den mørke lørdagskvelden har blitt til en lys og fin søndagsmorgen når «Åkerøy» fortsetter på sin
ferd mot fiskefeltet 300 nautiske mil ut
fra land. Båten har rullet litt ekstra
noen ganger i løpet av natta, men med

FAKTA
Dønna Havfiske AS
■ Eier ringnotfartøyet «Åkerøy», bygd
ved Eidesvik skipsbyggeri i 2003.
Lengde: 69,99 m. Bredde:14,05 m. Bruttotonnasje: 2.302 tonn.
■ Har hjemmehavn i Åkerøya fiskerihavn
nord på Dønna.
■ Har disse kvotene i 2017:
- Norsk vårgytende sild: Ca 3.200 tonn
- Makrell: Ca 2.400 tonn
- Nordsjøsild: Ca 1.600 tonn
- Lodde: Ca 1.000 tonn
- Kolmule: Ca 13.500 tonn
■ Dønna Havfiske eies gjennom to investeringsselskaper av Jonny Berfjord
(35,69 prosent), og brødrene Arnt Inge
Aaker (32,86 prosent) og Geir Ove Aaker
(31,44 prosent). Berfjord er daglig leder
for selskapet. De to andre er henholdsvis
maskinsjef og skipper på «Åkerøy».

tanke på hvordan storhavet kan forvandle seg til en frådende masse, er
dette en seilas på smul sjø.
– Bølgene fra vinden vi hadde for
noen dager siden sitter fortsatt igjen i
havet, forklarer Oddmund Holmen om
de kraftigste bevegelsene vi har kjent.
– Det tar litt tid før de slipper taket.
I sør lager sola gyllent fargespill i en
stor skyformasjon som henger lavt over

horisonten. Av og til skyter noen måser
fart langs skutesida, før de tar en stor
sving ut og bakover igjen. På en av
skjermene på brua kan vi se «Åkerøy»
som en lysende flekk, med 200-milsgrensa som et rødt strek ikke veldig
langt foran seg. I virkeligheta vil det ta
fem-seks timer før vi kommer dit med
marsjfarta på tolv knop.
– Vi kan gå opp i 15 knop, men da
bruker båten mye mer diesel, og det
koster penger. Men når vi har last og
skal inn, sparer vi ikke på noe. Bruker
du lang tid, forringer du kvaliteten på
fangsten, sier Holmen.
På et kart på en av skjermene peker
han på et område litt lenger nord og
mye nærmere land. Der fisket «Åkerøy» sild i fjor.
– I år står silda mye lenger ut enn
den pleier å gjøre. Det ser ut som om
den har forandret vandringsmønsteret.
Jeg ser ikke bort fra at kystflåten ikke
vil komme seg ut til silda i framtida, sier
Holmen.
– Men det er det som er så spennende med fiske – det forandrer seg fra
år til år og fra årstid til årstid. Det er
ikke som med olja; du borer et hull, så
er du ferdig med det.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

FØRSTE DRIFTSÅR. «Regnskapet viser
et årsresultat på kr 244.891. Så langt i
1996 er det ikke inntruffet forhold som
tilsier at resultatet er endret i forhold til
dette».
Ordene står å lese i den første årsberetninga til Dønna Havfiske AS, for
1995 – signert 28. mai 1996 av styreformann og tidligere ordfører Finn Hjortdahl.
Årsberetninga tydeliggjør Jonny
Berfjords ord om kommunens rolle i
oppstartfasen: Én eier har over tjue
prosent av aksjene: Dønna kommune,
med 620 aksjer – 23,75 prosent. Nest
største eiere er fiskerne Odd Åkerøy og
Jostein Sørøy med henholdsvis 300 og
230 aksjer, 11,5 og ni prosent. På eiersida finner vi også Slipen Mek Verksted
i Sandnessjøen, med hundre aksjer.
Sju ansatte har Dønna Havfiske ved
utgangen av sitt første driftsår. Den
betydeligste eiendelen er kystfiskebåten
«Åkerøy», verdsatt til 7,4 millioner
kroner i regnskapet. 2,7 millioner skaffer den i salgsinntekter dette året.
Allerede på dette tidspunktet er Jonny Berfjord inne som daglig leder, på
deltid. 48.600 kroner får han utbetalt i
lønn i 1995.
Det skal bli mer – mye mer – på de
fleste poster.
VENTETID. På brua har skipper Oddmund Holmen fått selskap av Kjell
Børge Grønning (59), fisker fra Dønna
med egen sjark, og med på denne turen
siden en i det faste mannskapet har sykdomsforfall.
Dette er ikke første gang Grønning
er med; det siste året har han fungert
som en slags tilkallingsvikar. Som kystfisker ser han ikke de store motsetningene til havfiskeflåten.
– Vi fisker jo på helt forskjellige kvoter – kystfiskeflåten fisker ikke makrell
og kolmule i det hele tatt. Det eneste
måtte være at den kunne ha fått større
torskekvote, sier han.
To skift mannskaper har jobb på
«Åkerøy». Når det ene er ute, har det
andre fri, og karene – for det er kun
menn vi snakker om – kan gjøre hva de
vil, enten det er å pusse opp huset eller
dra på ferietur. Skiftene følger ikke
faste oppsett, men målet er at alle skal
ha hatt like mange dager ombord når
året er omme. I år ligger det an til et
sted mellom 110 og 120.
På tokt går mannskapene i faste vakter, med utgangspunkt i et døgn delt
opp i fire biter på seks timer. Når de
ikke har vakt, har de fri. Bortsett fra når
bruket går i havet og fisket foregår: Da
har alle sine faste oppgaver, uavhengig
av vaktplanen.
Åtte er de i mannskapet denne gangen, pluss en kadett som skaffer seg nok
seilingstid til å bli maskinist: Skipperen,
en styrmann, en maskinsjef, en førstemaskinist, en kokk og tre fiskere, hvorav én er styrmann til vanlig, og vikarierer i en annen rolle på turen.
– Underveis blir det mye venting. Vi
bruker ett døgn ut nå, og det kan kjennes som mye. Men når vi fisker kolmule
utenfor Irland tar det tre døgn å
komme dit, forteller Holmen.
– Du blir ikke lei?
– Du kan jo spørre en som fører
ferga mellom Sandnessjøen og Dønna
om det samme. Når vi nærmer oss, og
jeg skal finne ut hvor silda står, kommer jeg litt inn i mi egen boble, og er
kanskje ikke så lett å snakke til. Og når
vi er i gang, kan vi holde på fra seks om
ettermiddagen og hele natta uten at du
rekker å hente deg en kaffekopp. Det er
ingen dager som er like, og det er det
som gjør det så spennende.

TUNG SJAU: Karene i notbingen har en
tung sjau med nota. Fra venstre: Vegar
Myrstad, Markus Jenssen (bak nota) og
Lars Vegard Berfjord.

BØTING: Nota har fått et lite hull. Kjell
Børge Grønning (til høyre) får fram bøteredskapene, mens Vegar Myrstad holder og hjelper til.

SILD: Fangsten i det første kastet har blitt dratt inn mot skutesida til «Åkerøy», og
ligger der som ei lysende, sølvblank flate.

FAST FISK: Silda fra det første kastet er i ferd med å bli pu
Grønning og Markus Jenssen.

I NOTBINGEN: Lars Vegard Berfjord (fra
venstre), Kjell Børge Grønning og Markus Jenssen jobber i notbingen.

VEIING: Silda må veies etter å ha blitt
tatt ombord. Vegar Myrstad får jobben
gjort.

– Og som de sier, de som går på elgjakt: Du tror at du ser ræva på en elg,
og så er den borte. De gangene man
har sagt at det bare er å gå ut og hente
fisken, har man gjerne ikke fått noe,
svarer Holmen.
Han vet ikke hvor rett han skal
komme til å få i akkurat dét.

store havet.
Det har man til de grader lyktes
med: I fjor halte «Åkerøy» opp fisk til
en omsetningsverdi på nesten 110 millioner kroner. Når diverse skatter og
avgifter var betalt, satt selskapet igjen
med brutto salgsinntekter på 104 millioner – 15 millioner mer enn i 2015.
Det ga et årsresultat på 18,8 millioner,
litt over ei dobling fra året før.
– Helt ærlig, jeg hadde aldri trodd at
vi skulle ha kommet dit vi er nå da vi
startet, forteller Jonny Berfjord.
– Det er ingen andre i næringa som

STORE AMBISJONER. 22 år har gått siden Dønna Havfiske AS fikk sitt første
fartøy, kystfiskebåten «Åkerøy». Men
som selskapsnavnet sier: Ambisjonen
allerede da, var å komme seg ut på det

startet opp på scratch, og som er på det
nivået vi er på nå.
Veksten har skjedd gjennom ei lang
rekke oppkjøp av nye fiskebåter, som
har blitt solgt videre etter å ha blitt
strippet for fiskekvoter. I enkelte perioder har selskapet driftet to båter samtidig – ikke fordi målet har vært å utvide båtparken, men for å skaffe seg
kvoter.
Spør man om årsak til suksessen,
peker flere på to ting: At selskapet kom
seg inn i næringa før kvoteprisene eksploderte, og at de som står bak har vært
dyktige med driften og tatt de riktige
beslutningene på riktig tidspunkt.
Berfjord er ikke udelt enig i det
første punktet.
– Da vi kom inn, hadde prisene tidoblet seg fra fem-seks år tidligere, påpeker han.
Før han legger til:
– Men det har jo fortsatt vært ei stor
prisøkning etter oss.
Store endringer har også skjedd på
eiersida. Dønna Havfiske AS eies i dag
gjennom to investeringsselskaper, hvor
Jonny Berfjord er den største eieren
med 35,69 prosent av aksjene. Resten
eies av brødrene Arnt Inge Aaker og
Geir Ove Aaker, med henholdsvis
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umpet ombord. Hos mannskapet på «Åkerøy» har de tro på ekstra tidlig juleferie. Fra venstre: Svein-Emil Jeremiassen, Lars Vegard Berfjord, Arnt Inge Aaker, Vegar Myrstad, Kjell Børge
32,86 og 31,44 prosent.
Begge har vært med helt siden starten. Geir Ove satt med 1,5 prosent av
aksjene i 1995. I dag er han en av «Åkerøy»s to skippere. Arnt Inge arbeidet
som maskinist på en brønnbåt da han
var med på å hente den første «Åkerøy» i Bodø, og ble med ut på fiske etterpå. Nå er han maskinsjef ombord –
også på toktet hvor vi er med.
For alle tre har «Åkerøy»-eventyret
vært god butikk: I fjor kunne de dele et
aksjeutbytte på åtte millioner kroner.
EN RØD KLUMP. – Det var to båter
som fikk 500 tonn på et kast i går kveld,
sier Oddmund Holmen. Med utgangspunkt i en kilopris på rundt fire kroner,
er det sild for to millioner.
Langt til havs denne søndagen har
klokka passert 16.30, og dagslyset begynt å forsvinne. I en jevn flyt viskes
skillet mellom hav og himmel ut, før alt
går sammen i et stort og altomfattende
mørke.
Inne på brua til «Åkerøy» lyser det
fra skjermene. Én viser posisjonen til
tolv andre fiskebåter i nærheten. I det
tette ettermiddagsmørket er det ikke
mulig å se noen av dem med det blotte
øyet. Bare et svakt lysskjær som kan

Som de sier, de som går på elgjakt:
Du tror at du ser ræva på en elg, og så
er den borte. De gangene man har sagt at det
bare er å gå ut og hente fisken, har man gjerne
ikke fått noe.
Oddmund Holmen, skipper
skimtes av og til forteller at flere er her
ute.
På «Åkerøy» er lysene slått av, bortsett fra de røde og grønne lanternene.
Fisket foregår i mørke, både for å ikke
forstyrre silda, og for å ikke lokke andre
fiskeslag opp og inn mot båten slik at
de blander seg med byttet.
– Silda pleier å komme opp etter at
det har blitt mørkt. Det beste fisket
bruker å være akkurat rundt mørkets
frambrudd, og like før det lysner om
morgenen. Men i år har den stått dypere enn vanlig, forteller Holmen, som
har tatt på seg ei svart T-skjorte med
logoen til Norges sildesalgslag over
brystet.
Så bøyer han seg over en skjerm, og
studerer det han ser: En rød og litt takkete klump, ispedd gule felt og prikker.
Bildet viser en sildestim, slik den for-

toner seg etter at å ha blitt truffet av
lydsignalene fra sonaren som har blitt
kastet tilbake mot apparatet i båten.
– Jo rødere, jo tettere står stimen,
forklarer styrmann Jan Øyvind Honningsvåg (51), som har kommet opp på
brua for å assistere Holmen.
På skjermbildet Holmen og Honningsvåg konsentrerer seg om, er
klumpen gjennomgående rød, og den
er høy: Dybdemåleren forteller at toppen befinner seg omtrent 120 meter
under havoverflata, og at den strekker
seg helt ned til 320 meter. To hundre
høydemeter sild, altså, i en stor stim
ikke langt unna «Åkerøy».
Problemet er bare at den står for
dypt.
– Vi bør ha toppen opp til 70 meter,
sier Honningsvåg.
Sildenota er diger – rundt 800 meter

STOR STIM: Signalene på skjermen fra
sonaren forteller om en stor sildestim.
Men den står i dypeste laget.
lang og 240 meter dyp.
– Men den fisker bare effektivt ned
til rundt 150 meter, sier Holmen, mens
han manøvrerer båten i sakte sirkler
rundt stimen han har sett seg ut som
mål. Nå er det bare å vente på øyeblikket hvor det meste stemmer: Dybden
ned til stimen, retninga den har, og
strøm- og vindforholdene.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

26

NR 4 - 2017

HAVPULS
«Åkerøy» nettopp var som et tjukt
teppe av sølv, ser det nå ut som om det
er små sølvflak som blinker mens de
sakte synker ned mot dypet.
– Spekkhoggerne får i alle fall nok å
spise, kommer det fra en stemme på
dekket.
235 tonn kom ned i rommene før
uhellet skjedde. Hvor stort tapet er, får
vi aldri vite.
Mens mannskapene får halt nota
ombord for å fikse det som har blitt
ødelagt, begynner det å sludde. Store,
våte og kalde filler et sted mellom is og
vann.

➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

GOD INNTEKT. Fisket langt til havs har
ikke bare vært god butikk for eierne av
Dønna Havfiske og «Åkerøy»; også
mannskapet ombord har skaffet seg
gode inntekter.
Lønningene er basert på det tradisjonelle systemet med lott, hvor de som
har deltatt får en bestemt andel av
fangstverdien, fratrukket noen faste utgifter som de må være med på å betale.
Offiserene – styrmann, maskinister,
stuert – har dessuten ei grunnhyre i
bånn. Det har ikke skipperen. Han har i
stedet ekstra høy lott.
Hos Dønna Havfiske beregner de
lotten ut fra snittverdien på all fangst
tatt gjennom hele året, og hvor mange
dagers fiske hver enkelt har vært med
på. I fjor ga hundre dager en årslott til
alle på nærmere 1,36 millioner kroner,
opplyser Jonny Berfjord.
– 30 prosent av fangstverdien går til
lott og hyre. Enkelt sagt: Fisker vi for
hundre millioner, får mannskapet 30
millioner på deling. Men 2016 var et
gedigent bra år. Året før lå lotten på
cirka en million, og i 2013 var den på
509.000. Om det blir over millionen i
år, vet jeg ikke, men jeg tviler. Det er
også noe av det spesielle med å være
fisker – det kan være ganske stor variasjon i inntekten fra et år til et annet,
sier han – og illustrere poenget med
flere tall:
– I fjor var dagslotten på 13.850 kroner. I 2013 var den på 7.270.
To faktorer har avgjørende betydning for hvor stor fangstverdi mannskapene får ta del i: Størrelsen på kvotene, og fiskeprisen. Men større kvoter
og flere dager til sjøs gir ikke nødvendigvis større inntekt.
– Neste år ser det for eksempel ut
som om vi får fiske mer lodde ved Island og i Barentshavet, og mer kolmule. Det gir mange dager på havet, men
er fiskeslag som ikke gir spesielt god
betaling. Mens makrell, som har vært
best betalt de siste åra, må vi fiske mindre av, sier Jonny Berfjord.
UT MED NOTA. Klokka er 17.51 søndag ettermiddag når Oddmund Holmen gir ordre om å la nota gå.
Ved notbingen på akterdekket passer
fire mann på at alt går riktig for seg når
et kullsvart nett med en tett rad av gule
korker på den øverste kanten, og ei
rand med seks-sju tonn bly på den nederste, fyker ut i havet. Fra brua styrer
Arnt Inge Aaker en vinsj som er festet
til den fremre delen av nota, mens Jan
Øyvind Honningsvåg holder oppsyn
med alt som foregår utenfor, og gir beskjeder til Holmen om hvordan ting utvikler seg.
Snart har også Aaker og Honningsvåg gått ned på dekk for å arbeide der
sammen med resten av mannskapet.
Bare Holmen er igjen bak styrespakene
på brua.
– På et normalt kast tar vi mellom tre
hundre og seks hundre tonn, sier Holmen.
Hvor mye han har tatt på sitt beste
kast gjennom snart 40 år som fiskeskipper, vil han ikke at vi skal skrive – det
vil fort bli oppfattet som skryt, mener
han. 1.960 tonn er det plass til i de 13
rommene under dekk, der silda havner
i havvann kjølt ned til 1,5 minusgrader
– altså mye kaldere enn de ni gradene

Det er som jeg
sa. Dagene blir
aldri like når du er på
fiske. Oddmund Holmen, skipper

VÅTT: Klær som takler vann i store mengder er nødvendig på sildefiske.

TAP: Et feste i nota har røket, og en stor del av det første kastet gått tapt. Einar
Åkerøy finner ikke mye å juble for.

NOT I PROPELLEN:Til slutt havner nota i baugpropellen. Karene prøver å finne ut
hvor mye som sitter fast.
det holder akkurat nå.
– Så vi trenger stor kjølekapasitet.
En av de gode egenskapene til denne
båten, er at den har akkurat dét, konstaterer han.
– Hvor mye sild kan det være i stimen
du kastet etter nå?
– Nok til at hvis vi kommer til, har vi
alt vi trenger i dette kastet.
AUKSJON. Når silda har blitt til fangst,
er det den som betaler best som bestemmer hvor fiskebåten skal gå for å
levere. Fire ganger i døgnet arrangerer
Norges sildesalgslag en nettbasert auksjon, hvor de forskjellige mottakene
legger inn bud på fangstene som har
blitt meldt inn.
Innmeldinga er det skipperen som
sørger for, og det er han som svarer på
budene etterpå.
– Sist leverte vi til Træna. Det kan
godt bli dit neste gang også, men det
vet vi ikke, sier Oddmund Holmen.
– Så det kan like gjerne bli Værøy.
Eller et mottak på Vestlandet.

SPEKKHOGGERMAT. På dekket til
«Åkerøy» hersker lett euforisk stemning, med store smil og tommelen opp.
Skipper Holmen har åpenbart truffet
godt med kastet sitt, og i nota som er i
ferd med å bli snurpet sammen inne
ved skutesida er det tjukt med sild. En
stor, svart slange har blitt stukket ned i
den sølvglinsende massen. Nå blir silda
sugd opp fra havet, og fordelt på rommene under dekk.
– Kanskje det holder med dette kastet? lyder omkvedet fra flere i mannskapet.
– Kanskje det blir ekstra tidlig jul i
år?
Utenfor nota bryter en buet rygg
med spiss ryggfinne vannflata, så enda
en. Prusting, og en sky av damp.
Spekkhoggerne har fått med seg hva
som foregår, og vil være med på festen.
Plutselig høres fire-fem smell i rask
rekkefølge. Snart viser det seg at en
knute i det fremre festet til nota har
røket, slik at den har åpnet seg og sild
strømmet ut. Der havflata nærmest

I PROPELLEN. På brua har Oddmund
Holmen begynt å forberede neste kast.
Mannskapet får beskjed om å holde seg
klar.
– Stå standby i garderoben, sier han,
mens han manøvrerer båten i retning
av det som vises som en ny, rød flekk på
skjermen. Etter ei stund ringer han opp
en annen båt i nærheten:
– «Åkerøy» her, god kveld! Kaster
du nå? Hvilken veg? Så du begynner på
nordvest? Og det ser ut som om det
klaffer?
Klokka er nærmere midnatt når nota
går ut i havet igjen. Men strømmene i
havet og retninga til stimen byr på problemer.
– Det gikk ikke så bra som i sted,
fastslår Holmen.
– Jeg traff bedre da.
Uansett, det er sild i nota når den
hales inn mot «Åkerøy» en drøy time
seinere. Plutselig høres en ny, uventet
lyd: Kraftig during, etterfulgt av et
alarmsignal. I noen sekunder legges
den fremste delen av båten i mørke, før
lyset kommer tilbake igjen.
Denne gangen er det nota som har
kommet inn i tunnelen i skroget der
baugpropellen har plass. Resultat: Ei
lang flenge i nota, som all silda slipper
ut av. Pluss at en lang notbit har satt
seg fast i propellhullet, og er umulig å
få løs.
– Sånt skjer nesten aldri, men det
skjer. For meg er det 18 år siden sist jeg
fikk nota i propellen, sier Holmen.
ALDRI LIKE DAGER. Å fiske videre med
ei not med et digert hull er det liten vits
i. Når mandagen gryr, er «Åkerøy» på
veg mot Ellingsøy rett utenfor Ålesund,
der er et fiskemottak, samt et notbøteri
i nærheten.
Modolv Sjøset i Træna og Brødrene
Sperre på Ellingsøy har begge budt
4,07 kroner per kilo for de 235 tonnene
fra det første kastet. Det har gitt Oddmund Holmen muligheten til å velge.
Og siden notbøteriet på Øksningan i
Herøy ikke har nok materiale til å reparere nota, er det like greit å gå til det
større bøteriet ved Ålesund.
Et nytt døgn på åpent hav under en
stor og åpen himmel venter. På brua
ser skipperen rimelig fattet ut, nattas
strabaser til tross.
– Det er som jeg sa, sier han.
– Dagene blir aldri like når du er på
fiske.

Tekst og foto: Leif Steinholt
EPILOG. Tirdag morgen var «Åkerøy»
framme på Ellingsøy. Etter en del
plunder, der en dykker måtte hjelpe til,
fikk man det avrevne notstykket vekk
fra propellen. Den påfølgende fredagen
var båten tilbake på fiskefeltet. Da det
hadde blitt mandag igjen, var den siste
resten av sildekvoten losset på Træna –
nesten ei uke etter hva mannskapet
hadde håpet på etter det første kastet på
den forrige turen.
SILDA HAVNET I JAPAN ➤➤➤
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I MØRKE: Før nota med sild er helt inne ved båten, prøver fiskerne på «Åkerøy» å bruke så lite lys som mulig. Styrmann Jan Øyvind Honningsvåg har lommelykt.
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Lokalt forankre
Dønna Havfiske har ikke bare lokale eiere. De fleste ansatte kommer fra Dønna, flere med røtter
til tidligere generasjoners fiskere.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

SEKS AV NI. Ni mann var ombord da
«Åkerøy» dro ut på storhavet for å hente opp den siste delen av sildekvoten i
siste halvdel av november.
Skipper Oddmund Holmen (60)
kommer fra Godøy ved Ålesund, styrmann Jan Øyvind Honningsvåg (51) fra
Stadt og førstemaskinist Stein-Emil Jeremiassen (43) fra Stokmarknes.
De seks andre kommer alle fra
Dønna kommune.
På skiftet som ikke var med på denne
turen, er Dønna-tyngden enda større:
Der kommer alle bortsett fra én fra
Dønna.
ARBEIDSTID OG INNTEKT. Blant de
seks dønnværingene på sildefisket er aldersspennet stort, fra den 59-årige
fiskeren Kjell Børge Grønning til kadett Markus Jenssen på 24. Sistnevnte
skal bli maskinist, har tatt utdanning i
Sandnessjøen og Bodø, og mangler 350
timer seilingstid for å få sertifikatet.
– Her kan jeg godt tenke meg å fortsette å være, sier Jenssen, og trekker
fram to hovedgrunner til å jobbe på
sjøen: Arbeidstida, og at han tjener
godt.
En annen ting flere har felles, er at
de arbeidet på supplybåt i petroleumsnæringa før de gikk over til fiske. Førstemaskinist Jeremiassen er en av dem.
– Det blir fort kjedelig på supplybåt.
Her skjer det noe nytt hver dag, sier
han.
VOKST OPP I BÅT. De tre eierne bak
Dønna Havfiske – daglig leder Jonny
Berfjord (54) og Geir Ove (51) og Arnt
Inge Aaker (45) – kommer alle fra
Dønna. Aaker-brødrene hadde en far
som var fisker, og har nærmest vokst
opp i båt, i ei tid da Åkerøyvågen nord
på Dønna var hjemsted for flere fiskebåter.
I den samme vågen har «Åkerøy» nå
hjemmehavn, etter at Dønna Havfiske
og Dønna kommune for noen år siden
gikk sammen om å bygge ei ny fiskerihavn. Mens Geir Ove er skipper ombord, og Arnt Inge maskinsjef.
FISKER OG KOKK. Også kokk Einar
Åkerøy (50) har røttene sine i Åkerøyvågen, der faren hans var fisker. I 2002
begynte han å jobbe hos Dønna Havfiske – først som fisker, og i de siste
fire-fem åra som kokk.
– Da steppet jeg inn for en som ble
syk. Siden ble jeg i byssa, forteller
Åkerøy, som står opp 5.45 hver dag for

FRA OLJE TIL FISK: Førstemaskinist
Stein-Emil Jeremiassen jobbet på supplybåt før han gikk over til fiske på
«Åkerøy».

LOKALT: Den lokale forankringa har
mye å si for hvordan Dønna Havfiske blir
drevet, tror daglig leder Jonny Berfjord.
å ha frokosten klar til 7.30, og baker
brødene sjøl.
– Jeg liker å ha god tid. Og brødene
skal jo helst smake godt, sier han.
LOKALT PERSPEKTIV. Jonny Berfjord
tror det lokale eierskapet og den lokale
forankringa har mye å si for hvordan
Dønna Havfiske blir drevet.
– Er du lokalt eid, har du et lokalt
perspektiv, sier han.
– Ringvirkningene hadde nok vært
annerledes dersom eierne hadde kommet utenfra. Fiskerihavna på Åkerøya
ville ikke eksistert, og vi prøver så godt
vi kan å handle lokalt, dersom det er
mulig. Og trenger vi mannskap, og det
finnes kvalifiserte folk i nærområdet,
prøver vi å få tak i dem, sier Berfjord.

RØTTER: Einar Åkerøy har jobbet i Dønna Havfiske siden 2002, først som fisker, nå som kokk, og er en

ÅKERØY. Fartøynavnet «Åkerøy» –
som har blitt brukt helt siden oppstarten i 1995 – understreker også forankringa. Den gang var det Berfjord som
kom opp med navnet.
– Skipper Odd Åkerøy var blant de
første eierne. De hadde tidligere en båt
som het «Åkerøy senior». Da ble det
bare «Åkerøy» hos oss, sier Jonny Berfjord.
– Hadde det ikke vært for Odd i starten, hadde det aldri blitt noe rederi, sier
han.
Tekst og foto: Leif Steinholt

EIER OG MASKINSJEF: Arnt Inge Aaker er både en av Dønna Havfiskes eiere, og
maskinsjef på «Åkerøy». Wärtsilä-motoren gir kraft nok.
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Er du lokalt eid,
har du et lokalt
perspektiv. Jonny Berfjord

SPESIALPAKKING: Hos Brødrende Sperre var ekstra arbeidskraft kalt inn for å
håndpakke silda fra «Åkerøy» i spesialesker beregnet på markedet i Japan.
ALLE FOTO: LEIF STEINHOLT

Havnet i Japan
Silda fra det ene kastet «Åkerøy» fikk med seg fra turen der
nota havnet i propellen,
endte opp i Japan.
Leif Steinholt
lst@hblad.no 95038391

Da «Åkerøy» la til kai hos mottaksanlegget til Brødrene Sperre på
Ellingsøy, sto ekstra arbeidskraft klar
på produksjonslinja for å pakke silda
for hånd på en spesiell måte:
I sjukilos spesialesker, beregnet
for frysedisker i butikker på det japanske markedet. Derfor tok det
også lenger tid å losse silda enn det
gjør til vanlig.

av mange lokalt ansatte. Her tilberedes seifilet til dagens middag.

FISKER OG KJØPER: Driftsleder Karl
Erik Ulvestad (til høyre) hos Brødrene
Sperre har kjøpt sild av skipper Oddmund Holmen på «Åkerøy» før.

– Kvalitet som gjelder
Mens pakkinga foregikk, var den japanske oppkjøperen på plass og inspiserte varene.
– Han har vært i Norge i mange
år, og vet akkurat hva han vil ha. Er
han ikke fornøyd, er det bare å stanse
produksjonen. I Japan er det kvalitet
som gjelder. Der er de kvalitetsbevisste, sier driftsleder Karl Erik
Ulvestad.
For mottaksbedriften var det spesielt to ting som telte da de la inn bud
på silda fra «Åkerøy»: Den var fersk,
og hadde kommet opp av havet for
kort tid siden, og den hadde ei passende vekt for markedet i Japan –
rundt 300 gram.
– I Japan vil de ikke ha så stor sild.
I Øst-Europa er det annerledes, der
vil de gjerne ha den større, forteller
Ulvestad.
Arbeidsinnvandring
Inne i den store hallen var Øst-Europa tilstede på en annen og helt konkret måte: Pakkerne på produksjonslinja kom alle fra Litauen eller Latvia.
– For tida har vi 46 engasjert derfra. De kommer hit i september, og
arbeider her til ut i februar. Mange
kommer tilbake når sesongen starter
igjen. Dette er arbeidskraft vi helt avhengige av. Dette hadde ikke gått
uten arbeidsinnvandring, sier han.

VENTING: For de som ikke har vakt, kan det bli en del venting mellom slagene. I
messa til «Åkerøy» står TV-apparatet stort sett på.

Stort areal
Brødrene Sperre er blant de største
mottaksanleggene på Vestlandet, og
legger beslag på et stort areal, blant
annet til et par store frysehaller. Det
største volumet er makrell.

JAPAN NESTE: Sild fra «Åkerøy».
– I løpet av året tar vi imot mellom
30.000 og 40.000 tonn makrell, sier
Karl Erik Ulvestad, som anslår at bedriften totalt sysselsetter rundt 150
årsverk.
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SIGNERT: Avtalen mellom aktørene i det nye havbruksstudiet på Sandnessjøen videregående skole er undertegnet. Foran fra venstre: Torleif Olaisen (Nova Sea), fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, Per Kristian Nordøy (LetSea), Roger Pettersen (Marine Harvest). Bak fra venstre: Rektor på SVS, Sissel Merethe Høberg, Sissel Hesjedal
(Helgeland Regionråd), Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl, fylkesutdanningssjef Nina Høiskar, Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø og Dønna-ordfører John Erik S. Johansen.
FOTO: JOHN H. ULVØY

Nordland fylkeskommune og aktører fra havbruksnæringen samarbeider om en ny
havbruksutdanning ved Sandnessjøen videregående skole.

Nærmere nytt
studie i akvakultur
BREDT SAMARBEID. LetSea, Marine
Harvest og Nova Sea, inngår samarbeid
med fylkeskommunen om det fireårige
utdanningstilbudet som skal driftes av
Sandnessjøen videregående skole.
Avtalen med aktørene i oppdrettsnæringa er ei forutsetning for at fylket
kan søke Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse – en oppdrettskonsesjon som skal brukes til undervisningsformål. Tillatelsen er også ei forutsetning for oppstart av tilbudet.
– Nå må vi søke om konsesjon så fort
som mulig, så vi kan komme i gang. Vi
håper Fiskeridirektoratet kan korte ned
behandlingstida så mye som mulig, sier
fylkesråd for utdanning, Hild-Marit
Olsen.

Målet er oppstart høsten 2018, og
tilbudet vil bli søkbart på linje med
andre tilbud utpå nyåret.
– Skolen er kjempeklar, og jeg føler
meg trygg på at dette blir bra, selv om
vi aldri har gjort dette før, sier Olsen.
FØRST I NORD. Sandnessjøen videregående skole blir den første i NordNorge som tilbyr en slik utdanningsmodell innen akvakultur, også kalt YSK
(tidligere TAF), og er en kombinasjon
av yrkesfaglige og studieforberedende
programområder.
Det fireårige tilbudet vil både gi fagbrev i akvakultur, og studiekompetanse
med fordypning i realfag. Dermed kan
elevene både jobbe som fagarbeidere

eller ta videre høyere utdanning etterpå.
– Det er på høy tid at vi klarer å få
opp et utdanningstilbud innen havbruk
på Helgeland. I dag er Kolvereid og
Inndyr de nærmeste stedene for det,
samtidig som at Helgeland har noen av
de tyngste aktørene innen næringa, sier
Tor-Hugo Hestnes, som har involvert i
arbeidet fra LetSeas side.
FEM I ÅRET. I motsetning til den ordinære veien til fagbrev, med to år på
skole og to år i lære, skal elevene på
YSK veksle mellom å være på skole og i
opplæring hos oppdrettsselskapene
gjennom hele opplæringsløpet.
Fem elever skal tas inn hvert år. Det

HAVBRUK: LetSeas forsøksanlegg ved
Dønna får en rolle i det planlagte utdanningstilbudet. Fra venstre, veterinær Asgeir Østvik, avdelingsleder Tor Hugo
Hestnes og driftsleder Tommy Vistnes.
FOTO: LEIF STEINHOLT
er et greit nivå å starte på, tror
Tor-Hugo Hestnes.
– Da kan de kjøres inn i eksisterende
klasser på skolen, og det tror vi er en
god idé. Etter fire år vil de første fem
komme ut, samtidig som vi har 20 til i
systemet. Hvis vi ser at det blir en stor
suksess, vil det sikkert være mulig å øke
elevtallet etter hvert, men vi må prøve
det ut først, og først og fremst sørge for
at det er et godt tilbud, sier Hestnes,
som legger til at dette tilbudet vil være
et tillegg til det ordinære lærlingtilbudet hos LetSea.
Mariann Vatne
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KONSEPTET: AkvaDesign satser på lukkede sjøanlegg.

ILLUSTRASJON: SELSKAPET

Null lus, null rømming og null
sykdom, mener AkvaDesign å
oppnå i en ny storsatsing.

Fyller opp
lukket
havanlegg
UTSETT. I november startet Akvadesign AS utsett av smolt i anlegget
plassert i Vevelstad kommune på Helgeland, som selskapet mener representerer framskritt i forhold til utfordringer laksenæringen har slitt med.
– Den første fisken er nå på plass,
samtidig som vi jobber med ferdigstillelsen. Det gjenstår å montere de seks
siste merdene, og få på plass hus med
lugarer til de ansatte, sier Ola Dybvik.
Selskapet mener de kan dokumentere null lus, null rømming og null sykdom.
PATENTER. Akvadesign har registrert
13 patenter, ti varemerke- og én
designregistrering som innebærer lukkede merder med vann som hentes fra
fjordbunnen der det ikke er lus. Utenfor merdposen er det en not som en
dobbel sikring mot rømming. Fôrrester
og fiskeavføring smales opp, og kan

FAKTA
Konsernet
■ Morselskapet AkvaDesign, med
adresse Brønnøysund, eies av Anders
Næss (27 pst), BKF Invest, Brynjar Forbergskog (27 pst), Cambio AS, Sturla
Sand (26,6 pst), Torgnes AS (11 pst),
Gladborg AS, Torun og Sigbjørn Gladsø
(4,8 pst).
■ Etablert med sjøanlegg i Vevelstad.
Omsatte i 2016 for 52,6 millioner, og
tjente netto 37,5 millioner.
■ Datterselskapene AkvaFuture AS,
AkvaFuture EHF, AkvaFuture AB, Akvadesign Systems.

gjenbrukes til gjødsel eller råstoff for å
lage biogass.
Selskapet satser på storsmolt (0,5-1
kg) flyttes over til et matfiskanlegg,
som er under etablering, i løpet av
våren.

UTSETT: Her går de første rundt 400.000 smålaksene i sjøen, i et lukket påvekstanlegg i Vevelstad kommune. Daglig leder i morselskapet Akvadesign Anders Næss,
sammen med driftsleder Johannes Kvalø Grønmo.
FOTO: JØRAN HORN
Vannstrømmen i merdene gjør at
laksen trimmes og blir spenstigere.
– Trimmingen påvirker fordelingen
av protein og fett i fiskekjøttet. Lokalt
har Hildurs og Strandrestauranten testet den og gitt tilbakemelding om fastere fisk med mer smak på grunn av
marmoreringen, sier Næss.
Samkjøring av til sammen tre anlegg
skal gi kontinuerlig produksjon av
rundt 3.900 tonn fisk.
PILOT. Dette er startet et pilotprosjekt
for å samle opp fiskeurin og andre mikroskopiske næringsstoffer som slippes
ut i de lukkende merdene.
– For å løse det ser vi på muligheten
til å bruke sukkertare og blåskjell. Vi
har etablert et kontor i Mölösund
nordvest for Göteborg, og samarbeider
med det største blåskjelloppdrettselskapet i Skandinavia, forteller Næss.
Prosjekter vil bli gjennomført i

Andalsvågen med eget teknisk oppsett
sammen med forskere.
– Vi er også tildelt et større beløp fra
Norges forskningsråd. Prosjektet har
en ramme på cirka 20 millioner kroner
og gjennomføres i samarbeid med
Veterinærinstituttet, NMBU på Ås,
IRIS i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Göteborgs
Universitet, forteller Anders Næss.
STUDENTER. Ifølge Næss tas det også
en doktorgrad knyttet til prosjektet,
som også tar inn studenter for praksis i
forbindelse med sine bachelor- og mastergrader. Bedriften tar også inn lærlinger til sine anlegg.
– Vi bygger opp et viktig kompetansesenter for regionen gjennom denne
aktiviteten og teknologien, sier Anders
Næss.
Jøran Horn, Morten Hofstad
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UNDER TESTING: «Kronprins Haakon» under utprøving i Middelhavet.
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FOTO: NORSK POLARINSTITUTT/ØYSTEN MIKELBORG

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal være klart til tokt i 2018.

Nytt flaggskip
SJØSATT. Forskningsfartøyet RV
«Kronprins Haakon» ble sjøsatt i Italia
i slutten av februar. Det er nå under utprøving der og skal etter planen overleveres 21. desember, så fartøyet blir
klart til toktsesongen 2018.
Det 100 meter lange og avanserte
fartøyet til 1,4 milliarder kroner kan
bryte is på 1 meter, er designet av
Rolls-Royce Marine i Ålesund, og eies
av Norsk Polarinstitutt i Tromsø. En så
formidabel kontrakt ville vært kjærkommen for norske verft, men det
skjedde i 2013, før oljeprisfallet, mens
de norske sikkert hadde ordrebøkene
fulle. Også byggingen av RV «Dr.
Fridtjof Nansen» på 75 meter, til en
halv milliard, bevilget i 2012, gikk til
utlandet, til Spania.
Det nye fartøyet erstatter Polarinstituttets «Lance», som instituttet over-

tok i 1994, etter å ha flyttet til Tromsø
fra Oslo året før.
Fartøyet vil bli solgt. «Kronprins
Haakon» skal bidra til trygg forvaltning av det svære nye havrommet som
så å si har gjort Norge seks-sju ganger
større. Den skal drive undersøkelser for
det meste i Nordområdene, men også i
Antarktis.
Havrett, klimaendringenes følger for
økosystemene, mulighet for olje og
gass og mer sjøfart gjør Arktis viktigere, og fiskebestandene flytter nordover.
«Lance» avsluttet sitt siste tokt i september og kunne melde om nærmest isfritt hav fra Svalbard til Øst-Grønland.
«Kronprins Haakon» skal selvsagt ikke
drive oljeleiting, men geologiske undersøkelser er en del av Polarinstituttets program.

KINA OG FINLAND. Andre land vil også
være med. Det eneste kinesiske fartøy i
polarforskningen, den svære isbryteren
«Xuelong» (Snødragen) på 167 m, har i
år igjen gått fram og tilbake i Arktis.
Den vil få følge av «Xuelong 2», som er
under bygging i Shanghai. Den skal
klare 1,5 m is, er på 123 m og ble i fjor
oppgitt å skulle koste godt 150 millioner dollar.
Aker Arctic Technology i Helsinki
er med på det prosjektet.
«Kronprins Haakon» skal bemannes
og opereres av Havforskningsinstituttet
i Bergen, sammen med de øvrige fartøyene det disponerer.
Det eier og driver de tre større «G.
O. Sars», «Johan Hjort» og «Kristine
Bonnevie», og den mindre «G. M.
Dannevig». Tromsø sitter igjen med
universitetets «Helmer Hanssen».

DRIVER TRE. Havforskningen bemanner og driver på vegne av Norad «Dr.
Fridtjof Nansen» (nr. tre med samme
navn, «Kristine Bonnevie» var nr. 2)
som ledd i norsk utviklingshjelp, og
den mindre «Hans Brattstrøm» for
Universitetet i Bergen.
I tillegg har Havforskningen en
betydelig såkalt referanseflåte av havog kystfiskefartøy som støtte for sine
undersøkelser og kvoteråd.
■ Havforskningsinstituttet sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet
sammen med resten av fiskeriadministrasjonen. Polarforskningen ligger under Klima- og miljødepartementet.
Leiv Nordstrand
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PÅ SKIP: LNG-tankeren «Clean Ocean» med pionerfrakt fra USA. Den leverte gass til Polen i begynnelsen av juni og var i slutten av august også i Litauen.

FOTO: PGNIG

Europa har fått enda en tilbyder av gass, denne gang fra USA.

Amerikansk flytende
gass sendes til Europa
FLYTENDE GASS. Vanlig gass er fremdeles for det meste avhengig av transport gjennom rørledninger. Men LNG
blir i økende grad et alternativ som gjør
flytende gass mer lik olje og kan skipes
over alt. LNG har også en miljømessig
side, siden gass reduserer utslipp i forhold til kull og olje.
Men i Europa er mer LNG også en
politisk sak. Flere av statene som nå er
med i EU, ønsker å redusere sin avhengighet av russisk gass. I Klaipeda i
Litauen har som kjent Höegh LNG alt
en god stund hatt liggende den flytende
LNG-terminalen FRSU «Independence», som mottar LNG fra Snøhvit
LNG og omformer den til vanlig gass
før den sendes ut på nettet.

Selskapet Cheniere i Houston har det
siste året levert gass fra USAs første
større LNG-anlegg, Sabine Pass i
Louisiana, og det har et nytt under
bygging i nærheten av Corpus Christi i
Texas. Fullt utbygd kan anleggene
komme opp i 50 mill. tonn LNG til
sammen – svarende til tre Snøhvit
LNG.
For øvrig forhandler Gazprom og
Shell om et LNG-anlegg med en kapasitet på 10 mill. tonn i nærheten av St.
Petersburg, kalt Baltic LNG. Fra før
samarbeider de to om Russlands første
igangværende LNG-anlegg,
Sakhalin-2, på Stillehavskysten, i drift
siden 2009. Russlands andre, Yamal
LNG, kommer i drift i høst.

FLERE LAND. Nå har både Polen og Litauen i sommer dessuten tatt imot amerikansk LNG, noe som er helt nytt.

OMSTRIDT RØR. Denne indre spenningen i EU har også ført til strid om gassledningen Nord Stream 2, men forsøk

på å stanse den nye ledningen over Østersjøen juridisk har ikke ført fram.
Den første kom i drift i 2010-11. Nord
Stream 2 skal etter planen legges i
2018-19.
Mengder av russiskproduserte rør er
alt på plass i finske Kotka, hvor de
kommer med tog og dekkes med sement ved hollandske Wasco's anlegg
der. På tysk side er det Europipe som
både produserer og dekker. Den doble
ledningen krever et par hundre tusen
rør - 60 prosent av fra to russiske leverandører, 40 prosent fra den tyske.
De norske subsea-fartøyene «Stril
Explorer» tilhørende Møkster og Siem
Offshores «Siem Barracuda» har deltatt i kartleggingen av havbunnen og
traséen, og sveitsiske Allseas skal legge
rørene.
SANKSJONER. Ledende EU-land vil ha

ledningen. Importen av russisk gass til
Tyskland økte ganske mye i første halvår, og tyskerne holder som kjent på å
fase ut sin atomkraft. Det har vakt strid
at den tidligere tyske rikskansleren
Gerhard Schröder, som har vært engasjert i Nord Stream, nå blir med i styringen av det andre store russiske oljeog gass-selskapet Rosneft.
Store europeiske distributører blir
mottakere av gass via Nord Stream 2.
Foruten de tyske Wintershall og Uniper (E.On) er det østerrikske OMV,
Shell og Engie. De nye amerikanske
sanksjonene fra i sommer kan ha skapt
vansker med finansieringen, men de
fem har lovt å gå inn og garantere med
10 prosent hver, altså halvparten.
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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Ungdom plukket
et halvt tonn plast
MILJØ: Elever plukket et halvt tonn
plastavfall i løpet av et par timer på et
lite område på øya Skorpa utenfor
Sandnessjøen. Aksjonen foregikk på en
tur med «Miljødronningen» og Norges Miljøvernforbund.
En gruppe på seks elever og en lærer fra Sandnessjøen videregående
skole brukte bare et par timer på å
samle inn 500 kilo tauverk, isopor, og
annet plastmateriale på et begrenset
område.
– Elevene jobbet veldig bra, forteller Anders Løberg, som er informasjonsmedarbeider i Norges Miljøvernforbund.
– I flomålet fant vi store mengder
tauverk. Lenger opp på land fant vi
presenninger tvinnet rundt busker og
trær. I vegetasjonen fant vi masse isopor, som etter hvert har sunket inn i
lynget, og er drevet inn under steiner
av vinden, sier Løberg til Helgelands

Blad.
– Elevene sier de aldri kunne tenkt
seg at det kunne vært så mye søppel
som det det faktisk var. De snakker
mye om at de fikk et annet syn på å
kaste søppel i naturen når de så hvor
mye som faktisk lå i fjæra, forteller Eva
Cathrine Jensen, som er studieprogramleder på Helse og oppvekst ved skolen.

FANGSTEN: SVS-elevene med plast-fangsten etter et par timers jobb på
Skorpa. Fra venstre: Sarah Therese Larsen, Miriam Fjellgaard, Marianne J. Nilssen, Tonje L. Thorvaldsen, Hannah Eline
Sarassen, Eva Cathrine Jensen (lærer)
og Yonas Nigussie Teklehanis.
FOTO: ANDERS LØBERG

Nye metoder mot lus
SalmoPharma på Dønna er tildelt to oppdretts-konesjoner til
forskning på lakselus.
OPPDRETT: I begynnelsen av september fikk Dønna-baserte Salmo Pharma,
med veterinær Bjørn-Inge Rikhardsen
som daglig leder, tildelt to forskningskonsesjoner for oppdrett av laks. Målet
er å utvikle helt nye midler til å bekjempe lakselus.
– Vi jobber opp mot nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og forskningskonsesjonene er et nødvendig
verktøy til et prosjekt med utvikling av
nye midler mot lakselus, forteller Rikhardsen til Helgelands Blad.
Rikhardsen samarbeider om driften
av konsesjonene med oppdrettselskapet
Seløy Sjøfarm i Herøy.
Seløy Sjøfarm skal røkte fisken,
gjøre vedlikehold og holde i gang driften på de nye konsesjonene. Rikhardsen vil konsentrere seg om legemiddelbiten.
– Vi skal prøve ut et nytt legemiddel
tilsatt i fôr. Dette er noe helt nytt som
vi nå skal teste ut i stor skala, under
kommersielle forhold. Etter planen
skal det komme fisk i de nye merdene i
løpet av desember. Til neste år er vi i
en situasjon der vi gjør kliniske forsøk.
En del av forskningen er nettopp å teste
legemidlene i en normalsituasjon og
ikke bare i kar på land, forteller Rikhardsen.
Seløy Sjøfarm regner med å måtte
investere 40-50 millioner i prosjektet.
En ny fôrflåte til 27 millioner kroner
leveres i august neste år, og en ny katamaran til nesten 9 millioner bygges av
Promek på Smøla. Vi skal også bygge
om bruket med flere kontorer, ny fôringssentral, tørkerom og andre ting.
John H. Ulvøy

FLERE LOKALITETER: Jan Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm og Bjørn-Inge Rikhardsen i Salmo Pharma forteller at de to forskningskonsesjonene skal fordeles på flere lokaliteter i Herøy og på Dønna.
FOTO: JOHN H. ULVØY

INDUSTRI: Industriklyngen Arctic
Cluster Team (ACT) er tatt opp i det
nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
– Nå får klyngen drahjelp i arbeidet
med å utvikle nye industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele
verden. Dersom Norge skal klare å

møte sine forpliktelser i Paris-avtalen,
er industrien en viktig del av løsningen, sier prosjektleder Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland i
en pressemelding.
Arctic Cluster Team er et solid
partnerskap med 40 deltakere fra
Trøndelag til Troms.

Kjernebedriftene i ACT er Alcoa
Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Elkem
Rana, Elkem Salten, Elkem Thamshavn, Rana Gruber, Norwegian Crystals, Norcem, Finnfjord og Glencore
Manganese Norway.
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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

JOMFRUELIG OMRÅDE: Balderbrå skal bores i et område sørvest for Aasta Hansteen, som er lite utforsket.
KART: OLJEDIREKTORATET

Wintershall
borer i vinter
Tyske Wintershall har signalisert omfattende leteambisjoner i Norskehavet.
LETEBRØNN: Nylig fikk selskapet
grønt lys for å starte letebrønnen «Balderbrå», i lisens 894, som ligger 110
kilometer sørvest for det kommende
feltsenteret Aasta Hansteen.
Brønnen skal bores med Seadrill-riggen West Phoenix, straks den er ferdig med arbeid vest av Shetland. Helikopter skal fly fra Brønnøysund, men
forsyning vil bli hentet fra Kristiansund. Bakgrunnen for dette er kostnadsbesparende samarbeid med Mariaprosjektet, som utvikles lenger sør i

Norskehavet med Wintershall som
operatør.
– Ved å gjøre det slik trenger vi bare
en ekstra supplybåt. Vi kan også benytte borerør og casing fra Maria-prosjektet, opplyser pressetalskvinne Serena Sattel.
Men uavhengig av resultatet på
Balderbrå-brønnen, signaliserer Wintershall store ambisjoner, særlig i Norskehavet. Ledelsen har varslet investeringer på 20 milliarder kroner i Norge i
årene som kommer, med en vesentlig
andel av dette dedikert til leting.
Minst fire letebrønner nord i Norskehavet står på programmet de neste to
årene.
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Det står dårlig til i mange av landets mediehus, når det kommer til
olje og gass kunnskap. Og ofte står det aller dårligst til i de største
mediehusene.

Journalister
uten kunnskap

kommentar
.

Idar Martin Herland er Elektriker for Statoil, lokal tillitsvalgt for SAFE, far til fire, og
skattebetaler

KRITIKK. Nylig møtte journalister og
redaktører blant annet Karl Erik
Schjøtt-Pedersen til debatt på journalistkonferansen «Svarte Natta» i Tromsø. Schjøtt-Pedersen var ikke nådig i
sin kritikk pressens oljekunnskap. Han
utalte blant annet:
«Journalisters manglende kunnskap
om olje og gass er både sjokkerende og
dramatisk. Det er en veldig liten dekning sett opp mot den enorme betydningen som olje og gass har i norsk
økonomi og i samfunnet», sa han i debatten.
ENIG. Jeg kan ikke annet enn å si meg
enig. På konferansen deltok også journalist Lars Taraldsen fra Teknisk Ukeblad. Han er en av få journalister i
Norge som følger næringa tett. I forkant av debatten hadde han gjort en
opptelling som viste at det var drøyt 20
journalister i Norge som hadde olje og
gass som spesialfelt.
For oss som jobber i næringen er
dette ingen nyhet. Det står dårlig til i
mange av landets mediehus, når det
kommer til olje- og gasskunnskap, og
ofte står det aller dårligst til i de største
mediehusene. Ikke minst når de tar på
seg miljøbrillene sine og prediker hva
verden, og ikke minst landet trenger.
Ofte ser vi at de gleder seg over en
«lav» oljepris. For da vil jo alle mann
slutte med denne «styggedommen», og
begynne med noe annet.
LOGISK BRIST. Jeg kan ikke annet enn
å gremmes av en så komplett logisk
brist. For å si det på denne måten: Verden er helt avhengig av olje og gass.
Som energikilde, ja. Men også til det
meste andre vi produserer. Og forbruker. Eller misbruker, om du vil. Ikke
minst innen petrokjemisk industri.
Norge som nasjon, lever i stor grad
av olje og gass. Ikke av verken aviser eller dasspapir. Selv om vi trenger det
også, og av til kan klare oss med førstnevnte som sistnevnte. Om avisen er i
papirformat, vel og merke.
Om vi skulle ha fulgt denne logikken
når vi bekjemper annen avhengighet,
måtte vi straks ha redusert prisene både
på tobakk, alkohol og narkotika. Men
hva ville følgene blitt? Ville konsumet
gått ned? Eller er det heller slik at bruk,
og ikke minst misbruk, vil øke dess lavere prisen blir? Men dette resonnementet har bitt seg fast. Ikke minst i
landets mediehus. At lav oljepris =
miljøgevinst. Men faktum er at det heller er tvert imot. Høy oljepris vil føre
til at man vil finne alternativer. Det er
enkel logikk.

KONFRONTASJON: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (i midten) på journalistkonferansen «Svarte Natta».
FOTO: MICHAEL MILLER, SVARTE NATTA

HVOR ER AKTØRENE. Jeg forventer
ikke at «oljejournalister» skal ha erfaring fra en borerigg, eller ha en master
i petroleumsteknologi. Men ett minimum av logisk sans, og evne til å dra et
resonnement hadde vært fint. Om de
skal skrive om viktige ting. Som olje og
gass, miljø og levebrød, for land og
folk. Om de holder seg til fashion og
fjas, gir jeg filla.
Men er det kun media som skal drive
samfunnsdebatten aleine? Hvor er
aktørene i industrien?
Som det kommer frem i artikkelen
som omhandler den over nevnte journalistkonferansen, hadde Statoil 195
kommunikasjonsmedarbeidere i 2014.
Selv om kanskje ikke alle jobber med
kommunikasjon, gjør nok brorparten
det.
Norsk olje & gass har nok også
mange som jobber med kommunikasjon. Det har også alle de andre selskapene innenfor industrien. Men hva
bruker de tiden sin på? Bruker de det
meste av tiden sin på å stigmatisere og
henge ut egne ansatte, for å kunne
flagge ut næringen i fred, eller på å få
fram fakta om egen næring?

FAGFORENINGENE. Og hva med alle
fagforeningene? Hvor er de? Selv er jeg
aktiv i en fagforening, og med mine 46
år er jeg reine ungdommen. Tenk det!
Jeg er så ung at jeg til og med bruker
Facebook, internett og sånn. Og her
tror jeg alle landets fagforeninger har
et problem. Rett og slett forgubbing.
For selv om «alle» ønsker ungdommene velkommen, må de «få seg noen
år på baken» før de kan få slippe til.
Man kan jo ikke slippe til noen som
ikke var med på streiken i 1992! Men
appellerer streikehistorier fra 1992, til
dem som er født i 1998? Hva vet jeg?
Den eldste datteren min er født i 1998,
og hun synes jeg verken er ung eller har
særlig appell.
Her har både arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden mye å lære av miljøorganisasjonene. Skal man nå ut til
massene, må man ha faktisk både prøve
å nå ut, men også nå ut på en slik måte
at man blir forstått. Av alle. Om alle
innbyggerne i landet hadde vært født
før 1957, ville nok fagforeningene og
arbeidsgiverne eid samfunnsdebatten.
Men slik er det ikke. Så selv om man
har fakta på sin side, hjelper ikke det,

om ingen får vite om det.
FLAGGER UT. Et annet tankekors er utflagging og outsourcing. Tidligere sysselsatte oljeindustrien 330 000 mennesker her i Norge. Hver eneste av dem
var en ambassadør for næringen hun eller han jobbet i. Om hver av dem er var
med å forsørge en familie på tre personer, av olje og gass mat på bordet til 1
million nordmenn. For hver arbeider
næringen klarer å flagge ut, forsvinner
det også en ambassadør eller tre for
oljenæringen.
Tenk over det Karl Erik Schøtt-Pedersen og Eldar Sætre! Dere trenger
ambassadører også i fremtiden. Vær
forsiktig med hva dere ønsker dere. Det
hjelper ikke om Asiatiske verftsarbeidere liker å bygge plattformer til Norsk
sokkel, om opinionen her hjemme sier
nei til olje og gass.
Folk må se at samfunnet nyter godt
av næringen. Derfor må vi følge Loven
om Petroleumsvirksomheten. Sysselsette egen befolkning, og bygge opp
eget næringsliv.
Idar Martin Herland
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Innovasjon og utvikling skapes ikke i
møter mellom maskiner, men ved møter mennesker imellom.

Fisken flytter,
flytter vi etter?

kommentar
.

Arne O. Holm

I GLASSKULA. Forskere står mot forskere i spørsmålet om hvor vi kommer
til å bo i framtida. Mens noen hevder at
den digitale utviklingen gjør at vi kan
bo og jobbe akkurat der vi vil, spår
andre at vi i løpet av et par-tre tiår har
klumpet oss sammen på snaue to prosent av jordas overflate.
Det betyr ikke nødvendigvis at vi
ikke kan stole på forskerne. Det betyr
bare at ingen med noen som helst grad
av sikkerhet kan gi oss et svar på hvordan det demografiske avtrykket ser ut i
framtida.
Teknologien som skulle gjøre det
mulig å arbeide fra nær sagt hvor som
helst, internettet, har vært her lenge
uten at det har stoppet sentraliseringen.
Kanskje har det bremset på utviklingen,
men distriktene avfolkes som aldri før.
VI KLUMPER OSS SAMMEN. For de
fleste er ikke teknologi alene nok til å
holde stand. Mennesket krever noe
mer, som for eksempel samtaler og direktekontakt med andre. Innovasjon og
utvikling skapes ikke i møter mellom
maskiner, men møter mennesker imellom.
Jeg er derfor tilbøyelig til å tro mer
på de som spår at vi kommer til å klumpe oss stadig mer sammen, og mindre
på de som hevder at vi finner lykken i
en pc i et folketomt landskap.
Men så finnes det samtidig krefter
som virker mot en slik ekstrem urbanisering.
Og jeg snakker ikke om frisk luft og
vakker utsikt.
Norge er en hyttenasjon hvor befolkningen får mer skau og hav inn
gjennom vinduene enn noen andre nasjoner. Og har vi ikke hytte finnes det
alltid et hotell på snaufjellet, eller ei
badestrand på Gran Canaria.
Vi vil altså mangle verken utsyn eller
adspredelse, selv om 80-90 prosent av
oss skulle bo i byer i framtida. Det vil
tvert imot øke tilgangen på de friarealene vi drømmer om, mens vi sjøl flytter inn i urbane høyhus.
RESSURSENE PÅ VANDRING. Motkreftene kan du ese om et annet sted i
denne utgaven av «HavPuls». Når avisen reiser på reportasjetur til sildefisket
i Norskehavet, handler det til en viss
grad om en ressurs som er stedbunden.
Jeg sier til en viss grad, for silda vandrer, og ingen vet med sikkerhet hvor
den neste gang dukker opp i slike
mengder som nå fiskes i Norskehavet.
Også torskestammen flytter seg
langs kysten av Nord-Norge. Når den
ikke fanges i Finnmark, er den gjerne
på gang i Lofoten. Men selve fangsten
har så langt vært knyttet til kysten av
vår egen landsdel, og ingen tror den

RESSURSER OG BOSETTING: Utsikt mot Træna fra brua på sildesnurperen MS Åkerøy.
kommer til å flytte seg til Oslofjorden.
Det er heller ikke mulig å pakke
sammen ei gruve i Finnmark, for så å
gjenåpne den på Youngstorget.
I moderne tid har også havbruket
sørget for å holde folk igjen i samfunn
som var på vei mot oppløsning, da kombinasjonsbrukene langs kysten ikke
lenger ga tilstrekkelig utkomme.
Eksemplene er flere, men de holder
som eksempel på krefter som motvirker
spådommene til de største urbanistoptimistene. Det handler om råstoff,
geografisk forankret i nord.

Faren er likevel at vi selv blir en kraft
som virker mot det som fortsatt kan
sikre en spredt bosetning.
VI MÅ GJØRE DET SELV. Motstanden
mot gruvedrift er etter hvert så grunnfestet at det ikke lenger åpnes gruver.
Oppdrettsanlegg er for tida den store
stygge ulven, og politisk sendrektighet
bremser mulighetene for å løfte fiskeriene lenger opp i verdikjeden.
Klimaendringene truer i tillegg de
tradisjonelle fiskefeltene. Fisken, som i
motsetning til mennesker, ikke er
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underlagt noen innvandringsstopp,
trekker både nord og øst etter hvert
som temperaturen i havet stiger.
Forskerne spår, med varierende
treffsikkerhet. Men de styrer ikke utviklingen.
Det må vi gjøre selv.
Arne O. Holm
Redaktør High North News,
Nordområdesenteret

