Trosset
koronakrisen. Sa ja
til gigantinvestering
i Trøndelag
Lerøy Seafood bestemte seg tidlig i april for å
investere mellom 600 og 700 millioner kroner
innerst i ei vik i Heim kommune på
trøndelagskysten.

Anleggsarbeidere: Brødrene Andrzej (til venstre) og Janusz Hajduk i Stjern Entreprenør var med og bygde
også den første smoltfabrikken for Lerøy for noen år siden. Nå er brødrene fra Polen i gang med andre
byggetrinn. FOTO: MORTEN ANTONSEN
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Når smoltanlegget står ferdig mot slutten av neste år, vil oppdrettsselskapet
på noen få år ha investert rundt én milliard kroner i Belsvik i Heim.
LES OGSÅ: Regjeringen dropper omstridt lakseskatt

Laksefabrikk: Belsvik i Heim er allerede et stort anlegg for laksesmolt, men skal bli enda mye større etter
en investering på 600 - 700 millioner kroner. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Belsvik er den innerste delen av en kort fjord som ligger nord for Equinors
metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Mot vest ser vi vindmøllene på Hitra, på
den andre siden av Trondheimsleia. Spikertelt og hytter som klamrer seg
fast på bergknausene rundt Belsvika greier ikke å skjule at dette er et sted
som er sterkt preget av Norges nest største eksportnæring: oppdrettslaks.
LES OGSÅ: Lakseoppdrett har skapt eventyr og drømmer, men også noen
mareritt

Betongstøping: Andrzej Hajduk i Stjern Entreprenør er i gang med å forberede støping til det som skal bli
et underjordisk anlegg med ti kilometer rør som skal ligge under smoltanlegget. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Laks mot illsint virus
Et illsint lite virus har skapt dårlig stemning og har gitt stort sett dårlige
nyheter fra næringslivet de siste månedene, men ikke i Belsvik i bygda Heim
i Heim kommune, tidligere Hemne. Fjorden helt ut mot Trøndelagskysten
er et av mange steder langs kysten der det syder og bobler på grunn av
oppdrettslaks.
LES OGSÅ: I en avsides fjord i Ytre Namdal blir det også bygd smoltanlegg

Bygger: Sent neste år vil Lerøys nye smoltanlegg i Belsvik i Heim bli fylt med lakseyngel. Fra venstre:
prosduksjonssjef Erik Daaland, adm.dir. Sven Amund Fjeldvær og driftsleder Tore Svanem, alle tre i Lerøy
Seafood. Foran Filip Serwach, prosjektleder i Stjern Entreprenør. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Store investeringer i oppdrett er ikke nytt. Det særegne er at beslutningen
om å investere mellom 600 og 700 millioner kroner kom i det som er den
største økonomiske nedturen i Norge og verden siden 1930-tallet.
LES OGSÅ: Lerøys lakseslakteri på Jøstenøya på Hitra hadde omtrent
samme prislapp som det planlagte smoltanlegget

– Alt blir vanskeligere

– Det er veldig artig å bidra til samfunnet i en vanskelig tid, siden dette gir
arbeid og aktivitet for mange, sier Sven Amund Fjeldvær, leder for Lerøys
virksomhet i Midt-Norge.

Lakseprodusent: Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Seafood sier at beslutningen om storinvesteringen i
Belsvik ikke kom rekende på ei fjøl. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Direktøren i Lerøy Midt understreker likevel at investeringsbeslutningen
ikke var så enkel at den kom rekende på ei fjøl. Han påpeker videre at
lakseindustrien ikke vokser inn i himmelen, uberørt av koronavirus.
LES OGSÅ: Enorme luseskader ved et Lerøy-anlegg på Hitra fikk rettslig
etterspill
– Alt blir mer risikabelt under koronakrisen, og selv om det er slik at folk
må ha mat også under en pandemi, så er det likevel ikke enkelt. Det har
oppstått en rekke problemer på grunn av koronapandemien. Derfor var det
slett ingen selvfølge å gå videre med denne store investeringen, sier
Fjeldvær.

Byggesjef: Filip Serwach (30) er prosjektleder i Stjern Entreprenør for byggingen i Belsvik. Stjern, som er
hovedentreprenør, vil på det meste ha 60 egne ansatte på smoltanlegget. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Lerøy er sammen med Salmar og Mowi (tidligere Marin Harvest) de tre
store i lakseoppdrett i Norge. Verdien på laksen som kommer fra Lerøys
fabrikker og oppdrettsmerder i Midt-Norge er rundt fire milliarder kroner.
Lerøy har hovedkontor i Bergen.

1 milliard innerst i ei vik
I Belsvik har Lerøy investert rundt 350 millioner kroner i det eksisterende
settefiskanlegget. Det sto ferdig og ble satt i produksjon for bare sju år
siden. Om halvannet år vil oppdrettsselskapet ha brukt mellom 600 og 700
millioner kroner på byggetrinn to. Det vil si at det i en periode på rundt åtte
år vil være lagt ned rundt én milliard kroner innerst i fjordarmen ut mot
Trondheimsleia. Settefiskanlegget i Belsvik leverer all smålaks til Lerøys
merder i Trøndelag og den nordlige delen av Møre og Romsdal.
Ifølge Lerøy fører oppdrettskonsernets virksomhet i Heim kommune til en
verdiskaping på 460 millioner kroner. Verdiskapingen i hele Trøndelag er
på 2,9 milliarder kroner, opplyser Lerøy Seafood.
LES OGSÅ: I desember i fjor skjedde en stor sammenslåing i trøndersk
laksenæring

– Oppdrettsnæringen er en ekte distriktsnæring som gir arbeid der folk bor,
sier Fjeldvær.
Når anlegget står ferdig vil antall ansatte øke noe, men ikke mye, fordi
mange oppgaver skal flyttes fra mennesker til maskiner. I dag har
settefiskanlegget 17 ansatte. Etter utvidelsen og omfattende automatisering,
vil arbeidsstokken øke til 20–25 ansatte, selv om produksjonen blir
mangedoblet.

Gir arbeid til 100
I byggeperioden, frem til anlegget skal stå ferdig sent i 2021, vil
investeringen fra Lerøy bli omsatt i arbeidsplasser og vareetterspørsel. Det
drypper nemlig betydelig på lokale bedrifter når Lerøy skal utvide.

Sysselsetting: I byggeperioden vil smoltanlegget på det meste gi arbeid til 100 personer fra en rekke
entreprenørbedrifter. Stjern er hovedentreprenør. FOTO: MORTEN ANTONSEN

På det meste vil rundt 100 personer være sysselsatt med byggingen. Alt
arbeid knyttet til bygging vil bli utført av lokale bedrifter. Stjern
Entreprenør, med base i Åfjord, vil være hovedentreprenør. Rørarbeid vil
bli utført av IPS på Kyrksæterøra, med støtte fra andre deler av
rørbedriften. Fosen Ventilasjon i Ørland vil stå for ventilasjon, mens
elektroarbeid skal gjøres av West Elektro i Kristiansund. SL Maskin i Aure
utfører grunnarbeider.

Det danske selskapet Billund Aquaculture leverer produksjonsanlegget som
skal stå i smoltfabrikken i Belsvik.

Elektro: Frode Hoel og West Elektro skal utføre elektroarbeid. Kristiansundbedriften vil ha rundt 20
personer sysselsatt på smoltfabrikken i Belsvik. FOTO: MORTEN ANTONSEN

LES OGSÅ: Trøndersk oppdrettsselskap solgte virksomhet på Vestlandet

Mangedobler kapasiteten
Med byggetrinn to på plass, vil Lerøy Midt øke kapasiteten til å produsere
smolt fra 1100 tonn i dag til 6000 tonn. Også hver enkelt fisk vil bli større,
fra dagens størrelse fra 80 til 200 gram, til små laks med en vekt på 300 til
500 gram når de settes ut i merder i sjøen.

Ventilasjon: Inge Blomsø og Fosen Ventilasjon vil ha tre-fire personer sysselsatt med å montere
ventilasjon på smoltanlegget. FOTO: MORTEN ANTONSEN

Overgangen fra smoltanlegg til sjømerd blir redusert siden det nye
smoltanlegget skal bruke sjøvann og ikke ferskvann. Vannet i anlegget skal
filtreres og gjenbrukes.

