
BIOMARIN Helse: For lite søvn gir barna dårlig appetitt og svekket konsentrasjon. I 
verste fall kan det gå ut over helse, utvikling og vekst. – Nok søvn, er viktig 
for helse og utvikling, sier søvnterapeut og barnesykepleier Karin Naphaug.

Gasskraftverk kan berge sjømatbedrifter

Tone-Anita Karlsen
Stokmarknes

– Når så mange har tro på 
prosjektet får vi vind i seilene, 
sier Per Kåre Holdahl i Green 
Islands LoVe Zeng.

Positiv respons
Forrige uke fikk de positiv 
respons da de la fram prosjek-
tet for utenriksministeren på 
nordområdekonferansen i 
Bodø. Torsdag samlet de både 

miljøpolitikere og industri fra 
Vesterålen og Lofoten til en 
konferanse om framtidas ener-
gi. Et større behov for energi 
i framtida fra blant annet fra 
laksebedriftene Nordlaks og 
Skretting i Hadsel kommune 
i Vesterålen, har fått dem på 
sporet av ei gigantisk utbygging 
av et moderne gasskraftverk, 
som kan bli ei industriklynge 
på Børøya i tilknytning til eksis-
terende havbruksbedrifter. 

Selskapet Nebb Enginering 
deltok på konferansen og la vekt 
på at det beste vil være å bygge 
et såkalt oxyfuel gasskraftverk 
med alternative løsninger for 
CO2. Et slikt anlegg vil bli helt 
uten utslipp, med algeproduk-
sjon som spiser CO2, og av 
algene kan man deretter for 
eksempel produsere algeolje. 
Et annet alternativ kan være 
å brenne algeolje i produksjo-
nen.

– For å komme videre med 

et «cluster» som dette må myn-
dighetene tilrettelegge, sa blant 
annet administerende direktør 
Åsmund Risøy i Nebb Engine-
ring.

Vil redusere utslipp
Miljøverndepartementet var 
representert på konferansen 
med politisk rådgiver Audun 

Garberg som er opptatt av å 
redusere CO2-utslippene, og 
viste til ustlippskuttavtalen 
som FN-landene ble enige om 
på klimatoppmøte i Cancun i 
fjor. Garberg er spent på om 
man kommer videre på denne 
klimaavtalen på møte i Durban 
i Sør- Afrika i desember. Men 
han lot seg fascinere av planene 
om ny energi på Børøya.

– Miljøverndepartementet 
kan ikke si noe konkret om 
dette lokale prosjektet, men 
det blir spennende å se om det 
er mulig å skape arbeidsplasser 
og om prosjektet vil bidra til 
opptak av CO2, sa Garberg og 
ønsket Green Islands og kom-
munene lykke til videre. 

Miljøkriger i front
Initiativtaker Per-Kaare Holdal 
i Green Islands har tidligere 
vært aktivt i Lofoten mot Sel-
lafield, og har blant annet vært 
med på å stoppe deler av anleg-

Et gasskraftverk med 
industriklynge kan være 
redningen for framtidas 
energibehov til lakse-
bedriftene Nordlaks og 
Skretting.

z energi Jeg var veldig  ”skeptisk til olje- og 
gassutvinning utenfor 
Lofoten og Vesterålen. 
Men når jeg fikk høre 
hva teknologien her kan 
bidra med, er jeg ikke 
i tvil om at dette kan 
være positivt.
Per-Kaare Holdal i Green Island

KRIGER: Per-Kaare Holdal i 
Green Islands var miljøkriger, 
men er nå talsmann for et 
moderne gasskraftverk på 
Børøya - helt uten utslipp. 
FOTO: TONE A. KARLSEN

12 onsdag 31. august 2011 FISKERIBLADETFISKAREN



Helse: Sykehusene greier ikke å ta unna den store etterspørselen etter 
fedmeoperasjoner. – Etterspørselen etter fedmeoperasjon er umettelig, sier 
overlege Jan Wexels ved kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus til Budstikka. 

Mat: Du har kanskje hørt at «du er hva du spiser», men visste du at riktig 
mat også kan hjelpe deg med å beholde et vakkert og ungdommelig utse-
ende, og få deg til å føle deg både sexy og fantastisk hver dag? 

get i Storbritannia slik at man 
ikke får det radioaktive stoffet 
teknesium 69 i fjærsteinene i 
Lofoten. 

– Jeg var i utgangspunktet 
veldig skeptisk til olje- og gass-

utvinning utenfor Lofoten og 
Vesterålen. Men når jeg fikk 
høre hva teknologien her kan 
bidra med, er jeg ikke i tvil om 
at dette prosjektet kan være 
med å trekke verden videre, sa 

Holdal blant annet. Også han 
er opptatt av at man må skape 
en CO2-negativ framtid der vi 
forbruker mer enn vi produ-
serer. 

– Lofoten og Vesterålen har 
unike muligheter og behov for 
energi. Men politikerne har et 
ansvar for å være med å bidra i 
denne sammenhengen, mener 
Holdal.

Merderessurser
Han kom også inn på mulig-
heten for å samle opp avfall 
fra oppdrettsmerdene til al-
geproduksjon, eller anvende 
biprodukter til fiskefôr, slik at 
avfall fra merdene i framtida 
kan bli en ressurs.

– Green Islands vil være 
et viktig bidrag for å utvikle 
teknologi som suger CO2 fra 
atmosfæren. Men vi må få de-
partement og regjering med på 
en prototype av et miljøanlegg 
som også kan brukes på flere 

øyer enn Børøya, reklamerte 
han til slutt. 

Veien videre for Green Islands 
blir nå å opprette et slikt demo-
anlegg ved et industrikluster 
på Børøya, der man kan sette 
standard for flere såkalt ”grøn-
ne” arbeidsplasser, som ifølge 
dem vil være positive bidrag 
til miljø.

Nordlaks og Skretting var 
ikek representert på konfe-
ransen, og det har heller ikke 
lyktes FiskeribladetFiskaren 
å få deers kommentar på pro-
sjektet.

NB! Se og hør miljøkriger Per-
Kaare Holdal argumentere for 
gasskraftverk på fbfi.no!

Sjekk også ut bildeserie og 
animasjon av et mulig, moder-
ne gasskraftverk i Vesterålen 
på fbfi.no.

tone.karlsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Gasskraftverk kan berge sjømatbedrifter

KLYNGE:  Slik kan et gass-
kraftverk med industriklynge 
bli på Børøya i Vesterålen, der 
laksebedriftene Skretting og 
Nordlaks er sentrale. 
ILLUSTRASJON: NEBB

Fakta:  GRØNN SatStING
Konferansen var en drøfting QQ

av økonomiske, miljømessige, 
effektivitet, energisikkerhet og 
synergier som gis av oxyfuel 
og naturgass-kraftproduksjon 
kombinert med alge-biomasse 
industri . 

I tillegg vil det være en intro-QQ

duksjon til størrelse, plassering 
og kjente parametere, politisk 
syn, og co-distribusjon timing 
og planlagte prosjekter innenfor 
utvikling alge-næringen. Teknolo-
giske kombinasjoner tilbyr unike 
muligheter av kraftproduktsjon 
med synergier som er skape en 
mer miljøvennlig framtid.

Stolt havbruks-
industri trenger hjelp
Frp-ordfører 
Kjell Børge 
Freiberg 
mener den 
spesielle in-
dustrien man 
har i Hadsel 
med hav-
bruksbedrif-
tene Skretting 
og Nordlaks, 
gir unike muligheter for et 
gasskraftverk. Men nå må 
myndighetene på banen.

– Hvis Nordlaks og Sk-
retting på Børøya skal ha 
vekstmuligheter i framtida, 
så trenger de energi, sa han til 

FiskeribladetFiskaren.  Frem-
skrittspartiordføreren mener 
energikonferansen var veldig 
spennende, men er opptatt av 
et nærmere samarbeid med 
myndighetene. 

– Vi klarer ikke å utvikle 
dette alene. Målet er å få opp 
en pilot som tester ut den 
nye teknologien, noe vi er 
veldig positive til å være med 
å jobbe fram. Men vi trenger 
samarbeidspartnere og må ha 
myndighetene med på laget. 
Dette er en løsning for Hadsel, 
men som også kan være en 
løsning for resten av verden, 
sier han videre.

Tommel opp fra 
fylkeskommunen
Nordland fyl-
keskommune 
vil støtte pla-
nene om in-
dustriklynge i 
Vesterålen.

– Nordland 
fylkeskom-
mune er po-
sitiv til denne 
etableringen, og vil være med 
både direkte og indirekte for 
å stimulere til ny virksomhet, 
sier rådgiver Jostein Angell i 
Nordland Fylkeskommune. 

Han mener Børøya i 
Vesterålen har de riktige 

forutsetningene for å få et nytt 
oppegående «cluster».

– Vi har oppegående «clus-
ter» i marin sektor i Vester-
ålen og Lofoten, men det mest 
interessante finner vi her med 
Skretting og Nordlaks. Her 
gis det store muligheter for 
denne sektoren i et samarbeid 
med olje- og gassvirksomhe-
ten, mener Angell. 

Han mener at alger som 
energibærer er meget spen-
nende for framtida, og sier 
at man i Nordland mener det 
er på tide å løfte fram den 
biomarine satsinga.

PÅ BESØK: Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Audun 
Garberg, deltok på energikonferansen i Hadsel. 
FOTO: TONE A. KARLSEN

Jostein 
Angell

Kjell Børge 
Freiberg

Se bildeserie
på fbfi.no

Se video
på fbfi.no

Vil sikre 
ti jobber
Ti nye marine arbeidsplasser 
kan komme de nærmeste tre 
årene i Lofoten, hvis marin-
biologene i Salt får det som 
de vil.

Lite kompetanse
Salt er en relativt ny bedrift i 
Svolvær, bestående av to ma-
rinbiologer og en statsviter. 
Nå har de funnet ut at her er 
for lite kompetansearbeids-
plasser i Lofoten, og at det 
absolutt er rom for å opprette 
et marint kompetansesenter 
her. Salt fikk oppdraget om 
å utrede mulighetene for et 
slikt kompetansesenter, av 
det nordnorske oljeselskapet 
North Energy.

– Vi har oppsøkt bedrifter 
i det marine miljøet i Lofoten 
og finner at kunnskapsmil-
jøet i Lofoten er nokså frag-
mentert. Her finnes veldig 
mye kunnskap om Lofoten 
men den er i hovedsak sam-
let av sentrale aktører som 
for eksempel Havforsknings-
instituttet. Det er helt rett at 
kunnskap om Lofoten skal 
forvaltes nasjonalt, men den 
burde også forvaltes lokalt, 
sier Kjersti Eline Tønnes-
sen Busch, en av gründerne 
i Salt. 

Fem til ti arbeidsplasser
De tror at man i løpet av tre 
år kan få en vekst på mel-
lom fem og ti arbeidsplas-
ser i Lofoten med et marint 
kompetansesenter. Gjennom 
utredningen har de dessuten 
fått signaler om at store sel-
skap vil være med å bruke 
tjenestene som et slikt kom-
petansesenter kan tilby. 

– Men vi anbefaler at et 
slikt senter skal være en 
privat stiftelse som er pro-
sjektfinansiert og selvdrevet. 
Men at de skal selge sine tje-
nester til næringslivet og det 
offentlige, legger hun ti.

Paraplyorganisasjon
Tanken er at et slikt kompe-
tansesenter kan bygges som 
en paraplyorganisasjon for 
ulike kompetansebedrifter, 
som blant annet deres egen 
bedrift kan være en del av. 
Salt mener det spesielt er be-
hov for mer samfunnsfaglig 
kompetanse. 

tone.karlsen@fbfi,no
Telefon: 77 05 90 27

OPTIMISTER. Siw Sandvik 
North Energy og Kjersti 
Eline Tønnessen Busch fra 
SALT. 
FOTO: JOHN-ARNE STORHAUG
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