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Kvalitetskultur
- Noe av det viktigste for oss i BioMar er
at våre ansatte trives på arbeidsplassen,
sier fabrikksjef Chris Hume. Han kommer
selv opprinnelig fra Irland, men har nå
slått seg ned på Haugalandet. – Jeg jobbet for BioMar i Skottland, forteller han,
- skulle egentlig bare over hit på et seks
måneders oppdrag i 2007, men likte meg
så godt at jeg har blitt.
Fornøyde ansatte

På Husøy har BioMar 65 ansatte. Her er det
kontinuerlig produksjon av fór til oppdrettsnæringen med tre skift i døgnet. Totalt har
BioMar 750 ansatte på verdensbasis, i land
som Skottland, Danmark, Frankrike, Spania,
Hellas og Chile i tillegg til Norge.
- Vi bygger vår kvalitetskultur på fem verdiprinsipper, forteller Hume. – Respekt, mot,
innovasjon, utførelse og åpenhet. Hos oss er
alle ansatte like viktige, vi liker utfordringer
og å gi både hverandre internt og kundene

- Pellets i forskjellige størrelser produseres i tre skift seks dager i uken, sier fabrikksjef Chris Hume, - den siste dagen står
rengjøring på programmet.

nye muligheter og løsninger. Personlig ansvar og initiativ er viktig hos oss, vi liker å
være åpne og inkluderende. Vi har veldig
dyktige ansatte, og både de og kunder skal
kunne stole på oss som organisasjon.
Råvarer fra hele verden

Fabrikken på Husøy stod ferdig i 1996, og
produserer årlig 180.000 tonn fiskefór. Det
er nok til å mate 40.000.000 oppdrettsfisk
i året. På verdensbasis produserer BioMar
over 700.000 tonn fiskefór i året. I Norge fokuseres produksjonen på mat til laks, ørret
og torsk.
- Vi kjøper inn råvarene våre fra hele verden, sier Chris Hume, - men en av våre viktigste leverandører er Karmsund Fiskemel
som ligger vegg i vegg med oss her på Husøy.
De tørre råvarene males og blandes før en
liten andel vann tilsettes og miksen formes
til pellets. Siden må dette tørkes og fiskeolje
tilsettes før produktet avkjøles og pakkes i
sekker på 500kg . Riktig nivå av protein og
olje er veldig viktig for at fóret skal bli effektivt for fisken. Vi har et eget laboratorium
som tar tester fra hver eneste produksjon.
Pelletsfóret kommer i forskjellige størrelser alt etter størrelsen
på fisken som skal spise det.
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Skreddersyr fiskefór

Nitti prosent av all produksjon på Husøy

går til fóring av laks. Med utgangspunkt i en
base utvikles og skreddersyes fóret i forhold
til hvilken type fisk som skal spise det og
hvor gammel den er. Hva fisken skal brukes
til er også med på å bestemme hvilken type
fór den får.
- Hvert år produserer vi 360.000 sekker
med fór som distribueres ut til oppdrettsanlegg i Sør Norge, forteller Hume, - vi er en
av de tre største aktørene i denne bransjen
i Norge og også på verdensbasis. Vår målsetting er å være så miljøbevisste som overhodet mulig i produksjonen, vi vil være med på
å ta vare på miljøet for kommende generasjoner.
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