BEDRIFTSPROFILEN

Fra fisk til miljø
De fleste kjenner dem kanskje som Karmsund Redskapsfabrikk, men i fjor skiftet
bedriften som ligger helt ytterst ute på
kaikanten på Husøy navn til MøreNot Karmsund AS. Utenfor på kaien ligger haug på
haug med oppdrettsposer som skal vaskes
og repareres, inne syes det for tiden mest
på avlusingspresenninger.
Fra 10 – 60 millioner på 4 år

MøreNot Karmsund er en del av MøreNot
konsernet, som er den største leverandøren
til havfiske- og oppdrettsnæringen i Norge.
Konsernets totale omsetning ligger på 800
millioner kroner, lokalt er omsetningen på
60 millioner.
- Da vi holdt til på Sakkestad lå omsetningen vår på en ti-tolv millioner i året, sier daglig leder Roar Østebøvik, - etter at vi flyttet
hit i 2005 har vi hatt en jevn stigning opp til
de 60 millionene vi har i dag. Kapasiteten til
både vaskemaskinen vi vasker nøtene i og
de to kranene våre er blitt for liten, så til våren får vi nye.
Storvask

Vaskemaskinen ute på kaien på Husøy er på
30 kubikkmeter. To høye kraner må til for å
få vasken på plass. Den tyngste oppdrettsposen som er løftet opp i vaskemaskinen var
på 30 tonn. Det er ikke få blåskjell som følger med oppdrettsposen og som blir knust i
vaskeprosessen.Vannet renses i flere omganger og gjenbrukes.
- Vi bruker kranene både til å løfte på plass
det som skal vaskes, men også som tørkesnor,
forteller produksjonssjef Helge Holgersen. –
Selv om kranene er 31 og 37 meter høye,
hender det at de blir for små. Da må vi dandere ”vasken” utover.
Dekker havbunnen

Miljøduk er et annet viktig produkt for MøreNot, selv om det i dag bare står for ti prosent
av omsetningen. Dette produktet brukes til
å dekke sjøbunnen for å binde eventuelle
miljøgifter.
- Vi har selv vært med på å utvikle dette
produktet, forteller Helge Holgersen. – Vi leverer det til entreprenører over hele landet,
og også til Danmark, Sverige, Tyskland og
England. Her lokalt skal vi nå levere miljøduken i forbindelse med t-forbindelsen.

Formann på Montering Inger Lise Gaard syr avlusingspresenninger til oppdrettsnæringen. Her produseres også miljødukene.

- Vi har stor tro på miljøduken, sier Roar
Østebøvik, - det er et produkt med store muligheter, og det vil være viktig for entreprenørbransjen fremover.
Viktig bransje

Oppdrettsnæringen er en stor og viktig
bransje som står for åtti prosent av omsetningen hos Møre Not Karmsund, og det er
en bransje som fortsatt vokser. I tillegg til
oppdrettsposer og avlusingspresenninger
leverer MøreNot Karmsund fortøyninger til
oppdrettsanlegg. To ansatte jobber med å
prosjektere nye fortøyninger.
- Det må gjøres en grundig jobb før fortøyningene kan legges ut, forteller Holgersen.
– Blant annet må havbunnen kartlegges og
analyseres. Vi har en egen avdeling for analyse og beregning, og kommer tidlig inn i
prosessen når et nytt oppdrettsanlegg planlegges.
En gang i året tar vi service på oppdrettsposen, også på poser vi ikke selv har produsert.
Vi vasker, tester, reparerer, impregnerer og
sertifiserer. Det er selvsagt viktig at det ikke
er hull i noten.
Konsernet eier 53% av aksjene i MøreNot
Karmsund. Lokale eiere og fiskerirelaterte
bedrifter fra Austevoll til Egersund eier resten. Lokalt er det 22 ansatte.
- Da bedriften skulle legges ned i 1985 ble
den overtatt av de ansatte og fiskerirelaterte
bedrifter, forteller Roar Østebøvik.- I 2003

ble vi en del av MøreNot konsernet. Firmaet
er etablert mange steder i Norge, og også i
utlandet. Historisk sett har ringnot stått for
nitti prosent av omsetningen, men i dag står
denne omsetningen kun for ti prosent. Det
er viktig å holde øynene åpne for hva som
skjer, slik at vi hele tiden kan utvikle bedriften i takt med tiden.

Daglig leder Roar Østebøvik (t.h.) og produksjonssjef Helge
Holgersen foran den store vaskemaskinen der blant annet
oppdrettsposene vaskes.

Husøyvegen 270 | 4262 Avaldsnes
Telefon 52845770 | www.morenot.no
JOBB & NÆRING

65

