18

HELG

Helgelands Blad 05. mai 2017

Satser stort på
SATSING: Det er blåst nytt liv i
det tidligere steinbitanlegget på
Tomma. Det gir også medvind
for resten av øysamfunnet
ytterst i Nesna, som snart har
flerdoblet barnetallet på øya.
RENSEFISK. Steinbiten er borte, og anlegget er under betydelig ombygging.
Nå er det rensefisken rognkjeks som gir
ny aktivitet i de svære hallene på Nesset.
10. april kom den første fisken – ferdig klekt og fraktet fra samarbeidspartneren Nordland Rensefisk på Lovund.
250.000 små rognkjeks som svømmer
rundt i runde kar.
– Cirka. De er ikke så lett å telle,
smiler daglig leder Runar Fjellgaard i
Tomma Rensefisk AS.
Selskapet har mer på gang i naborommet. Der ligger rogn i rader med
kar, og er forventet å klekke på 17. mai.
– Vi håper på 18. mai, da, sier biologisk ansvarlig Ivana Steiro.
– MYE Å LÆRE. Dette er nytt for dem
begge. Runar Fjellgaard har vært daglig
leder på Aquarius på Lovund i mange
år, og kjenner kun til oppdrett av rensefisk fra nabobedriften Nordland Rensefisk der. Han er også ansatt i Kystinkubatoren på Lovund – delvis fortsatt,
fram til i sommer.
Ivana Steiro har mastergrad i akvakultur, men først og fremst erfaring fra
laks.
– Det er mye å lære, men vi har fått
god opplæring og hjelp fra Nordland
Rensefisk, og det ser veldig bra ut foreløpig. Fisken vokser, og ting har gått
som planlagt. Det er spennende. Dette
er en prøvegenerasjon, forteller de.
Fra oktober skal fisken etter planen
være leveringsklar til eierne Nova Sea
og Tomma Laks.
– Men på sikt er målet at vi også skal
selge til eksterne, sier Fjellgaard.
STOR INVESTERING. Satsinga innebærer ei investering på rundt 25 millioner
kroner. I hallene på Nesset er det stor
aktivitet nå; nesten alt på innsida skiftes
ut. Systemer og maskiner, elektrisk anlegg og kar. Det er omtrent bare klekkerenna som står igjen fra den forrige
produksjonen her.
– Vi ønsker å lage et nytt og moderne anlegg, forteller Runar Fjellgaard.
I den ene veksthallen står ei rekke
med kar nå klar til å ta imot fisken som
er på startforing. Fra 120 meters dyp
pumpes det inn stabilt kaldt sjøvann i
de svære karene, der fisken gjerne fester seg til veggene, slik de skal feste seg
til laksen når de senere skal ut i merdene og spise lus.
De siste årene har antallet
rensefiskoppdrettere økt, og nå er det

SNART: I klekkerenna ligger rogn som
er ventet å klekke rundt 17. mai.

MANGE KAR: Tomma Rensefisk har
mye plass. Karene til høyre i denne veksthallen er klar til å ta imot fisken som
nå er på startforing.

STORE KAR: Daglig leder Runar Fjellgaard foran de største karene, med en
diameter på 4,5 meter. 16 slike skal inn i
den største hallen deres.

ER I GANG: Tomma Rensefisk er i gang med ny aktivitet på Nesset, Husby, på Tomma. Daglig leder R
Produksjonen vil ligge på to-tre millioner fisk i året, men selskapet har tillatelse til å produsere opptil fem millioner.
– Men vi bygger ikke for det nå. Produksjonen blir nok ganske lik den de
har på Lovund, som har en tillatelse for
to millioner fisk, sier Fjellgaard.

fire på Helgeland. Rensefisken brukes
for å holde lusetallene nede, som et
forebyggende tiltak for redusere behovet for avlusing og behandling.
– Alle ønsker vel å unngå avlusing,
enten det gjøres med medikamenter eller andre metoder. Det er uansett ei
tøff belastning for laksen. Rensefisk er
så vidt vi vet både ufarlig og uforstyrrende, sier Fjellgaard.

sefisk ha et disponibelt areal på 2.300
kvadratmeter.
– Det er mer enn vi kommer til å
bruke, i alle fall i første omgang. Men
det er et fortrinn at vi kan utvide hvis vi
vil, sier Fjellgaard, som tror de skal
være ganske i mål med ombygginga
rundt august måned.

STORE LOKALER. Det er et års tid siden den siste steinbiten ble solgt. Men
anlegget er stort, og det er grunnen til
at eierne vil ta det i bruk igjen. Både
Nova Sea og Tomma Laks trenger mer
rensefisk enn de får tak i i dag.
I den største hallen vil Tomma Ren-

Det ser veldig bra ut foreløpig.
Fisken vokser, og ting har gått som
planlagt. Det er spennende. Dette er en
prøvegenerasjon.
Runar Fjellgaard og Ivana Steiro
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å liten fisk
UTSIKT: Den nye aktiviteten på Nesset
har gitt behov for et ordentlig spiserom,
og det skal det bli her, i toppetasjen
med utsikt mot De syv søstre, blant
annet.

NYTT: Nesten alt innvendig skiftes ut i
lokalene på Nesset, også det elektriske
og de tekniske systemene. Flere
Helgelands-bedrifter er involvert i arbeidet, blant andre Plastsveis og Sinus.

EIER: Tomma Laks er en av eierne i Tomma Rensefisk, sammen med Nova Sea.
Begge selskapene har behov for mer
rensefisk enn de får tak i i dag, og den
første rognkjeksen fra Tomma skal gå til
disse selskapene. Her i Tomsvika har
Tomma Laks sin base.

FAKTA
Tomma Rensefisk AS

Runar Fjellgaard og biologisk ansvarlig Ivana Steiro ved karene med 250.000 rognkjeks på startfôring.
TILFLYTTERE. Med satsinga på rensefisk, følger nye arbeidsplasser – og nye
innbyggere på øya. Per nå har Tomma
Rensefisk ansatt seks personer, og i løpet av høsten vil de være syv-åtte. I full
produksjon vil selskapet trenge mellom
åtte og ti ansatte.
– Med en gang jeg så annonsen,
tenkte jeg at dette var drømmejobben,
smiler Ivana Steiro.
I januar flyttet hun hit fra Gjøvik,
med mann og to barn. Det angrer hun
ikke på.
– Det er fint å bo her med barn, og
vi trives veldig godt. Vi er mye ute, og
det skjer noe hele tida. Det er jo ei eventyrøy, smiler hun.
– Og så er folk veldig hyggelige og

hjelpsomme. Vi ble tatt så godt imot,
sier hun.
Selv har de blant annet bidratt med å
lage treningsstudio i lokaler på skolen.
– Det er morsomt. På et sted som
Tomma må man lage mye av moroa
selv. Vi har til og med skaffet oss hund!
Jeg savner ikke kjøpesenter og by.
Mannen, som er utdannet samfunnsøkonom, har begynt å studere på
Nesna. Han flyttet fra jobb i bistandsorganisasjonen Forut på Gjøvik, mens
Ivana ikke hadde jobbet i oppdrettsnæringa på ei stund, litt fordi hun fikk to
barn med kort tids mellomrom.
– Men nå var det min tur å få prioritere jobben, og jeg elsker å jobbe med
fisk. Rognkjeks er en ny art for meg,

men det er kjempespennende, synes
hun.
BARNEHAGE. En annen tilflytterfamilie har også to små barn, og én familie
er på vei med fire barn, også de tilknyttet Tomma Rensefisk. Seks av disse
barna er under skolealder, og dermed
er det igjen behov for et barnehagetilbud på øya – nesten ti år etter at den
forrige barnehagen ble lagt ned.
– Vi jobber med saken nå, og ser på
hvilke muligheter som finnes, forteller
Nesna-ordfører Hanne Davidsen, som
har hatt møte med lokalutvalget om barnehageoppstart på Tomma til høsten.
Dette er altså ei øy som kun har syv
innbyggere i skolealder per nå – fem av

■ Produserer rognkjeks, og holder til på
Nesset, Husby, på Tomma i Nesna kommune.
■ Har en produksjonstillatelse på fem
millioner fisk, men årlig produksjon vil
ligge på to-tre millioner.
■ Eies av Nova Sea (30 prosent), Tomma
Laks (30), Kjell Dahl Holding (30) og Runar
Fjellgaard (10).
■ Daglig leder er Runar Fjellgaard. Styreleder er Bjørnar Olaisen.
■ Fikk den første fisken i anlegget 10.
april, og regner med at den skal være leveringsklar fra oktober i år.

dem i ungdomsskolealder. Prosentmessig er det derfor ei voldsom øking av
barn på øya.
– Jeg tror dette med barnefamilier er
en suksessfaktor. Kommer det først
noen, så øker sjansen for at det kommer
flere, sier Ivana Steiro.

TEKSTEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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PLANER: Det jobbes med ny regulering av Husby på Tomma. Kjell Dahl peker mot
Vikfjæra (til venstre) der de vil lage til båthavn, og boligtomter til høyre for den.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

– LIKER Å JOBBE. Det er Nesset AS
som eier eiendom og anlegg på Nesset,
der Tomma Rensefisk har virksomheten sin. Nesset AS er først og fremst
Kjell Dahl, som var med på oppstarten
av lakseoppdrett her for 30 år siden.
– Eller Holding, om du vil. Det er så
mye å holde styr på, jeg har ikke helt
oversikt, mumler han om den formelle
selskapstilknytninga.
73-åringen vandrer rundt i arbeidsklær og svære støvler, han skal bare
tømme et lass med betong og ordne
noe annet. Kjell Dahl er visst en mann
som kan ordne det meste. Han er fortsatt ansatt i Tomma Laks, som Kjell
Dahl – Holding, om du vil – eier 51
prosent av.
Han er også en av eierne i Tomma
Rensefisk, og han var med da de oppdrettet steinbit her også. Et uhell den
gang førte til store tap, deriblant all
stamfisken, og Tomma Marinfisk måtte gå til skifteretten. Siden har steinbitproduksjonen her vært i mindre omfang, inntil den siste fisken ble solgt i
fjor.
– Det er jo ei stor investering, dette.
Dere er ikke redd for å satse?

BARN: Tomma skole har syv elever i
dag, fem av dem i ungdomsskolealder.
De har noen dager undervisning her, og
andre dager på Nesna skole. Barnehagen, som var i samme lokaler, ble formelt lagt ned i 2009. Nå er det aktuelt
med oppstart igjen.
Kjell Dahl ser ut som han ikke helt
skjønner spørsmålet.
– Nei. Hvis du hadde ant hvor mye
det koster å avluse laks, så ville du
skjønt hvor viktig det er å få redusert
avlusinga.
Han var over 70 år da han overlot
daglig leder-ansvaret i Tomma Laks til
sønnen Dag Ivar. Men å pensjonere
seg, har han ikke tenkt å gjøre.
– Jeg liker å arbeide. Og det er ingen
som har sagt meg opp ennå, gliser han.

IKKE PENSJONIST ENNÅ: 73-åringen Kjell Dahl er en nøkkelperson i det som skjer av oppdrettsvirks
Tomma Laks, selskapet han eier sammen med Nova Sea.
HJEMFLYTTET. Tomma Laks har brukt
en del av Nesset som base, men nå
bruker de først og fremst den andre
basen sin i Tomsvika, fem kilometer
unna. Selskapet har cirka 15 ansatte.

I et rom i andre etasje sitter Elin
Skjefstad foran en rekke skjermer. Det
ligner litt på kontrollrommene man
finner i offshorenæringa. Mens ROVpiloter styrer operasjoner på havbun-
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FLYTTET HJEM: Elin Skjefstad er en av dem som har flyttet hjem til Tomma. Hun
skiftet jobb fra helseomsorg til oppdrettsbransjen og Tomma Laks.
Systemet var ganske unikt da de
kjøpte det i 2014, men nå blir det mer
og mer vanlig i oppdrettsnæringa.
Elin Skjefstad er fra Tomma. Hun
husker at det var 350 innbyggere på øya
her for 30 år siden. I dag er det under
en tredjedel. Likevel lengtet hun tilbake. Hun sa opp jobben som hjelpepleier på et sykehjem i Bodø, flyttet
sørover, og i fjor begynte hun å jobbe i
Tomma Laks, i en helt ny bransje for
henne.
– Så det er jo noen av oss som flytter
tilbake, sier hun og legger til:
– Det var ikke noe vanskelig valg for
meg, jeg hadde lengtet hjem i flere år.
Det er her jeg skal være, sier hun, og
gleder seg over flere tilflyttere i forbindelse med virksomheten på Nesset.
– Det er kjempeartig. Øya trenger
masse kvinnfolk. Unge kvinnfolk, sånn
at det blir flere barn!

somhet på Tomma. Han eier det meste av eiendom og anlegg på Nesset, og jobber fortsatt i

nen, styrer Elin foring av laks ute i
merdene. Gjennom en rekke overvanns- og undervannskamera, som hun
kan rotere og styre som hun vil, følger
hun med på laksen, hvordan den opp-

fører seg, når den slutter å spise.
– Da stopper vi foringa. På den måten går det lite fôr til spille. Det er et
veldig fint system, sier hun, mens hun
viser bilder fra lokaliteten Nordbotnet.

BOLIGTOMTER. Tomma Laks og Kjell
Dahl er også involvert i arbeidet med
en ny reguleringsplan for Husby, sammen med Gabbro Nor-eier Stian Fuglstad, i et selskap som kalles Tomma Utvikling AS.
Kjell Dahl peker mot Vikfjæra like
nedenfor kirkegården på Husby.

– Der vil vi mudre ut, endre denne
moloen litt, og lage havn, sier han, og
peker videre mot de to haugene like
ved.
– De vil vi sprenge ned, fylle i fjæra
som ligger imellom, sånn at det blir et
flatt område for boligtomter.
Målet er å lokke tilflyttere med spektakulære tomter helt nedi sjøkanten.
– Ei boligtomt i strandkanten, med
flytebrygge rett utenfor døra. Det skulle vel være attraktivt? mener Dahl, og
legger til:
– Vi mangler rett og slett hus til folk.
Kjell Dahl har bodd på Tomma det
meste av sitt liv.
– Når var storhetstida for Tomma, med
tanke på næringsaktivitet?
– Det er jo nå! Det har vel aldri vært
så mange arbeidsplasser her som nå,
sier han og trekker fram pukkverket
Gabbro Nor, med sine 40 ansatte.
Mange bor andre steder, og pendler
til jobb på Tomma.
– Men det tenkte vi å få en slutt på,
bare vi får opp noen flere hus! gliser
han.

Tekst og foto: Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

Mange jern i ilden
ARBEID: Angelinita Camanzo
på Tomma er av den driftige
typen. Foruten to jobber «til
hverdags», driver hun gatekjøkken som hobby i helgene.
– Det blir mange timer med jobbing.
Men jeg må ha noe å gjøre. Det er for
kjedelig å være hjemme, sier hun.

Åpnet gatekjøkken
Camanzo kom til Tomma som au pair
i 2009, og begynte å jobbe som personlig assistent der etterpå. Deretter
fikk hun jobb på butikken, og i tillegg
kjører hun post. For fire år siden startet hun også Tomma Grill, som omsetter for 200.000-250.000 kroner i
året.
– Men i Posten jobber jeg bare halv
stilling, og på gatekjøkkenet jobber jeg
bare noen timer på lørdag og søndag,
forteller hun, og legger til:
– Jeg er vant med å jobbe mye fra
Filippinene.
Ved fergekøen
Gatekjøkkenet Tomma Grill ligger
ved Gabbro Nor og fergeleiet. Først

HJELPER TIL: Camanzos mann, Odd
Gøran Monstad, er vaktmester på Tomma Grill ved fergeleiet.
var det i ei vogn, men i fjor bygde de
et eget, lite hus for det, vegg i vegg
med Gabbro Nor sitt bygg.
– Jeg er vaktmesteren, gliser Odd
Gøran Monstad, som er gift med Camanzo.
Han jobber på ferga, og i hyttesesongen er det lange køer her. På søndager hender det at folk må sette bilene sine i kø lenge før avgang, hvis de
skal komme seg med ferga. Altså er
det et velegnet sted for å selge mat.
– Jeg har jo blitt beskyldt for å stue

DRIFTIG: Angelinita Camanzo jobber både på butikken på Tomma, kjører post
og driver gatekjøkken.
bilene sammen med for mye luft imellom, sånn at flere må stå igjen og
handle på gatekjøkkenet, ler han.

Fant mann og ble boende
Camanzo kommer fra millionbyen
Cebu på Filippinene, som er landets
nest største. Kontrasten til lille Tomma er stor.
– Men jeg jobbet som au pair i Danmark før jeg kom til Norge, og da jobbet jeg hos en veldig rik familie som

bodde på landet. De hadde ingen naboer, så det var nesten som Tomma,
sier hun.
Fra å først komme hit til en kortvarig au pair-tjeneste, har hun nå bodd i
mange år på øya.
– Det er fordi jeg traff mannen min
her. Og så lenge jeg også har arbeid,
blir jeg boende, smiler hun.

Tekst og foto: Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

