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LANG HISTORIE,
MED FOKUS PÅ KVALITET
SalmoSea AS, også kjent som NT-166, har røtter tilbake til 1883. Selskapet
har vært gjennom flere navnendringer og fusjoner frem til vi i 2019 gjennomgikk en omfattende endring, og navnet SalmoSea ble vårt nye varemerke. Som alltid holder vi til på Flerengstrand utenfor Rørvik i Trøndelag,
hvor det har vært fiskemottak siden oppstarten for snart 140 år siden.
Fisken vi mottar kommer fra Fosen i Trøndelag til Helgeland i nord.
SalmoSea AS er et rendyrket lakseslakteri, og i 2020 gikk ca. 41 000 tonn
laks gjennom produksjonen. Her slaktes og pakkes i hovedsak laks fra våre
to eiere, Bjørøya Fiskeoppdrett og SalmoNor – men eksterne kunder kan
også leie våre tjenester.
SalmoSea AS har 90 fast ansatte fordelt på 16 ulike nasjonaliteter, og i 2021
har vi som felles mål å nå 45 000 tonn i produksjonen. Selv om selskapet
har vært gjennom stor vekst og en rekke endringer, har kvalitet i alle ledd
alltid stått i fokus for oss. Det vil også bestå som et fokusområde i takt med
at vi vokser. Fisken fra SalmoSea distribueres verden over.
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HVA LEVERER VI?
SalmoSea leverer slakte- og pakketjenester for laks til både eiere og eksterne
oppdrettere. Laksen hentes fra oppdretter med brønnbåt når den er ca. 2,5 år.
Da har laksen nådd en vekt på ca. 5 kg. Laksen blir fraktet med brønnbåt fra
oppdretter og losset inn i en av ventemerdene våre, eller blir pumpet direkte
inn i produksjonslokalene i form av direktelossing.
Fra ventemerden blir laksen pumpet inn i produksjonslokalene, hvor den
bedøves og bløgges. Sløyingen er automatisert og gjøres med Baader 144maskiner. Etter at laksen er sløyd og avkjølt, blir den lagt i kasser, hvor den
er sortert på kilo og kvalitet. Kassene transporteres på samlebånd før de blir
plukket opp av palleteringsroboter og lagt på paller. Pallene blir deretter
kjørt med truck inn i trailer, hvor den skal på videre reise ut i verden. Fra en
laks er pumpet inn til den er klar for avreise tar det ca. 1,5–2 timer.
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SALMOSEA AS:
• har lukket ventemerd med
kapasitet på 700 tonn, i tillegg
til tradisjonelle ventemerder.
• har mulighet for direktelossing av laks fra brønnbåt,
både rund og ferdigbløgget.
• tilbyr print av logo på
isoporkassene.
• slaktet og pakket 41 000 tonn
laks i 2020.
• har kapasitet på 260 tonn laks
daglig. 130 tonn per skift.
• produseres over 1 million
middager per dag.
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VENTEMERD
– HVORDAN FUNGERER DET?
Certus Harvest – en lukket ventemerd med kapasitet til
700 tonn laks. Merden er av lukket konsept, som vil si at
Certus Harvest er helt lukket mot miljøet rundt seg og
stopper dermed uønskede patogener som en slaktaklar laks
kan ha. Certus Harvest er laget med fiskevelferd i fokus.
Vannkvaliteten overvåkes til enhver tid med et nettverk av
sensorer som gir optimale vannforhold.
Den lukkede ventemerden har kapasitet til 700 tonn laks
og er installert ved siden av eksisterende ventemerdanlegg.
Flytekragen i stålrør måler 30 x 70 meter. En kraftig industriell
PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og rikelig med sjøvann
pumpes inn og strømsettes ved hjelp av miksere.
Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av
et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov.
Avløpsvannet pumpes ut av duken og inn på en forskrifts
messig vannrenselinje med filter og UV. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking
av driftskomponenter og alarmering av avvik.
I tillegg til lukket ventemerd kan vi ta imot slakteklar laks i
tradisjonelle ventemerder og ved direktelossing fra brønnbåt, da både som rund og som ferdig bløgget laks.
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FISKEN SOM EKSPORTERES FRA SALMOSEA,
HAVNER PÅ MATBORDET OVER HELE VERDEN
Laks er en allsidig og smakfull råvare.
Den er derfor etterspurt i over 100 land,
hvor den nytes som grillet, rå, kokt eller
stekt.
Laksen som blir produsert hos SalmoSea
er å finne i over 40 land på alle kontinenter. Enten på middagsbordet her
hjemme, som sushi i Japan, gravlaks i
Sverige eller som den beste delen av en
Michelin-meny.
SalmoSea er stolte av at laksen som slaktes
hos oss ender opp på matbord til familier over hele verden. Derfor er kvalitet
og mattrygghet høyt på dagsordenen.
Kvalitetssikring i det daglige og forbedring
av våre rutiner skal sikre at sluttforbruker
får en råvare av ypperste kvalitet

KVALITET
«I alt vårt arbeid skal kundenes
behov være det sentrale.
Vi skal søke å levere varer med
garantert og dokumentert kvalitet,
som tilfredsstiller eller mer
enn tilfredsstiller kundenes behov.»
Marit Kallestad – Kvalitetssjef
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MEKON LOGO MANUAL

Mekon – den blå problemløseren
Mekon gjør utfordrende og krevende arbeidsoppgaver enklere,
tryggere og mer lønnsomme for både bedrift og miljø. Hver dag
løser vi teknologiutfordringer for de dyktigste og mest krevende
OVERVIEW OF THE COMPANY
kundene i fiskeri- og havbruksnæringen.

MEKON LOGO MANUAL

Mekon was
founded
in 2012
by entrepreneur Ivar
Sandneseng.
Mekon
tar
gjerne
utgangspunkt
i eksisterende,
velprøvd teknologi
We are located in the middle of Norway and our vision is to be
når
vi utvikler
skreddersyr
konstruksjoner, automaa preferred
providerog
of innovation
productsmekaniske
for Fisheries and
Aquaculture. With good
experience in processing
can offer
sjonsløsninger,
robotteknologi
og we
komplette
hygienesystemer.
assistance
in project
development
and med
tailor everything
from
Vi
innoverer
alltid
sammen
kunden,
som sørger for at
complex to simple and small automation needs that are both
teknologien
er optimalisert
efficient and profitable
for the customer.og tåler praktisk bruk.
ABB Robotics is a leading supplier of industrial robots, modular
manufacturing systems and service. ABB has installed more

than 250,000 robots worldwide.
with
our cooperation • post@mekon-norge.no
Eidshaugvegen
22,Together
7940
Ottersøy
• mekon-norge.no
OVERVIEW
OF THE COMPANY
partner Robot Norway in Stavanger, we offer the entire range
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of ABB Robotics, tailored to customer needs.

Mekon was founded in 2012 by entrepreneur Ivar Sandneseng.

EN ARBEIDSPLASS SOM
SATSER FOR FREMTIDEN
SalmoSea er en bedrift med mange lokale ansatte i blanding med flere kolleger som kommer ifra ulike deler av verden. Dette passer fint sammen i en
bedrift som opererer lokalt, men leverer produkter som distribueres verden
over.
Trivsel på arbeidsplassen står i fokus, og vi er stolt av å ha en solid gjeng
medarbeidere av ulike kjønn, etnisitet, bakgrunn og alder. Et mangfold som
bidrar til en god arbeidskultur. De aller fleste av våre medarbeidere er bosatt
i Nærøysund kommune. SalmoSea er stolte av å kunne bidra til en levende
kommune ved å tilby arbeidsplasser.
Vi har medarbeidere som har jobbet hos oss i en årrekke, og mye har skjedd
fra de først gikk inn dørene hos oss, til i dag. Da Bjørn Tore Urdshals startet
i selskapet tilbake i 1992, var hele produksjonen manuell, absolutt ingen
automasjon var å finne. Fisk, is, pakking av kasser, forsegling av kasser
– alt ble gjort for hånd. Man skrapte ut fisken med spiseskje og 13 mann
klargjorde 8 tonn fisk på en god dag.
I dag er det en vesentlig forskjell i måten å jobbe på. Det satses stort på
SalmoSea, og med den nye produksjonsparken i 2019 ble kapasiteten økt til
260 tonn per dag. Det er et hakk opp fra de 8 tonn per dag, som var noen år
tilbake. Nå er det også mange flere ansatte – 120 totalt hvor 90 er fast ansatt.

Certus Harvest
• Lukket ventemerd med forskriftsmessig
desinfeksjon av sjøvann.
• Fullverdig alternativ til direktelossing
fra brønnbåt.
SalmoSea har sikret seg økt fleksibilitet i
produksjonen ved å velge lukket ventemerd fra FiiZK

• Godkjent for hold av PD-fisk.
• Full kontroll over merdmiljøet.

Les mer
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PROFILMANUAL

Vi utvikler mennesker
gjennom arbeid og
hjelper til med å finne
rett match mellom
bedrift og kandidat.
Vi vet at det nytter!

Ytre Namdal Vekst
En rekrutteringspartner i Ytre Namdals «+1000 visjon»
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www.ynvekst.no

BLI EN AV OSS
SalmoSea vokser, og vi har jevnlig behov for ny arbeidskraft. Ny teknologi
og et moderne slakteri gjør oss også til en konkurransedyktig aktør i dagens
marked. Menneskene som jobber hos oss er viktige, og de har en bred kompetanse. Vi har medarbeidere innen HMS, kvalitet og mattrygghet, sjømatproduksjon, produksjon- og havbruksledelse, logistikk, industrimekanikk og
automasjonsteknikk, økonomi, HR og prosjektledelse for å nevne noe.
SalmoSea er også en godkjent lærebedrift og tar imot lærlinger. Dette ser
vi på som en viktig ressurs hos oss, og ikke minst tar vi på største alvor det
å introdusere bransjen for fremtidens arbeidskraft. Hos oss skal læretiden
være trygg, utfordrende, kompetanseutviklende og spennende.
Høres dette ut som en arbeidsplass for deg? Vi oppfordrer til å sende inn en
åpen søknad, selv om du ikke skulle finne en stillingsannonse ute akkurat
nå. Både om du er du nyutdannet eller har flere års erfaring, kan du være
aktuell for oss. Behovet for arbeidskraft er i stadig endring, og kanskje er
akkurat du den vi leter etter.

VELKOMMEN TIL SALMOSEA!

• Sveising og montering av Pe-rør instalasjoner
• Produksjon av rørdeler opp til 630 mm
• Plastring av kar
• Produksjon av flytebrygger
• Salg av peh-deler og ventiler

Tlf. 913 34 625 • E-post: firmapost@havbruk-service.no
www.havbruk-service.no
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HMS – HELSE, MILJØ, SIKKERHET
Vi på SalmoSea har et mål om null skader på mennesker og miljø.
Dette er grunnleggende for alt vi gjør. Systematisk arbeid med HMS
og kontinuerlig fokus i alle ledd utgjør fundamentet for sikker og
effektiv drift ved vårt produksjonsanlegg. Vår aller viktigste ressurs er
menneskene som jobber her, og derfor skal vi sikre en sunn og trygg
arbeidshverdag for våre ansatte.
Videre ønsker vi å unngå uønsket miljøpåvirkning fra vår produksjon.
Gjennom systematisk og målbevisst arbeid skal vi redusere vårt
forbruk av vann og energi, samt at vi skal redusere og ha god kontroll
på avfall og utslipp til miljø. Dette arbeidet skal gjennomsyre måten
vi jobber på i alle avdelinger og nivå i bedriften vår.
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«Våre kunder skal være sikre på
at våre produkter produseres
på en trygg og hensynsfull måte
når det kommer til innvirkning,
på både mennesker og miljø.»
Andreas Sandnes
Daglig leder
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Din lokale EPS emballasjeleverandør

Garstadveien 150, 7900 Rørvik • Tlf. 74 39 24 70 • akg@viplast.no
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SERTIFISERINGER
Det stilles høye krav og forventninger til laksen som produseres her på
Flerengsstranda. Produksjonen skal foregå på en ansvarlig måte og med
fokus på mattrygghet, miljø, sikkerhet og velferd.
GLOBALG.A.P og ASC er begge internasjonale standarder for produksjon
av oppdrettsfisk, og tar for seg hele produksjonsprosessen. Mattrygghet,
miljøbeskyttelse, bærekraft og velferd både for mennesker og fisk er alle
viktige momenter for å få denne sertifiseringen. SalmoSea er en såkalt
Chain of Custody (COC) innenfor disse sertifiseringene, noe som vil si
at det forventes at standardene våre er på samme nivå som resten av
leveransekjeden.
Det at SalmoSea er en del av GLOBALG.A.P og ASC COC gjør at våre kunder
kan være sikre på at det som produseres her, innfrir de internasjonale
standardene som gjelder for produksjon av oppdrettsfisk.

Fiskeavfallet blir til
viktige råstoffer
Ingen ressurser kan gå til spille. ScanBio samler inn
og foredler avfallet fra oppdrett og fiskeindustrien.
Vi forvandler det til viktige råstoffer.
ScanBio har servicebåter i skytteltrafikk
langs hele den vakre kysten vår, og
prosessanlegg i Bjugn og
Lysøysundet.
Les mer på:
www.ScanBio.com
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MED TANKE FOR BÆREKRAFT
For SalmoSea er det helt essensielt å ha
bærekraft med oss i alt vi gjør. Dette
er et samfunnsansvar vi tar på største
alvor. FNs bærekraftmål har flere mål vi
jobber i tråd med i vår daglige drift.
Nr. 8 – Anstendig arbeid
og økonomisk vekst
Et viktig punkt for
SalmoSea, hvor vi fremmer varig, inkluderende
og bærekraftig vekst
med full sysselsetting og
anstendig arbeid for våre ansatte. 3 av
4 hos SalmoSea er fast ansatt hos oss,
vi skaper arbeidsplasser i tråd med veksten til bedriften og legger også til rette
for et trygt arbeidsliv for unge, voksne,
kvinner og menn.

Nr. 11 – Bærekraftige byer
og lokalsamfunn
Ved å drive slakteriet
på samme sted som vi
alltid har gjort, bidrar
SalmoSea til å gjøre
lokalsamfunnet inkluderende, trygt, robust og bærekraftig.
Dette gjør vi ved å ha en stor del lokal
arbeidskraft, samt at vi benytter andre
ressurser i lokalsamfunnet.
Nr. 12 – Ansvarlig forbruk
og produksjon
SalmoSea bidrar til å
sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre ved å bruke
hele fisken ved slakting

og har lite svinn ved å ha stort fokus på
dyrevelferden i hele prosessen.
Nr. 14 – Livet i havet
Livet i havet er en naturlig fokusområde for
SalmoSea, da det tross
alt er havet vi livnærer
oss på. Vi bidrar til å
bevare og bruke havet og de marine
ressursene på en måte som fremmer
bærekraftig utvikling. Dette gjøres
blant annet ved å ta imot fisk fra seriøse
aktører som følger statlige retnings
linjer ift. kvoter og dyrevelferd, med
fokus på utslipp underveis i prosessen.

Comfort Bjørn Seem AS er en slagkraftig rørleggerbedrift med lang fartstid.
Vi har kunnskapen som skal til for å hjelpe deg uansett behov innenfor VVS og rørfaget.
Vi legger vekt på lokal og innovativ ressursutnyttelse.

Takk for oppdraget
oglangsiktighet
gratulerer
Vil du ha kvalitet og
velgermed
du oss.nytt bygg.

Havnegata 10 • Tlf. 74 21 42 00 • E-post: namsos@comfort.no • www.comfort.no

18

Havnegata 10 • Tlf. 74 21 42 00
E-post: namsos@comfort.no • www.comfort.no

Fishtech Hygena AS er en norsk
bedrift fra Sunnmøre som leverer tjenester over hele Norge.
Vårt nøkkelområde er hygieniske
veggsystemer, tak og hulkil til
mange typer rom med høye krav
til hygiene – fra fabrikk- og
produksjonslokaler til bakeri,
laboratorium, operasjonssaler
og andre typer rom.
I tillegg har vi et bredt utvalg av
hygienedører, kjøleromsdører og
påkjøringsvern som er utviklet i
samsvar med de nyeste sikkerhetsstandarder.
926 94 760
bil@fishtech.as
www.fishtech-hygena.no
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