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▪ Hovedkontor på Lovund, Helgeland

▪ Heleid av Meland-familien – langsiktig perspektiv med fokus på
lokal verdiskapning

▪ 9 lisenser med total MTB på ca 5,900t – vokst fra ca 3,100t i 2015 
gjennom trafikklysauksjoner

▪ «Lean» organisasjon med fokus på best mulig biologisk 
produksjon og driftssikkerhet for fisk, folk og utstyr

▪ Komplett og effektiv verdikjede fra smolt til slakt gjennom 
partnerskap og samarbeid med andre lokale oppdrettsselskap og 
relatert infrastruktur på Helgeland

▪ Ønsker å være en garantist for arbeidsplasser på Helgeland 
– også for de kommende generasjonene

Introduksjon til Lovundlaks og Utror
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1 Tiltredelse 3. oktober 2022

Introduksjon til Lovundlaks Team Utror

Ansatte

32
Årlig produksjon

~11,000t
Oppstart

1972
Omsetning 2021

NOK ~750m

Olav-Andreas Ervik
Daglig leder1

Lars Konrad Johnsen
Arbeidende styreleder

Mathias Iversen
Finansdirektør

Thomas Andreassen
Styremedlem, Utror

Styreleder, Lovundlaks
Advokat, Nord Advokatfirma

Ulrik Ulriksen
Styremedlem, Utror

Styremedlem, Lovundlaks
Daglig leder, Steen-Hansen

Jacob Palmer Meland
Daglig leder, Lovundlaks

Kjetil Fjellgaard
Ass. daglig leder, Lovundlaks



Lovundlaks er en pioner i norsk oppdrettsnæring med 50-årsjubileum i 2022
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1972 2018 20211974-76 1986

Annonserer 
etableringen av Utror 

Kjøper 1,850t MTB for 
NOK 466m gjennom 

trafikklysauksjon

2020

Kjøper 623t MTB for 
NOK 136m gjennom 

trafikklysauksjon 

Lovundlaks
formelt 
etablert

Første 1,200 smolt i Nord-
Norge satt ut på Lovund av 

Steinar Olaisen og Hans 
Petter Meland

Polarcirkelmerden utviklet 
på Lovund i samarbeid 
med lokalindustrien på 

Helgeland

2007

Helgeland Smolt
etablert sammen 

med partnere

Avlusingsselskapet Hydro 
Fish Care etablert sammen 

med partnere

2016 2019

Jakobsen Mek. 
Verksted overtatt 

sammen med 
partnere

1992

Norway Royal Salmon stiftet 
sammen med andre mindre 

oppdrettsselskaper

Dagens ledelse 
starter i 

Lovundlaks



Olav-Andreas Ervik ansatt som daglig leder i Utror – bringer med seg unik og
verdifull erfaring fra tradisjonelt og eksponert/havbasert oppdrett
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▪ Konsernsjef i SalMar Aker Ocean til april 2022

▪ Konsernsjef i SalMar 2018-2019

▪ Mer enn 25 års erfaring fra oppdrettsnæringen
gjennom lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, 
Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech

▪ Startet karrieren som røkter i 1994, og har deretter
gått gradene i næringen

▪ Olav-Andreas har sin første arbeidsdag 3. oktober og
vil ha kontorsted på Leknes i Lofoten

Foto: SalMar



Trænabanken anbefalt for havbruk til havs av Fiskeridirektoratet i juli –
endelig beslutning av Kongen i Statsråd ventet i løpet av 4. kvartal
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Kommentarer Anbefaling fra Fiskeridirektoratet, juli 2022

▪ Område 5 Trænabanken anbefalt for konsekvensutredning
sammen med områder utenfor Trøndelag og Rogaland

▪ Endelig beslutning av Regjeringen, formelt Kongen i
Statsråd, forventet innen årsslutt 2022

▪ Konsekvensutredning forventes igangsatt i løpet av første
halvår 2023

▪ Ambisjonen om å ha regulatorisk regime på plass innen
utgangen av 2023 står fortsatt ved lag



Anbefalingen av Trænabanken et resultat av mobilisering og godt samarbeid
- Hvordan kan regionrådene fortsette å bidra fremover?

▪ Fortsette å holde havbruk til havs på agendaen i 
relevante forum lokalt, regionalt og nasjonalt

▪ Sparringspartner i dialoger med lokale, regionale og 
nasjonale interessenter og myndigheter

▪ Utfordre tilknyttet og annen relevant industrinæring 
over de neste årene til å forstå (og posisjonere seg for) 
de potensielle mulighetene som ligger i havbruk til 
havs

– Leverandørindustrien til dagens havbruksnæring 
(smolt, service, fiskehelsetjenester, slakteri mm.)

– Grønn omstilling i olje- og gassindustrien (verfts- og 
ingeniørtjenester, nye energibærere, sameksistens til 
havs mm.)

– Utdannings-, forvaltnings- og kompetansemiljøer

▪ Utror ønsker å være tilgjengelig og delta i diskusjoner
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