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Salmon Group AS er et nettverk for 
små og mellomstore produsenter 
av laks og ørret. Formålet med 
selskapet er å jobbe fram best 
mulige drifts- og rammevilkår 
gjennom innkjøpsavtaler, politisk 
nettverksarbeid og omdømmebyg-
ging. Nå får selskapet styrket sine 

finansielle muskler, når Ellingsen 
Seafood AS går inn på aksjonærsi-
den. 
- Ellingsen Seafood har som mål å 
være i forkant av utviklingen. Det 
må vi klare for å tilfredsstille 
krevende og kvalitetsbevisste 
kunder i inn- og utland. Ved å være 

med i Salmon Group-nettverket får 
vi tilgang til gode innkjøpsordnin-
ger i tillegg til kunnskapsdeling og 
felles fokus på de viktigste driverne 
fremover, sier administrerende 
direktør Line Ellingsen.
Salmon Group hilser lofotselskapet 
velkommen inn:

- Ellingsen Seafood er et selskap 
med et sterkt og godt rennomé 
som reflekterer de verdiene vi har i 
Salmon Group. Med sine 11 
konsesjoner er de en betydnings-
full aktør i nord og deres eierskap 
vil bidra til å ytterligere styrke vår 
posisjon, sier Anne-Kristine Øen 

som er administrerende direktør i 
selskapet. 
Salmon Group består av 44 
aksjonærer som til sammen har 120 
konsesjoner. De representerer 
dermed 12 prosent av produksjons-
volumet av ørret og laks i Norge. 

Ellingsen Seafood går inn i Salmon Group AS

NYETABLERING: Ronny Solheim og Kjell Gunnar Nordbakken har planer om et stort boligfelt på Fygle. Nå har de etablert selskapet Fyglehylla AS.  Foto: Kai NiKolaiseN

Så langt i september 
har det blitt registrert 
14 nye selskaper i 
Lofoten. Ronny Sol-
heim og Kjell Gunnar 
Nordbakken står bak 
ett av dem. 

Kai NiKolaiseN
kai.nikolaisen@lofotposten.no

Selv om vi knapt er halvveis i 
september, så har Foretaksre-
gisterert registrert mange nye-
tablerte selskap i Lofoten så 
langt i september.

Vågan
Daniel Edmundsen er daglig le-
der og styreleder i nyetablerte 
Activeyear AS på Kleppstad. 
Formålet med etableringen er 
drift av pub i Svolvær.

Vestvågøy
Christopher Mcallister har eta-
blert enkeltpersonforetaket 
Arctic Sea Harvest på Ballstad. 
Å drive kystfiske er formålet 
med etableringen.

Arnt Helge Sørensen er styre-
leder i det nyetablerte investe-
ringsselskapet Arntsi Holding 
AS på Ballstad. Sissel Sørensen 
er styremedlem.

Kjell Gunnar Nordbakken er 
styreleder i det nyetablerte ei-

endomsselskapet Fyglehylla 
AS på Leknes. Ronny Solheim 
er styremedlem og selskapets 
daglige leder. Nordbakken og 
Solheim har tidligere fortalt om 
planene om et boligområde på 
Fygle som bærer navnet Fygle-
hylla. 

Sverre Christoffersen er sty-
releder i det nyetablerte inves-
teringsselskapet Hemmingod-
den Datter AS på Ballstad.

Carl Dagfinn Nilsen har eta-
blert enkeltpersonforetaket 
Nilsens Snekkerservice på Fy-
gle Snekker-og tømrerarbeid er 
formålet med etableringen.

Ingve Andre Johansen er sty-
releder i det nyetablerte inves-
teringsselskapet Ping Arthur AS 

på Gravdal. Frid Helen Johan-
sen er styremedlem.

Sverre Christoffersen er sty-
releder i det nyetablerte inves-
teringsselskapet Rist Invest 
Datter AS på Ballstad.

S.A.Nilsen AS er et nyetablert 
investeringsselskap på Ball-
stad. Steve Andre Nilsen er sty-
releder, mens Stine Endresen er 
styremedlem.

Johnny Johansen er styrele-
der i nyetablerte Sameiet Ta-
myra på Leknes. Tore Eltoft er 
styremedlem.

Benjamin Einarsen er styre-
leder i det nyetablerte investe-
ringsselskapet Sul Holding AS 
på Leknes. Christin Einarsen er 
varamedlem til styret.

Sverre Christoffersen er sty-
releder i det nyetablerte inves-
teringsselskapet Vegar Holding 
Datter AS på Ballstad.

Moskenes
Svein Tennes er styreleder i ny-
etablerte Reinefjorden Grunn-
eierlag SA på Vindstad, mens 
Kjell Jakobsen er styrets nestle-
der. Ane Strømsvåg, Eirik John-
sen, og Julie Bakke Stensen er 
styremedlemmer.

Røst
Torfinn Henriksen er daglig le-
der og styreleder i det nyeta-
blerte fiskebåtrederiet Rosøy 
Kystfiske AS på Røst.

.

�� 14 nyetablerte firma i Lofoten hittil i september:

Ronny og Kjell Gunnar 
står bak ett av dem


