
Møte i Rana Rotaryklubb 16.04.2015 – Rana Gruber

Møtested: Meyergården

Møtetidspunkt: 19.30

Til stede: 8 medlemmer

Vikarierende president Alexander ønsket velkommen til møtet.

2-3 min.:

 1. Steinar Høgaas fortalte om dagens fjelltur der han bl.a. møtte på jerven

 2. Aslak Himle fortalte om en av sine hobbyer, en Mercedes veteranbil 
som er 32 år og som han etter å ha mekket litt på fikk 0 feil på siste EU-
kontroll

Foredrag ved
Kjell Sletsjøe,
administrerende
direktør i Rana
Gruber.

Han fortalte om
Rana Gruber sin
historie fra 1904
til i dag, og hvilke
utfordringer de
står overfor med
hensyn til miljø, samarbeid med kommunen og ikke minst den vanskelige 
situasjonen i verdensmarkedet. 

Hovedproduktet er Hematitt, men de har også mange andre produkter. 

Kombinasjonen gruve- og prosessbedrift gjør at de tredobler verdien av det 
de selger, sett i forhold til de som bare har gruvedrift. 

Prisene på malm svinger mye og nå er det for mye malm på markedet og 
prisene på jernmalm har stupt. Før prisfallet var de 425 ansatte. For å 
overleve i markedet har det vært nødt til å redusere kostnadene og 
bemanningen er redusert med ca. 100 ansatte.  

Nå har de klart å øke produksjonen med 32 % med 25 % mindre ansatte, noe
som har gjort at de for forrige måned klarte et lite positivt resultat.



I tillegg til en vanskelig situasjon på verdensmarkedet sliter de også med for 
høy verdifastsettelsen av eiendommene, slik at eiendomsskatten er mye 
høyer for dem sammenlignet med andre bedrifter i kommunen. Rettsak er på 
gang.

Han fortalte også om planene fremover for økt produksjon, innkjøp av nye 
jernbanevogner og ønske om nye jernbanespor som tåler tyngre last. 

De har også involvert seg i et spennende prosjekt på Grønnland, og er 
deleier i selskapet True North Gems Greenland. I løpet av august så håper de
å starte opp å utvinne rubiner på Grønland. 

Eva Selnes Rise

Ref.


