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Tilbakemelding til samlokalisering av akvakulturtillatelser for matfisk av laks
og ørret til forskningsformål med Nordlaks Oppdrett AS på lokalitet Vestnes
i Bjarkøy kommune
Fylkesmannen i Troms har ingen vesentlige innvendinger til samlokalisering mellom
FOU-tillatelser og kommersiell tillatelse for lokaliteten Vestnes.
Fylkesmannen i Troms viser til søknad fra Nofima AS, datert 30. juni 2017, oversendt fra
Troms fylkeskommune i brev av 11. juli 2017.
Søknaden gjelder samlokalisering av 2 FOU-tillatelser, hver på 780 tonn MTB, med
eksisterende kommersielle produksjonstillatelse for laks og ørret på lokaliteten Vestnes i
Harstad kommune som tilhører Nordlaks Oppdrett AS.
Hensikten med forskningen er å utvikle og implementere et nytt kunnskapsbasert og
dynamisk fòringsregime relatert til årstid. Dette har til hensikt å gjøre fisken mer robust, bidra
til bedre fiskevelferd, gi økt utbytte og kortere produksjonstid.
Vurdering
Det opplyses i søknaden at samlokaliseringen ikke innebærer endringer i arealbruk eller
maksimalt tillatt biomasse. Troms fylkeskommune har derfor besluttet at det ikke er
nødvendig med offentlig ettersyn av søknaden. Fylkeskommunen har likevel tilskrevet
Harstad kommune med svarfrist på 4 uker for eventuelle merknader. Vi finner ikke at
kommunen har svar på denne henvendelsen.
Vedlagt søknaden er resultatet fra B-undersøkelse i april 2017 som viser lokalitetstilstand 1 på
bunnen under anlegget på prøvetidspunktet. jf. tabellen over. Samlokaliseringen vil etter vår
vurdering ikke føre til vesentlig endrete utslippsforhold på lokaliteten. Uavhengig av
samlokaliseringen forutsetter vi at lokalitetene følges opp i samsvar med påvist miljøtilstand
og frekvens fastsatt i NS 9410:2016. Det gjelder også for de utvidete miljøundersøkelsene (Cundersøkelse).
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Vi kan videre ikke se at samlokaliseringene vil føre andre vurderinger etter naturmangfoldlovens
miljørettslige prinsipper §§ 8-12 enn det som ble gjort når det ble gitt ordinær tillatelse etter
forurensningsloven for lokaliteten. Nofima AS skal videre følge de rammer og begrensninger
som følger av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven for Vestnes, jf. vårt vedtak av 11.
mars 2013 (Nordlaks Oppdrett AS).
Vi har derfor ingen vesentlige innvendinger til en slik samlokalisering, og vurderer at det ikke
er nødvendig å regulere dette etter en egen tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Med hilsen
Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Per Kr. Krogstad
fagansvarlig
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